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BAŞYAZI/ WIEW

Alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan 
ITM 2022 Fuarı’nın, tekstil teknoloji liderlerini uzun bir aradan 
sonra İstanbul’da buluşturacak olması, tekstil sektörünü heye-
canlandırdı. 
Pandemi  nedeniyle  2 kez ertelenen ITM Fuarı  14-18 Haziran, 
2022 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Beylikdüzü Fuar Alanın-
da düzenleniyor. Bu süreçte üretim ve Ar-Ge’ye ağırlık veren ve 
geliştirdikleri ürünleri müşterilerine tanıtmak isteyen firmalar 
ile son teknolojik ürünleri yakından görmek isteyen ziyaretçiler 
büyük bir heyecanla 14-18 Haziran 2022 tarihinde düzenlenecek  
ITM 2022  Fuarı’nı bekliyorlardı. 

Tekstil makine ve teknolojilerinde dünya markası olan firma-
ların lansmanlarını gerçekleştirdiği ITM Fuarları, Büyük Fikirler-
in teknolojiye dönüştüğü ve global yatırımcısıyla buluştuğu en 
önemli adres olma özelliği de  taşımaya devam ediyor.  Her fuar-
da katılımcı ve ziyaretçi sayısını artırarak büyüyen ITM Fuarları, 
2018 yılında düzenlenen son fuarında; 64 ülkeden 1150 katılımcı 
firmayı ve 94 ülkeden 59.000 ziyaretçiyi ağırlamış ve  büyük bir 
rekora imza atmıştı.
ITM 2022  Fuarı ise; salgın nedeniyle fuarların iptal edilmesinin 
ardından düzenlenecek ilk uluslararası tekstil makineleri  fuarı 
olarak yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor. Son olarak 
2019’da Barselona’da buluşan tekstil teknoloji üreticisi firma-
lar, geliştirdikleri yeni teknolojileri ve ürünleri sergilemek için 
sabırsızlıkla ITM 2022 Fuarı’nı bekliyor.

ITM 2022 , Türk ve Dünya Ekonomisini Canlandıracak

14-18 Haziran 2022 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek ITM 2022, dünyanın dört bir yanından gelen 
üreticilerin makine satışları ve iş ortaklıkları sayesinde Türk ve 
dünya ekonomisinde büyük bir canlılık oluşturacak. Binlerce 
ziyaretçi ise en yeni teknolojileri yakından görme fırsatına ka-
vuşacak.
Pandeminin  etkisini yitirmesi  ve yeni  Covid varyantlarının 
ölümcül vakaların daha az sayıda olması  güzel  haberler  fakat 
Çin’de Covid vakalarının tekrar artmaya başlaması ve Çin’in 
kapanması acaba yeniden başa mı dönüyoruz korkularına se-
bep oldu.  Bu arada Rusya-Ukrayna savaşının patlak verme-
si  buna bağlı olarak Rusya’ya uygulanan yaptırımlar neticesi 
olarak  enerji  ve   buğday fiyatlarının  aşırı yükselmesi  dünyada 
enflasyonun patlamasına sebep oldu. Biz ülke olarak zaten en-
flasyona alışık bir ülkeydik... 1950’den 2002 yılına kadar  döviz ve 
enflasyon sarmalından bir türlü kurtulamamış bir ülkeydik.  Tam 
enflasyon tek haneye düşmüştü ki 2013 yılı gezi olaylarından 
sonra tekrar 90’lı yıllara geri dönmüş olduk… Bu kısır döngü  
sarmalıdan kısa  vadede kurtulamayacağımız anlaşılmakta…

Pandemi,  savaş,  enerji  fiyatlarının yükselmesi, yüksek kur riski 
, enflasyon  ve son olarak  kıtlık tehlikesinin kendisini göster-
diği  son zamanlarda iyi şeyler de oluyor diye biraz sevinelim…  
Tekstil Ürünleri  ihracatımız 2021 yılında 12.9 milyar ile tarihi re-
korunu kırmış; Tekstil Makine ihracatımız ise 2021 yılında 993 
milyon dolar ile 1 milyar dolar sınırını zorlamakta. Umuyoruz 
2022 yılı sonu itibariyle 1 milyar dolar hedefini  ITM fuarı etkisi 
ile yakalamış oluruz.  
Daha güzel günlerde ve yeni fuarlarda yeni sayılarımızla 
buluşmak üzere.

4 YIL ARADAN SONRA ITM’22 
FUARINDAYIZ!
Salon: 4 Stand:407C’deki 
Standımıza Bekliyoruz…

WE ARE AT ITM’22 FAIR 
AFTER 4 YEARS!
Please visit us at Hall: 
4 Booth: 407C

The fact that the ITM 2022 Fair, one of the most important orga-
nizations in the world in its field, will bring together the textile te-
chnology leaders in Istanbul after a long time excited the textile 
industry.
ITM Fair, which has been postponed twice due to the pandemic, 
will be held at Istanbul Tüyap Beylikdüzü Fairground between 14-18 
June, 2022. As 
In this process, companies that focused on production and R&D 
and wanted to introduce the products they developed to their 
customers and visitors who wanted to see the latest technological 
products closely were waiting for the ITM 2022 Fair, which will be 
held on 14-18 June 2022.

ITM Fairs, where world brand companies in textile machinery and 
technologies launch, continue to be the most important address 
where Big Ideas turn into technology and meet with global inves-
tors. Growing by increasing the number of exhibitors and visitors 
at each fair, ITM Fairs, in its last fair held in 2018; It hosted  1150 
exhibitors from 64 countries and 59.000 visitors from 94 countries 
and set a great record.
The ITM 2022 Fair is; As the first international textile machinery fair 
to be held after the fairs were canceled due to the epidemic, it is 
preparing to achieve new successes. The textile technology manu-
facturers, which finally met in Barcelona in 2019, are eagerly awa-
iting the ITM 2022 Exhibition to showcase their new technologies 
and products.

ITM 2022 Will Revitalize the Turkish and World Economy

ITM 2022, which will be held at Tüyap Fair and Congress Center on 
14-18 June 2022, will create a great vitality in the Turkish and world 
economy thanks to the machinery sales and business partnerships 
of manufacturers from all over the world. Thousands of visitors will 
have the opportunity to see the latest technologies up close.

It is good news that the pandemic has lost its effect and the num-
ber of fatal cases of new Covid variants is less, but the fact that 
Covid cases started to increase in China and the closure of China 
caused fears that we are going back to the beginning. Meanwhile, 
the outbreak of the Russia-Ukraine war and the resulting excessive 
increase in energy and wheat prices as a result of the sanctions 
imposed on Russia caused inflation to explode in the world. We, 
as a country, were already accustomed to inflation... From 1950 
to 2002, we were a country that could not get rid of the foreign 
exchange and inflation spiral. Full inflation had dropped to single 
digits, and after the Gezi events of 2013, we went back to the 90s... 
It seems that we will not be able to get rid of this spiral in the short 
term.

Let’s be happy that there are good things happening recently, 
when the pandemic, war, rise in energy prices, high exchange rate 
risk, inflation and finally the danger of famine manifests itself… 
Our Textile Products exports broke the historical record with 12.9 
billion in 2021; Our Textile Machinery exports are pushing the 1 billi-
on dollars limit with 993 million dollars in 2021. We hope that by the 
end of 2022, we will achieve our target of 1 billion dollars with the 
effect of the ITM fair. 
We are about to meet with our new issues in better days and new 
fairs…

Dr. İlhan ÖZTÜRK  /News & Communication Manager
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ITM 2022’ye Gelmek İsteyen Alım Heyetlerinden Yoğun Başvuru

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Teknik Fuarcılık A.Ş. ortaklığıyla düzenlenen 
ITM 2022 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı; 14- 18 Haziran 2022 tarihlerinde 
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 
Alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan ITM 2022 Fuarı’nın, 
tekstil teknoloji liderlerini pandemi nedeniyle verilen uzun aradan sonra İstan-
bul’da buluşturacak olması tekstil sektörünü heyecanlandırdı. 

Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce 
katılımcı firma, en yeni teknolojilerini 
ilk kez ITM 2O22 Fuarı’nda tanıtmak 
için sabırsızlanıyor. Lider tekstil ma-
kine üreticileri, küresel çapta sektör 
yatırımcıları ve profesyonel ziyaretçil-
er ise en yeni teknolojileri yakından 
görmek için ITM 2022 Fuarı’na gelmeyi 
planlıyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından; 
‘Destek Kapsamına Alınan Yurt içi Fuar-
lar’ listesinde yer alan ITM 2022 Fuarı’na 
gelmek için onlarca ülkeden alım heyeti 
talepte bulunuyor. Bangladeş, Hindis-
tan, İran, Sırbistan, Çek Cumhuriye-
ti, Pakistan, Endonezya, Etiyopya, 
Malezya, Meksika, Mısır, Vietnam alım 
heyeti talebinde bulunan ülkeler arasın-
da yer alıyor.

Fuara Gelecek Ülkelerin Türkiye İle 
Vize Anlaşması Olması Ziyaretçi 
Sayısını Artıracak

Dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçile-
rin konsolosluklara ve ticari ataşeliklere 
yoğun başvuruda bulunması ITM 2020 
Fuarı’nın çok sayıda ziyaretçiye ev sa-
hipliği yapacağını gösteriyor. Türki Cum-
huriyetler başta olmak üzere Avrupa, 
Orta Asya ve Arap ülkelerinden binlerce 
ziyaretçi, tekstil makinelerindeki son 
trendlerden haberdar olmak için ITM 
2022 Fuarı’nı ziyaret edecek. Hindistan, 
Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Viet-
nam, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, İran, 
Özbekistan ve Türkmenistan gibi birçok 
ülke ile Türkiye arasında vize anlaşması 
olması ziyaretçi sayısının artmasında et-
kili olacak. 
Tekstil Teknoloji Liderleri Dünya 
Lansmanlarını ITM 2022’de Yapacak
ITM 2022 Fuarı, Türk tekstil makine ve 
aksesuarları üreticisi firmalar için ihra-
catta rekabet gücünü artırmaları ve 
dünya genelinde ihracat yapacak işbir-
liklerine imza atmaları amacıyla büyük 
önem taşıyor. Pandemi koşullarında 
ürün geliştirmeye ve yeni üretimlere 
ağırlık veren tekstil teknoloji lideri 
markalar, ürünlerini pazara sunmak ve 
müşterilerine yüz yüze tanıtmak için 
ITM 2022 Fuarını sabırsızlıkla bekliyor. 
1.300’den fazla üretici firma, en son 
teknolojik yeniliklerinin dünya lansman-
larını ITM 2022 Fuarı’nda yapacak.

Pandemi sürecinde verilen 3 yıllık aranın ardından düzenlenecek ilk büyük 
uluslararası tekstil makineleri fuarı olan ITM 2022 için geri sayım başladı. Tekstil 
teknoloji liderlerinin dünya lansmanlarını gerçekleştireceği ITM 2022 Fuarı’na 
gelmek için sabırsızlanan dünyanın dört bir yanındaki binlerce ziyaretçi, ülkele-
rindeki Türk Konsoloslukları ve Ticari Ataşeliklere yoğun başvuruda bulunuyor.
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Türkiye tekstil makinelerinde; boya ve terbiye makineleri başta olmak üze-
reglobalde önde gelen oyun kurucular arasında yer alıyor. Tekstil Makine ve 
Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, 
Türk tekstil makine sektörünün  2021 yılında 955 milyon dolarlık ihracat yaptığı-
na ve önceki yıla göre bu rakamı yüzde 27,3 artırdığını dile getirerek, “En büyük 
ihracat pazarlarımızın; Özbekistan, Pakistan, Bangladeş,  Mısır,  İran, Rusya ve 
Hindistan olduğunu söyleyebiliriz. İhracatımızın yaklaşık yüzde 75’ini boya ve 
terbiye makinelerinin oluşturduğunu görüyoruz” dedi. 
2023 için belirlenen 1 milyar dolarlık ihracat hedefine 2021 özelinde oldukça 
yaklaştıklarının altını çizen Nalbant, “Normal şartlarda 2023 yılı hedefimiz olan 

1 milyar dolar ihracata 2021 yılı sonun-
da yaklaşılması, sektörümüz açısından 
gurur verici bir durum” ifadelerini kul-
landı. 

İthalat yüzde 33 artış gösterdi

“Sektörün 2021’de toplam 2,4 milyar 
dolarlık ithalat yaptığına dikkat çeken 
Nalbant, “Bir önceki yıla göre ithalatı-
mız yüzde 33 artış gösterdi. En büyük 
ithalat kalemlerimizde 706 milyon do-
larla iplik, 418 milyon dolarla dokuma 
ve 360 milyon dolarla örgü makineleri 
başı çekiyor. 
Bu makinelerin 2020 yılında dünyadaki 
en büyük alıcısı Türkiye oldu”  açıkla-
malarında bulundu. Tekstil makinele-
rinde en fazla ithalat yapılan ülkelerin 
sırasıyla Çin, Almanya, İtalya, Belçika, 
Japonya ve Hindistan olduğuna vurgu 
yapan Nalbant, “Türk tekstil makine 
sektörümüz, boyama, apreleme ma-
kineleri konusunda global ölçüde ken-
dini ispatlamış olmakla birlikte, farklı 
özeliklerdeki bazı baskı, iplik ve örme 
makineleri alanında da önemli girişim-
cilerimiz mevcuttur. 

Tekstil makine yedek parçalarının üre-
timi konusunda da oldukça güçlü bir 
kapasiteye sahip olduğumuzu ifade 
edebiliriz. Ancak ülkemizdeki yatırım-
lara paralel olarak iplik, dokuma ve 
örgü makinelerinde yoğun bir ithalat 
söz konusudur. 
Sayılan bu 3 ürün grubunda 2020 yı-
lında en fazla alım yapan ülke Türkiye 
olmuştur. Bununla birlikte 2021 yılın-
da da yine dokuma, örme ve teknik 
tekstiller için dünyada en fazla ma-
kine ithalatı yapan ülke konumunda 
yer aldık. Özellikle ithalatı yoğun olan 
bu makinelerin üretilmesi konusunda 
girişimcilerimizi cesaretlendirmemiz 
ve etkin bir teşvik mekanizmasıyla bu 
ürünlerin ülkemizde üretiminin sağ-
lanması için yoğun çaba sarf etmemiz 
gerekmektedir” dedi.

Yeni işbirlikleri konusunda çalışma-
lar yapılıyor
Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayici-
leri Derneği (TEMSAD) olarak tekstil 
makineleri, tekstil makine yedek par-
çaları ve tekstil kimyasalları konusun-

Adil Nalbant
TEMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 

TEKSTİL MAKİNA İHRACATI 1 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

Kapasite artışlarıyla birlikte ihracat rakamlarını artıran tekstil makineleri 
sektörü, 2023 için belirlediği 1 milyar dolarlık hedefe 2021 yılında yaklaştı. 
Sektör geçtiğimiz yıl 955 milyon dolarlık ihracata imza atarken, sektör 
temsilcileri 2023 hedefinin 2022’de yakalanacağını öngörüyor. 



Improve fabric preparation at efi.com/reggiani
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VISIT HALL 6, STAND 603D

Mezzera CONCORD
Continuous Rope Washing Line
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da üretim yapan 216 üyemiz ile  hem 
yurtiçinde hem de yurtdışındaki ilişki-
leri güçlendirerek, sektörün gücünü 
her alanda hissettirmeye devam 
ettiklerini kaydeden Nalbant, “Sek-
törler arası iş bilirliğinin kuvvetlendiril-
mesinin hem tekstil sanayimize hem 
de tekstil makine sektörümüze ciddi 
katkılar sunacağına inanıyoruz.  Bu 
kapsamda yurtiçindeki önemli teks-

til sektör kuruluş ve dernekleriyle iş-
birliklerimizi artırıyoruz. Aynı şekilde 
sektör ihracatımıza katkı sunmak ve 
hedef pazarlardaki gücümüzü arttır-
mak amacıyla  18  farklı yabancı sektör 
derneği ile var olan ilişkilerimizi geliş-
tirmeye ve yeni işbirlikleri kurmaya da 
devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Teknolojide yerlileşme kritik bir 
öneme sahip

Pandemi sürecinde artan tekstil 
yatırımlarıyla sektörün mevcut 
konumunu güçlendirdiğine vurgu 
yapan Nalbant, “Bu noktada kendi 
teknolojilerimizle üretim yapmak ve 
teknolojilerimizle tekstil sanayisine 
güç kazandırmak durumunda olduğu-
muzu da gördük. İthalatı yapılan belli 
başlı markaların uzun termin sürelerini 

ve yüksek maliyetleri ortaya çıkardığı 
bu dönem, yerlileşmenin önemini bir 
kez daha görülür hale getirdi. Gelişmiş 
dünya ülkelerinde teknolojide yerlileş-
menin öneminin arttığı bu dönemde, 
tekstildeki tecrübelerimizle makinele-
rimizi tekstil sanayimiz ile birlikte ge-
liştirmek ve üretilmeyeni birlikte üret-
mek, üretilenin ise arkasında durup el 
birliği ile geliştirmek için ortak bir ira-
de ortaya koymalıyız” diye konuştu. 
Ürün geliştirme ve ithalatı azaltma ko-
nusunda kurumsal bir akıl ve sistemli 
bir işbirliği ile devlet-sanayi-akademi 
kurgusunun somut sonuçlar verecek 
hale getirilmesi gerektiğini anlatan 
Nalbant, yan sanayi-tam sanayi eko-
sisteminin kurulmasının da bir diğer 
önemli konu olduğunu söyledi. 

1.Ulusal Tekstil Makineleri ve 
Sistemleri Sempozyumu, 
“Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver” 
ana temasıyla 20-21 Ekim 2022’de Bur-
sa gerçekleştirilecek 

Ülkemiz tekstil makineleri ve sistemleri 
imalat sanayinin gelişmesine katkıda 
bulunacak ortak  platformların kurul-
masının önemine dikkat çeken Adil 
Nalbant, “Bu amaçla 2 yılda bir ger-
çekleştirilmesi planlanan Ulusal Teks-
til Makineleri ve Sistemleri sempozyu-
munun ilki, Tekstil Mühendisleri Odası, 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mü-
hendisliği Bölümü ve TEMSAD işbirliği 
ile 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde Bursa 
Akademik Odalar Birliği yerleşkesin-
de düzenlenecektir. Sempozyum ile 
tekstil makine üreticilerini, tekstil ve 
konfeksiyon üretim sanayisini ve aka-
demisyenleri aynı platformda buluş-
turmayı hedefliyoruz” dedi.

ITM sektörün buluşma noktası hali-
ne geldi
Pandemi dönemi kapanmalarının 
sona ermesiyle birlikte global ticaretin 
yeniden hareketlendiğini kaydeden 
Adil Nalbant şunları söyledi: “Artan 
fiziki etkinlikler içerisinde ITM fuarı, 14-
18 Haziran 2022 tarihlerinde sektörü-
müz için oldukça önemli bir buluşma 
noktası olacaktır. TÜYAP, Teknik Fu-
arcılık ve TEMSAD işbirliği ile 2 yılda 1 
gerçekleştirilen ITM Fuarları, sektörü-
müzün global bir markası haline gele-
rek ülkemizde yerli ve yabancı tekstil 
makine teknolojilerinin, son kullanıcı-
larla buluşma noktası oldu.” 
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Rieter Holding AG (Winterthur, İsviçre) Saurer Technologies’den Accotex ile 
Temco işletmelerini ve Saurer Spinning’den Autoconer makine işletmesini satın 
almak için bir anlaşma imzaladı. 17 Ağustos 2021 itibariyle Saurer’in iki Alman kuru-
luşunu içeren ön iflas işlemleri sonlandırıldı.

Bu satın alma ile Rieter, Schlafhorst otomatik sarım işletmesini satın alarak ring 
ve kompakt eğirme sistemlerine ait sunduğu hizmetleri tamamlayacak. Ek olarak, 
Rieter iki ilgi çekici bileşen işine yatırım yapıyor: Accotex (iplik makineleri için elas-
tomer bileşenler) ve Temco (filament makineleri için rulman çözümleri).

Üç işletmenin Covid-19 krizi yılı olan 2020’de toplam 142 milyon Euro cirosu bu-
lunuyordu. 2019 ve 2018 yıllarına ait toplam ciroları sırasıyla 235 milyon Euro ve 260 
milyon Euro seviyesinde gerçekleşmişti.
Üç işletme için satın alma bedeli nakit ve borçsuz olarak 300 milyon Euro oldu. 
Rieter, satın alma fiyatını nakit ve mevcut kredi limitleri ile finanse etti.
Rieter ve Saurer, işlemi Ağustos ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor. İşlemin ilk 
adımında Rieter, Saurer Netherlands Machinery Company’nin %57 hissesini satın 
alacak. Hisseler, işlemin uygulanmasının ardından altı ila dokuz ay içinde Saurer’e 
iade edilecek.
Ayrıca bu satın alma ile bağlantılı olarak, Rieter’in gelecekte Saurer’e otomatik 
sarıcılar tedarik etmesi de öngörülüyor.
Rieter Yönetim Kurulunda Değişiklikler
Bu satın alma işlemi sırasında, Yönetim Kurulu’nun iki üyesi Luc Tack ve Stefaan 
Haspeslagh, yasal sadakat yükümlülüğü, ticari sırları saklama yükümlülüğü ve Ri-
eter Davranış Kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiler. Bu iki ismin kendi tasarruflarıyla 
Rieter ile rekabet edebilmek için Yönetim Kurulu’na ait özel bilgileri kullandıkları 
tespit edildi.
Yönetim Kurulu bunu, tüm paydaşlarının zararına olacak şekilde, Rieter firmasının 
çıkarlarının ağır bir ihlali ve Yönetim Kurulu içindeki güven ilişkisinin sistematik 
olarak çiğnenmesi olarak değerlendirdi. Bu nedenle iki isimle daha fazla iş birliği 
imkânsız hale geldi.
Rieter Holding Ltd. Yönetim Kurulu, üyeleri Luc Tack ve Stefaan Haspeslagh’ın 

görevden alınacağı Olağanüstü bir 
Genel Kurul toplantısı düzenlemeyi 
planlıyor.
Yönetim Kurulu, Rieter firmasının çıkar-
larını korumak için bahsi geçen iki Yöne-
tim Kurulu üyesine karşı suç duyurusun-
da bulunacak.
Picanol’den Açıklama
16 Ağustos 2021 Pazartesi günü Rieter 
Holding AG tarafından yayınlanan basın 
açıklamasına Picanol Group aşağıdaki 
şekilde yanıt verdi.
Bir dokuma makinesi üreticisi olan Pica-
nol, Saurer Intelligent Technology Co. 
Ltd.’nin hakim hissedarı ile uzun süreli 
bir ticari ilişkiye sahiptir. Bu sıfatla, mali 
zorluklarla karşılaşan Saurer Intelligent 
Technology Co. Ltd.’nin Avrupa oper-
asyonlarını kurtarmak için hâkim hisse-
darla nasıl çalışabileceği üzerine araştır-
ma yaptı. Ancak görüşmeler Picanol’un 
varlık veya işletme satın almak için resmi 
bir teklifte bulunmasına neden olmadı.
Bu bağlamda, Picanol Group, varlık veya 
işletme alımı için herhangi bir tercih hak-
kı elde etmemekle birlikte Saurer Tech-
nologies GmbH & Co’ya 20 milyon Euro 
kredi sağladı.
Luc Tack, Saurer’deki mali sorunları 
öğrendikten sonra, Rieter CEO’suna 
Saurer’in belirli parçalarını alarak Riet-
er’i daha da güçlendirmek için bir fırsat 
teşkil edebileceğini söyledi.
Luc Tack ve Stefaan Haspeslagh, bu 
konuyu görüşürken veya karar alırken, 
olası herhangi bir çıkar çatışmasına yol 
açmayacak şekilde yönetim kurallarına 
her zaman saygı duymuştur. Her iki isim 
de ne Rieter Kurumsal yönetim kuralları 
çerçevesinde Saurer’in bazı bölümleri-
nin satın alınmasına ilişkin müzakerelere 
veya karar görüşmelerine katıldılar ne 
de Saurer konusunda Rieter aracılığıyla 
paylaşılan bilgilere erişim sağladılar veya 
bunları kullandılar.
Luc Tack ve Stefaan Haspeslagh, Saur-
er’in bir bölümünün satın alınmasıyla 
Rieter’in önemli ölçüde güçlendiğine 
inanıyorlar. Bu bağlamda, Picanol Gru-
bu, Rieter Yönetim Kurulu’nun gerekli 
görmesi halinde, bu satın almanın bir 
kısmının finansmanı için Rieter’e ser-
maye artırımı yoluyla finansman teklif 
etmiştir.
Picanol Group, Luc Tack ve Stefaan 
Haspeslagh için Rieter tarafından atılan 
adımlardan derin üzüntü duymaktadır 
ve Rieter’in stratejisine tam güveni-
ni sürdürmektedir. Luc Tack ve Ste-
fan Haspeslagh, Rieter tarafından ileri 
sürülen iddiaların asılsız olduğunu orta-
ya çıkarmak için açılacak soruşturmada 
iş birliği yapacaktır.

Rieter, Saurer’den Üç İşletmeyi Satın Aldı



“ 100 yıldan uzun bir süredir, çığır 
açıcı ve sürdürülebilir yeniliklerle 
küresel yapay elyaf endüstrisine 
sürekli olarak ilham veriyoruz.”   
 
Georg Stausberg  
CEO, Oerlikon Polymer Processing Solutions 

Ayrıntılı bilgi için bizi ziyaret edin:
www.oerlikon.com/polymer-processing

Innovation starts with Creativity
1922 yılında kurulan yapay elyaf endüstrisinin öncüsü olarak, kü-
resel pazar ortamında her zaman inovasyonun ve teknolojik lider-
liğin yol gösterici yıldızları rehberliğinde ilerledik. Bu biziz, bugünün 
Oerlikon Barmag’ı.  

Güçlü girişimci ruh ve sınırsız yaratıcılık bizi şekillendirdi. Dünya 
çapındaki tüm çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Güçlü ortaklar, 
tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılarla yakın iş birliği içerisinde onların 
deneyimlerinin ve bilgi potansiyellerinin yaratıcı kullanımı, sürdürüle-
bilir başarımızın anahtarıdır. Müşterilerimizle yakın iş birliğine güveni-
yor ve onlara pazar odaklı yenilikler ve hizmetler sunuyoruz. Bunlar, 
disiplinlerarası ve ekip odaklı geliştirme çalışmalarına ve ayrıca 
yüksek kaliteli üretim süreçlerini dayanmaktadır.  

Gelecekte de mevcut süreçleri tekrar tekrar sorgulamaya devam 
edeceğiz ve geleneksel yöntemler ve düşünce kalıplarını yıkmaya 
devam edeceğiz. Çünkü yenilik, yaratıcılık ile başlar. Ve bunları çok 
kültürlü ve açık bir kurumsal kültürle etkin bir şekilde teşvik ediyoruz.
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Saurer Autocard: Elyaf hazırlama zincirinde daha fazla değer yaratın.
Yeni Autocard’ın daha yüksek tarama alanı, %18 daha fazla üretim ve hatta daha temiz 
şerit anlamına gelir. Ayrıca akıllı operatör rehberliği için LED ışıklara sahiptir. Elyaf 
hazırlama zincirinde daha yüksek değer yaratmak için geliştirilmiştir ve her tür elyafın, 
tekstil değer zincirinde yer alan sonraki işlemler için hazırlanmasında doğru çözümler 
sunar. Harman hallaç dairesi ve tarak makinelerinin doğru kombinasyonu, mükemmel 
elyaf kullanımı ve şerit kalitesi sağlayarak iplik eğirme işleminin verimliliğini artırır ve iplik 
kalitesini iyileştirir. 

Autocoro: Türkiye’nin en popüler open-end iplik eğirme makinesi
Daha fazla üretkenlik, esneklik, iplik kalitesi ve sürdürülebilirliğe yönelik akıllı çözümler, 
Saurer iplik makineleri için başarının reçetesidir. Autocoro open-end iplik eğirme 
makinesi ve Autoairo havalı iplik eğirme makinesine yönelik otomasyon çözümleri, 
personel gereksiniminden daha fazla bağımsızlığın, daha fazla üretim ve kalite 
güvencesinin yolunu açar ve ayrıca eğirme ve ham madde maliyetlerini düşürür.
Autocoro pazarda olağanüstü bir konuma sahiptir. Sadece 10 yılda Saurer, bireysel 
tahrik teknolojisine sahip bir milyon Autocoro eğirme ünitesi kurdu. Autocoro, 
pazar ve teknoloji lideridir, otomatik open-end iplik eğirme teknolojisinde devrim 
yaratmıştır ve dünya çapında çok sayıda müşteri için daha fazla üretkenlik, esneklik ve 
sürdürülebilirliğin kapılarını açmıştır.

ZR 72XL ve ZI 72XL: Akıllı eğirme için küresel ölçütler
ZR 72XL/ZI 72XL, son derece verimli iki konvansiyonel ve kompakt ring iplik eğirme 
makinesidir. Akıllı eğirme, düşük enerji tüketimi, kullanıcı dostu olma ve esnek otomasyon 
çözümleri için küresel standartları belirliyorlar. Yüksek kaliteli gömleklik kumaşlar için 
en iyi kompakt ipliklerden kalın denim efektli ipliklere ve geri dönüştürülmüş ipliklere 
kadar... Esneklikleriyle Saurer ring iplik makineleri neredeyse tüm uygulamalara erişim 
sağlar. Performansı kanıtlanmış Optisuction ve Twinsuction enerji tasarruflu modüllerle 
donatılan ZR 72XL/ZI 72XL ayrıca Impact FX, Draftbox, Spinnfinity ve Optispeed gibi 
öne çıkan özelliklerle etkileyici bir performans sunar.
Herhangi bir bobin sarım makinesine bağlanabilen ZR 72XL/ZI 72XL, günlük 
randımanlarını kanıtlayan, işçilik ve yer gereksinimlerini minimuma indiren iki çok yönlü 
eğirme makinesidir.
Sun: Service Unlimited, tüm Saurer makineleri için yaşam boyu ortaklık sunar
Kârlı, dayanıklı ve sürdürülebilir: Saurer, müşterilerine open-end ve ring iplik fabrikaları 
için ömür boyu sürecek bir ortaklık sunuyor. Şirket, Kahramanmaraş’ta kendi Müşteri 
Hizmetleri Merkezi ile yıllardır Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Saurer, ziyaretçileri 
ITM’e Sun alanındaki standına davet ediyor: Şirketin servis uzmanları müşterilere 
güncellemeler ve yükseltmeler, orijinal parçalar ve mevcut makineleri için akıllı önleyici 
hizmetlere yönelik en son teklifleri sunacak. Ziyaretçiler ayrıca eski Autocoro ve BD 

makinelerini kârlı dönüşümler ve yazılım 
yükseltmeleri ile geri dönüştürülmüş 
elyafların zorlu işlenmesine nasıl uygun 
hale getirebileceklerini keşfedecekler. 
Ayrıca Saurer birçok Autocoro yazılım 
yükseltmesi için ücretsiz test sürümleri 
sunacak. 
Senses ile resmin tamamını görün
Senses, Saurer’in tüm Saurer ve diğer 
üreticilerin makinelerini tek bir sistemde 
birleştirmesine olanak tanıyan IoT 
(nesnelerin interneti ) platformudur. 
Uygulama, tekstil zinciri boyunca çeşitli 
üretim süreçlerinde ayrıntılı ve şeffaf veri 
izleme yoluyla genel ürün kalitesini ve 
üretkenliğini artırır. Buna ek olarak, Senses, 
sorunları hızla çözüme kavuşturmak için 
kullanıcıyı önemli bilgilerle destekler. 
Senses, verileri otomatik olarak toplayıp 
analiz ederek tekstil fabrikalarının 
işçilik maliyetlerini düşürür, bunu hatta 
gelecekte veri kaybı olmadan kullanmak 
üzere sağlar. 
Senses Elements, Senses’in müşterilerin 
tesisini yönetmek ve müşterinin bireysel 
ihtiyaçlarına bağlı olarak özellikle 
önemli olan alanlarda fonksiyon 
aralığını genişletmeye yönelik modüler 
uzantılarıdır. Müşteriler, Senses 
Elements’i Saurer Senses Yazılım 
Mağazası aracılığıyla kolayca satın alabilir.

Texparts – Ring iplik eğirme için ideal: 
Spinnfinity özellikli yeni Eshape iğ
Eshape, azaltılmış bir iğ tahrik çapına 
sahiptir. Çift elastik iğ, değerini uzun 
yıllar boyunca kanıtlamış olan CS 1 S’ye 
dayanmaktadır. 30.000 devir/dak.’ya  
kadar olağanüstü çalışma özellikleri 
ve yaklaşık %4 enerji tasarrufu, temel 
performans faktörleridir. İğ dibi sarımsız 
eğirme için en iyi sistem Spinnfinity 
ile birleştirilmiş Eshape, otomatik ve 
verimli ring iplik eğirme ile mükemmel 
uyum sunar. Kire dayanıklı, sağlam ve 
hafif... Bunlar Spinnfinity’nin maliyetleri 
düşürmesini, üretkenliği artırmasını 
ve ergonomiyi geliştirmesini sağlayan 
niteliklerdir. 
Saurer ekibi, 14-18 Haziran 2022 tarihleri 
arasında Salon 3’teki ITM Stant 310A’da 
tüm ziyaretçi sorularını yanıtlamayı dört 
gözle bekliyor.

Saurer makineleri için yaşam 
boyu ortaklık sunar

Saurer Spinning Solutions, Salon 3’teki 310A no’lu stantta ziyaretçileri ağırlamayı 
dört gözle bekliyor. Stantta makine, dijitalizasyon ve hazırlık, ring, open-end ve 
havalı iplik eğirme bileşenlerindeki en son yenilikler sunulacak. Spinning Solutions, 
balyadan ipliğe, kesikli elyaf işleme süreci için yüksek kaliteli, ileri teknolojiye 
sahip, müşteriye özel otomasyon çözümleri sunmakta.
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Verimli Jakar dokuma alanında yeni bir 
dünya prömiyeri: SX PRO Jakar Makinesi

Yeni Stäubli SX PRO, sektörün daha fazla güç verimi ve daha 
düşük enerji tüketimine yönelik taleplerini karşılıyor. Önceki 
nesil Stäubli Jakar makinelerin tüm kanıtlanmış teknolojileri-
ni barındıran bu yeni makine aynı zamanda enerji tüketimini 
azaltan birçok yenilik barındırıyor; düşük sürtünmeli MX PRO 
modülü, makinenin gövdesine entegre dahili güç kaynağı ve 
optimize edilmiş ısı gözleme fonksiyonlu yeni bir havalandır-
ma sistemi bunlardan bazıları. Toplamda 2.688 adet çengele 
kadar donatılabilen SX PRO, havlu, giysilik, duvar halısı ve dö-
şemelik kumaşların üretildiği Türk pazarının ihtiyaçlarını karşı-
lamak için uyarlandı.

Kumaş kenarına marka ismini veya logosunu dokuma imkâ-
nı sunan N4L dar Jakar makinesi hem üstün kalite kumaşla-
rına ek değer katıyor hem de sahteciliğin önüne geçiyor. İlk 
defa ITMA 2019 fuarında tanıtılan bu makine bu süre zarfında 
sektörde önemli bir yer edindi. Firmanın, birçok müşteri ta-
rafından çok olumlu geri bildirim aldığı makinenin, dokuma 
tarağının yanında herhangi bir alet gerektirmeden konumlan-
dırılmasını mümkün kılan devrimci yerleştirme mekanizması 
özellikle övgü alıyor. Makinenin, dokuma sektöründeki bir-
çok köklü şirketle uzun zamandan beri sürdürdüğü iş birliği 
sayesinde tüm dokuma makineleriyle uyumlu olacak şekilde 
tasarlandı.

Yüksek kalite ve verimlilik için dokuma çözümleri
Eşi olmayan S1792, ITMA 2019 fuarındaki prömiyerinden beri 
tüm dünyada kendini kanıtladı. Etkileyici hızı ve güvenilirliği 
sayesinde hava jetli dokumanın en çok zorlandığı iki alanda 
başarılı oluyor: kalite ve performans. Bu kam hareket grubu 10 
çerçeveye kadar donatılabiliyor. Bu kendini kanıtlamış Stäubli 
çözümü, dokumacıların kendi pazarlarının talepkar ihtiyaçla-
rını karşılamalarına yardımcı oluyor.
Stäubli tarafından onlarca yıl önce icat edilen ve devrim ni-
teliğindeki rotatif armür hâlâ geliştirilmeye devam ediliyor. 
Elektronik rotatif armürlerin üçüncü nesli olan S3000/S3200 
elektronik rotatif armür ailesi, evrimleşmeye devam eden bir 
tasarımdır. Bu yeni makineler, gücü çerçevelerinin seçiminde 
daha fazla güvenlik sağlayan ve böylece daha yüksek hızlarda 
daha güvenilir performans sunan eşsiz Stäubli kilit sistemini 
barındırıyor. Elektronik rotatif armürlerin bu son nesli doku-
macılara müthiş avantajlar sunuyor.

Daha az bakım gerektiren, yeni geliştirilmiş hareket 
grubu
Yüksek oranda kuvvetlere ve yüklere maruz kalan hareket 
grubu, dokuma kurulumunda kilit bir rol oynuyor. Ürünlerini 
sürekli geliştirmeye adamış olan Stäubli, hareket grubu se-
risini daha da iyileştirip alt hareket armürleri için e32/33, üst 
hareket armürleri için de de82/83 bağlantılarını sunuyor. 
Patentli rulmanları sayesinde bu yeni hareket grupları 
bakım gereksinimini azaltıp genel kurulumun performansını 
artırıyor.

Stäubli, Tekstil Sektörüne Birçok Avantaj Sunan 
Yeni Çözümleriyle ITM 2022’de

ITM 2022’ye tekstil sektöründe yaşanan sorunların 
önüne geçen teknolojiler ile katılacak olan Stäubli’nin 
standını ziyaret edenler, birçok ürün ile tanışma im-
kânı bulacak. Stäubli, tekstil sektörüne birçok yeni 
avantaj sunan yeni ve son teknoloji inovasyonlarına, 
makinelerine ve çözümlerine özetleyici genel bir bakış 
sunuyor. Stäubli’nin ITM 2022’de tanıtacağı ürünler 
şunlar:
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Safir tahar makineleri renk tanıma veya iplik tekrar yönetimi gibi özelliklere de 
sahip. Çok renkli ve 1:1 çaprazsız çözgüler bile hatasız ve verim kaybı olmadan 
taharlanıyor. Böylece sonraki dokuma işlemi için hazır ve kusursuz şekilde tahar-
lanmış bir dokuma takımı elde ediliyor. ITM 2022 ziyaretçileri, ana faaliyet alanları 
kot, çarşaf ve baskı için düz kumaş üreten pamuk dokuma tesislerin ihtiyaçları için 
tasarlanmış olan Safir S60 modelinin otomatik taharlamanın etkileyici verimliliğini 
birebir tecrübe edebilir.
Stäubli, çok renkli (5 renk) pamuklu çözgü örtüsünü taharlayan Safir S60 (2,3 m 
genişliğindeki model) makinesini sergiliyor. Çözgü örtüsü 1.750 mm genişliğinde 
olup 8.650 telden oluşuyor (iplik numarası Nm 135) (Ne 9). İplik, çelikten, J tipi, 
lamel ve tarak ucu dahil olmak üzere, 8 gücü çerçevesine taharlanıyor.
TIEPRO çözgü düğümleme makinesi
Çözgü düğümleme, birçok dokuma tesisi için hayati önem taşıyan başka bir 
işlemdir. Staubli TIEPRO çözgü düğümleme makinesini TPF3B-10 çözgü düğüm-
leme sehpasıyla beraber sunuyor. Bu makine düğümlenecek çözgünün ilk hazır-
lanmasını ve düğümlenmesini kolaylaştıran eşsiz özellikler barındırıyor. Ekran 
kullanıcıyı yönlendirdiği için yeni çalışanların makineyi kullanmayı öğrenmesi 
kolaylaşıyor. Sadece TIEPRO çözgü düğümleme makinesinde bulunan başka bir 
avantaj ise, makinenin çift iplik algıladığında kendine has geri çalışma fonksiyonu 
sayesinde otomatik olarak geri dönüp iplik ayırma adımını tekrarlaması. Bu süreç 
iplik kesilmeden önce gerçekleşir. Makinenin yağ banyosuna ihtiyacı yok ve tesis-
te yüksek kullanılabilirlik sergiliyor.

Her tür halı için halı dokuma sistemleri ve tasarım teknolojileri
Stäubli, yakın geçmişte ALPHA 560 Universal halı dokuma makinesini piyasaya 
sundu. Yeni dokuma sistemi, verimliliği artırmaya yönelik birçok yeniden tasarlan-
mış özellikleri ve çeşitli ve birçok büyüklükteki halı çeşidini dokuma imkânı sunu-
yor. Bu makinenin inanılmaz esnekliği, kendini kanıtlamış M6T modülüne sahip, 
3 pozisyonlu LX2493 Jakar makinesiyle destekleniyor. Çoklu Atkı Seçicisi (6+6’ya 
kadar) ile, etkileyici desenlere ve 5,3 metre dokuma enine kadar sahip halılar do-
kunabiliyor.

Stantta, rapier ve hava jetli dokuma ma-
kineleriyle uyumlu S3060 armür takım-
larla çalışırken yanında en son model, 
bakım gerektirmeyen hareket grubuna 
sahip 16 çerçeveli S3260 modeli gözü-
küyor. 
Aktif Çözgü Kontrolü (AWC) SAFIR ta-
har makineleri
Ünlü ‘Safir’ otomatik taharlama maki-
neleri sayesinde iş akışı kısaltılıp hem 
maliyet kalemleri azaltıyor hem de uy-
gulama imkanlarının çeşitliliği arttırabi-
liyor. Son teknoloji Stäubli yeniliği olan 
Aktif Çözgü Kontrolü (AWC) barındıran 

Salon 4, stant no: 407C
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1973 yılında kendi firmasını kurduk-
tan sonra daha nitelikli işler yapmak 
için arayışlara giren Mennan Aksoy, bu 
çalışmalarının meyvesini Türkiye’de ilk 
defa yapılan halı ipliği makinasını ile 
alıyor. Yoğun emek ve araştırmalar so-
nucu Almanya, İtalya ve Fransa gibi sayılı 
ülkelerde imal edilebilen bu makinayı 
imal edebilen Mennan Usta, 1998 yılın-
da bu çalışmasını Teknoloji Başarı Ödülü 
ile taçlandırdı. Ürettikleri makinalar 
ve otomasyon sistemlerinde uygu-

Mennan Makina’nın kuruluş öyküsü na-
sıl başladı? Faaliyet alanlarınız nelerdir? 
Mennan Aksoy’un 1996 yılında Gazian-
tep Üniversitesi ile birlikte hazırladığı 
Gaziantep’in ilk TÜBİTAK projesi ile üre-
time merhaba dedi. Almanya, İtalya ve 
Fransa gibi sayılı ülkelerde imal edile-
bilen bu halı ipliği makinasını Gazian-
tep’te üreten Mennan Aksoy, bu projeyi 
başarı ile tamamlayarak 1998 yılında 
Teknoloji Başarı Ödülüne layık görüldü. 
İlk projenin başarı ile sonuçlanmasıyla 
sonraki senelerde Ar-Ge çalışmalarına 
ağırlık veren marka, 8 adet TÜBİTAK 
projesini başarı ile tamamlayarak Sente-
tik Elyaf ve İplik üretiminde Türkiye’de 
ilklere imza attı. Ürettiği makinaları 
yurtiçinin yanı sıra Brezilya, Mısır, Suri-
ye, Fas, Sudi Arabistan, Türkmenistan, 
Cezayir, Özbekistan ve İran gibi ülkelere 
satan Mennan Makine, bu sayede ülke-
mize önemli döviz katkısında bulundu. 
2013 yılı itibarı ile ürettiği sentetik ip-
lik makinalarının imalatını Üniversite 
desteği ile sürdürülen firmamız, çalışma-
larla Avrupalı emsallerinden daha ileri 
sistemlerin tasarım çalışmalarına devam 
etmektedir. 
Halı sektörüne nasıl hizmet ediyorsu-
nuz? İş ilişkilerinizde müşterilerinize 
sağladığınız kolaylıklar nelerdir? 

Tekstilin var oluşu insanlık tarihi kadar 
eskidir. Doğal lifler insanların ihtiyacını 
uzunca bir süre karşılayabilmiştir. Dün-
ya nüfusunun artması ile birlikte doğal 
liflerin ihtiyacı karşılayamaması ve tek-

Almanya, İtalya ve Fransa gibi 
sayılı ülkelerde imal edilebilen 
bu makinayı imal edebilen 
Mennan Usta, 1998 yılında bu 
çalışmasını Teknoloji Başarı 
Ödülü ile taçlandırdı. 

Ürettikleri makinalar ve 
otomasyon sistemlerinde 
uyguladıkları Ar-Ge çalışmaları-
nı konuştuğumuz Mennan 
Makine Yönetim Kurulu 
Başkanı Beyhan AKSOY, 
makinalarında kullandıkları özel 
sistemlerle alakalı
bilgi verdi.

Mennan Makine yeni üretim tesislerinde faaliyete başladı

ladıkları Ar-Ge çalışmalarını konuştuğu-
muz Mennan Makine Yönetim Kurulu 
Başkanı Beyhan Aksoy, makinalarında 
kullandıkları özel sistemlerle alakalı bilgi 
verdi. 
Öncelikle yeni üretim tesisleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
 2. OSB’de 5 bin metrekaresi kapalı ol-
mak üzere toplamda 10.000 metrekare 
alana sahip yeni tesisimizde üretime 
başladık. Bu üretim tesisi ile birlikte yıl-
da 10 adet iplik makinası üretebiliyoruz. 
Tesisimizde sürekli çalışan 50 persone-
limiz bulunmakta. Dışarıdan aldığımız 
dönemsel desteklerle bu sayı toplamda 
120 kişiyi buluyor. Kendi bünyemizde 
bulunan makine parkurunun yanı sıra, 
Gaziantep ve diğer illerde bulunan 3 
farklı üretim tesisinde de ürünlerimiz 
üretiyor. 
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sıra halı, perde, araba koltuğu ve bunun 
gibi sektörlere sıçraması sentetik liflerin 
doğuşuna neden olmuştur. Sentetik ip-
lik makinaları üretimi dünyada Almanya, 
Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin 
yanı sıra ülkemizde de sadece Mennan 
Makina tarafından gerçekleştirilmekte. 
Ürettiğimiz makinalar iç piyasa ihtiyacı-
na yönelik olduğu kadar dünya pazarın-
da da boy göstermektedir. Firmamız ge-
len talepler doğrultusunda en iyi şekilde 
en ekonomik ve en kısa sürede müşteri 
ihtiyaçlarını karşılayarak en üst seviyede 
müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. 
Ürün portföyümüzde CF, CF-HT, BCF, 
POY, FDY ve Kesik Elyaf türü iplik mak-
inalarını bulunduran firmamız, Ar-Ge 
çalışmalarına önem vererek toplam 
kalite yönetimi gereği uygulamalarla 
geleceğe emin adımlarla yürümektedir. 
BCF iplik, halı ipliği olarak adlandırılır ve 
tuft halılarda kullanılır.
Işlenme hızından, kullanım kolaylığın-
dan, anti bakteriyel ve anti statik özel-
liklerinden dolayı tercih sebebidir. 

Mennan Makina’nın otomasyon sis-
temlerinde ne gibi farklılıklar var? Ala-
nındaki diğer makinelerden ayrışan 
noktaları ve avantajları nelerdir?
 
Makinalarımızda Siemens marka kon-
trolcüler, sürücüler ve şalt ekipman-
ları kullanmaktayız. Sistemin kalbinde 
Siemens hareket kontrol ürünleri kul-
lanılmaktadır. Simotion sadece motor 
kontrollerini yapmayıp bulundurduğu 
teknolojik sıcaklık kontrolü ile mak-
inanın ihtiyacı olan hassas sıcaklık kon-
trollerini de yerine getirir. 
Ayrıca Siemens’in son teknoloji ürünü 
olan Active Line sistemini de kullanmak-
tayız. Bu sayede şebekede oluşabilecek 
dalgalanmalardan sistemin etkilenme-
sini minimize edebiliyor ve frenleme 
durumunda oluşan fazla enerjiyi şebek-
eye geri besleyerek sistemin enerji sarfi-
yatını düşürmüş oluyoruz. 

İhracat tarafında hangi ülkelerle 
çalışıyorsunuz? Burada da olmalıyız 
diyerek belirlediğiniz hedef pazar var 
mı? 
Genelde Ortadoğu ülkeleri ile çalışmak-
tayız. İran, Suudi Arabistan, Mısır, Öz-
bekistan, Türkmenistan, Cezayir, Fas, 
Brezilya, Çin ve Suriye bunların başında 
gelmekledir. Özellikle Hindistan başta 
olmak üzere Pakistan ve Amerika gibi 
ülkelerle de temaslarımız sürüyor. 

Türkiye’deki makine sektörü ile dünya-
yı kıyasladığımızda, karşımıza nasıl bir 
tablo çıkıyor? 

Son zamanlarda yaşanan olaylar sektörü nasıl etkiledi? Türk makine sektörü son 
yıllarda Türkiye ekonomisinin ve ihracatının yükselen yıldızı olmuştur. Son 5 yılda 
Türkiye ihracatında söz sahibi sektörler arasında en fazla artışı% 67 ile makine sek-
törü gerçekleştirmiştir. Türk Makine ihracatı, son 5 yılda ortalama % 15 ihracat artışı 
ile ihracat artışı sıralamasında dünyada 3. sırada yer almıştır. Bu sektörün önde 
gelen ihraç pazarları, AB Ülkeleri ve ABD’dir. 

Ocak-Eylül döneminde toplam ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
2,7 azaldığı Türkiye sanayinde, makine sektörü ihracatı artışını sürdürdü. Yılın ilk 
9 ayında 9,9 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makine sektörü, geçen yıl aynı 
dönemine göre ihracatını yüzde 1,8 oranında artırarak, Türkiye’nin toplam ihracatı 
içindeki payını yüzde 10’a çıkardı. Tüm bu etkenler tabi ki her sektörü etkilediği gibi 
tekstil makinaları sektörünü de etkiledi. 2020 ve 2021 yılları Mennan Makina için 
iyi geçti ve tam kapasite ile çalıştık.2022 yılı kapasitemizi de şimdiden doldurmuş 
bulunmaktayız. 

2022 yılına dair gerek sektör gerek Mennan Makine olarak öngörüleriniz neler? 
2022’de yeni projeler var mı? 

Son 3 yıldır özellikle sektörde hareketlenme mevcut. Mennan Makina olarak su 
anda 2022 yılını doldurmuş durumdayız. Görüşmekte olduğumuz yeni projeler de 
mevcut. 2023 yılının ilk yarısını da önümüzdeki 1-2 ay içeresinde dolduracağımızı 
düşünüyoruz.
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Itema, Türkiye’de yeni bir şirket açarak bu pazardaki varlığını daha da güçlendirdi

Colzate, İtalya ve İstanbul, Türkiye – Dokuma makineleri, yedek parçalar ve 
entegre hizmetler de dahil olmak üzere gelişmiş dokuma çözümlerinin lider 
tedarikçisi Itema, Türkiye’de yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. İtema Tekstil 
Makineleri Servis Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında faaliyet gösteren 
Türk iştiraki, 13 Nisan’da İstanbul’daki genel merkezi ve Bursa’daki şubesiyle 
çalışmalarına başladı

Itema bu operasyonla, küresel cirosunun önemli bir bölümünü temsil eden ve 
büyümesini sürdüren Türk müşteri tabanına hizmet ederken, yerel varlığını güç-
lendirmeyi ve verimliliğini artırmayı amaçlıyor. 
Ayrıca bu girişim, şirketin büyük dokuma pazarlarında daha güçlü bir şekilde yer 
alma stratejisi ile uyumludur. Itema Group CEO’su Ugo Ghilardi; “Türkiye’deki 
güçlü Itema acente ağlarının mevcut yakın ortaklıklarından ve sahadaki özel 
kaynaklarımızdan yararlanarak, şimdi Türk müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına 
yönelik daha da iyi hizmet verebiliriz” dedi. Ghilardi, sözlerine şöyle devam etti; 
“Müşteri memnuniyeti, Itema’da yaptığımız her şeyin arkasındaki ana öncelik 

ve itici güçtür. Değerli müşteri tabanı-
mıza olan yakınlığımız, müşteri odak-
lılığımızı ve onların başarısına olan 
adanmışlığımızı teyit etmektedir.” Tür-
kiye’deki yeni organizasyon, Itema’nın 
ülkedeki önemli partneri Bilol Teks-
til’in bilgi birikimine ve deneyimine ve 
Itema’nın piyasada uzun süreli bir or-
taklık yürüttüğü A. Modiano ile olan iş 
birliğine dayanıyor.

Itema Türkiye Genel Müdürü Pamir 
Özaltan; “Itema Türkiye’nin yeriniden 
yönetilen yapısı, Itema’nın Türk müş-
terilerine, yerel bir eylem gücü avan-
tajıyla Itema merkez organizasyonu-
nun iyi bilinen faydalarını sağlayacak” 
yorumunu yaptı. Özaltan; “Her zaman 
Itema’nın bir parçası gibi hissettik, ve 
şimdi her bakımdan Itema ekibinin bir 
parçası olmaktan gurur duyuyoruz” 
dedi. A. Modiano Ortakları Vedat An-
jel ve Mehmet Öz; “Her şeyin daha iyi 
olması dışında hiçbir değişiklik olma-
yacak” açıklamasında bulundular ve 
“Itema için pazarımızın önemini göste-
ren bu stratejik girişimin bir parçası ol-
maktan mutluluk duyuyoruz” dediler.

İtalya, Çin ve İsviçre’de üretim tesisleri 
bulunan Itema, ABD, Japonya, Dubai 
ve Hong Kong’daki mevcut ticari ve 
servis iştirakleri arasına Türkiye’deki 
yeni şubesini de ekliyor.

Itema Group Ceo’su 
Mr. Ugo Ghilardi
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Türkiye’nin karbon salınımını azaltmak 
isteyen Avrupa Birliği ülkeleri için önem-
li bir alternatif oluşturduğuna işaret 
eden Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Ko-
ordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatta 
ek vergilerle karşılaşma ihtimaline karşı 
erken önlemler alınması, yeşil dönüşüm 
yatırımlarının teşvik edilmesi gerektiğini 
söyledi.
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 
AB’nin 2050 yılına kadar karbon nötr 
bir Avrupa hedefi ile kriterlere uymayan 
tüm ürünlerin ithalatına ek vergiler ge-
tirebileceğine dikkat çeken Uludağ İhra-
catçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı 
ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, “Güm-
rük Birliği anlaşmamız bulunsa dahi AB 
pazarında rekabetçiliğimizi olumsuz et-
kileyebilir. 1 Ocak 2023 tarihinden itibar-
en mali yükümlülük getirmeyen bir geçiş 
dönemi başlayacak. Bu üç yıllık süreyi iyi 
değerlendirip gerekli önlemleri alarak 
karbon vergisine karşı hazırlıklarımızı 
tamamlamalıyız. Her dönüşüm içinde 
risk ve fırsatlar barındırır. Bu dönüşümü 
başarıyla gerçekleştiren firmalarımız ge-
lecekte de yerlerini alacaklar” dedi.

Yeşil dönüşüme yönelik yatırımların 
teşvik edilmesi ve sanayide kullanılan 
enerjinin yenilenebilir kaynaklardan 
elde edilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülmesi gerektiğine işaret eden Çe-

lik, “Yenilenebilir enerjinin ve enerji 
verimliliğinin sağlanması, üretimde kar-
bonsuzlaşma için önemli” diye konuştu. 
Türkiye’nin Asya’daki dev tedarikçilere 
göre Avrupa pazarına yakın olmasının 
taşımacılık kaynaklı karbon salınımını 
azaltmak isteyen bölge ülkeleri için bir 
alternatif oluşturduğuna vurgu yapan 
Baran Çelik, ulaşım altyapısını karbon-
suzlaştırmaya yönelik çalışmalarla ihraç 
ürünlerin Avrupalı alıcılar tarafından 
daha fazla tercih edilebileceğini savun-
du. Çelik, ihracatçının katma değerli 
ürünlere yönelmesi gerektiğini, ülke 
ihracatı içinde payı yüzde 3,5 olan ileri te-
knoloji ürünlerinin payının yüzde 15’lere 
çıkarılması gerektiğini kaydetti.
“Sürdürülebilir üretimin payını artırma-
lıyız”
AB’nin bu alanda sağlayacağı kaynaklar-
dan yararlanılması gerektiğini ifade eden 
UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, ‘kar-
bon ayak izi’ ve ‘sınırda karbon vergisi’ 
düzenlemelerinin hazır giyim sektörüne 
200 milyon euro civarında maliyet geti-
receğini aktardı. Tekstil ve hazır giyim 
endüstrisinin dünyada önemli miktarda 
karbon emisyonuna neden olduğuna 
dikkat çeken Gündemir, “Kullanım ömrü 
dolan milyarlarca dolarlık tekstil ve hazır 
giyim malzemesinin neredeyse tama-
mı doğaya atılıyor. Bu doğa için tehdit 
oluştururken, milyarlarca dolarlık kay-
nak da israf oluyor. Hazır giyim sektörü 

olarak hızla sürdürülebilir kaynaklara 
yönelmek, sürdürülebilir üretimin payını 
artırmalıyız. Dünya ölçeğindeki birçok 
marka 2025’ten itibaren 5 yıl içinde kade-
meli olarak tüm ihtiyaçlarını sürdürüle-
bilir kaynaklardan karşılamayı planlıyor. 
Ekolojik tasarım ve sürdürülebilir kay-
naklara dönüş teşvik edilirken zararlı 
kimyasallarla mücadele güçlendirilecek. 
Üretim süreçlerinin yanı sıra tedarik zin-
cirinin tüm aşamalarında sürdürülebilir-
lik kriterlerine uygunluk aranacak” dedi.

Ekolojik Tekstiller için URGE
UTİB bünyesinde başlatılan Ekolojik Tek-
stiller URGE Projesi’nin devam ettiğini 
belirten Başkan Pınar Taşdelen Engin 
şunları söyledi: “2021 yılında kümedeki 
22 firmaya sürdürülebilirlik odağında 8 
eğitim verilirken, Kurumsal Karbon Aya-
kizi Danışmanlık sürecine de eylül ayın-
da başladık. UHKİB, BTSO ortaklığında 
kurduğumuz Bursa Teknoloji ve Koor-
dinasyon Ar-Ge Merkezimizde (BUTE-
KOM) özellikle çevreci üretim konusuna 
odaklanan eğitimler düzenliyoruz. Bu 
eğitimler kapsamında çevresel hassasi-
yet, doğal liflerin yetiştirilme süreçleri, 
sentetik ürünlerin üretim emisyonları 
gibi çok sayıda konuda firmalarımızı 
bilinçlendiriyoruz.
Tekstil sektörümüzde firmalarımız 
çevreci üretime her geçen gün daha fa-
zla adapte oluyorlar.”

İhracatçı yeşil dönüşüm için harekete geçti
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Tekstil News: ENTA Mühendislik Firmasını daha yakından 
tanıyabilir miyiz? ENTA Mühendislik çevre konusunda hangi 
hizmetleri sunmaktadır?
Mehmet Yüceyurt: 1994 yılında Zincirlikuyu’da 2 kişi ile 
faaliyete başladığımızdan bugüne kadar Türkiye’de ve dünya-
da 28 ülkede en çok iş yapan firmalardan biri olarak 600’den 
fazla arıtma tesisi kurduk. Türkiye’de ve yurtdışında, suyun 

olduğu bütün uygulama alanlarında, özellikle endüstriyel ve 
evsel atıksu arıtma ile atıksu geri kazanımı, içme suyu hazırla-
ma ve yüksek kalitede spesifik su hazırlama konularında faaliyet 
göstermekteyiz.
Bu bağlamda laboratuvar deneylerinden başlayarak, arıtılabilir-
lik çalışmaları, proje tasarımı, eğitim, arıtma ekipmanı imalatı ve 
temininden anahtar teslimi tesis kurmaya ve arıtma tesislerinin 
işletmesini yapmak dahil, oldukça geniş bir kapsamda hizmet 
vermekteyiz.

Tekstil News: ENTA Mühendislik ‘in yurtiçi ve yurtdışı pazarlar-
daki durumu nedir? 
Mehmet Yüceyurt: 28 ülkede 600’den fazla referansımız bulu-
nuyor. Fas’tan Moğolistan’a kadar 28 ülkeye mühendislik ihraç 
ediyoruz. Bu bölgelerde devam eden projelerimiz var. Pakistan, 
Özbekistan, Katar, Azerbaycan ve Irak’ta ofislerimiz bulunmak-
la birlikte 6 yıl içinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 14’ten 28’e 
çıkardık. 
İşimizin doğası gereği her gün yeni pazar arayışımız ve 
çalışmalarınız devam ediyor. Bu zamana kadar çalışmadığımız 
çok sayıda ülkeye de çözümlerimiz ile birlikte tekliflerimizi 
sunmaya devam ediyoruz.
Bununla birlikte bu zamana kadar göstermiş olduğumuz büyü-
me eğrisi ile birlikte mevcut finansal koşulları da göz önünde 
bulundurarak temkinli ve emin adımlarla ilerlemeyi tercih et-
mekteyiz.
Tekstil News: 28 ülkede 600 proje bitirmişsiniz. Bu gerçekten 
büyük bir başarı? Bunu nasıl sağladınız?
Mehmet Yüceyurt: 100 kişiyi aşan araştırmacı, yenilikçi, uzman 
teknik altyapımız ve profesyonel yönetim kadromuz ile çevre 
teknolojilerinin uygulamalarında yüksek kalitede hizmet sun-
maktayız.  Mevcut koşullara ve yapıya uygun teknik çözümler 
üretebilme ve her düzeydeki projede yöntemsel doğruluk ve 
optimal çözüm üretme titizliğimiz bizi arıtma sektörünün öncü 
kuruluşlarından biri konumuna getirmiştir.
2.000 m2 üretim tesisimiz, deneyimli tedarikçilerimiz ve dünya 
standardında gelişmiş teknoloji ve iş güvenliği etiğine sahip hiz-
met anlayışımızla çeyrek asırdır sektörde kalite ve müşteri mem-
nuniyetini en yüksek seviyede tutuyoruz.
ENTA olarak yaptığımız çalışmalar, atıksuların arıtılabilirlik ve 
pilot çalışmalarından başlar, dizayn ve projelendirme sonrasın-

ENTA Mühendislik; Fas’tan Moğolistan’a kadar 28 ülkeye 
çevre mühendislik projeleri ihraç ediyor…

Mehmet Yüceyurt  
ENTA Mühendislik Genel Müdürü

“150’den fazla tekstil atıksu arıtma tesisine ilave olarak 
petrokimya, gıda, entegre ağaç, kimya, deri, maden, ilaç, 
deterjan, kâğıt ve metal kaplama gibi farklı endüstrilerde 
deneyimimiz var. Bu zamana kadar 400’den fazla endüs-
triyel atıksu arıtma tesisi yapmış bulunmaktayız. 
Bu tesislerde günlük yaklaşık olarak 3,5 milyon m3 su arıtıl-
maktadır” diyen ENTA Mühendislik Genel Müdürü 
Sn. Mehmet Yüceyurt ile Tekstil News dergimiz adına bir 
söyleşi gerçekleştirdik. 

ENTA Mühendislik Firmasını şimdi daha yakından tanıyalım
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da üretim sürecinin tamamlanmasıyla, sahada montaj ve tesisi devreye alma ile son 
bulur. Bahsi geçen adımlar, farklı atıksu kaynakları için farklı çözüm ihtiyaçları doğu-
rur. Firma olarak bu çözümleri üretme kabiliyetini çeyrek asırda biriktirmiş olmakla 
birlikte her projemizde daha iyi olma gayesi ile çalışmaktayız.

Tekstil News:  Son zamanlarda temiz su konusu çok daha önemli sorunlardan 
biri haline geldi. Ve su kirlenmesinde en büyük sorunu Tekstil Fabrikaları oluştur-
duğu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda ENTA Mühendislik olarak Tekstil Boyahane 
firmalarına yönelik özel projeleriniz var mı?
Mehmet Yüceyurt: Sanayiler ile, üretimlerinden kaynaklanan atık suların artırılarak 
yeniden doğaya kazandırılmasıyla birlikte üretimlerinde kullandıkları suyun arıtılıp 
üretimlerine geri kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. 150’den fazla tekstil 
atıksu arıtma tesisi referansımız bulunuyor.

Önceleri, firmalar sadece şebeke ya da kuyu suyu kullanımı birim maliyetleri ile 
karşılaştırılmaları sonucunda atıksu geri kazanım tesisi yapıp yapmamaya karar 
verirken, ülkesini seven ve doğaya verdiği etkiyi minimuma indirmeyi önemseyen viz-
yoner firmaların da önderliği ile ülkemizde de atıksu geri kazanım tesisleri yapılmaya 
devam ediyor. 
Özellikle tekstil endüstrilerinde atıksuyun geri kazanımı kendilerine özgü çözümler 
gerektirmektedir.  2000’li yılların başlarında başladığımız AR-GE çalışmalarımız neti-
cesinde bünyemizde bulunan pilot tesisler ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru 
şekilde analiz edip en optimum çalışmayı sunma kapasitesine sahibiz.

Türkiye’de ve yurtdışında kurmuş olduğumuz atıksu geri kazanım tesisleri ile de AR-
GE çalışmalarımızı, gerçek ölçekli olarak defalarca kanıtlama fırsatı bulmuş olduk. 
Yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğumuz geri kazanım tesislerinde yılda 5 milyon 
m3 su geri kazanılmaktadır.
Tekstil News:  Türkiye’de su arıtma, özellikle endüstriyel atık sular konusunda 
zorlandığınız bir konu var mıdır?

Firmamız, endüstriyel atıksu konusun-
daki deneyimi ile diğer arıtma firmala-
rından ayrılmaktadır. Bu zamana kadar 
400’den fazla endüstriyel atıksu arıtma 
tesisi yapmış bulunmaktayız. Bu tesis-
lerde günlük yaklaşık olarak 3,5 milyon 
m3 su arıtılmaktadır. Tekstil endüstrisine 
ilave olarak organize sanayi bölgelerin-
de, petrokimya, gıda, entegre ağaç, 
kimya, deri, maden, ilaç, deterjan, kağıt 
ve metal kaplama gibi farklı endüstriler-
de deneyimimiz var.

Farklı endüstriler farklı karakterizasyon-
da atıksu oluşturur. Farklı atıksu karakte-
rizasyonları da kendilerine özgü çözüm-
ler gerektirir. Bu kadar farklı endüstride 
bu kadar fazla sayıda endüstriyel atıksu 
arıtma tesisi yapınca zorlanmanın tersi-
ne uzmanlık alanı oluşturmuş oluyoruz.

Tekstil News:  ITM’22 Fuarına 
katılıyorsunuz? Hangi proje veya hiz-
metlerinizi bu fuarda sunmak istiyorsu-
nuz?

Mehmet Yüceyurt: Tekstil firmalarının 
üretimlerinden kaynaklanan atıksuların 
arıtılması ve arıtılan atıksuyun sonrasın-
da geri kazanılarak üretimlerinde tekrar 
kullanılmasına yönelik çalışmalarımızı 
sunmak istiyoruz.
Belirtmiş olduğumuz gibi özellikle tekstil 
endüstrisinde 150’den fazla 
referansımız bulunuyor. Yurt içi ve yurt 
dışında da son yıllarda yaptığımız geri 
kazanım tesisleri ile edindiğimiz 
deneyimle tüm dünyada atıksuyun geri 
kazanımı konusunda da hizmet 
vermeye devam etmek istiyoruz.

Tekstil News:  Yeni yatırımlar noktasın-
da eklemek istedikleriniz ve beklentile-
riniz nelerdir? 

Mehmet Yüceyurt: Sürekli değişen dün-
ya gündemini de takip ederek mevcut 
ekonomik koşullar içerisinde sürekli in-
sana yatırım yapıyoruz. Özellikle genç 
nüfusumuzdan kaynaklanan insan kay-
nağımızı, sektörümüze kazandırmaya 
devam edeceğim. Firmamız bünyesinde 
yeni birimler oluşturarak istihdam 
oluşturacağız. 
ENTA Arıtma Sistemleri olarak; en mo-
dern, yenilikçi ve dinamik bir ekiple, sa-
hip olduğumuz tecrübelerimizi, özellikle 
yurtdışında daha fazla ülkeye taşıyarak, 
ihracatımızı arttırmak istiyoruz. 

Ülkemizi, yurtdışında en doğru şekilde 
temsil ediyoruz ve müşterilerimizin çö-
züm ortağı olmaya da devam edeceğiz.
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İtalyan boyarmadde, yardımcı madde ve katkı maddeleri üreticisi ZAITEX SpA, ürün-
lerinin Türkiye’de dağıtımı için renk ölçüm ve üretim çözümleri üreticisi KAVOLAB A.Ş. 
ile anlaştı.
İtalyan ZAITEX, 1974’ten beri müşterilerinin tekstil üretimindeki boyama ve terbiye 
ihtiyaçları için, sadece yüksek kaliteli, sertifikalı boyarmaddeler ve yardımcı maddeler 
sunmanın yanında müşterilerine güçlü bir teknik bilgi ve Ar-Ge desteği de sağlamakta, 
en iyi endüstriyel uygulamaları geliştirmektedir. Bilgi, güvenilirlik, inovasyon, sosyal ve 
çevresel sorumluluk gibi en iyi özelliklerinden yararlanarak müşterilerini hedeflerine 
ulaştırmayı ve memnun etmeyi amaç edinmiştir.
ZAITEX günümüzde özellikle tekstil boyama ve terbiyesi, deri boyama, mürekkep, 
plastik, ahşap olmak üzere birçok endüstriyel sektöre boyarmaddeler, yardımcı kimy-
asal maddeler, katkı maddeleri ve renklendirme çözümleri sunmaktadır.

ZAITEX, laboratuvarlarında, müşterilerinin tekstil materyalleri üzerinde özel moda 
efektleri veya özel boyama teknikleri gibi hedeflerine ulaşmaları için optimize edilmiş 
çözümler oluşturmakta ve geliştirmektedir; orijinal moda efektleri elde etmek için, 
sürekli olarak çevre dostu yeni süreçler geliştirmek üzere zaitexfashion adını verdiği 
bir proje yürütmektedir.
ZAITEX, reaktif, direkt, asit, metal-kompleks, anyonik karışım yün, katyonik (bazik), 
dispers boyarmaddeler ile doğal ve sentetik pigmentleri standardize etmektedir. 
Boyarmaddelerin kimyasal yapısına ilişkin deneyimi ve bilgisi sayesinde, müşteri ihti-
yaçlarını tam olarak karşılayacak tekstil yardımcı kimyasal maddelerini de üretmekte, 
farklı tekstil materyalleri için en iyi uygulamaları sağlamaktadır.
ZAITEX müşterilerinin ihtiyaç duydukları reçeteleri oluşturmak, yeni zorluklar-
la karşılaştıklarında çözüm bulmak, ihtiyaçlarına göre teknik ve yaratıcı analizler 
geliştirmek için araştırma ekibi ile bir anlamda sürekli şekilde danışmanlık sağlamak-
tadır.

Kimya endüstrisinde çalışmanın çevre 
üzerindeki etkisinin farkındalığıyla 
dünyaya karşı sürekli olarak dikkatli ve 
sorumlu davranmak ZAITEX’in önceliğidir 
ve sağlık, güvenlik ve çevre korumayı ta-
ahhüt etmektedir. Buna paralel olarak 
tedarikçilerini kesinlikle uyumlu bir atık su 
arıtma sistemine sahip olduklarını kanıt-
layabilen firmalardan seçmektedir.
ZAITEX, iş faaliyetlerinde kullandığı su ve 
enerji gibi doğal kaynakların verimli ve 
rasyonel bir şekilde tüketilmesine özen 
göstermektedir. Kullandığı elektriğin 
yaklaşık %60’ını, 2012 yılında kurduğu fo-
tovoltaik sistem ile üreterek, yenilenebilir 
kaynaklardan elde etmektedir.

zaitexfashion, ZAITEX’in ar-ge birimi 
tarafından yönetilen bir projedir. Sonsuz 
orijinal moda efektleri elde etmek için 
parça boyama ve yıkama işlemleri için 
çevre dostu yeni süreçlerin sürekli geliştir-
ilmesinden sorumludur. İlgili tüm ürünler 
hem GOTS hem de ZDHC onaylıdır ve size 
özel veya pazar odaklı moda efektleri 
elde etmek için en iyisini sunar.
Parça boyama, yaygın olarak yarı mamul 
veya tamamen üretilmiş giysilere özgün 
bir görünüm veya stil kazandırmak üzere 
boyanması işlemi olarak bilinir (örneğin 
pantolonlar, kazaklar, tişörtler, kot pan-
tolonlar, kazaklar, elbiseler, bornozlar, 
gündelik ceketler, gömlekler, etekler, 
çoraplar). Genellikle bu giysiler RTD 
(Boyamaya Hazır) veya PFD (Boyama için 
Hazırlanmış) tanımlanır.

zaitexfashion, her türlü giysi için, müşter-
inin istediği orijinal görünümü ve arzu et-
tiği pazar odaklı moda etkisini elde etmek 
için kullanılmaya uygun bir dizi kimyasal 
yardımcı madde geliştirmiştir.
ZAITEX, eskitme yıkama & vintage, taş 
yıkama, aşındırma efekti gibi her türlü 
efekt için yeni teknolojilerle, boyarmadde 
ve kimyasal yardımcı madde gamları su-
nar, talep üzerine sadece en iyi kalitede 
boyarmaddeler ve kimyasallar kullanarak 
özel giysi boyama veya denim numunel-
eri üretmektedir.

ZAITEX teknisyenleri, tasarımcıların 
yaratıcılığını ve tekstil müşterilerinin 
ar-ge’sini, aynı zamanda üretim ve yıka-
ma teknisyenlerini, zorlu boyama sorun-
larıyla başa çıkmak için bilgi ve teknik bilg-
ilerini paylaşmak için destekleyebilir.
ZAITEX’in parça boyama için özel olarak 
geliştirilmiş sertifikalı, yüksek kaliteli 
kimyasallar serilerini ve ar-ge örneklerini 
www.zaitexfashion.com, konvansiyonel 
tekstil ürün ve çözümlerini www.zaitex.
com/en, Kavolab A.Ş.’nin tüm çözümler-
ini www.kavolab.com adreslerinde deta-
ylı olarak keşfedebilirsiniz.

İtalyan ZAITEX Renklendirme Çözümleri KAVOLAB ile Türkiye’de
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Kendisinin uzun seneler tekstil  işletmelerinde  çalışmış tekstil  boya ve baskıyı iyi bilen 
birisi olması yanında ikinci jenerasyon olarak işin başına geçen oğulları Eyüp Poslu, 
Ekrem Poslu ve Emrah Poslu’nun makine, elektronik ve uluslararası ticaret alanlarında 
eğitim almış olmaları firmanın sağlam temeller üzerine oturmasını sağladı. Profesy-
onel kadroların da katılımı ile tamamen kurumsallaşan firmamızın Denizli’de yerel 
olarak başlayan serüveni 27.Yılımızı idrak ettiğimiz bu yıl 27.000 m2  üretim merkezi, 
en yüksek teknolojiye sahip üretim ekipmanları ve beş kıtada çalışan yüzlerce makine 
ile bir dünya markası olma yolunda devam etmektedir.

Tekstil News: ELTEKSMAK’ın  kardeş firmaları var mı?
Emrah Poslu: Kardeş firmalarımız Polo Otomasyon ve Polo Technic sayesinde ‘’ kon-
trol elimizde’’ sloganımızı gerçekleştiriyoruz. Makinalarımız ile ilgili tüm otomasyon, 
yazılım ve bunlarla ilgili servis ve yedek parça temini konularını sağladıkları gibi alan-
larında uzmanlaşmış olmaları ve yenilikleri yakından takip etmeleri makinalarımızdaki  
teknolojinin her zaman güncel olmasını temin etmektedir.
Diğer bir grup kuruluşumuz olan MATIAS A.Ş. ise Özbekistan Taşkent şehrinde ofi-
si bulunan, Türki ve Rusça konuşulan ülkelere Elteksmak makinaları yanında yerli ve 
yabancı diğer bazı değerli firmaların makinalarını da pazarlayıp satan ve proje bazlı 
çalışabilen bir mümessillik firmasıdır. Bir elimizin bu ülkelerde olması müşteri mem-
nuniyeti açısından çok önemli.

Tekstil News: ELTEKSMAK’ın  üretim pörtföyünde hangi makine & markalar var?
Emrah Poslu: Elteksmak uzun yıllardır tecrübe kazanıp uzmanlaştığı kurutma teknolo-
jileri ile ilgili makinalar üretmektedir.Bunlar üçüncü ve dördüncü jenerasyonunu üret-
tiğimiz POSLU GEN3 ve POSLU GEN4 ram makinanaları, ELNINO ve ELMEGO X kon-
tinü tambler kurutma makinaları, AIRELAX bantlı kurutma makinası ve VAPORESSO 
baskı sonrası buharlama ve fikse makinalarıdır. Ayrıca bu makinaların aksesuarı olarak 
veya tek başına pazara sunduğumuz yüksek sıkma basınçlı fularlarımız müşterilerim-
ize kazandırdığı büyük enerji tasarrufu nedeniyle rağbet görmektedir. Ayrıca firmamız 
son yıllarda ürettiğimiz 4200 mm eninde poliester halı baskı veya boya sonrası terbiye 
hatları ile ilgili en önemli ve tercih edilen üreticilerden biri konumuna gelmiştir.

Tekstil News: Makinalarınızın kullanım alanları ve muadillerine göre  avantajları ne-
lerdir?
Emrah Poslu: Kullanım alanları ile ilgili özellikle kontinü tambler makinalarımızdan 
bahsetmek istiyorum. Çıkış noktaları havlu, örgü kadife gibi havlı kumaşların havlarını 
kabartıp bu kumaşlara mükemmel bir tutum vermek olan bu makinaların günümüzde 
değişen moda, üretim sistemleri ve tüketici istekleriyle  beraber kullanım alanları 
çok çeşitlenmiştir. Örnek vermek gerekirse bugün sattığımız tambler makinalarının 

ELTEKSMAK ; ITM’22 FUARINDA SON SİSTEM MAKİNALARI İLE YER ALIYOR

“ITM Fuarları  bizim için en verimli geçen 
fuarların başında geliyor. Pandemi sonra-
sında bu fuarın yoğun ilgi göreceğini düşü-
nüyoruz. Bu seneki  fuara  yeni geliştirdiği-
miz ve düşük maliyetle yüksek performansı 
yakaladığımız POSLU GEN4  marka RAM  ve 
piyasada çok tutulan ve yaygınlaşan ELNI-
NO marka TAMBLER makinamızla katılaca-
ğız” diyen Elteksmak Pazarlama Müdürü 
Sn. Emrah Poslu ile Tekstil News Dergimiz 
adına bir röportaj gerçekleştirdik. Elteks-
mak firmasını  Emrah Bey’in dilinden daha 
yakından tanıyalım…

Emrah POSLU
Elteksmak 
Pazarlama Müdürü

Tekstil News: ELTEKSMAK’ın  kuruluşu 
ve ortaklık yapısından  bahseder misiniz? 
Emrah Poslu: Elteksmak, Mehmet Poslu 
önderliğinde resmi olarak 1995 yılında 
faaliyetlerine başladı.
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önemli bir bölümü kumaş üzerindeki hav, toz gibi artıkların 
temizliği için kullanılmaktadır. Bu temizlik işlemi özellikle diji-
tal baskı öncesinde yapılıp kumaş üzerinde kalan havlar ned-
eniyle oluşan rötuş problemi  ortadan kaldırılmaktadır  veya 
bazı şardonlu kumaşlarda tüketiciye büyük problem yaratan 
şardon tozlarının bertaraf edilmesinde kullanılmaktadır. Bir 
başka örnek vermek gerekirse günümüzde moda olan Tencel 
kumaşların üretimindeki defibrilasyon aşamasında kullanılıp 
kumaş yüzeyinin tertemiz kumaş tutumunun mükemmel ol-
ması sağlanmaktadır.

Günümüz rekabet koşullarında tüketiciyi memnun etmek zor-
laşmakta bu durum da üreticiyi kaliteyi her yönden arttırmakla 
ilgili baskı altına almaktadır. Günümüz tüketicisi artık giydiği 
gömleğin , bluzun vs.  dökümlü, tuşesinin mükemmel olmasını 
istemektedir;  beyaz atletinin üzerine giydiği eşofman üstünün 
atletini kirletmemesini istemektedir. Bunun neticesinde tam-
bler makinaları kaliteye dönük makinalar olarak işletmelerin 
olmazsa olmaz makinaları sınıfına girmeye başlamıştır.
Tambler makinalarımız üst giyim , ev tekstili, örgü, dokuma, 
denim gibi tekstilin aklımıza gelen hemen hemen tüm alan-
larıyla ilgili müşterilerimizde çalışmaktadır.

Elteksmak  Avrupa’da bu makinaları üreten sayılı firmalardan 
biridir ve bu konudaki  27 yıllık tecrübesi ile bu makinaların üre-
tim odaklı olan çok kabinli tipini ve tuşe odaklı olan monoblok 
tipini üretebilen hatta gerektiğinde bu iki tip makinayı kombin 
edebilen dünyadaki tek üreticidir. Elmego X modelimiz altı 
kabine kadar üretebildiğimiz kurutma ve üretim kapasitesi 
çok yüksek olan makinamız, ELNINO modelimiz ise adından da 
anlaşılacağı üzere istenilen tuşe veya efektin en üst düzeyde 
alınabildiği makinamızdır.

Ürettiğimiz diğer makinaların yani ram, bantlı Kurutma ve baskı 
sonu buharlama makinalarının herkes tarafından bilinen kul-
lanım alanlarını anlatmaya kalkarsam okuyucuya saygısızlık et-
miş olurum diye düşünüyorum.

Tekstil News: Makinalarınızda doğaya ve çevreye duyarlı  sis-
temler var mı? Daha az enerji  ve verimlilik konusunda çalışma-
larınız var mı?
Günümüz teknolojisi zaten bu yönde ilerleme kaydetmektedir. 
Bu konuda kendini geliştiremeyen üreticilerin ayakta kalma şansı 
yoktur.

İşletmelerin üretim maliyetlerinde kontrol edemedikleri konu-
ların başında enerji maliyeti gelir. Devamını getirirsek bir moto-
run çalışma ömrü boyunca satın alma maliyeti toplam maliyetinin 
içinde %1’lik bir pay tutmaktadır. Bu durumun bilincinde olarak 
makinalarımızda verimlilik sınıfı en yüksek motorlar kullanılmak-
tadır. Tüm motorlarımızın inverter  kontrollü olması da enerji 
tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca otomasyonla ilgili kullandığımız 
diğer ekipmanlar da en üst segment markalar arasından seçilme-
ktedir. Enerji tasarrufu sadece kullanıcının tasarruf etmesi değil 
aynı zamanda doğaya daha az karbondioksit salınımı anlamına 
gelir. Gaz ısıtmalı makinalarımızda kullandığımız brülörler de en 
yüksek kalitede brülörler olup makinalarımızın mükemmel hava 
dağılım sistemleriyle, kuvvetli izolasyonlarıyla  ve kullandığımız 
baca nem kontrol sistemleriyle birleştiğinde hatırı sayılır bir en-
erji tasarrufu sağlamaktadır.

Ayrıca tekrar tambler konusuna geri dönersek bu makinalarımız 
kumaşlara mekanik olarak istenilen tuşeyi verdiklerinden yu-
muşatıcı olarak verilen kimyasal miktarını %75 oranında azaltmak-
ta ve doğanın daha az kirlenmesine katkıda bulunmaktadırlar.
Daha önce bahsettiğim ve büyük rağbet gören yüksek basınçlı 
fularlarımız ise kumaştaki su miktarını kumaş cinsine göre %40 
-50‘lere düşürmekte ve bu durum da buharlaştırma enerjisinde 
büyük tasarruf sağlamaktadır.

Tekstil News: Türkiye’de  artık Boya,  Terbiye/Finishing  alanın-
da her çeşit makine Avrupa kalitesinde üretiliyor.  İşçilik ve mali-
yet konusunda da  Avrupa’ya göre daha avantajlıyız. İhracat 
konusunda bu bizim için avantaj sağlıyor mu?
Emrah Poslu: Öncelikle belirtmeliyim ki boya ve terbiye mak-
inaları konusunda Türk üreticiler çok önemli bir konuma geldiler. 
Sadece Türkiye’de değil yurtdışındaki bir çok pazarda da rekabet 
büyük ölçüde Türk makinaları arasında olmaktadır. Hatta daha 
ileri gidersek yurt dışında Türk makinalarına gösterilen ilgi Türki-





50

HABER  
NEWS

Haziran-June 2022 www.tekstilnews.com

ye’de gösterilen ilgiden de fazladır. Daha önce büyük ölçüde  fiyat cazibesi nedeniyle 
ilgi gösterilen Türk makinalarının artık kaliteleri ve teknik özellikleri de ön plana çık-
maktadır.
Avrupa makinalarıyla Türk makinaları arasında belli da bir fiyat farkı olduğu doğrudur. 
Fakat başka bir gerçek de bir çok Avrupalı firmanın çeşitli yollarla fiyatlarını düşürmek 
zorunda kalmış olmalarıdır. Bundan sonraki hedef bu fiyat farkını daha da aşağıya çek-
mek olmalıdır ve yakalanan bu ivmenin devam ettirilmesi ile bunun gerçekleşeceğine 
inanıyorum.
Tekstil News: İhracaat yapıyor musunuz?  Hedef pazarlarınız hangi ülkeler?
Emrah Poslu: 2021 yılında üretimimizin yüzde altmışını yurt dışı pazarlara sattık. Tekstil 
ile ilgili  tüm ülkeler hedef pazarlarımız halindedir.
Tekstil News: Pazarlama ve yurt dışı satış kanallarınız  hakkında bilgi verir misiniz?
Emrah Poslu: Daha önce söylediğim gibi Türki ve Rusça konuşulan ülkelerdeki pazarla-
ma ve satış faaliyetlerimizi grup firmamız MATIAS A.Ş. kanalıyla Özbekistan merkezli 
olarak gerçekleştirmekteyiz. Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili faaliyetlerimiz ise sorum-
lusu oldukları ülkelerle ilgili büyük tecrübeye sahip bölge satış müdürlerimiz ve kendil-

erine bağlı olan ve titizlikle seçtiğimiz 
mümessillikler kanalıyla gerçekleştirilme-
ktedir. 
Tekstil News: ITM 2022 Fuarına katılacak 
mısınız? Hangi makinalarınızla yer ala-
caksınız?

Emrah Poslu: ITM Fuarları bizim için en 
verimli geçen fuarların başında geliyor. 
Pandemi sonrasında bu fuarın yoğun ilgi 
göreceğini düşünüyoruz. Bu seneki fuara  
yeni geliştirdiğimiz ve düşük maliyetle 
yüksek performansı yakaladığımız POSLU 
GEN4  marka ram ve piyasada çok tutulan 
ve yaygınlaşan ELNINO marka tambler 
makinamızla katılacağız.

Tekstil News: Ar-Ge çalışmalarınız  ve 
yeni makine projeleriniz var mı?
Emrah Poslu: Çok kuvvetli bir Ar-Ge ek-
ibimiz var. Yeni projeler dışında halen 
ürettiğimiz makinalarımız için de yeni artı 
özellikler katma adına devamlı çalışma ve 
araştırma içindeyiz. Rutin çalışmalarımız 
dışında müşterilerimizden gelen her türlü 
istek veya ihtiyaç bizim için birer Ar-ge 
konusu.

En verimli Ar-Ge çalışmasının sahada 
yapılabileceğine inanıyoruz.

Epson Como Baskı Teknolojileri şirketi, 14-18 Haziran’da İstan-
bul’da düzenlenecek Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nda 
(ITM 2022) saatte 155 metrekarelik tekstil baskısı yapabilen mo-
deli Monna Lisa ML-8000’i tanıtacak… Türkiye’de DBS Tekstil 
Digital Baskı Sistemleri tarafından temsil edilen Epson Monna 
Lisa; Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ITM 2022 
Fuarında 5. Salon 509’uncu stantda ziyaretçilerini bekliyor ola-
cak…
Global teknoloji lideri Epson’a bağlı Epson Como Baskı Tekno-
lojileri şirketi, 14-18 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlene-
cek Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nda (ITM 2022) saatte 
155 metrekarelik tekstil baskısı yapabilen modeli Monna Lisa 
ML-8000’i tanıtacak. ITM 2022’de tekstil piyasası operatörleri, 
heyecanla beklenen modeli İstanbul’da yakından inceleyebile-
cek. Epson Como Baskı Teknolojileri, ITM 2022’de esneklik ve 
sürdürülebilirlik için dijital tekstil pazarının ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere performans ve kullanılabilirliği birleştiren Monna 
Lisa serisinin giriş modeli Monna Lisa ML-8000’i sergileyecek. 

Dijitale geçmek isteyenlere

En yeni 8 Precision Core baskı kafasıyla ML-8000, saatte 155 
metrekarelik (600x600 dpi) baskı hızına ulaşabiliyor. ML-8000, 
yüksek baskı kalitesi, üretkenlik ve minimum aksama süresiyle is-
tikrarlı çalışma imkanı sunuyor. Bu yeni nesil model, uygun fiyata 
kolay çalıştırma özellikleriyle dijital baskıya geçmek isteyen şir-
ketler için en ideal yazıcı olarak biliniyor. ML-8000, Asit, Reaktif, 
Dağıtma ve Pigment formülasyonlarında gazı alınmış bir vakum 
paketinde bulunan Epson GENESTA mürekkeplerini kullanıyor. 
Çevre dostu tekstil baskısı için dünya çapında tanınan standart-
ları karşılamak için ECO PASSPORT sertifikasına sahip olan mü-
rekkepler ayrıca Asit mürekkebi Bluesign ile birlikte Reaktif ve 
Pigment mürekkepler ECOCERT tarafından GOTS onaylı.

Tek tedarikçi çözümü
Monna Lisa, üretim döngüsü boyunca maksimum yardım sağla-
yan eksiksiz ve entegre bir sistem olan yüksek teknolojili ‘Total 
Solution’ın kalbinde yer alıyor. Tüm bileşenler için tek bir tedarik-
çi bulunuyor: yazıcı kafası, mürekkepler, kimyasal işlem öncesi ve 
sonrası ile mühendislik desteği.

‘Dijital Tekstil Vadisi’ alanında lider şirketler olan For.Tex ve F.lli 
Robustelli’den oluşturulan Epson Como Baskı Teknolojileri, Ep-
son İtalya’nın bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Epson Como 
Baskı Teknolojileri, Türkiye’de DBS Tekstil Digital Baskı Sistem-
leri tarafından temsil ediliyor. Tüyap Kongre ve Fuar Merke-
zi’nde düzenlenecek ITM 2022’de Monna Lisa, 5. Salon 509’uncu 
standda ziyaretçilerini bekleyecek.

Epson Como Printing Technologies, ITM 2022’de… Saatte 155 
metrekarelik tekstil baskısı yapan Monna Lisa’yı tanıtacak









54

HABER  
NEWS

Haziran-June 2022 www.tekstilnews.com

Emprime Baskı Sektöründe  
Premium Baskı Boyası

HyperTEX® Active baskı silikonları, 
elastik kumaşlar da dahil olmak 
üzere çoğu doğal ve sentetik ku-
maş, ham, boyalı kumaş, örgü, ev 
tekstili kumaşları, özel teknik ku-
maşlar ve diğer birçok günlük ürün 
gibi bitmiş ürünlere kadar geniş bir 
tekstil yelpazesinde kullanılmak-
tadır. 

Baskı silikonları, marka sahipleri ve 
emprime baskıcıları tarafından is-
tenen yüksek esneme ve yumuşak-
lık hissini sağlarken tüketicilerin 
sürdürülebilirlik tercihlerine hitap  
etmektedir. 

Latro HyperTEX® Active baskı si-
likonları, emprimecilere herhangi 
bir plastisol, formaldehit ve alkilfe-
nol etoksilatlar (APEO) içermeyen 
kapsamlı bir baz, katkı maddesi, 
kullanıma hazır, efekt baskı silikon-
ları sağlar. 

Serigrafi teknolojisi, spor giyim 
ve gündelik giyim üreticileri için 
büyük bir büyüme fırsatı sunuyor. 
Uzun zamandır, plastisol (PVC) ve 
su bazlı PA/PU baskı patları em-
prime baskıcıları tarafından geniş 
çapta kullanılıyor. Bununla birlikte, 
bu tür baskı boyalarının, özellikle 
üst düzey giyim uygulamaların-
da kullanımlarını sınırlayan, düşük 
yıkama, ütüleme, zayıf tuşe hissi ve 
tekstile yapışmama gibi bazı ciddi 
dezavantajları vardır. 

Ayrıca, bu ürünlerden bazıları plas-
tisol içerebilir ve diğer olumsuz 
çevresel etkilere neden olabilir. Bu 
sorunları aşmak için emprimecil-
er, iyi yıkama dayanıklılıkları,  tuşe, 
uzama özellikleri ve çevre dostu 
olmaları nedeniyle tekstil baskı si-
likonlarını  Premium bir baskı  patı 
olarak  kullanmaya başladılar.

Latro Kimya, baskı uygulamasın-
da yaşanan boyanın kalıpta kalma 
süresinin yeterli olmayışı, kapa-
tıcılık ve opaklık gibi gelenek-
sel ürünlerin dezavantajlarını 
ortadan kaldırıp aynı zamanda 
çevre standartlarıyla uyumlu per-
formans sunuyor. 

Bununla birlikte, müşterilerin 
rekabetten sıyrılmasını ve ürün-
lerini farklılaştırmaları için çeşitli 
özel tasarım ihtiyaçlarını karşıla-
yarak emprimecilere sürdürüle-
bilir ek seçenekler sunuyor.

Neden  Pat Olarak Silikon

•	 Sonsuz ütüleme 
•	 yıkama mukavemeti
•	 Hidrofob yüzey
•	 Alev geçiktirici
•	 Yüksek uzama katsayısı
•	 İnert oluşu 
•	 Yüksek UV ve ozon daya-

nımı,
•	 Kendine has efektler
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VDMA Tekstil Makineleri Birliği Genel 
Müdürü Thomas Waldmann gelecekte 
yaşanacak pandemi benzeri krizlere karşı 
firmaların yol haritasını anlattı. 
Waldmann, “Temassız malzeme 
transferi, temassız vardiya değişimi ve 
uzaktan çalışma ile ev ofislerin payının 
arttırılması firmaların gündeminde. Yurt 
dışına taşınan üretim tesislerinin yurt 
içine geri getirilmesi ve yerelleştirme gi-
rişimleri değerlendiriliyor.” diye konuştu.

Tüm 2021 yılı ve Ocak-Şubat 2022 döne-
mindeki durum birlikte değerlendi-
rildiğinde, seyahat kısıtlamalarına ve 
hammadde tedarikindeki sıkıntılara 
rağmen 2021’de ihracat ortalama %27 art-
tı, bu nedenle çok iyi geçtiğini 
söyleyebilirim.
Pandemi süreci sürdürülebilirliğin ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha 
kanıtladı. Özellikle kimyasal ve su kul-
lanımı, çevre ve enerji başta olmak üzere 
sürdürülebilirliği göz önünde bulunduran 
Alman tekstil makine üreticilerinin en son 
yenilikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

VDMA bünyesinde bulunan tekstil mak-
ine üreticileri, kaynak tüketimini en aza 
indirirken en yüksek kalite standartlarına 
ulaşmak için tekstil değer zinciri içerisinde 
çözümler sunuyor. “Kaynakların 

korunması – tasarruf potansiyelinin 
güvence altına alınması” (EEG – Türkçe 
– Tekstil Makineleri (industryarena.
com)) isimli VDMA Enerji Verimliliği 
Kılavuzumuzda açıklandığı gibi, makinel-
erin, bileşenlerin ve teknolojinin optimi-
zasyonu, enerji ve kaynak açısından ver-
imli üretim süreçleri için bir anahtar teşkil 
ediyor. Tekstil makineleri üreticisi firmalar 
bu konuda sürekli faaliyet gösteriyor ve 
her zaman büyük tasarruf potansiye-
li olan daha verimli makineler sunmayı 
hedefliyor. 
Kilit noktalar arasında enerji ve bakım 
yönetiminin entegrasyonu, nihai ürünün 
kilogramı başına kaynak tüketimini 
azaltmak adına yeni teknik çözümler, 
suyun yeniden kullanımı, kostik soda ve 
ısı geri kazanımı veya minimum uygu-
lama teknikleri yer alıyor. Tekstil mak-
ine üreticilerinin en son yeniliklerinden 
birçok örnek, “Döngüsel ekonomi için 
sürdürülebilir teknolojiler” konusunda 
VDMA’da düzenlenen yeni bir Webtalk 
serisinde sunuluyor.

VDMA bünyesindeki tekstil makine üreti-
cileri, mevcut ve gelecekteki karşılaşılabi-
lecek olası zorlukların üstesinden gelmek 
için iş gücünün güvence altına alınması 
gibi çeşitli alanlarda önlemler alıyor. Bu 
önlemlerden bazıları temassız malzeme 
transferi, temassız vardiya değişimi ve 
uzaktan çalışma ile ev ofislerin payının 
arttırılması şeklinde sıralanabilir. Tedar-
ik zincirini güvence altına almak ve te-
darik kesintilerini önlemek için tedbirl-
er de alındı. Yurt dışına taşınan üretim 
tesislerinin yurt içine geri getirilmesi ve 
yerelleştirme girişimleri değerlendiriliy-
or. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle hem 
hizmette dijitalleşme hem de lokasyon-

dan bağımsız hizmet daha önemli hale 
geldi. Örneğin, makine üreticisinin mak-
ineyi uzaktan teşhis etmesine, bakımını 
yapmasına ve ayrıca onarmasına olanak 
sağlayan uzaktan hizmetler gibi. Ayrı-
ca, uzaktan erişimin uygulanabilecek bir 
seçenek olmadığı durumlar için, mesafe-
leri kısaltmak ve maliyetleri azaltmak adı-
na doğrudan sahada olan hizmet şubel-
eri kuruluyor. Diğer bir örnek ise sanal 
fabrika turlarıdır. Bu ve diğer Endüstri 
4.0 çözümlerini uygulamak için şirketler 
giderek daha fazla BT ve siber güvenliğe 
yatırım yapıyorlar.

VDMA, başarılı sanal Tekstil Makineleri 
Webtalk serisine devam edecek

Bugüne kadar dünya genelinde artan nü-
fus ve satın alma gücü nedeniyle artan 
tekstil tüketimine, artan kaynak kullanımı 
eşlik etti. VDMA bünyesinde bulunan 
tekstil makine şirketleri, AB’nin iklim ko-
rumasını teşvik etme isteklerini ve işleyen 
bir döngüsel ekonomiye yönelik tale-
plerini memnuniyetle karşılıyor. Yüksek 
verimli teknolojilerle bu geçiş sürecinde 
vazgeçilmez bir ortak durumundalar. 
VDMA Tekstil Makineleri Birliği’nin yöne-
tim kurulu, yayımladığı yeni bir belgede, 
yeni siyasi yol haritasının uygulanabilir 
olması gerektiğini vurguluyor. Tekstil 
endüstrileri için sanal bir küresel girişim 
olarak VDMA, başarılı sanal Tekstil Mak-
ineleri Webtalk serisine devam edecek. 
Üyeler, araştırma enstitüleri ve tekstil 
üreticileri, sürdürülebilirlik ve döngüsel 
ekonomi zorluklarının üstesinden gelmek 
için teknolojik çözümleri öne çıkarıyorlar.

VDMA, 2022’de Cirosunun Yüzde 10 Art-
masını Bekliyor

Türkiye, sektörümüz için en önemli 
pazarlardan biri durumunda. ITM 2022 
Fuarı’nda birçok üye doğrudan veya tem-
sili aracılığıyla stand açacak. VDMA Textile 
Machinery Webtalk serisi özellikle Frank-
furt’taki Techtextil organizasyonuna 
yoğunlaşacak ve burada VDMA ilk kez 
15 üye firma ile büyük bir grup standı ile 
temsil edilecek. Bunun dışında, üyeler-
imizden bazıları Şanghay’daki ITMA Asia 
+ Citme’de de sergi açacaklar. Ayrıca 
VDMA, Atlanta’daki Techtextil Kuzey 
Amerika’da, Özbekistan’daki CAITME’de 
resmi Alman Pavilyonlarının yanı sıra Türk-
menistan ve Endonezya’da sempozyum 
ve B2B görüşmeleriyle iş heyeti gezileri 
planlıyor.

2022 yılı için küresel görünüm son zaman-
larda oldukça olumlu değerlendiriliyor. 
VDMA, cirosunun 2022’de %10 artmasını 
bekliyor.

VDMA; “Türkiye, Sektörümüz İçin En Önemli 
Pazarlardan Biri Konumunda”
VDMA Tekstil Makineleri Birliği 
Genel Müdürü Thomas Waldmann, 
“Türkiye, sektörümüz için en 
önemli pazarlardan biri durumunda. 
ITM 2022 Fuarı’nda birçok üye 
doğrudan veya temsili aracılığıyla 
stand açacak.” dedi.
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Loepfe Ürünler ve Çözümler Bö-
lüm Başkanı Sandra Meier, “Yarn-
Master® PRISMA ve daha fazlası 
için en son yapılandırma ayarlarını ve 
renge duyarlı yabancı elyaf temizleme 
yeniliklerini ITM 2022 Fuarı’nda suna-
cak.
 “2021 Yılında Sensör Satışlarında %80 
Artış Yaşandı”

Loepfe için 2021 olağanüstü 
başarılıydı. En önemlisi, önceki yıla 
kıyasla sensör satışlarında %80’lik bir 
artış yaşandı. Bu talebi karşılamak için 
dünya çapındaki tedarik zincirindeki 
sıkıntılara ve parça fiyatları üzerindeki 
yoğun baskıya rağmen üretim kapasi-
temizi iki katına çıkardık ve stoğu %50 
oranında artırdık. Tüm süreç boyunca, 
güvenilir bir ortak olarak müşterileri-
miz nezdindeki konumumuzu koru-
mayı başardık ve siparişleri teslim et-
meye devam ettik. Ayrıca kendi temel 
yetkinliklerimizin ve stratejilerimizin 
geliştirilmesi ve büyüme planlarımıza 
odaklandık.

İplik temizleyicilerimiz YarnMaster 
PRISMA ve ZENIT+ sürekli olarak 
geliştirilmekte ve akıllı ve kullanışlı iş-
levsellik güncellemelerini içeren yeni 
müşteri gereksinimleri uygulanmak-
tadır.

Seçkin sektör müşterilerimiz, Yarn-
Master® PRISMA iplik temizleyicimizle 
yeni standartlar belirlediğimizi 
onaylıyorlar. Bir IR optik ve bir kütle 
sensörü tarafından üretilen 2 sinyali 
işleyen ve değerlendiren, üniteye has 
özgün ikili ölçüm konsepti ile RGB 
renk değerlerini ölçen gerçek renge 
duyarlı sensörümüz, birinci sınıf pazar 
taleplerinde yeni bir güvenilirlik ve kul-
lanım düzeyini karşılıyor. 
Verimlilikteki artış, birinci sınıf iplik 
temizleyici YarnMaster®PRISMA’nın 
tercih edilmesinde bir diğer belirleyici 
faktördür.
Optik ve tribo-elektrik sensörlere 
sahip işlevselliği kanıtlanmış Yarn-
Master® ZENIT+ iplik temizleyiciler 
önemli ölçüde geliştirildi. MMF 

Loepfe, Renge Duyarlı Yabancı Elyaf 
Temizleme Yeniliklerini ITM 2022’de Sunacak

elyaflarını işleyen ring iplik üretim 
tesisleri, özellikle iplik temizleme 
performansındaki gelişmeleri teyit 
etti.
Open-end eğirme işlemi için YarnMas-
ter® EOS iplik temizleyicileri büyük bir 
donanımsal gelişme gösterdiler. Yeni 
geliştirilen optik özellikleriyle, bobin 
sarıcılar artık maksimum makine 
verimliliği ile birlikte en istikrarlı iplik 
kalitesi takibinden de yararlanıyor.
WeftMaster® ürün serilerinde, 
SFB-L atkı ipliği frenleri, dokuma 
makinesinde 3 yerine 4 fren kafasını 
kontrol edecek şekilde güncellenmiş 
elektroniklerle modernize edildi. 
Termal kumaş ayırma çözümümüz   
‘‘Cut-iT’’ yazılımı güncellenerek kul-
lanım kolaylığı, güvenlik ve en kaliteli 
kenarlar için stabilite sağlandı.

Diğer birçok sektörde olduğu gibi, 
teslimatları zamanında yapabilmemiz 
ve daha yüksek hammadde ve elek-
tronik bileşen maliyetlerini yönetebil-
memiz için tedarik zincirini güvenceye 
almak çok önemli. Ayrıca, yetenekli 
ve uzman personel bulabilmek daimi 
bir sorun olmaya devam edecek. Bu 
arada, seyahat kısıtlamalarını – vizeler 
veya sağlıkla ilgili sorunları – sürekli 
olarak izliyor ve değerlendiriyoruz. 
Müşterilerimizi mümkün olan en kısa 
sürede bizzat ziyaret etmek bizim için 
önemli.

“Türkiye Bizim İçin En Önemli ve En 
Hızlı Büyüyen Pazarlardan Biri”
Türkiye bizim için en önemli ve en hızlı 
büyüyen pazarlardan biri ve şu andaki 
erişilebilirlik düzeyi bizim için çok de-
ğerli. Müşterilerimizle biraz çikolata 
ve bir İsviçre Espresso kahvesi eşliğin-
de ITM fuarında buluşmayı dört gözle 
bekliyoruz.

 YarnMaster® PRISMA ve daha 
fazlası için en son yapılandırma 
ayarlarını ve renge duyarlı yabancı 
elyaf temizleme yeniliklerini ITM 2022 
Fuarı’nda sunacak olmaktan dolayı 
çok heyecanlıyız. Ziyaretçilerimizi 
ağırlamaktan mutluluk duyacağız,  
bizi 3 Numaralı Salon, 312A Numaralı 
Stantta ziyaret edebilirsiniz. Müşteri 
odaklı olmak en büyük önceliğimizdir 
ve iplik üretim tesisi çalışanları ile 
gerçekleştireceğimiz toplantılar 
karşılıklı olarak başarımızı daha da 
ileriye taşıyacaktır.

Sandra Meier, Loepfe Ürünler 
ve Çözümler Bölüm Başkanı
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KARL MAYER bünyesinde bulunan ve 
düz örme çözümleri sunan STOLL, hacim 
pazarına yönelik ürün yelpazesini CMS 503 
ki ile genişletiyor. Yeni CMS modeli üçlü 
örme sistemiyle, ürün yelpazesindeki kom-
şusu CMS 502 ki ile aynı uygulama yelpa-
zesinde daha fazla üretkenlik vaat ediyor. 
Nisan ayı itibariyle seri üretimi başlayan ino-
vasyon, ilk kez 14-18 Haziran 2022 tarihleri   
arasında İstanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek ITM fuarında, 
KARL MAYER Group’un Salon 7’deki 714 A 
numaralı standında sergilenecek. 

Bölge Satış Müdürü Lutz Vogel birçok 
Türk düz örme üreticisinin, işlerini başarılı 
bir şekilde genişletmek için yıllardır çeşitli 
CMS 530 ve CMS 502 nesillerine yatırım 
yaptıklarını söyleyerek, artık müşterileri-
nin yeni CMS 503 ki’yi sabırsızlıkla bekle-
diğini belirtti.

STOLL CMS 503 ki ilk kez ITM 2022’de 
sergilenecek

STOLL CMS 503, modern dijital çağın 
özel gereksinimlerine yanıt veriyor
STOLL’un kanıtlanmış teknolojisiyle dona-
tılan CMS 503 ki’nin kullanımı her zaman-
kinden daha kolay ve yüksek güvenilirlik-
le çalışıyor. Düşük işletim gücü ve yüksek 
işletim güvenilirliği ile çok çeşitli tama-
men moda ürünler maksimum verimlilikle 
üretilebiliyor. Ayrıca, yeni knitelligence® 
makine nesli ile, modern dijital çağın 
özel gereksinimlerine yönelik hazırlanan 
CMS 503 ki, süreç otomasyonu, şeffaflık, 
dijitalleştirme, daha hızlı yanıt süreleri, 
daha kısa üretim döngüleri, ağ oluşturma 
ve yeni iş modelleri gibi tamamen yeni 
fırsatlar açan yönleri içeriyor. 45 çalışma 
genişliğine sahip olan yeni model, E3,5.2, 
E7.2 ve E14/12 geyç ölçülerinde sunuluyor, 
bunun yanı sıra farklı ölçülerde de talep 
edilebiliyor.

Yapılandırılmış, dağıtım ve raf modelle-
riyle ‘örme/aktarma/örme’nin optimal 
bir kombinasyonunu sunan CMS 503 ki, 
bu sayede kakma desenlerini örerken 
bile üst düzey, esnek üretim için ideal 
bir seçenek oluşturuyor. Standart olarak 
sunulan 4 raf ve kısa kurulum ve ayar 
süreleri, bağlama sırasında önemli bir 
avantaj sunuyor. Sürtünme Besleme Te-
kerleri sayesinde azaltılmış, sabit bir iplik 
gerginliği sağlıyor. 
Maksimum iplik sayısı için optimum iplik 
besleme cihazı, ADF modelleri için yalnız-
ca yandan iplik besleme ile birlikte müm-
kün oluyor.

STOLL CMS 503  ilk kez ITM 2022’de sergilenecek

1

KAPITEL

BORN TO KNIT INDEPENDENTLY 
ADF | AN ALL-IN-ONE MACHINE

STOL L

KNITTING PERFORMANCE FOR ALL CASES
STOLL PERFORMER MACHINES 
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Low Temperature Soaping Accelerator
for Reactive Dyeing

• Soaping is started after neutralization, in the same bath
• Excellent efficiency in presence of residual salt and hardness
• Saves time, energy and water, hence increases productivity
• Saving achieved is much higher than the cost of product

Operational temp:
60 ºC  Medium shades
70 ºC  Dark shades

MICRO - LTP

The fastest way to wash with optimum fastness
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“ 100 yıldan uzun bir süredir, çığır 
açıcı ve sürdürülebilir yeniliklerle 
küresel yapay elyaf endüstrisine 
sürekli olarak ilham veriyoruz.”   
 
Georg Stausberg  
CEO, Oerlikon Polymer Processing Solutions 

Ayrıntılı bilgi için bizi ziyaret edin:
www.oerlikon.com/polymer-processing

Innovation starts with Creativity
1922 yılında kurulan yapay elyaf endüstrisinin öncüsü olarak, kü-
resel pazar ortamında her zaman inovasyonun ve teknolojik lider-
liğin yol gösterici yıldızları rehberliğinde ilerledik. Bu biziz, bugünün 
Oerlikon Barmag’ı.  

Güçlü girişimci ruh ve sınırsız yaratıcılık bizi şekillendirdi. Dünya 
çapındaki tüm çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Güçlü ortaklar, 
tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılarla yakın iş birliği içerisinde onların 
deneyimlerinin ve bilgi potansiyellerinin yaratıcı kullanımı, sürdürüle-
bilir başarımızın anahtarıdır. Müşterilerimizle yakın iş birliğine güveni-
yor ve onlara pazar odaklı yenilikler ve hizmetler sunuyoruz. Bunlar, 
disiplinlerarası ve ekip odaklı geliştirme çalışmalarına ve ayrıca 
yüksek kaliteli üretim süreçlerini dayanmaktadır.  

Gelecekte de mevcut süreçleri tekrar tekrar sorgulamaya devam 
edeceğiz ve geleneksel yöntemler ve düşünce kalıplarını yıkmaya 
devam edeceğiz. Çünkü yenilik, yaratıcılık ile başlar. Ve bunları çok 
kültürlü ve açık bir kurumsal kültürle etkin bir şekilde teşvik ediyoruz.

Ad-OBA100-220x300mm-TekstilTeknik-TK-220422.indd   1Ad-OBA100-220x300mm-TekstilTeknik-TK-220422.indd   1 22.03.22   16:5822.03.22   16:58



OZACTIVE
Reactive Boyalar

PİGAROL
Pigment Boyalar

OZACTIVE PX
Reactive Baskı Boyalar

OZDIRECT
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Oruç Reis Mahallesi, Giyimkent Ticaret Merkezi 
9. Sokak No: 5-A Esenler/İstanbul 

0212 628 74 74
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info@ozbekkimyevi.com.tr
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Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 
etkinliğin sponsorları arasında yer alan Kordsa, fuara 
ABD merkezli Axiom Materials, Textile Products, 
Fabric Development ve Advanced Honeycomb 
Technologies şirketleri ile katıldı.

Kordsa, 3 - 5 Mayıs tarihleri arasında Fransa’nın 
başkenti Paris’te gerçekleştirilen ve kompozit 
sektörünün uluslararası çaptaki en büyük buluşması 
olan JEC World 2022’ye katıldı. Uzun süren pandemi 
kısıtlamalarının ardından, kompozit sektörünün 
büyük heyecanla beklediği uluslararası yüz yüze 
buluşma JEC World 2022, dünyanın dört bir yanından 
binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 

26 Nisan’da online olarak gerçekleşen JEC 
İnovasyon Ödülleri töreninde Kordsa Avrupa 
Bölgesi Satış ve Pazarlama Müdürü Denis Granger 
bir konuşma yaptı. Kordsa’nın kompozit yetkinlikleri 
ve sürdürülebilirlik vizyonunu paylaşan Granger, 
şunları dile getirdi: “Kordsa olarak üretimde geri 
dönüştürülmüş malzeme, biyo-bazlı malzeme, doğal 
elyaf ve termoplastik geri dönüştürülebilir prepreg 
kullanımı üzerinde çalışıyoruz. 

Karbon emisyonlarını azaltan Hidrojen Yakıt Hücreli 
Elektrikli Araçlara (FCEV) yönelik ise slitpreg ve 
towpreg ürün gruplarını piyasaya sürerek ürün 
portföyümüzü genişlettik. Bu malzemelerimiz, 
Hidrojen Yakıt Hücreli Elektrikli Araçlar için güvenli 
hidrojen depolama tankları üretiminde kullanılıyor. 
Güçlendirme yolculuğumuzda, daha sürdürülebilir 
bir geleceğe katkıda bulunmaya devam ediyor, bu 
hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.” 
Fuarın ilk gününde açılış konuşmasını Kordsa 

Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Deniz Korkmaz 
gerçekleştirdi. JEC World 2022’nin sponsorları arasında yer alan 
Kordsa fuarda, bünyesindeki ABD merkezli şirketleri Fabric 
Development Inc. (FDI); Textile Products Inc. (TPI); Advanced 
Honeycomb Technologies (AHT) ve Axiom Materials tarafından 
sunulan kompozit yeniliklerinin yanı sıra, Türkiye’de bulunan 
ve ürün geliştirme, üretim, uygulama gibi aşamaları tek çatı 
altında buluşturan Kordsa Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet 
Merkezi’nde (KTMM) geliştirdiği teknolojileri ziyaretçilerle 
paylaştı. Akademik bakış açısı, bilgi birikimi ve açık inovasyon 
stratejisi ile Sabancı Üniversitesi de fuarda Kordsa’ya eşlik etti.

Kordsa’nın JEC fuarına katılımıyla ilgili düşünceleri sorulan 
Kompozit Genel Müdür Yardımcısı Murat Oğuz Arcan 
şunları söyledi: «İleri malzeme alanında dünyanın önde 
gelen şirketlerinden biri olarak, iş kollarımız arasındaki güçlü 
sinerji, doğru yatırımlar ve etkin iş birlikleri ile her geçen gün 
yaşamın daha fazla alanını güçlendiriyoruz. ‘Tutkumuz yaşamı 
güçlendirmek’ diyerek, dünya genelindeki 12 tesisimizde yenilikçi 
ve sürdürülebilir güçlendirme teknolojilerine yatırım yapıyoruz. 
Kendimizi sürekli geliştiriyor, yeni trendlere ve teknolojilere hızla 
uyum sağlıyoruz. 
Sürdürülebilir mobilite, döngüsel ekonomi ve elektrifikasyon gibi 
yeni gelişmeleri yakından takip ediyor; emisyonları azaltacak, 
verimli enerji kullanımını sağlayacak temiz teknolojilere yatırım 
yapıyoruz.”

Kordsa, sürdürülebilir ve yeni 
nesil kompozit teknolojileriyle 
JEC World 2022’de

Kordsa, 3-5 Mayıs  
2022 tarihleri arasında 
Paris’te düzenlenen 
dünyanın önde gelen 
kompozit teknolojileri 
fuarı JEC World 
2022’ye katıldı. 

Pandemi  sebebiyle   
2 yıldır yüz yüze 
gerçekleştirilemeyen, 
bu sebeple heyecanla 
beklenen bu uluslararası 
etkinlikte; Kordsa, 
kompozit teknolojileri 
alanındaki son yeniliklerini 
katılımcılarla paylaştı. 
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PENYE DAIRESI

Trützschler Group’un yenilikçi çözümleri, 14-18 Haziran 
tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek ITM 2022 fua-
rında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Firma yetkilileri, 
tüm iş alanları dâhil olmak üzere tekstil endüstrisi için son 
teknoloji eğirme, tarak şeritleri, nonwoven kumaşlar ve 
sentetik elyaflar ile ilgili sürdürülebilir teknolojilerini Salon 
3’teki 308 A numaralı standında tanıtacak.

Trützschler’den Yeni Nesil Penye Makinesi: TCO 21
Tekstil endüstrisindeki ve dünyanın dört bir yanındaki 
müşteriler, Trützschler’in penye makinelerine güveniyor. 
Şimdi, üretkenliği artırmak, kaliteyi sağlamak ve daha faz-
la otomasyonu desteklemek için bu seriye son teknoloji 
ürünü yeni bir tasarım ekleniyor: TCO 21!
Daha yüksek verimlilik. Daha iyi kalite. Daha az atık. Tek-
stil sektöründe sürekli iyileştirme arayışı hiç bitmez. Bu 
nedenle Trützschler’deki yenilikçiler, penye makinelerinin 
performansını optimize etmenin yeni yollarını keşfetme-
kten asla vazgeçmezler. TCO 21, dünyanın her yerindeki 
iplikçiler için ilerleme sağlama konusunda Trützschler’in 
uzun tarihinin en son kilometre taşıdır.

Güçlü üretkenlik ve hammadde tasarrufu
TCO 21’in en önemli avantajlarından biri gelişmiş işlem 
hızıdır. Bu yeni nesil penye makinesi dakikada 600 darbe 
hızına kadar üretim yapabiliyor. Sınıfının en iyisi üretken-
liği sunarak onu pazarın en üstüne koyuyor. Bunu daha 
da artırmak için TCO 21, Trützschler’in son derece ekono-
mik Jumbo Kavası  (Ø 1.200 mm) ile mükemmel bir şekil-
de koordine edilebiliyor. Kalite iyileştirmelerine yol açan 
daha az ekleme özelliği sayesinde iplik hatalarını azalt-
makla kalmaz, aynı zamanda büyük boyutları nedeniyle 
önemli ölçüde daha yüksek verimlilik sunar. Bu, gerekli 
kova ve kova taşıma sayısı üzerinde olumlu etkilere sa-
hiptir ve daha düşük personel maliyetleri ile sonuçlanır.

Mükemmel iplik kalitesi
TCO 21, standart olarak Numara İzleme Sistemi ile birlikte 
geliyor. Bu özellik, makine operatörünün kullanımı kolay 
bir ekran aracılığıyla numara varyasyonları için limitler 
tanımlamasını mümkün kılıyor. Trützschler’in Disk İzleme 
sensör sistemi, numarası sürekli olarak ölçüyor. Makine 
operatörünü uyarıyor ve limit aşıldığında kapanıyor. Ayrı-
ca Numara İzleme işlevi, spektrogram analizini de 
içeriyor.
Müşteriler, TCO 21’e Numara Kontrolü işlevini eklemeyi 
seçerek kaliteye odaklanmalarını daha da güçlendirebil-
irler. Aynı kullanımı kolay ekran üzerinden yönetiliyor, 
otomatik şerit numarası ölçümü ve spektrogram analizi 
sunuyor. Bunun da ötesinde, numara varyasyonlarını 
dengelemek ve istenen şerit numarasını sağlamak için 
üretim sırasında ana çekimi otomatik olarak düzenliyor. 
Bu özellik, genel iplik bileşimindeki değişiklikleri önlemek 
için de kullanılabildiğinden, pamuk ve sentetik karışımları 
üreten müşteriler için özellikle çekicidir.

Otomatik optimizasyon

TCO 21, iki işlev sayesinde tek bir laboratuvar testi ol-
madan doğru ekleme ayarını bulan otomatik Ekleme Op-
timize Edici teknolojisi sunan pazardaki tek penye maki-
nesi olarak Trützschler’in TCO 12’sine katılıyor: İlk olarak, 
penye döngüsünde ekleme süresini ayarlar (zamanlama 
fonksiyonu).

Koparma noktasının sıfırlanması (bağlama süresi) genel-
likle çok zaman alan bir iş olsa da, artık sadece birkaç da-
kika sürüyor ve bir düğmeye basılarak otomatik olarak 
gerçekleştiriliyor. İkinci olarak, müşteriye, benzersiz ge-
reksinimleri için belirli ayırma eğrisi tiplerini (eğri işlevi) 
seçmesinde yardımcı olunuyor

Trützschler Group, Akıllı ve Sürdürülebilir Çözümlerini ITM 2022’de Sergileyecek



VEGAN MATTRESS TICKING IS DESIGNED TO KEEP US SLEEPING SOUNDLY AND 
HEALTHFULLY WITHOUT HARMING PEOPLE, PLANET, OR ANIMALS.

NATURE HAS ALWAYS BEEN AT OUR CORE,
BUT NOW WE’RE TAKING OUR TASK

FURTHER THAN EVER BEFORE. 
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ANIMALS.
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Kolay operasyon
TCO 21’in çalıştırılması ve bakımı kolaydır. Akıllı Dokunmatik ekran hızlı ve 
sezgiseldir ve bir Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) sensörü her kullanıcıyı 
hızla tanımlıyor ve ekrandaki bilgileri kendi ihtiyaçlarına göre uyarlıyor. Çok 
renkli T-LED ekran, operatörün tüm iplikhanede bir bakışta bunları tanımasını 
sağlayan, uzun mesafelerde makinenin durumu veya kalite parametrelerinin 
görsel göstergelerini sağlıyor. 

TCO 21, birinci sınıf performans ve dayanıklılık sağlayan orijinal Trützschler 
elektroniği ile üretildi: TD 10 cer makinasında kendini kanıtlamış olan akıllı 
soğutma sistemi, elektronik güç bileşenlerinin çalışma sıcaklığını düşüre-
rek daha uzun hizmet ömrüne katkıda bulunuyor. Bileşenlerin bir noktada 
değiştirilmesi gerekse bile, müşteri yedek parça envanterini düşük tutabiliy-
or çünkü elektronik yedek parçalarını farklı makine türleri arasında esnek bir 

şekilde değiştirebiliyor, örn. Tarak ve 
cer makineleri. Otomatik gresleme 
işlevi ekleme seçeneği, TCO 21’in ko-
lay kullanımını mükemmel bir şekilde 
tamamlıyor.

TCO 21, daha etkili eğirme prosesler-
ine yönelik sürekli yolculukta ileriye 
doğru heyecan verici bir adımı işaret 
ediyor. Etkileyici modern ve kullanımı 
kolay otomatikleştirilmiş özellikler 
yelpazesiyle makine, üretkenliği ve 
kaliteyi artırırken operatörlere per-
formansı hızlı ve kolay bir şekilde 
özelleştirme ve optimize etme yetkisi 
veriyor.

Türkiye’deki güçlü pazar için çözüm-
ler ve hizmetler
Trützschler firması, Türkiye’yi dünya-
daki en büyük pazarlarından biri 
olarak görüyor. Yenilikçi tekstil ma-
kine çözümlerine yönelik talep çok 
güçlü ve bu sürekli artıyor. Bu eğilim, 
maliyetleri düşürürken enerji tasar-
rufu ve kaynak verimliliğini artırma 
yönündeki sürekli talepten kaynak-
lanıyor.
Yerel servis ekibi, makinelerin yaşam 
döngüsünün her aşamasında müşter-
ileri desteklemeye kendini adadı ve 
ünitelerin olağanüstü performansını 
her daim sunmak için yerel ortaklarla 
yakın iş birliği yapıyor.
Daha üst düzey verimlilik ve kalite 
için Trützschler çözümleri hakkında 
daha fazla bilgi edinmek ve projel-
eri satış ve servis ekibiyle görüşmek 
isteyenler, firmanın ITM 2022’deki 
standını ziyaret edebilir.





76

HABER  
NEWS

Haziran-June 2022 www.tekstilnews.com

Edana istatistikleri, pandemi sırasında nonwovenların oynadığı önemli rolü 
vurguluyor.

Nonwovenlara ve ilgili endüstrilere hizmet veren lider küresel dernek olan EDANA, 
Avrupa nonwoven üretimi üzerine yaptığı yıllık anketin sonuçlarını açıkladı. Sektöre 
kapsamlı bir genel bakış sağlayan en son istatistikler, talep etkenleri ve tedarik zincirle-
rinde benzeri görülmemiş bir değişim dönemi boyunca endüstrinin güdüsünü ve daya-
nıklılığını göstermektedir.

EDANA sekreterliği tarafından toplanan ve derlenen rakamlara göre, Avrupa’da non-
woven üretimi 2021’de %7,2 artarak 3.075.615 tona (ve 85,9 milyar metrekareye) ulaştı 
ve toplam tahmini cirosu 9.555 milyon € oldu. 27 Avrupa Birliği ülkesinin toplam üretimi 
şu anda 2,15 milyon tonun üzerindedir.
EDANA’nın Pazar Analizi ve Ekonomik İşler Direktörü Jacques Prigneaux, son on yılda 
%4,0 olan yıllık ortalama büyüme oranını geride bırakan etkileyici büyüme oranının ana 

itici güçlerini ayrıntılı olarak değerlendir-
di: “Pandemiyle savaşmak için yoğun 
olarak kullanılan malzemelere olan yük-
sek talep üretimi etkiledi. Spunmelt ve 
Drylaid-Hydroentangled nonwovenlar 
hem ağırlık hem de yüzey bakımında iki 
haneli büyüme oranları gösterdi. Benzer 
uygulamalardaki gelişmeler sayesinde, 
Wetlaid nonwovenlardaki büyüme de 
geçen yıl önemliydi. Farklı uygulama-
larda zıt trendlerin görüldüğü Airlaid 
üretimi, bir yıl öncesine göre sabit bir 
gelişme sergiledi. Nonwovenlar için 
ana son kullanım, 2021’de %9,6’lık bir 
büyüme ile 857,940 tona ulaşan %28’lik 
teslimat payıyla hijyen pazarı olmaya de-
vam ediyor. 
Açık nedenlerden ötürü, 2021’de non-
wovenlar için en önemli büyüme alanları 
tıbbi (+%118,0) ve ıslak mendil / kişisel 
mendillerde (+%22,0), ardından giysile-
rde (+%32,6) gözlendi”.

Buna karşılık, otomotiv iç mekanlarında 
(%23 düşüş), yer döşemelerinde, masa 
örtülerinde ve telalarda büyük düşüşler 
görüldü. Ayrıca inşaat piyasalarında ve 
sıvı filtrasyonda olduğu gibi satış hacmi 
bakımından birçok önemli dayanıklı sek-
tör sınırlı büyüme gösterirken, tarımsal 
uygulamalarda büyüme negatif yönde 
olmuştur.
Jacques, “Katılımcı şirketlerin ve EDANA 
personelinin son birkaç yıldaki çaba-
larının takarrübü ile bu sonuçlar artan 
sayıda şirketten gerçek verilerin toplan-
masına dayanmaktadır ve en az 118 şir-
ket / fabrika bu yıl 2021 getirilerini doğru-
dan bildirdi. Kesin rakamların daha da 
artması bu istatistikleri, üye şirketlerdeki 
planlama ve kıyaslama amaçları açısın-
dan kesinlikle daha uygun hale getirece-
ktir,” dedi.

EDANA Genel Müdürü Pierre Wiertz, 
“Bu rakamların arkasında her şeyden 
önce şirketler için çalışmaktan gurur duy-
abilecek, amaçları her zaman aynı hedef 
doğrultusunda olan, ancak belki de şim-
di her zamankinden daha da çok fark 
edilen, vatandaşların refahı ve sağlığı 
için mükemmelliğe katkıda bulunmak 
olan binlerce kadın ve erkeğin emek ve 
emeğini görüyoruz. 

50 yıldan beri alanında dünyadaki en 
kapsamlısı olan bu yıllık EDANA istatis-
tiklerinin mütevazı ama yine de temel 
rolü üreticilerden doğrudan girdiler ve 
kapsamlı pazar bilgileri sayesinde bu per-
formansı belgelemek ve bu benzersiz iş 
zekâsı kaynağını üye şirketlerimiz için 
sağlamaktır,” dedi.

Avrupa nonwoven pazarı 2021’de %7’nin üzerinde büyüme gösterdi
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2021’de 20,3 milyar dolarlık rekor ihracata imza 
atan firmaların ödüllendirildiği törende konuşan  
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: 

Aylık ihracatta 2 milyar dolar çıtasını ilk kez mart 
ayında geçtiklerini bildiren Mustafa Gültepe,  
nisanda 2 milyar 42 milyon dolarla rekorumuzu 
yeniledik. Böylece tüm zamanların en yüksek 
aylık ihracatını gerçekleştirmiş olduk. Aylık 
verilere baktığımızda nisan 2021’e göre yüzde 26 
artıdayız. Ocak-Nisan dönemini ise geçen yılın 
yüzde 18,5 üzerinde tamamladık” dedi. 
  

İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sektör olarak bu yıl cari 
açığın kapatılmasına 21 milyar dolar katkı vereceklerini 
söyledi. 
Mustafa Gültepe, geçen yıl 20,3 milyar dolarlık rekor 
ihracata imza atan firmalara ödüllerinin verildiği törende 
yaptığı konuşmada hazır giyim ve konfeksiyonun katma 
değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile Türkiye 
ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi. 
Sektör olarak 2021’de başarılı bir performans sergilediklerini 
belirten Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: 

PANDEMİ İLE GEÇEN İKİ YILDA 100 BİN İLAVE İSTİHDAM 
YARATTIK
“Ham madde tedarikindeki sıkıntılara, yüksek maliyet 
artışlarına rağmen 2021’de yatırıma, üretmeye ve insanımıza 
iş imkânı yaratmaya devam ettik. Sektör olarak geçen 
yıl 7 milyar TL’lik yatırım yaptık. 70 bin insanımız için ilave 
istihdam yarattık. 2022’de de aynı hızla yolumuza devam 
ediyoruz. Şubat ayı itibarı ile toplam istihdamımızı 691 bine 
çıkardık. Sadece şubat ayında 11 bin insanımıza iş sağladık. 
SGK verilerine göre şubattaki 47 bin kişilik istihdam artışının 
neredeyse yüzde 25’ine sektör olarak biz imza attık. 
Pandemi ile geçirdiğimiz iki yılda ülkemize kazandırdığımız 
ilave istihdam 100 bine ulaştı.”

DÖRT  AYLIK İHRACATTA 2021’E GÖRE YÜZDE 18,5 
ARTIDAYIZ
Mustafa Gültepe, kapasite kullanımında yüzde 84,1’e ulaştığı 
sektörün üretim ve ihracatta da yoluna hız kesmeden 
devam ettiğini vurguladı. Gültepe, şunları söyledi: 
“Aylık ihracatta 2 milyar dolar çıtasını ilk kez mart ayında 
geçtik. Nisanda 2 milyar 42 milyon dolarla rekorumuzu 
yeniledik. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını 

Hazır giyimci bu yıl Türkiye’de cari açığın kapatılmasına 21 milyar dolarlık katkı verecek 

İHKİB / Başkanı 
Mustafa Gültepe
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gerçekleştirmiş olduk. Aylık verilere 
baktığımızda nisan 2021’e göre yüzde 
26 artıdayız. Ocak-Nisan dönemini 
ise geçen yıla göre yüzde 18,5 artıda 
kapattık. Dört aylık ihracatta ilk kez 
7,5 milyar dolar sınırına yaklaştık. 
Ağustos ayında İstanbul’da IFCO 
Fuarımızın  ikincisini düzenleyeceğiz. 
Eğer bir aksilik olmazsa fuarımızın da 
yaratacağı sinerji ile 2022’yi 23 milyar 
dolar bir ihracat ile tamamlacağız. 
Geçen yıl ülkemize net 18,5 milyar net 
döviz kazandırmıştık. Bu yıl 21 milyar 
dolarlık net ihracat öngörüyoruz. Bir 
başka ifade ile hazır giyim sektörü 
olarak ülkemizin cari açığının 
kapatılmasına 21 milyar dolarlık katkı 
yapmış olacağız.”
İHKİB olarak orta vadede  kilogram 
ihracat birim fiyatını 40 dolara, 
ihracatı da 40 milyar dolara çıkarmayı 
hedeflediklerini hatırlatan Gültepe, 
rüzgâra karşı da olsa hedefe 
ulaşacaklarına inandığını sözlerine 
ekledi. 
TİM BAŞKANI GÜLLE: 83,5 MİLYAR 
DOLAR İHRACAT İLE HEDEFİ 
YAKALADIK
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle ise 
konuşmasında, zorlu geçen pandemi 
döneminde Türkiye’nin güvenli liman 
olarak öne çıktığını vurgulayarak 
şöyle devam etti: 

“Nisanda tarihimizin en yüksek aylık 
ihracat rakamına ulaşmanın gururunu 
yaşadık. Geçen ay ihracatımız, 2021’e 
göre yüzde 25 artarak 23,4 milyar 
dolara ulaştı. Böylece yılın ilk dört 
ayında, 83,5 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirmiş olduk. 250 milyar 
dolarlık ihracat hedefi için, yılın üçte 
birlik dönemini hedefimize tam 
ulaşarak kapattık. Bu dönemde hazır 
giyim ve konfeksiyon ihracatımız 
da son derece başarılı işlere imza 
attı. Pandemi sonrası dönemde 
küresel tedarik zincirlerinde önemli 
bir dönüşüm sürecine girdik. Bu 
dönüşüm sürecinden Türkiye, 
hesaplamalarımıza göre, ihracatına 
23 milyar dolar artı değer kattı. Hazır 
giyim sektörümüzün bu küresel 
tedarik zincirlerindeki değişimden 
elde ettiği ekstra değerin ise 2,5 
milyar dolar olduğunu hesapladık.”
Gecede firmalara toplam 63 platin, 
138 altın, 181 gümüş, 738 bronz ve bin 
328 de başarı ödülü verildi. 

PLATİN ÖDÜL ALAN İLK 10 DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ

S.NO ÖDÜL
FİRMA 
KATEGORİ UNVAN

1 PLATİN DTSŞ TGS DIŞ TİC. A.Ş.

2 PLATİN DTSŞ TAHA PAZ. VE MAĞAZACILIK A.Ş.

3 PLATİN DTSŞ BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM İHR. DIŞ TİC. A.Ş.

4 PLATİN DTSŞ DGS DIŞ TİCARET A.Ş.

5 PLATİN DTSŞ PERGAMON STATUS DIŞ TİC.A.Ş.

6 PLATİN DTSŞ CROSS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

7 PLATİN DTSŞ İLERİ DIŞ TİCARET A.Ş.

8 PLATİN DTSŞ TAYPA TEKSTİL GİY. SAN. VE TİC. A.Ş.

9 PLATİN DTSŞ MİLTEKS SPOR GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

10 PLATİN SDŞ ETİK DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

PLATİN ÖDÜL ALAN İLK 10 İHRACATÇI FİRMA

S.NO ÖDÜL UNVAN

1 PLATİN LC WAIKIKI  MAĞAZACILIK  HİZM. TİC. A.Ş.

2 PLATİN BAYKAN DENİM KONFEKSİYON A.Ş.

3 PLATİN DEFACTO PERAKENDE TİC. A.Ş.

4 PLATİN TYH ULUSL. TEKS. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

5 PLATİN ALPİN TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.

6 PLATİN ÖZAK TEKSTİL KONFEKSİYON SAN.VE TİC.A.Ş.

7 PLATİN TALU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

8 PLATİN GELAL ÇORAP SAN. VE TİC. A.Ş.

9 PLATİN MRM KONFEKSİYON SAN.VE TİC.A.Ş.

10 PLATİN ÜNİTEKS TEKSTİL VE TİC. A.Ş.

ALTIN ÖDÜL ALAN İLK 10 İHRACATÇI FİRMA

S.NO ÖDÜL UNVAN

1 ALTIN FİLTEKS MODA DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

2 ALTIN ATT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

3 ALTIN LİBERTİ İPLİK GİYİM TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

4 ALTIN ÜNL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

5 ALTIN ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.

6 ALTIN MARSOY DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

7 ALTIN MİLTEKS TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.

8 ALTIN BEKS ÇORAP VE İÇ GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

9 ALTIN YAVUZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

10 ALTIN RİMEL TEKSTİL PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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İnovasyon – Boyamada döner püskürtücünün başarılı kullanımı 

 

  

İnovasyon – Boyamada döner püskürtücünün başarılı kullanımı  
 
Pad-Dry-Pad-Steam prosesi (PDPS), reaktif boyalarla sürekli boyamada küresel standarttır ve seri üretim için geleneksel tekstil ülkelerinde çok yaygındır.PDPS prosesi, 
tüm renk derinliklerinde tüm renk alanını kapsar. Bu proses giderek küçülen parti boyutları nedeniyle ekonomik açıdan Avrupa‘ da artık kullanılamamaktadır. Boyama 
reçetesinde kullanılan yüksek miktarda tuz, ayrıca ekolojik sorunlara yol açmaktadır. Partinin başlangıcında uzunlamasına çalışmalara yönelik güçlü eğilim nedeniyle 
bu işlem küçük partiler için uygun değildir. 

Tuz ilavesi, boyuna giderler ve enerji tüketimini en aza indirmek için ikinci banyonun döner püskürtücüler kullanılarak temassız sprey uygulamasıyla değiştirilmesi 
yaklaşımı izlenir.  

 

 

İnce damlacıklar    Daha büyük damlacıklar 

 

Yeni standart - kumaşlar için Pad-Spray-Steam yöntemi (tuz en aza indirilmiş) 

Pad-Spray-Steam prosesi (PS2) temazsız bir sprey uygulaması olmasından dolayı klasik PDPS’den farklı olarak, Şubat 2019’da Pakistan’ın Lahore şehrindeki büyük bir 
tekstil boyacısı olan Nishat Mills Limited tarafından açıklanan ve tarif edilen fikirden yola çıkılarak geliştirildi büyük bir başarıyla tanıtıldı. Bugüne kadar, üretimin 
reaktif ve vat boyalar arasında bölündüğü bu yeni süreç kullanılarak yaklaşık 14 milyon metre boya boyandı. 

Pad-Dry-Pad-Steam prosesi (PDPS), reaktif boyalarla sürekli 
boyamada küresel standarttır ve seri üretim için geleneksel tekstil 
ülkelerinde çok yaygındır. PDPS prosesi, tüm renk derinliklerinde 
tüm renk alanını kapsar. 
Bu proses giderek küçülen parti boyutları nedeniyle ekonomik 
açıdan Avrupa‘ da artık kullanılamamaktadır. Boyama reçetesinde 
kullanılan yüksek miktarda tuz, ayrıca ekolojik sorunlara yol 
açmaktadır. Partinin başlangıcında uzunlamasına çalışmalara 
yönelik güçlü eğilim nedeniyle bu işlem küçük partiler için uygun 
değildir.
Tuz ilavesi, boyuna giderler ve enerji tüketimini en aza indirmek 
için ikinci banyonun döner püskürtücüler kullanılarak temassız 
sprey uygulamasıyla değiştirilmesi yaklaşımı izlenir. 

Yeni standart - kumaşlar için Pad-Spray-Steam yöntemi 
(tuz en aza indirilmiş) 

Pad-Spray-Steam prosesi (PS2) temazsız bir sprey uygulaması 
olmasından dolayı klasik PDPS’den farklı olarak, Şubat 2019’da 
Pakistan’ın Lahore şehrindeki büyük bir tekstil boyacısı olan 
Nishat Mills Limited tarafından açıklanan ve tarif edilen fikirden 
yola çıkılarak geliştirildi ve büyük bir başarıyla tanıtıldı. 
Bugüne kadar, üretimin reaktif ve vat boyalar arasında bölündüğü 
bu yeni süreç kullanılarak yaklaşık 14 milyon metre kumaş boyandı.

Her iki renk sisteminde de fular üzerine boya tamponlanır ve 
sabitleyici kimyasallar minimum bir uygulamada (yaklaşık %25) 
her iki tarafa yaş üstüne yaş püskürtülür.  Tek taraflı boyama için 
sabitleyici dolguludur ve bir tarafa renk solüsyonu püskürtülür.

Ara kurutmanın olmaması, boyaların kumaşın diğer yüzeyine 
geçme eğilimini daha da azaltır ve daha iyi boydan boya kaliteli 
bir sonuca yol açar. Birkaç ev yıkamasından sonra bu etki çok 
olumludur. Aynı zamanda daha iyi difüzyon, ara kurutmalı sürekli 
prosese kıyasla pad-cold-dwell prosesinde de (CPC) bilindiği gibi 
biraz daha düşük renk derinliği ile sonuçlanır.

Yeni Standart - İplik için Ped Sprey  Buharı (tuzsuz)
Çözgü ipliği (levha/haşıl boyama) üzerindeki PS2 işlemi, birkaç yıldır 
reaktif boyalarla sürekli boyamada kurulmuştur. Bugün Türkiye, 
Pakistan, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde ağırlıklı olarak DENİM ipliklerinin 
moda alanında kullanılmaktadır. DENIM ipliği üzerine gerçekten 
boyanmış reaktif boyalar, özellikle klasik INDIGO boyalı kotlardan 
farklı olarak, bitmiş parça yıkamada veya müteakip ev yıkamasında 
kanama veya yıkama istenmediğinde kullanılır. Bunun istisnası, sprey 
boyama işleminde sprey parametrelerini düzelterek kasıtlı olarak 
yeniden üretilebilir lekeli, kötü boyanmış bir ipliğin üretildiği modaya 
uygun renkli görünümlerdir. Dokuma işleminden sonra, ağartıcı veya 
yıkıcı lazer efektleri kullanılmadan bir yıkama efekti oluşturulur. Fiksaj 
alkalisi tamponlanır, reaktif boya zorunlu uygulama olarak ipliğe temas 
etmeden püskürtülür ve daha sonra buharlanır ve yıkanır.
400 – 1200 litre hacim  içeriğine sahip klasik boya teknelerinde 
boylamasına ve yanal geçişlere neden olan kalıcılık etkileri, püskürtme 
sırasında tamamen ortadan kaldırılır. Renk değiştirirken kalan hacim 
miktarları 50 litrenin altına düşürülür veya tamamen yeniden kullanılabilir. 
İplik boyamada böyle bir yöntem ekonomik ve ekolojik olarak Avrupa’da 
her zaman kullanılabilir.

Minimum atık
Kenar/orta farklılığı yok
Kolay küçük parti üretimi ve 
numune alma
Daha az sayıda boya ve yıkama         
banyosu
Düşük atık arıtma maliyetleri
Düşük Karbon ayakizi
Düşük tatlı ve atık su
Düşük enerji tüketimi

RotaSpray ile Püskürtme Boyama ve Apreleme, İndigo Boya, VAT Boya, 
Pigment Boya, Overdyeing, Renk Fiksasyonu gibi diğer prosesler ile Dip 
ve Topping uygulamaları için de birçok avantaj sağlamaktadır.

İnce damlacıklar                                  Daha büyük damlacıklar

RotaSpray’in Sprey Boyama Teknolojisi hakkında daha 
fazla bilgi almak için ITM’22 İstanbul fuarında standımıza 
bekliyoruz. www.rotaspray.de

 En iyi ölçüme sahip temassız püskürtme uygulaması 
aşağıdaki avantajları sağlar



 

  

İnovasyon – Boyamada döner püskürtücünün başarılı kullanımı  
 
Pad-Dry-Pad-Steam prosesi (PDPS), reaktif boyalarla sürekli boyamada küresel standarttır ve seri üretim için geleneksel tekstil ülkelerinde çok yaygındır.PDPS prosesi, 
tüm renk derinliklerinde tüm renk alanını kapsar. Bu proses giderek küçülen parti boyutları nedeniyle ekonomik açıdan Avrupa‘ da artık kullanılamamaktadır. Boyama 
reçetesinde kullanılan yüksek miktarda tuz, ayrıca ekolojik sorunlara yol açmaktadır. Partinin başlangıcında uzunlamasına çalışmalara yönelik güçlü eğilim nedeniyle 
bu işlem küçük partiler için uygun değildir. 

Tuz ilavesi, boyuna giderler ve enerji tüketimini en aza indirmek için ikinci banyonun döner püskürtücüler kullanılarak temassız sprey uygulamasıyla değiştirilmesi 
yaklaşımı izlenir.  

 

 

İnce damlacıklar    Daha büyük damlacıklar 

 

Yeni standart - kumaşlar için Pad-Spray-Steam yöntemi (tuz en aza indirilmiş) 

Pad-Spray-Steam prosesi (PS2) temazsız bir sprey uygulaması olmasından dolayı klasik PDPS’den farklı olarak, Şubat 2019’da Pakistan’ın Lahore şehrindeki büyük bir 
tekstil boyacısı olan Nishat Mills Limited tarafından açıklanan ve tarif edilen fikirden yola çıkılarak geliştirildi büyük bir başarıyla tanıtıldı. Bugüne kadar, üretimin 
reaktif ve vat boyalar arasında bölündüğü bu yeni süreç kullanılarak yaklaşık 14 milyon metre boya boyandı. 
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İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı
Adil Pelister

Kimya sektörü, nisan ayından sonra mayıs ayında da en 
çok ihracat yapan sektör olarak üst üste üçüncü defa birinci 
oldu. Sektörün ihracatı, mayıs ayında geçen yıla kıyasla 
yüzde 30,7 artarken, ilk beş aylık dönemde yapılan toplam 
ihracat ise yüzde 41,7 artarak 13,6 milyar doları aştı. 

Kimya sektörünün mayıs ayı ihracat rakamlarını 
değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil 

Pelister, “Kimya sektörü olarak istikrarlı bir şekilde 
ihracatımızı artırmaya ve ihracat liderliğimizi korumaya 
devam ediyoruz. Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz 2,8 
milyar dolarlık ihracat ile üst üste üçüncü defa en çok 
ihracat yapan birinci sektör olduk. İlk beş aylık dönemde 
ise sektör ihracatımız 13,6 milyar doları aştı. Sektörümüzü 
üçüncü kez birinciliğe taşıyan tüm ihracatçılarımızı 
gönülden tebrik ediyor ve gurur duyuyorum. İKMİB 
olarak, pandemi etkilerinden sıyrılmaya çalıştığımız bu 
yıl, fuar milli katılımları, alım ve ticaret heyetleri gibi tüm 
faaliyetlerimize daha fazla ağırlık verdik. Son olarak, 23-
24 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da Pakistan Özel 
Nitelikli Alım Heyeti’ni, 25 ve 26 Mayıs 2022 tarihlerinde 
Cosmetics & Home Care Ingredients (CHCI) Fuarı Alım 
Heyeti’ni ve 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde İDEX fuarı ile 
eş zamanlı Alım Heyeti programımızı gerçekleştirdik. 
Bununla birlikte önümüzdeki dönem ihracatımızı aynı 
şekilde sürdürebilmemiz için özellikle de KOBİ’lerimize 
yönelik uzun vadeli ve düşük faizli kredi ve teşviklere 
ihtiyacımız var. Küresel olarak enflasyonun yüksek 
seyrettiği, Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla hızla artmaya 
devam eden emtia, enerji ve gıda fiyatları ile hammadde 
fiyat artışlarının olduğu, ürün tedarik etmenin zorlaştığı 
bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu olumsuzlukları 
bertaraf edebilmek ve hedeflerimizi yakalamak hatta 
aşmak için desteklerin artmasını bekliyoruz. Türk kimya 
sektörü olarak ülke ekonomimize sağladığımız katkıyı 
artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” 
dedi.
Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Güney Afrika 
oldu

Güney Afrika, Mayıs ayında en çok ihracat yapılan ülke 
oldu. Mayıs ayında Güney Afrika’yı takip eden ilk onda yer 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü mayıs ayında 
2,8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Sektör 
mayıs ayında üst üste üçüncü kez ihracat lideri olurken ilk 5 
aylık dönemde gerçekleştirdiği 13,6 milyar dolar ihracat ile 
liderliğini korumaya devam ediyor.

KİMYA SEKTÖRÜNDEN NİSAN’DA REKOR İHRACAT

 
 
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla 
Hollanda, İtalya, ABD, Romanya, Lübnan, Almanya, İspanya, Güney Afrika, Irak ve Belçika 
olarak ilk onda yer aldı. 
 
Mayıs ayında en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler” ihracatı 
gerçekleştirildi 
Mayıs ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve ürünler ihracatı, 1 milyar 20 milyon 787 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada 
yer aldı. İkinci sırada 795 milyon 651 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer 
alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 239 milyon 301 bin dolarla üçüncü sırada yer 
aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk 
eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 
‘eczacılık ürünleri’, ‘organik kimyasallar’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’ ve ‘gübreler’ oldu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 yılı mayıs ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler 

 

S. NO Ülke MAYIS 2021 
DEĞER ($)  

MAYIS 2022 
DEĞER ($) 

DEĞİŞİM 
DEĞER 

(%) 

1 GÜNEY AFRİKA       
33.345.324,98 

     
205.839.295,30 %517,30 

2 ROMANYA       
48.865.893,60 

     
180.736.545,73 %269,86 

3 LÜBNAN       
42.180.236,14 

     
157.695.867,50 %273,86 

4 BELÇİKA       
74.190.763,12 

     
144.691.560,78 

                 
%95,03 

5 İTALYA       
78.086.966,55 

     
142.207.801,13 

                 
%82,11 

6 ABD      
113.479.070,53 

     
131.319.241,03 

                 
%15,72 

7 İSPANYA       
79.594.535,01 

     
131.056.303,42 

                 
%64,65 

8 MISIR       
45.275.699,90 

     
101.140.616,04 %123,39 

9 ALMANYA       
99.994.944,23 

     
100.311.553,99 

                   
%0,32 

10 IRAK       
73.747.446,95 

      
82.694.421,20 

                 
%12,13 
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  MAYIS 2021 MAYIS 2022 % FARK 
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER 
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞ VE ÜRÜNLER  580.743.670 1.020.787.314 %75,77 

PLASTİKLER VE MAMULLERİ 734.343.066 795.651.245 %8,35 

ANORGANİK KİMYASALLAR  164.646.555 239.301.840 %45,34 

KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA 115.515.903 118.781.004 %2,83 

UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN 104.116.402 109.166.937 %4,85 

BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 84.679.264 103.924.210 %22,73 

ECZACILIK ÜRÜNLERİ  103.717.783 99.384.268 % -4,18 

ORGANİK KİMYASALLAR  71.255.035 84.278.091 %18,28 

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 75.893.821 82.964.445 %9,32 

GÜBRELER  41.077.416 60.557.890 %47,42 

YIKAMA MÜSTAHZARLARI 42.936.335 48.408.874 %12,75 

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 23.273.952 36.789.708 %58,07 

BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ  1.930.166 1.158.185 % -40,00 

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN 
ÜRÜNLER 733.148 1.105.928 %50,85 

GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI 
MADDELER 153.728 314.325 %104,47 

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ 15.461 8.110 % -47,55 

TOPLAM 2.145.031.705 2.802.582.374    %30,65 

 
 
 
 

www.ikmib.org.tr 
 
Daha fazla bilgi için: 
U’PR İletişim ve Danışmanlık 
Zümrüt Şenhava Kıçırtı, zumrut.kicirti@upriletisim.com, 0506 935 35 17 
Dilek Şeker, dilek.seker@upriletisim.com, 0532 697 60 98 
Enis Birdal, enis.birdal@upriletisim.com, 0533 391 57 62 
Zelal Varul Er, zelal.er@upriletisim.com, 0 533 554 44 10 

2022 yılı Mayıs ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler

alan diğer ülkeler ise Romanya, Lübnan, Belçika, 
İtalya, ABD, İspanya, Mısır, Almanya ve Irak oldu. 
Mayıs ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış 
yüzde 517,30 ile Güney Afrika’da oldu.

Mayıs ayında Güney Afrika’ya yapılan kimya 
ihracatı 205 milyon 839 bin dolar olarak 
gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 
517,30 arttı. Mayıs ayında Güney Afrika’ya en çok 
ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “mineral 
yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve 
mamulleri”, “kauçuk, kauçuk eşya”, “anorganik 
kimyasallar” ve “boya, vernik, mürekkep ve 
müstahzarları” oldu.  
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde en çok kimya 
ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, 
İtalya, ABD, Romanya, Lübnan, Almanya, 
İspanya, Güney Afrika, Irak ve Belçika olarak ilk 
onda yer aldı.

Mayıs ayında en çok “mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve ürünler” ihracatı gerçekleştirildi

Mayıs ayında kimyevi maddeler ve mamulleri 
ürün gruplarında mineral yakıtlar, mineral yağlar 
ve ürünler ihracatı, 1 milyar 20 milyon 787 bin 
dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. 
İkinci sırada 795 milyon 651 bin dolarlık ihracatla 
plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik 

kimyasallar ihracatı 239 milyon 301 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. 
‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 
‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘boya, 
vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘organik 
kimyasallar’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’ ve ‘gübreler’ oldu. 

Salon 4, stant no: 407C
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Halı ve zemin kaplamaları alanında 
sektör firmaları ve profesyonellerini 
bir araya getiren DOMOTEX Turkey, 
3 yıllık aradan sonra yerli ve yabancı 
toplam 216 firmanın katılımıyla Gazi-
antep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 
yaklaşık 25.000 metrekarelik stant 
alanında gerçekleşti. Toplamda 103 
ülkeden 18 bin 250 ziyaretçi fuarı 
ziyaret ederken bunların 3 bin 130’u 
uluslararası ziyaretçiler oldu. Böyle-
likle ziyaretçi sayısında pandemi ön-
cesindeki son fuara göre yüzde 25 
artış yaşanmış oldu.

Yoğun ilgi gören fuarda; makine ha-
lısı ve kilimlerinden tekstil yer döşe-
melerine, laminat parke malzeme-
lerinden, el yapımı halı ve kilimlere 
kadar en yeni ürün ve teknolojilerin 
tanıtımı için ideal bir ortam sunuldu.

Türkiye ve Orta Doğu’nun lider halı 
ve zemin kaplamaları fuarı olan DO-
MOTEX Turkey, Türkiye’den 168 ve 
aralarında Almanya, Belçika, Birleşik 
Krallık, Hindistan, İran, Mısır, Um-
man ve Ürdün’ün de bulunduğu 14 
ülkeden 48 firma katılımcı olarak yer 
aldı. 

Firmalar, halı ve zemin kaplamaları 
sektörlerinde yeni tasarım ve tekno-
lojilerini sergiledi. DOMOTEX Turkey 
aynı zamanda, yabancı katılımcı fir-
malarıyla uluslararası düzeyde ilişki 
kurma noktasında birçok avantajın 
sunulması için fırsat yaratılmasına da 
zemin hazırlamış oldu.

“B2B Toplantıları ve Online Eşleş-
tirme Sistemi de DOMOTEX Turkey 
2022’de Yerini Aldı”

Halı ve zemin kaplamaları 
sektörlerinin buluşma noktası 
“DOMOTEX Turkey” 
yoğun ilgi gördü…

DOMOTEX TURKEY’DEN
2022 YILINDA HALI SEKTÖRÜNÜN 
İHRACAT HEDEFİNE BÜYÜK KATKI
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T.C. Ticaret Bakanlığı ve Güneydoğu 
Anadolu İhracatçı Birlikleri Halı İh-
racatçıları Birliği Genel Sekreterliği-
nin organizatörlüğünde düzenlenen 
Alım Heyeti Programı kapsamındaki 
toplantılarda Bulgaristan, Çekya ve 
Hindistan’dan uluslararası satın alma-
cılar, 15 Mayıs tarihinde DOMOTEX 
Turkey katılımcılarıyla bir araya gel-
diler. 
DOMOTEX Turkey 2022 B2B Toplan-
tıları kapsamında 30 toplantı gerçek-
leştirildi. Buna ek olarak, DOMOTEX 
Turkey fuarında ilk kez uygulanan On-
line Eşleştirme sistemiyle de ziyaret-
çiler ve katılımcılar arasında 70’i aşkın 
verimli toplantı gerçekleşti.

“Bu yılkı fuarda tasarımlar öne çıktı”
Görsel bir şölen niteliğindeki fuarda, 
soyuttan fütüristik detaylara kadar 
dikkat çekici tasarımlara sahip halılar 
öne çıktı. Üretim malzemelerinden 
tasarımlara, DOMOTEX Turkey, halı 
dünyası için büyük bir ilham kaynağı 
oldu.

Dali, Picasso gibi ünlü ressamların 
eserlerinden izler taşıyan; huzur ve 
pozitif enerji taşı Ametist’in tasarımı-
nı içeren halıların yanı sıra, atık mal-
zemelerden üretilen halılar ve diğer 
makine halıları da büyük ilgi gördü.

“Sürdürülebilirlik, hepimizin olmazsa 
olmazı”
Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü 
Annika Klar, fuarla ilgili olarak yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:

“3 yıllık aradan sonra halıcılık sektörü 
için oldukça başarılı bir fuarı gerçek-
leştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. 
Sektörün büyümesine katkısı ile her 
geçen sene önemini artıran DOMO-
TEX Turkey, 2022 yılında halıcılık sek-
törünün 4 milyar dolarlık ihracat hac-
mi hedefine giden yolda büyük katkı 
yaptı.
Bu yılki fuarda sürdürülebilir ve doğa 
dostu ürünlerin yoğun ilgi gördüğü-
ne dikkat çeken Klar, sözlerine şöyle 
devam etti: “Sürdürülebilirlik, artık 
hepimizin olmazsa olmazı. Üretilen 
ürünlerin, sunulan hizmetlerin doğa 
dostu ve sürdürülebilir olması, 
dünyamız ve bizler için büyük önem 
arz etmekte. Bu yıl sergilenen 
ürünlerin büyük kısmı da bu yeni ne-
sil doğa dostu ve geri dönüştürülmüş 
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ürünlerden oluşmaktaydı. Aynı şekilde stant tasarımları 
da yine bu doğrultudaydı. 
Çevreci teknolojilerle üretilmiş halıların yanı sıra geri 
dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiş halıların da ziya-
retçiler tarafından yoğun ilgi gördüğüne tanıklık ettik. 
DOMOTEX Turkey’in oldukça önem taşıyan bu konuda 
sağlamış olduğu katkı bizler için gurur verici.”

DOMOTEX Global Direktörü Sonia Wedell-Castellano, 
“3 yıl aradan sonra tekrar fuarlara dönmekten dola-
yı çok mutluyum. Şu ana kadar gerçekleşen en büyük 
DOMOTEX Turkey Fuarı’nı, katılımcı ve ziyaretçilerimizin 
beğenisine sunuyoruz. Ve bu büyük bir başarı. Bir son-
raki DOMOTEX etkinliği için hazırlıklar ise devam ediyor. 
12-15 Ocak 2023’te DOMOTEX Hannover’da sizinle buluş-
mayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

DOMOTEX Turkey, makine halısının başkenti olarak ta-
nımlanan ve Türkiye’de makine halısı üretiminin yüzde 
58’ini gerçekleştiren Gaziantep’te bölgenin en önemli 
fuarı olarak öne çıkıyor.

Bir sonraki DOMOTEX etkinliği olan DOMOTEX asia / 
CHINAFLOOR, 31 Ağustos – 2 Eylül 2022 tarihleri arasın-
da Çin’in Schenzen şehrinde; DOMOTEX ise 12-15 Ocak 
2023 tarihleri arasında “Floored by Nature” temasıyla 
Hannover‘de gerçekleşecek.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, fuar 
kapsamında düzenlenen açılış kokteylinde yaptığı konuşmada, 
“Türkiye’nin üretim zenginliğini görmek, Türkiye’nin tekstilde 
geldiği üretim gücünü hissetmek için bu fuarı gezmek yeterli. 
Bir izlenim bile yeterli. Çünkü tekstil sektörü, bizim geleneksel 
olarak çok güçlü olduğumuz bir sektör.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TET-
SİAD) ev sahipliğinde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
iştiraki Küresel Fuarcılık AŞ’nin (KFA) organizasyonu, İstanbul 
Ticaret Odası’nın (İTO) da destekleriyle Yeşilköy’deki İstanbul 
Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış kokteyli yoğun katı-
lımla gerçekleştirildi.  

Türkiye’nin tekstilde geçmişten gelen bir gücü olduğuna işa-
ret eden Bilgin, “Hatırlayalım, imparatorlukta dünyanın birin-
ci ipek üreticisi Türkiye ve onun merkezi de Bursa. İstanbul 

Kapalıçarşı’sı, dünyanın en büyük fuar alanı. Yüzyıllar boyunca 
böyle olmuş. Şimdi Türkiye yeniden gücünü toparlıyor. Nereden 
toparlıyor? Türkiye üretimden toparlıyor. Üretim gücüyle topar-
lıyor.” diye konuştu.

 “TÜRKİYE, İŞÇİLERİNİN, EMEKÇİLERİNİN, MÜHENDİSLERİNİN 
VE GİRİŞİMCİLERİNİN ALIN TERİYLE YÜKSELİYOR”
 Türkiye’nin; işçilerinin, emekçilerinin, mühendislerinin ve 
girişimcilerinin alın teriyle yükseldiğini ve bir önceki ay Türkiye 
sanayisinin yüzde 13’ün üzerinde büyüdüğünü belirten Bilgin, 
şunları kaydetti: “Şimdi yine açıklandı rakamlar… Türkiye 
sanayisi yüzde 9’un üzerinde büyümeyi gerçekleştirdi. Dolayısıyla 
‘Türkiye’nin gücü nereden geliyor? Türkiye nasıl ayakta duruyor?’ 
diye soranlara, Türkiye üretim gücüyle ayakta duruyor. Üretim 
gücü hızla gelişiyor. Düşünün, Türkiye ayda 20 milyar doların 
üzerinde ihracat yapıyor. Türkiye, günde 2 milyar dolarlık ihracatı 

HOMETEX’22 Ev Tekstili fuarı,  yoğun ziyaretçi akınına uğradı
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geçen bir ülke oldu. Dolayısıyla konjonktürel sorunlarımız var. 
Enflasyon var. Salgın hastalığın meydana getirdiği problemler 
var. Onun maliyeti var. Dünyada bu maliyetin meydana getirdi-
ği çöküntüler var. Batılı ülkeler, gelişmiş ülke denilen ülkelerin 
hepsi dökülüyor. Üretim zincirleri kopmuş, onların yansımaları 
var. Dövizdeki dalgalanmaların yansımaları var. Dahası enerji 
fiyatlarındaki olağanüstü sıçramaların meydana getirdiği enf-
lasyon üzerindeki yansımalar var. Ama bütün bunları aşmaya 
kararlıyız. Nereden aşacağız, nasıl asacağız? Türkiye’nin üretim 
gücüyle aşacağız. Tekstilcilerimizin üretim gücüyle aşacağız.”

 “TÜRK TEKSTİLİ DÜNYANIN BÜTÜN PAZARLARINA GİRMEYE 
HAZIR BİR SEKTÖRDÜR”
 Vedat Bilgin, tekstil sektörünün Türkiye için çok önemli oldu-
ğunu ve sektörün dış ticarete de önemli katkılar sunduğunu 
vurguladı.
 “Dolayısıyla Türkiye asla karamsar olacak bir ülke değil. Tür-
kiye’nin üreticilerine baktığımız zaman, Türkiye’nin fuarlarına 
baktığımız zaman, bu fuara baktığımız zaman karamsar olacak 
hiçbir nokta yok.” diyen Bakan Bilgin, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Çünkü üretimle yeneceğiz. Reel sektör herhangi bir kriz 
hissetmiyor. Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, konjonktü-
rün meydana getirdiği sorunlar aşılacak sorunlardır. Türkiye 
bunu aşacak güçte olan bir ülkedir. Şunu belirtmek isterim; 
fuarlar aslında üretimle tüketimin bütünleştiği, buluştuğu 
yerlerdir. Uluslararası fuarlar da Türkiye’nin üretim gücünün, 
uluslararası pazarlara taşınacağı alanlardır. İşte bu fuar bizim 
dünyaya nasıl bir mesaj verdiğimizin bayrağını yükseltiyor. 
Türk tekstili, dünyanın bütün pazarlarına girmeye hazır bir sek-
tördür. Bu bize gurur veriyor. Ben buradan bütün bu sürece 
katkı veren başta tekstilciler olmak üzere, bütün emekçileri-
mize, bütün mühendislerimize, desinatörlerimize teşekkür 
ediyorum.”
 Bakan Bilgin, konuşmasının ardından fuar alanındaki stantları 
gezdi ve sektör temsilcileriyle bir süre sohbet etti.

“BU SEKTÖRDE BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR”
 İTO Başkanı Şekip Avdagiç ise fuarın açılışında yaptığı konuş-
mada, ev tekstili sektörünün daha fazla ihracat potansiyeli 
olduğuna dikkati çekerek, “Sadece 3,5 milyar dolarlık bir ih-
racattan bahsetti TETSİAD Başkanımız. Böyle büyük bir fuar 
merkezinde böyle etkili fuar yapan bir sektörün 3,5 milyar 
dolarla yetinmesi asla mümkün olmamalı. Sizin önünüzde ben 
istirham ediyorum. Burada bir söz almak istiyoruz onlardan. 
Bir dahaki fuara kadar bunu en az ikiye katlamaları konusunda 
bir taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Bu sektörde böyle bir 
potansiyel var. Böyle bir imkan var. Böyle bir irade var. Yani 
sektörün tüm paydaşlarıyla beraber inşallah iki sene sonra ya-
pacağımız bu fuarda 6,5-7 milyar dolar ihracatı konuşacağınıza 
eminim.” ifadelerini kullandı.
 
Avdagiç, ayrıca fuarın sıkıntılı bir süreçten sonra tekrar yeni bir 
heyecanla başladığını belirterek, şunları kaydetti: “Öncelikle 
TETSİAD Başkanımız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı-
mızla beraber inanılmaz bir iş birliği içinde bir süreç yürüttük. 
Daha evvelki o sıkıntılı yirmi beş yıl devam eden ama ciddi sı-
kıntılar yaşadığımız bir süreçten sonra bu fuar adeta köklerin-
den yeniden doğdu. Yeni bir logoyla, yeni bir isimle, yeni bir 
ruhla, yeni bir organizatörle yoluna devam ediyor. Ve bugün 
gerçekten çok başarılı bir sonucunu görüyoruz.”
 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de 2021 
yılından bu yana bu heyecanı tüm fuarlarda yaşadıklarını ve 
bu fuarların özellikle salgın sonrasında, Türkiye’ye duyulan 
teveccühün bir göstergesi olduğunu dile getirdi.
 Fuarlarda müthiş bir coşku ve yabancı ilgisi olduğunu vurgula-
yan Gülle, “Uzun bir aradan sonra gerçekleştirilen fuardaki bu 

heyecan, bu coşku da bunun göstergesi. Geçen sene Cumhuriyet 
tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirdik. Tekstil ve hazır 
giyim sektörümüzün payı 30 milyar dolar. Bunun yaklaşık yüzde 
10’u ev tekstil sektöründe. Bu başarı büyük bir başarı. Allah’a çok 
şükür ki bu sene de iyi başladık. Nisan ayından nisan ayına, bir yıl-
lık sürede ihracatımız 241 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanımız 
yılbaşında biliyorsunuz bize bir hedef verdi. 250 milyar dolar… 
Biz şu anda 240 milyar dolardayız. Görünen o ki inşallah hedefin 
üzerine gidiyoruz.”

 Gülle, HOMETEX fuarının da ihracata çok önemli katkılar 
sağlayacağını ve ihracatçıları hedefe götürecek büyük rakamlara 
vesile olacağını sözlerine ekledi.

“SEKTÖRÜN BİRÇOK OYUNCUSUNU İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE BU-
LUŞTURMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ”
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 İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, fuarın, sek-
törün birçok oyuncusunu iş birliği içerisinde buluşturması açısın-
dan önemli olduğunu söyledi.
 Bahçıvan, “Birlikten güç doğarın en güzel göstergesini bu ve-
sileyle ortaya koymuş oluyoruz. Bu nedenle ‘ego sistem’ yerine 

‘ekosistem’ mantığını öne çıkararak, böylesine bizim Türk 
toplumunda maalesef örneklerini çok fazla göremediğimiz 
bütünlük sergiledikleri için sektörün tüm oyuncularını canı 
gönülden kutluyorum. Böylesine bir birlik olduğu zaman da 
bereket, başarı mutlaka ki arkasından gelecektir.” dedi.
 Fuarın yaklaşık çeyrek asırdır aralıksız olarak düzenlenmesi-
nin de önemine değinen Bahçıvan, bunun da artık ev tekstili 
sektörünün kurumsallaştığının ve dünyaya açık, dünyayla re-
kabet edebilen bir sektör haline geldiğini göstergesi olduğu-
nu sözlerine ekledi.
 “HOMETEX, DÜNYA EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE ADINDAN 
ÖVGÜYLE SÖZ ETTİRECEK”
 TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ise küresel salgın 
nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen fuarı, bu yıl yeniden ger-
çekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile 
getirdi.
 195 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçek-
leştiren Türk ev tekstili sektörünün, kilogram başı ihracat de-
ğerini 8 doların üzerine çıkararak Türkiye’ye en fazla katma 
değer sağlayan, yerli ve milli bir sektörler biri olduğunu belir-
ten Bayram, Türkiye’nin Çin, Hindistan ve Pakistan’la birlikte 
dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden biri olduğuna 
dikkati çekti.
 Bayram, “TETSİAD’ın ev sahipliğinde, KFA organizasyonu ve 
İTO’nun da destekleriyle ‘Daha Güçlü ve Daha Katılımcı HO-
METEX’ mottosuyla düzenlediğimiz bu fuar inanıyorum ki 
krizlerin fırsata çevrildiği bir fuar olacak. Tüm hazırlıklarımızı 
‘yüzde 100 konfor, yüzde 100 memnuniyet’ sloganıyla 
yürüttüğümüz HOMETEX Fuarı gerek konsepti, gerek katı-
lımcı ve ziyaretçi sayısı, gerekse vizyonu ile dünya ev tekstili 
sektöründe adından övgüyle söz ettirecek.” dedi.
 BTSO Başkanı İbrahim Burkay da fuarın 26 yıldır düzenlendi-
ğini ve bu istikrarın, ev tekstili sektörünün uluslararası öneme 
kavuşmasındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu dile 
getirdi.
 İbrahim Burkay ; “İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Fuar 
Merkezi gerçekten müthiş bir salon dizaynı yapmış burada. 
Gerçekten harcanan paralar kuruşu kuruşuna yerine gitmiş 
Şekib Başkanım, ellerine sağlık. Hem meclis üyelerimize, 
hem de oda üyelerimize ben teşekkür ediyorum. Gerçekten 
buraya yapılan yatırım bu ülkeye yapılan yatırım demektir. 
Üretmek tek başına yetmiyor bunu satmamız lazım. Pazarla-
ma faaliyetlerinin en önemli unsurlarından bir tanesi de fuar 
organizasyonları ve şükürler olsun Türkiye’nin en önemli fuar 
organizasyonlarının gerçekleştirdiği mekanda İstanbul Fuar 
Merkezi. Fuarımıza destek olan katkı koyan tüm sektördeki 
katılımcıları canı yürekten tebrik ediyorum.”  Dedi.
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Fuar öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm ITMA 2023 katılımcılarına sunulan 
ITMAconnect platformu

Avrupa Tekstil Makineleri Üreticileri Komitesi ve ITMA 2023’ün sahibi olan 
CEMATEX, ITMA 2023 katılımcılarının bağlantılar kurmasına, teknoloji ve çözümlere 
kaynak sağlamasına, fikirlerini paylaşmasına ve işlerini büyütmesine olanak tanıyan 
çevrimiçi bir platformu tanıttı.
ITMAconnect, 8-14 Haziran 2023 tarihleri arasında Milano, Fiera Milano Rho’da 
gerçekleştirilecek olan ITMA 2023 sergisini tamamlayan yeni tek duraklı kaynak 
bulma platformu ve bilgi merkezidir. Katılımcıların, ziyaretçilerin ve endüstri 
ortaklarının etkileşimlerini başlatmalarını sağlayacaktır. fuardan önce ITMA 2023’te 
yüz yüze görüşmeler için randevular alın ve fuardan sonra bile tartışmalarına 
devam edin.

CEMATEX Başkanı Ernesto Maurer şunları söyledi: “Kovid-19 pandemisinden 
önce bile, katılımcılarımıza dijital alanda değer katmanın yollarını araştırıyorduk. 
ITMAconnect’in lansmanı ile artık küresel tekstil topluluğuna fiziksel serginin 
ötesine geçen gelişmiş fırsatlar sunduğumuz için heyecanlıyız. Katılımcıların, işlerini 
büyütmek için yeni müşteri adayları oluştururken bağlantılarını sürdürmek için bu 
çevrimiçi platformdan tam olarak yararlanacaklarını umuyoruz.”
Katılımcılar, ITMA 2023 alıcılarına erken erişim sağlamalarına izin vererek iş 
fırsatlarını önceden tespit edebilecek. 

Şirket bilgilerini sunmaları, broşürler 
ve basın bültenleri yüklemeleri ve 
ürünlerini sergilemeleri için kendilerine 
ITMAconnect dijital alanları tahsis 
edilecektir. Ayrıca akıllı mesajlaşma 
ve görüntülü toplantı özelliğiyle 
etkileşimlerine başlayabilir ve iş 
eşleştirme aracıyla yüz yüze toplantılar 
planlayabilirler.

ITMA katılımcısı Rius-Comatex’in CEO’su 
ve Eş Sahibi olan Bay Oscar Rius heyecanla 
şunları söyledi: “Çevrimiçi bir platform 
olarak ITMAconnect, tüm yıl boyunca 
bir marka varlığı oluşturabildiğimiz için 
ITMA 2023’e katılımımıza daha da fazla 
değer sunuyor. Fuar öncesi ve sonrası 
keşfetmek, hedeflemek ve daha fazla 
alıcıya ulaşmak için faydalı bir platform.”

ITMA 2023 katılımcıları otomatik olarak 
ITMAconnect aboneleri olacaktır. 
Katılımcıların ihtiyaçlarına uygun çeşitli 
özellikler sunan birkaç abonelik katmanı 
vardır. Katılımcıların dijital vitrinlerini 
hazırlamaları için platforma erişim 15 
Kasım 2022’den itibaren sağlanacak.

Benzer şekilde, ziyaretçiler rozetlerini 
satın aldıklarında çevrimiçi kaynak bulma 
platformunun yanı sıra ITMA 2023’e 
erişim elde etmek için ikisi bir arada bir 
teklifin tadını çıkaracaklar. Çevrimiçi 
erişim 8 Mart 2023’ten itibaren başlar.

Fuarın kapanmasının ardından 
ITMAconnect, 15 Haziran 2023’ten 
itibaren platforma erişim elde etmek 
için ITMAconnect ziyaretçi bileti satın 
alabilecek olan ITMA 2023 üyesi olmayan 
ziyaretçilere açık olacak. Tüm ITMA 2023 
katılımcıları için ITMAconnect’e erişim, 
14 Haziran 2026’da sona erecektir.

Brezilya Tekstil ve Konfeksiyon Endüstrisi 
Derneği (ABIT) Proje Müdürü Julieta 
Pagliuca şunları paylaştı: “ITMAconnect 
ile artık ITMA 2023 katılımcıları ile fuardan 
önce bile platform üzerinden rahatça 
iletişim kurabileceğimizi öğrenmek 
harika. ITMA çok büyük bir gösteri 
olduğu ve keşfedilecek pek çok yenilikçi 
teknoloji olduğu için bu, üyelerimizin 
ziyaretlerini daha iyi planlamasına 
yardımcı olacak.”

ITMAconnect platformu aynı zamanda 
katılımcıların tüm yıl boyunca içeriğe 
erişmesine izin vererek, onu web 
seminerleri, topluluk forumları ve 
katılımcıların sergileri dahil olmak üzere 
tekstille ilgili içerik ve etkinlikler için bilgi 
merkezi haline getirecek.

CEMATEX, KÜRESEL TEKSTİL TOPLULUĞUNU BAĞLAMAK İÇİN 
ÇEVRİMİÇİ İŞ PLATFORMUNU SUNDU
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Türkiye’de ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde 
ilk ve tek olan Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü görkemli 
bir tören ile kapılarını açtı. 

9 milyar dolarlık pazara, dijital deneyim ve eğitim üssü açıldı 
Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü kapılarını açtı 

Baskı sektörü dünyada 800 milyar dolar civarında iken, 
ülkemizde yaklaşık 9 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. 
Türkiye’nin ve bulunduğumuz coğrafyanın baskı sektöründe 
lideri olan Lidya Grup, sektöründe bir ilke daha imza atarak, 
Türkiye’de ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde 
ilk ve tek olan Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nü 
ülkemize kazandırdı. Başakşehir’de 50 milyon TL’nin üzerindeki 
yatırım yapılan Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü, 17 
Mayıs 2022 tarihinde, yurtiçi ve yurtdışından bini aşkın sektör 
temsilcisinin katılımı ile görkemli bir törenle kapılarını açtı.  

Milyon dolarlık makinelerin, dijital deneyimin ve eğitimin 
üssü olacak  

Açılışta bir konuşma yapan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Öz, şunları söyledi: “Lidya Grup olarak, Xerox, Epson, 
Efi, Kongsberg global markalarını ve kendi markamız Sutec’i 
temsil ediyoruz. Temsil ettiğimiz markalar, bilgi birikimimiz, 
tecrübemiz, organizasyon yapımız ve finansal gücümüz ile 
Türkiye’de lideriz ve EMEA bölgesinin sayılı birkaç firmasından 
birisiyiz. Pandemiden önce müşterilerimizi, her bir global 
markanın Almanya, İspanya, İngiltere, Belçika gibi yurtdışındaki 
teknoloji merkezlerine götürüyor ve orada sınırlı  bir zaman 
diliminde yeni teknolojileri deneyimleme imkanı sağlıyorduk. 

Pandemide seyahat özgürlüğü kısıtlanmasını yaşamamız ve 
milyon dolarlık makinelerin uygulamalarının zaman sınırlaması 
olmadan yıl boyunca müşteriler tarafından görülebilmesi için, 
Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nü sektörümüze 
kazandırma kararını aldık. Artık, milyon dolarlık makine 
yatırımı yapacak olan iş insanları, dijital baskı makinelerini 
ve makinenin çıktılarını kataloglardan görmek yerine, 
Başakşehir’deki dijital deneyim ve eğitim üssümüzde, istediği 
zamanlarda yerinde yakından incelerken; fiziki sonuçlarını 
görerek, değişik aplikasyonları deneyerek ve testlerden 
geçirerek, yatırım kararlarını sağlıklı bir şekilde alabileceklerdir. 
Başakşehir’deki merkezimizin, sektörümüze ve ülkemize hayırlı 
olmasını diliyoruz. Aynı zamanda sektörümüzde ilk olan bu 
uygulamanın, tüm sektöre örnek olacağı düşünüyoruz. Diğer 
sektör oyuncularının da, benzer yatırımları yapması sektörün 
büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu anlamda 
yatırımımızın, tüm sektöre hem motivasyon, hem de sektörü 
büyütmek için itici güç oluşturacağını öngörüyoruz.” dedi.
  
Sektörde bir ilk, tek çatı altında 5 marka dijital deneyim sunacak  

Dijital deneyim ve eğitim üssünün EMEA bölgesinde ilk ve 
tek olduğunu ifade eden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sevim Yenici Öz, şunları kaydetti: 
“Şirketimiz bünyesinde bulunan global markaların hepsi baskı 
olarak gözükse de, markaların teknolojileri ve hizmet verdikleri 
alanlar birbirinden farklıdır. Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, 
Sutec, Kongsberg markalarının, tek çatı altında, yıl boyunca 
yerinde incelenerek, uygulama sonuçlarının alınabileceği, 
ülkemizde ve coğrafyamızda ilk ve tek olan böylesine kapsamlı 
bir merkezi ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Lidya Grup olarak yaptığımız her işte, daima en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz ve elde ettiğimiz başarılar şirketimizi ülkemizde ve 
dünyada zirvede tutmaya devam ediyor.” dedi. 

Farklı teknolojilerde, yıl boyunca teknoloji şovu yapacak 

Endüstriyel baskı ve kesim makinelerinde farklı teknolojilerin 
bulunduğunu anlatan Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, 
şunları söyledi: 
“Geleneksel medya malzemelerinin dışında günümüzde; 
seramik, cam, tekstil, ahşap, taş, deri, duvar kağıdı, metal, 
parke, ambalaj gibi farklı malzemelerin ve kalınlıkların üzerine 
dijital baskılar yapılıyor. Temsil ettiğimiz global markalarda, 
toner bazlı sistemler, su bazlı mürekkep, pigment mürekkep, 
reçineli mürekkep, uv mükekkep ile uv flatbed, uv roll to 
rool gibi farklı teknolojiler yer alıyor. Müşterilerimize, temsil 
ettiğimiz 5 markanın farklı teknolojilerdeki uygulamalarını, eşi 
benzeri olmayan merkezimizde yıl boyunca sunarak, teknoloji 
şovu yapmaya devam edeceğiz.” dedi. 

İşletmeler, deneme yanılma riski olmadan, yatırım yapacak 

Baskı sektöründe hızlı bir değişim ve dönüşümün olduğunu 
kaydeden Lidya Grup Genel Müdür Yardımcısı Aykut Savbol, 
şunları belirtti: 
“Son 10 yılda pek çok sektörde olduğu gibi baskı sektöründe de 
hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Sektördeki müşterilerimiz 
teknolojik yenilikleri genellikle fuar dönemlerinde, kısıtlı 
zaman aralıklarında, yüzeysel ve genele hitap eden şekilde 
deneyimliyorlardı. Artık, gelişen talebe kendi parkurlarıyla çözüm 
bulamayan işletmeler, Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim 
Üssü sayesinde, son teknoloji cihazlarımızdan oluşan geniş bir 
parkurda yeni talepleri oluşturacak fikirleri deneyeceklerdir. 
Uygulamalar geliştirerek, sektörlerinde deneme yanılma riski 
olmadan, doğru yatırımları yaparak öncü olabileceklerdir.” dedi.

Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü Kapılarını Açtı
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23. kez kapılarını açmay Chazırlanan 
SIGN İstanbul’da, tekstil baskıda daha az 
su, elektrik ve sarf malzemesi kullanan 
çevreci dijital teknolojiler bir arada 
sergilenecek. Dijital baskı teknolojilerindeki 
hızlı gelişimin, tekstil sektöründeki küresel 
rekabette önemli bir fark yarattığını ifade 
eden Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya 
Aytemur; “Dijital baskı ve renklendirme 
teknolojileri, tekstil dünyasını yeniden 
şekillendirmeye devam ediyor. 
Sektörünün tüm yeniliklerini çatısı altında 
buluşturan SIGN İstanbul Fuarımızda, 
aralarında dünya markalarının da olduğu 
katılımcılarımız, tekstil baskıya yönelik 
tasarruflu ve çevreci dijital teknolojileri 

Tekstil baskıdaki yenilikler SIGN İstanbul 2022’de

Tarsus Turkey Genel Müdürü
 Zekeriya Aytemur

sergileyecek” dedi. Bu yılki fuarda, milyarlarca dolarlık 
pazar hacmine sahip promosyon sektörü için 11. salonda 
Promogift İstanbul özel bölümü oluşturduklarını belirten 
Aytemur, sektöre ilham olacak tekstil promosyon 
ürünlerinin de bu özel salonda sergileneceğinin bilgisini 
paylaştı. 
SIGN İstanbul 2022’yi ziyaret edecek yurt içi ve yurt 
dışından sektör profesyonelleri, tekstil endüstrisine 
ilham olacak yeni baskı tekniklerini bir arada görme fırsatı 
bulacak. Bu yıl 23.’sü düzenlenecek SIGN İstanbul’da, 
tekstil baskı dışında, dijital baskı makinelerinden serigrafi 
makinelerine, lazer makinelerinden LED sistemlerine, 
endüstriyel reklam ürünlerinden 3D baskı teknolojilerine, 
görsel iletişim ve sergileme ekipmanlarından promosyon 
ürünlerine kadar tüm sektörel yenilikler bir arada yer 
alacak.
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Prodigital Tekstil halı ev tekstili sektöründe dijital baskı makinaları,ön işlem ve 
son işlem makinalarıyla üreticilere çok alternatifli çözümler sunuyor.60cm enin-
den 500cm enine kadar makinalar bulunmaktadır.Dijital baskı makinalarıyla ilgili 
30 yıllık tecrübe ile her alana hizmet verilmektedir.
Tekstil etiket baskı,tekstil süblime transfer baskı,tekstil pigment parça trans-
fer baskı,tişört baskı,pigment pamuklu kumaş baskı,Dispers polyester kumaş 
baskı,Reaktif tekstil baskı,perde baskı,Ev tekstli baskıları,Deri suni deri baskı,halı 
baskı,paspas baskı vb,baskıları yapabilen bunların transferni,ön işlemini ve fiksesi-
ni yapan makinalar prodigital bünyesinde bulunmaktadır.
Tekstildeki kullandığımız makinalarla ilgili markalarımız ve makinalarımız şu şekil-
dedir.
GONGZHENG
GZS3202 SÜBLİME TRANSFER BASKI MAKİNASI ; 320cm eninde bayrak ve kumaş 
baskı makinası ve fiksesi. Fuji dimatix starfire baskı kafası kullanan makinamız 
multi fonksiyonel bir makina. İstenildiğinde süblime kağıt basılabiliyor, istenilirse 
direkt kumaş basılabiliyor.
Gongzheng GZS3204PLUS-Bayrak/Kumaş baskı  makinası ; 4 adet  Dimatix starfire 
baskı kafası kullanan makinamız (maksimum m2 baskı hızı 341m2/ süblime kağıt) 
hem bayrak makinası olarak hemde direkt kumaşa baskı yapabiliyor,sınıfının 
en hızlı ve stabil çalışan makine serisi,pigment,reaktif,dispers veya asit boya ile 
çalışabilmektedir.Uzun ömürlü (4yıl) baskı kafalarıyla işletme maliyeti çok uygun-
dur
GZX2004 TRANSFER BASKI MAKİNASI;200cm eninde süblime transfer baskı 
makinası,4 adet Fuji dimatix starfire baskı kafası kullanan makinamız ,maksimum 
320m2 kadar çıkan endüstriyel baskı hızlarına sahiptir. Uzun ömürlü ve sürekli 
baskılar için gerekli makinalardır.Direkt kumaş baskısıda yapabilmektedir.
GZ-F2 DTG;
DTG parça baskı ve tişört baskı makinası,Endüstriyel baskı makinası olan cihazımız 
3 parçadan oluşmaktadır.Baskı makinası,ön işlem makinası ve fikse fırını mak-

inamız ıslaktan ıslağa (wet to wet) 
baskı yapmaktadır.CMYK ve Beyaz renk 
kullanmaktadır.Makinamızda çift tabla 
bulunduğundan 2 parça aynı anda basıl-
makta ve büyük bir çift tablanın olduğu 
zeminde basılabilmektedir.
THUNDERJET AC1902T-AC1904T-
GS1908T Süblime baskı makinası; 
Transfer baskı grubunda Gongzheng’in 
Sublime grubu olan Epson I3200 baskı 
kafalı Thunderjet AC1902T , AC1904T ve 
GS1908T en son teknoloji olup 3500m2 
ye ulaşan hızları ile TEKSTECH Bursa ve 
ITM 2022 İstanbul Fuarlarında sergile-
necektir.
MUTOH 
Mutoh 2638WX süblime baskı maki-
nası 260 cm baskı alanı 108m2/s maksi-
mum baskı hızı 2 adet Epson DX7 baskı 
kafası,1440dpi baskı çözünürlüğü olan 
makinamız Japon menşei olup  tekstil 
firmalarının en çok tercih edilen mak-
inaları olarak bünyemizde bulunmak-
tadır.
Mutoh 1948WX Süblime transfer baskı 
makinası 190cm baskı alanı maksimum 
194m2/s baskı hızı 4 adet Epson DX7 
baskı kafası,1440dpi baskı çözünürlüğü 
olan ve hızları ile tüm beğenileri üzer-
ine toplayan makinamız da çok tercih 
edilenler arasındadır.

MUTOH 1938TX Kumaşa direkt baskı 
makinası;190cm baskı alanı,maksimum 
6mm kafa yüksekliği
2 adet Epson DX7 baskı kafası ,1440dpi 
baskı çözünürlüğü ile saatte 40m2/s 
baskı hızına sahiptir.Pamuk ,polyester 
vb..tüm kumaşlara baskı yapabilmekte-
dir.
MUtoh 1642WR-1682WR  Baskı maki-
nası;  162cm baskı alanı,2 adet mikro 
piezzo baskı kafası 1440dpi baskı 
çözünürlüğü ile saatte  94m2/s  baskı 
hızı bulunmaktadır.Step kalibrasyon 
ayarını kendisi yapmaktadır.En büyük 
özelliklerinden birisi olan eksik nozzle 
atma özelliği ile daha uzun kafa kul-
lanımı sağlamaktadır.

PRODIGITAL’ den TEKSTİL VE HALI DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ
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Mutoh Drafstatıon RJ-900XG Süblime transfer baskı maki-
nası 110cm baskı alanı 39m2/s maksimum baskı hızı Epson 
DX5 baskı kafası,1440dpi baskı çözünürlüğü,

PROTEXJET 
TX2000EP ;Endüstriyel S3200 kafa  kullanan makine Jumbo 
sistem süblime transfer baskı kağıdı basabilmektedir.22 gr 
inceliğe kadar kağıtlarda başarılı sonuçlar vermektedir.600-
90m2/saat hızlara çıkabilmektedir.2metre ve 2,6 metre 
eninde 2 model bulunmakta yakında 3,2 metrelik modeli 
satışa sunulacaktır. 
Protexjet Süblime transfer baskı makinaları;
1802,1803,1804,2803,3204cm enlerinde transfer kağıdına 
ekonomik ve hızlı baskı yapan makinalar uygun fiyatlarla 
satılmaktadır,ucuz epson kafa kullanan bu makinalar mali-
yetten dolayı tekstil ve halı sektöründe tercih edilmektedir.
Protexjet 1804B; Bu model makinalarımız genellikle pamuk-
lu kumaş ev tekstili ve özellikle likralı ürünlere baskı yap-
maktadır.180cm ve 320cm enindeki makinalarımız blanketli 
olarak piyasaya sunulmaktadır.

Halı baskı makinaları;

Gongzheng,Mutoh ve Protexjet olarak üç marka altın-
da çeşitli ebat ve hızlarda tekstil ve halı baskı sistem-
leri satmaktayız.160cm,180cm,200cm,280cm,320cmve 
420cm ebadlarında olmak üzere  birçok çeşit kaymaz 
taban baskı makinalarımız bulunmaktadır.
Halı dijital baskı hatlarımız 2 şekilde oluşmaktadır.Kay-
maz taban halı hattı ve Direkt baskı halı hattı.
Kaymaz taban halı sistemi;Dijital baskı 
makinası,kalender,laminasyon makinası ve konfeksi-
yon hatlarından oluşmaktadır.
Direkt baskı halı hattı; Bu hattımız 2 metre ve 3.20 
ve 4.20  enlerinde konveyör-Blanketli bir sistemdir.
Havlı halılara ve havsız halılara direkt baskı yapmak-
tadır.Bu hat baskı makinası ve Tünel fikse fırınından 
oluşmaktadır.

Protexjet masaüstü tişört baskı makinası;
Epson kafa kullanan makinamız Tişorte direkt baskı yap-
maktadır.CMYK+White boya sistemiyle çalışmaktadır.
Canlı renkler ve mükemmel boya kalitesi ile ,pamuk,vis-
kon,keten,bambu,kumaş ve karışım kumaşlara baskı yap-
maktadır.3 farklı tabla ölçüsü ile ekonomik bir makinadır.
Protexjet infrared fikse,tünel fikse ve kalender son işlem 
makinaları bulunmaktadır.

TP60 parça baskı sistemi;
Tozlama sistemli transfer baskı sistemi pigment boya kul-
lanan makinamız CMYK ve Beyaz boya kullanmaktadır.Her 
türlü kumaşa transfer baskıya uygundur.Dijital baskı maki-
nası,tozlama fırını ve transfer presinden oluşan bu sistem-
de her türlü logo ve dijital baskı baskes yapmadan kumaşa 
aktarılabilmektedir.Beyaz boyadan dolayı renkli kumaşlara 
da transfer yapılabilmektedir.Tuşesiz yüksek yıkama hassa-
siyetli baskılar ve canlı renkler oluşmaktadır.Ekonomik seri 
bir sistemdir.

TEKSİL KAĞITLARI VE BOYALARI
Prodigital bünyesinde bulunan bir diğer ürün grubu ise tekstil 
kağıt ve boyalarıdır. Bu kapsamda süblime transfer baskı 
kağıtları, süblime transfer baskı boyaları ve pigment pamuklu 
kumaş baskı boyalarını piyasaya sunan firma, alanında lider 
markaları pazara sunar.

Rexink markasıyla Süblime ve pigment boyalarımızın her 
tür makineye uygun modelleri tarafımızdan müşterilerimize 
sunulmaktadır.
Goldenhorn marka transfer ve koruma kağıtlarını 110cm’den 
320cm enine kadar sunan Prodigital, ayrıca Rexink marka 
süblime ve pigment boyaların her tür makineye uygun 
modellerini müşterilerine tedarik etmektedir.
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Prodigital Domotex Gazientep Halı  Fuarında Yoğun İlgi Gördü

Gaziantep Ortadoğu fuar merkezinde ziyaretçilere açılan, 
Halı ve zemin kaplamaları alanında sektör firmalarını ve 
profesyonellerini bir araya getiren ‘’DOMOTEX  Turkey 2022’’ 
fuarının fark yaratarak öne çıkan önemli firmalarından biride 
PRODİJİTAL idi. 

Halı tekstil ve reklam sektörlerinde sadece bu günün 
ihtiyaçlarını değil geleceğin ihtiyaçları da görerek onu 
programlayan ve bugünden yarının ihtiyaçlarını tespit edip 
üretilmesi yolunda çalışmalarını geliştiren PRODİJİTAL’ in 
temel felsefesi farklı olmaktan başlıyor.  
Çeyrek asırdan fazla süredir zenginlikleri ve ileriye dönük 
projeleri ile öne çıkan PRODİJİTAL sektöre sadece makine 
temini konusunda değil; makine kurulum, operatör eğitimi, 
servis, yedek parça ve satış sonrası hammadde desteği ile de 
hizmet veriyor. 
Direkt baskı makinesi PROTEXJET PRINT CARPET görücüye 
çıktı.
Fuarın en etkileyici ürünlerinden biride sadece Türkiye’de 
değil 35 ülkede hizmet veren PRODİJİTAL tarafından sunumu 
gerçekleştirilen; 2 metrelik PROTEXJET PRINT CARPET 

direkt halı baskı makinesiydi.  Halıya baskıyı direkt uygulayan 
makine hakkında bilgi veren PRODİJİTAL Doğu Ve Güneydoğu 
Bölge Müdürü Bilal Karalar; fuarda sergiledikleri PROTEXJET 
PRINT CARPET’IN halı sektörüne çok ciddi katkıları olacaklarına 
inandıklarını PROTEXJET PRINT CARPET Direk Baskı Cihazı’nın halı 
ve kumaşa baskıyı direkt uygulayabildiğini, bu nedenle üreticilerin 
birçok alanda hem daha hızlı, hem de daha ekonomik üretim 
bandına sahip olabileceklerini vurguladı.  

Sadece 2 metre değil; 3.20 ve 4.20 metrelik ebatlarının da hazır 
olduğunu; fuarda yapılan anlaşmalar doğrultusunda cihazların 
dünyada halının başkenti olarak bilinen Gaziantep başta olmak 
üzere şimdilik üç ülkede kullanılmaya başlandığını belirten Bilal 
Karalar PROTEXJET PRINT CARPET Direk Baskı Cihazı’nın halı 
sektöründe bir devrim olduğunun altını çizdi.
Ürünün ARGE çalışmalarının uzun bir zaman aldığını, ama 
katkılarının da çok mühim olduğunu belirten PRODİJİTAL 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tekeş’te PRODİJİTAL olarak 
asıl amaçlarının sektörün daima bir adım ileriye gitmesine katkı 
sağlamak olduğunu; PRODİJİTAL olarak tüm çalışmalarının bu 
felsefeden yola çıkarak hayata geçirildiğini belirtti.
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Yünsa, koleksiyonlarında  147 bin kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş 
REPREVE elyaf kullanarak 8 milyon 765 bin 691 adet pet şişeyi kumaşa 
dönüştürdü.
Koleksiyonlarını hazırlarken sürdürülebilir moda anlayışını merkeze alan 
Yünsa, doğada çözünebilen çevre dostu kumaş üretiminin yanında geri 
dönüştürülen malzemelerden de kumaş üretimi çalışmalarına devam ediyor.

Döngüsel ekonomi modelini uygulayarak atıkları geri dönüştürmeyi ve doğal 

kaynak kullanımını azaltmayı hede-
fleyen şirket, bu kapsamda ABD 
merkezli geri dönüşüm firması Unifi 
ile işbirliği yaparak atık pet şişelerden 
kumaş üretimi gerçekleştiriyor.
Konuya ilişkin bilgi veren Yünsa Genel 
Müdürü Mustafa Sürmegöz, üretim-
lerinin merkezinde çevre dostu uygu-
lamalar, sürdürülebilir çözümler ve 
inovasyonun yer aldığını söyledi. 

Doğayı koruyan üretim anlayışı 
doğrultusunda, koleksiyonlarında 
daha az doğal kaynak tüketilerek 
ve geri dönüştürülmüş malzemeler 
kullanılarak üretilen ürünler sun-
maya önem verdiklerini kaydeden 
Sürmegöz, “Bu kapsamda dünyanın 
en etkin geri dönüşüm firmaların-
dan Unifi ile işbirliği yaparak atık 
pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle 
üretilen özel REPREVE elyaf karışımlı 
kumaşlar üretiyoruz. Bugüne kadar 
koleksiyonlarımızda 147 bin kilogram-
dan fazla REPREVE elyaf kullanarak 
yaklaşık 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa 
dönüştürdük. 
Böylece toplamda 2 milyon 283 bin 
530 kilovatsaat enerji ve 746 bin 243 
litre su tasarrufu sağladık. Diğer bir 
deyişle, 83 hanenin 1 yıllık elektrik 
tüketimine denk gelen enerji tasar-
rufu veya 1.022 kişinin 1 yıllık içme 
suyu ihtiyacı kadar da su tasarrufu 
sağlamış olduk.” şeklinde konuştu.

“Yarınlara fayda sağlamak için birlik-
te çalışıyoruz”

Unifi Asya Pasifik Başkanı Hongjun 
Ning ise, “Unifi’nin sertifikalı ve izlen-
ebilir REPREVE geri dönüştürülmüş 
elyafını kullanarak çalışmalarına 
sürdürülebilirliği dahil eden küre-
sel markamızı ve perakende or-
taklarımızı desteklemek için Türki-
ye’de Yünsa ile işbirliği yapmaktan 
büyük heyecan duyuyoruz. Yünsa 
ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık 
sayesinde sürdürülebilir performans 
ürünleriyle müşterilerimize sunduğu-
muz ürünleri genişletmeye devam 
ediyor ve yarınlara fayda sağlamak 
için birlikte çalışıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Yünsa Gene Müdürü 
Mustafa Sürmegöz

Yünsa, 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü
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Karl  Mayer’ in  Yeni  HKS 2-SE Plus Ünitesi , 
Yeni  Uygulama Olanakları  Sunuyor

Hem ürün çeşitliliğini hem de hızı bir araya getiren Karl Mayer firması, elastan işleme makine-
leri yelpazesine şimdi başka bir makine daha ekledi: HKS 2-SE Plus. Bu makine, HKS 2-SE üni-
tesinin yıllardır kullanılarak kanıtlanmış temel konseptine dayanıyor.

Sade, hafif, elastikiyete sahip düz kumaş-
lar, iç giyim ve spor giyim sektörünün 
vazgeçilmezi haline geldi. Karl Mayer’in 
iki taraklı, yüksek performanslı trikot ma-
kineleri, kalite ve üretkenlik açısından 
uzun süredir standartları belirleyen üni-
telerdir. Hâlihazırda kullanılan makinele-
rin portföyü, şimdiye kadar, kapalı ilmek, 
çift trikot sarma kullanan elastik ürünlerin 
üretimi için özel olarak tasarlanmış yük-
sek hızlı bir model olan HKS 2-SE ünite-
sini ve daha düşük üretim hızları ile iplik-
ler ve sarma seçenekleri açısından daha 
fazla esneklik sunan HKS 2-S ünitesini 
içeriyordu. Ürün portföyü ayrıca iki iğneli 
bindirme özelliklerini de içermektedir ve 
nakış zeminleri ve tül gibi elastik olmayan 
kumaşlar da üretilebilmektedir.
Hem ürün çeşitliliğini hem de hızı bir 
araya getiren Karl Mayer firması, elastan 
işleme makineleri yelpazesine başka bir 
makine daha ekledi: HKS 2-SE Plus. Bu 
makine, HKS 2-SE ünitesinin yıllardır kul-
lanılarak kanıtlanmış temel konseptine 
dayanıyor.
Modifiye edilmiş bir örgü hareketi saye-
sinde, hem elastik kapalı ilmek hem de 
çift trikot ve ayrıca çift iğneli bindirme iş-
lemesi için kullanılabiliyor. İki iğnenin üst 
üste binmesi, elastan işleyen GB 2 zemin 
kılavuz çubuğu tarafından gerçekleşti-
riliyor. Bu sayede daha yüksek genliğe 
sahip kumaşlar elde edilebiliyor. Böylece 
HKS 2-SE Plus serisinin kaliteli iç çamaşırı 
ürünleri gibi mayo, spor giyim ve şekil-
lendirici korselerin üretilmesini sağlıyor.
Hız açısından yeni geliştirilen ünite, HKS 
2-SE ile neredeyse aynı performans ara-
lığında bulunuyor ve HKS 2-S’den daha 
yüksek üretim hızlarına ulaşıyor.
HKS 2-SE ünitesi gibi, Plus varyantı da E 
32, E 36 ve E 40 inceliklerinde sunulu-
yor. Mevcut ilmek yoğunluğu da aynıdır. 
Çalışma genişliği 130″ olmakla birlikte 
4″ uzatılabiliyor. Yeni HKS 2-SE Plus, ek 
özellikleri sayesinde, Karl Mayer’in elastik 
üreten müşterilerini kendi pazarlarında 
bir adım öne çıkaran yüksek performanslı 
çok yönlü bir üründür.
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Rimtex is leading the way in enabling Spinners across 
the globe to advance towards Industry 4.0. Starting 
with Process Digitalisation systems, its new product in-
troductions are re-imagining the role of productivity and 
efficiency in the world of yarn manufacturing.
 
It is widely accepted that Sliver is the basis of yarn mak-
ing process; yarn inherits its properties and qualities 
from sliver. With this continued focus on ‘Sliver Manage-
ment’ Rimtex Group conjures up innovative solutions 
for spinning mills for sliver handling. In its fresh product 

lineup, which will be unveiled at the upcoming ITM 2022 
in Turkey (Hall No 3, Booth 308C), Rimtex has a lot of 
surprises for everyone to witness. We give you a sneak 
peek into what is in store.
 
Wizcan, opens up a new dimension of Sliver Intelligence
As per the reports, Wizcan is an intelligent sliver man-
agement system that completes the process control 
automation in the yarn preparatory segment. It reimag-
ines the role of a sliver management system and takes 
a giant leap forward into the realm of Industry 4.0. To 
witness how this system functions, you will have to visit 
Rimtex at ITM 2022.
Transforming Sliver handling in Turkey and beyond.
The innovative Spinning Cans by Rimtex, particularly the 
Rimtex Duo and the Rimtex Sumo are generating enor-
mous benefits for spinners in Turkey and around the 
world. Duo Cans has a special HDPE that provides en-

hanced anti-static property and eliminates static charge 
accumulation on the Sliver Can body. Users of this Can 
are reaping the fruits of this technology. On the other 
hand, Sumo comes with ‘Increased Sliver Loading’ tech-
nology, which increases the yield per can by more than 
10% - all these benefits while retaining the same machin-
ery and equipment.
 
Unveiling the New Tango RX1 for the spinning world
Tango RX1 enables the spinner to speed up the yarn mak-
ing process by providing production efficiency, new-age 
technology and electric mobility in Sliver Can transporta-
tion. The Powered Can Mover is engineered specially to 
meet the needs of the textile industry. Rimtex Group has 
planned a special LIVE demo of the same at their booth 
at ITM 2022.
 
The X-Axis Optimising Yarn value through precision engi-
neering
The X-Axis Spinning Rings and Ring Travellers are helping 
spinners gain exceptional quality across every yarn pa-
rameter namely – Uniformity, Strength, Hairiness and Re-
duced Imperfections. The specialised products are gener-
ating higher value for long-staple spinning. The immensely 
popular and widely used X-Optimax range of Rings & Trav-
ellers establishes an optimum symbiosis, thus improving 
productivity and helping spinners gain real profits. 
 
Safe & Efficient Sliver Movement with Kalpar’s range of 
Dust-Free Castor Wheels
Kalpar has evolved its range of dustfree castor wheels for 
the Textile industry with continued refinement and inno-
vation, thus producing superior results for its customers. 
They are widely used in spinning cans, spinning trolleys, 
steaming trolleys, heavy duty trolleys, material handling 
and medium-duty trolleys. The durability and strength of 
these castor wheels are among the best and it yields mul-
tiple benefits in efficient sliver handling.

It’s brewing innovation in the house of Rimtex and we 
can’t wait to see these products and technologies at their 
booth during ITM 2022

With Rimtex, Take the Next Step in Spinning Quality
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hakan@hgurel.com
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__4 Geçşl  Kumaş
Kurutma Maknası

__

4
Compact

Ortalama brm enerj tüketm mktarı

150-200 gr/m2 Pamuklu örgü kumaş

Elektrik :
Doğalgaz :

0,096 kwh/kg
0,093 Nm3/kg

Düşük enerj tüketm ve kompakt
yapısı le rakpsz

4 Kabin 4 Geçişle 30 ton/gün üretim için
84 m2 yer ayırmanız yeterli.



Elyaf & İplik Boyahane Makine ve Ekip-
manları üreticisi olan Gaziantep merkezli 
Enes Makine;  ITM’22 Fuarında Salon: 12 
Stand: 1219-D’da ziyaretçilerini ağırlaya-
cak.   Enes Makine;  Üretim pörtföyünde 
bulunan son teknoloji  Bantlı Kurutma, 
Sulu Hazırlama Presi, Boya Presi, Tow Boy 
Presi, Santrifüj-Sıkma, Numune Bobin Bo-
yamve ve Çift Kabin Boya Presi makinele-
rini sergileyecek.

Enes Makina, imalat faaliyetlerine, 1986 
yılında Tekstil ağırlıklı Boyahane Ekipman-

ENES MAKİNE; 36  Yıldır Dünyanın Her Yerinde Makinaları Güvenle Çalışıyor

M. Enes AKYEL 
Yönetim Kurulu Başkanı

ları üzerine başlamış ve gelişen 
dünya teknolojisini bire bir takip 
ederek kendisini sürekli yenile-
miştir. 2004 yılından itibaren ka-
palı alanını genişleten Enes Ma-
kina, Makina Parkurunu da hızla 
yenileyerek ürün gamına yepye-
ni ürünler eklemiştir.

2010 yılında “Enes Makine” adıy-
la faaliyetlerini devam ettiren 
firma, Tekstil Endüstrisi ağırlıklı 
Elyaf & İplik Boyahane makine 
ve ekipmanları ile ilgili çalışma 
ve imalatlarını yenileyerek sür-
dürmüş.  2019  yılında inşaatına 
başlamış olduğu  yeni yerleşke-
sinde fabrika yatırımı  ile fiziksel 
kapasite artışı ve daha rahat bir 
çalışma ortamı ve  tecrübeli kad-
rosu ile  gücüne güç katmıştır. 

Daha kaliteli daha verimli maki-
nalar  ile tekstil sektörüne so-
nuç odaklı çözümler sunabilmek 
hedefi ile de  2021 yılında 16.000 
m2 kapalı  alana sahip yeni yer-
lerinde hizmet vermeye devam 
etmektedirler. 

Enes Makine Yönetim Kurulu 
Başkanı ve aynı zamanda Genel 
Müdürü M.Enes Akyel Tekstil 
News Dergimize vermiş olduğu 

demeçte;  “ İlk 2016 ve sonraki  2018 yılında   ITM 
fuarlarına  katıldık ve  beklentilerimizin  üzerinde 
bir talep ve ilgi ile karşılaştık”dedi. Araya giren pan-
demi sürecinde fuarların düzenlenememesi sonu-
cu  uzun  bir aradan sonra  ITM’22 için tüm hazırlık-
larını yaptıklarını ve ziyaretçileri ile tekrar yüz yüze 
görüşmenin heyecanını yaşıyoruz dedi.  5 yıl ara-
dan sonra ITM’22 fuarında son teknoloji makine ve 
ekipmanları ile yer alacaklarını  ve sonraki yıllarda 
düzenlenecek olan ITM fuarlarına da katılım gös-
tereceklerini, fuarların tanıtım, pazarlama  ve ikili 
ilişkilerde çok önemli bir rol oynadağını  beliritti.

Enes Makine Fabrika Müdürü Halil Çalışıcı ise  “Sür-
dürdürdükleri  makine parkı yatırımları sonucu 
elde ettikleri   yeni yetenek ve kapasite artışıyla, 
hedeflerimize  güçlü adımlarla ilerliyoruz” dedi. 
Ağırlıklı olarak proje bazlı sunduğumuz çözümler 
ile üretim kapasitemizin  %70’ni  20 farklı ülkeye ih-
raç ediyoruz” dedi.

Halil ÇALIŞICI / Fabrika Müdürü

www.enesmakine.com.tr



ENES MAKİNE;  ITM’22 Fuarında Son Teknoloji Makinalarını Tanıtacak

BANTLI KURUTMA
BALYA PRESİ
SANTRİFÜJ- SIKMA

SULU HAZIRLAMA PRESİ
TOW BALYA PRESİ
NUMUNE BOBİN BOYAMA

ÇİFT KABİN BALYA PRES 
BOYAHANE TESİSİ
BALYA VE YAŞ AÇICI

Salon 12  Stant No: 1219Dwww.enesmakine.com.tr

ENES MAKİNE END.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 
5. Organize Sanayi Bölgesi 83557 Nolu Cadde  No:10 Başpınar Şehitkamil PK.27620  Gaziantep / TÜRKİYE 

Tel : 0 342 235 60 82 / bilgi@enesmakine.com.tr  www.enesmakine.com.tr
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A n t i - K o r o z i f ,
Kuru Ya¤lama ve
Yapıflmaz Özellikli,

Endüstriyel Kaplamalar

A n t i - K o r o z i f ,
Kuru Ya¤lama ve
Yapıflmaz Özellikli,

Endüstriyel Kaplamalar

www.orkonkimya.com

Asidik-bazik ortamlara dayan›m,
Mükemmel kaygan yüzeyler,

Kolay yüzey temizli¤i
Hav’lanmay› engeller
Üstün ›s› iletkenli¤i,

Kuru ya¤lama, Anti-Korozif,
Ve,,,

Powertech  kaplamalar› sizlere
Hizmet Garantisi ile sunuluyor.

Mükemmel uygulama, mükemmel
kaplama ile sorunsuz üretimin

keyfini yaşay›n.
Kaplama tiplerimiz aras›nda, P.F.A.,

F.E.P., P.T.F.E., E.C.T.F.E., Rilsan,
Seramik ve Granit kaplamalar

bulunmaktad›r.

®

® 
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Kullanım Alanları:
Haşıl Kurutma Tamburlar›: 
İpliğin üzerindeki haşıl kurutulurken silindir
yüzeyine yapışmasını engeller. Kumaşın, 
ipliğin ve benzer ürünlerin işlenmesi sürecinde 
yüzeydeki sürtünmeyi minimize ederek üst 
düzeyde
“yapışmazlık” yüzey kayganlığı sağlar.

Barabanlı Kurutma Makinesi:
Silindirlerin yüzeyine yapışmayı ve silindirlerin
korozyona uğramasını engeller. Operasyon 
esnasındaki dur-kalklardan dolayı kaybedilen 
iş gücünü, enerji sarfiyatını ve fireyi en aza 
indirmenizi sağlar.

MCS Boyama Tekneleri:
Yüksek hızda sürtünmeden oluşacak tüylen-
meleri ve kumaş kırılmalarını engeller.    Renk 
değişimlerinde kolay ve kesin temizlik sağlar. 
Bu durumda üretim hızınız ve kaliteniz artar.

Boya ve Apre Kurutma :
Kullanılan kimyasalların kurutma aşamasında
silindir yüzeyine yapışmasını ve  kirlenmesini 
engeller. POWERTECH® kaplamanın perfor-
mansı, zaman içinde yavaş ve kademeli olarak 
azalır ve böylece acil problemlere yol açmaz.

Düz Baskı Makinaları:
Silindir yüzeylerine boya yapışmasını önler. 
Böylece Blanket Altı Taşıyıcı Silindirlerinin dur 
kalklarda blankete iz yapması engellenir.

PAD-BACD Silindirleri:
Renk değişimlerinde kolay temizlik sağlar.

Dok Arabaları:
POWERTECH® kaplamalarımız agresif kimyas-
allara karşı çok yüksek bir dirence sahiptir ve
temas halinde olan yüzeylerin kısa sürede 
deforme olmasını engeller

Akçaburgaz Mah. 153. Sk. No:5 Kıraç
34522 Esenyurt-İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90 212 886 2 567 - 886 2 568
Faks: +90 212 886 5 085
e-posta: orkonkimya@orkonkimya.com
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Boyama
Makineleri

20 yılı aşkın
süredir ipliğe
değer katıyoruz. 

İLETİŞİM

DOĞA DOSTU
İNOVATİF
AKILLI
MAKİNELER
OTOMASYON
ÇÖZÜMLERİ

Tüm doğal ve sentetik iplikler için

uygun olan fikse makinesi; düşük

enerji sarfiyatı nedeniyle

ekonomik olması ve dünya

çapında yaygın servis ağı

nedeniyle tercih edilmektedir. 

Çile halinde iplikler, kumaş, hazır

giyim için batik (degrade) boyama

makineleri doğal ve her tür elyaf

için uygundur. Müşteri üretim

kapasitesine uygun olacak şekilde

üretilebilir. 

Düşük enerji tüketimi, çevre dostu

yapısıyla boyama makineleri;

bobin boyama, çile boyama ve

elyaf boyama konusunda

kompakt tasarımları ile işinizi

kolaylaştırır. 

Fikse
Makineleri

Degrade
Makineleri

Samanlı Mah. Sevgi Cad. No:91 Yıldırım/BURSA info@prosesmekatronik.com +90 (224) 351 23 85
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Ön İşlemsiz ve Susuz Baskı Tekstilde Devrim...!

Optimum Digital’in geliştirdiği dünyanın ilk ve tek ön işlem-
siz ve susuz tekstil baskı çözümü Nirvana Belt, hızla azalan 
temiz su kaynaklarının korunmasına katkı sağlarken, bas-
kıcıların üretim maliyetlerini aşağıya çekmeyi başarıyor.

Geleneksel tekstil uygulamalarının gerektirdiği ön işlem (pat) 
ve baskı sonrası işlemlere olan ihtiyacı ortadan kaldıran yeni tek-
noloji, böylece bu işlemler sırasında kullanılan yoğun kimyasal ve 
su tüketiminin tamamen önüne geçiyor. Doğal kaynakları koru-
ması ve atık su oluşumunu önlemenin yanı sıra Optimum Digital’in 
bu sürdürülebilir tekstil baskı çözümü genel maliyeti %50, enerji ve 
kimyasal maliyetlerini ise %80 oranında azaltıyor. Sıfır su tüketimi 
ile tüm kumaşlarda etkili ve kaliteli baskı elde edilmesini sağlayan 
Nirvana Belt, ayrıca tasarım özgürlüğü, özelleştirilmiş kumaşlar, 
kısa baskı tirajları ve daha hızlı yeniden siparişlere yönelik yeni pa-
zar taleplerine de güçlü bir şekilde yanıt veriyor.

Sıfır Su Tüketimi İle Tekstil Baskıyı Mümkün Kılıyor
Geleneksel tekstil baskı uygulamalarında kullanılan yöntemlerden 
biri olan reaktif baskı sadece selülozik kumaşlara baskıyı mümkün 
kılarken, hem selülozik hem polyester kumaşlara baskı yapabilen 
makineler günümüzde daha çok tercih ediliyor. Ancak geleneksel 
yöntemlerde kumaşın baskı öncesinde bir dizi kimyasal işlem ve 
baskı sonrasında da buhar, su ve fikse gibi farklı işlemlerinden geç-
mesi gerekiyor. Bugün, bir kilogram tekstil ürünü üretebilmek için 
yaklaşık 95 ila 400 litre suya ihtiyaç duyulurken, diğer taraftan yük-
sek oranda organik ve inorganik kirleticiler içeren tekstil atık suları 
insan ve çevre sağlığını ciddi boyutlarda tehdit ediyor. Ayrıca bu, 
işletmelerin arıtma sistemleri kurmaları gibi yasal zorunlulukları ve 

ortaya çıkan yüksek işletme ve yatırım maliyetleri de bera-
berinde getiriyor. Optimum Digital tarafından geliştirilen ön 
işlemsiz ve susuz pigment baskı yeniliği bu soruna etkili bir 
çözüm sunarak, sıfır su tüketimi ile tekstil baskıyı mümkün 
kılıyor; geleneksel baskının atık sularını, kimyasal kirleticilerini 
ve yüksek enerji tüketimini ortadan kaldırıyor.

Ek makine ihtiyacını ortadan kaldıran tekstil baskı makinesi; 
Nirvana Belt 
Geleneksel tekstil baskı teknolojilerinin diğer bir dezavan-
tajı, ön işlem ve baskı sonrası işlemlerin yarattığı ek makine 
ihtiyacı ve bu süreçte kullanılan kimyasalların üretici için ek 
bir maliyet yaratmasıdır. Nirvana Belt tekstil baskı makinesi 
yenilikçi teknolojisiyle, baskı öncesi ve sonrasında kurutma, 
yıkama ve buharlama gibi işlemler için gereken ek makine 
kullanımını ortadan kaldırıyor ve çevre dostu yüksek kalite-
li moda baskıları üretmek için fazladan bir enerji, zaman ve 
maliyet harcanmasının önüne geçiyor. Ayrıca, baskı alanında 
daha az makine kullanımı sayesinde tesiste daha fazla çalış-
ma alanı elde ediliyor.

Geleneksel baskıyı unutturan çevre dostu yenilik
Greenguard, Gots, Oeko-tex ve Green to Wear standardı 
kapsamında üreticilere çevre sertifikalı ve güvenilir baskı 
avantajı sunan Nirvana Belt, ön işlemsiz ve susuz baskı ile 
seri üretime yeni bir güç kazandırıyor. Aynı makinede pol-
yester, pamuklu, sentetik pamuklu ve tüm diğer kumaşlara 
baskıyı mümkün kılarak; elastik ve elastik olmayan giysilerin 
yanı sıra masa örtüsü, spor giyim, perde, yatak örtüleri, bay-
raklar ve döşemelik kumaşlar gibi pek çok farklı uygulama 
alanında kullanılıyor.

Canlı ve renkli baskılar için sıra başına 8 renge kadar farklı 
renk seçeneğine sahip olan Nirvana Belt, üreticilerin herhan-
gi bir deseni mükemmel haslık, doğru renkler ve yumuşak 
dokunuşa sahip baskılarla elde etmesini mümkün kılıyor. 
Optimum Digital ayrıca özelleştirilmiş renk profili için renk 
uzmanlığı sunuyor.

Nirvana Belt yüksek metrajlı tekstil baskı işlerinde geleneksel 
baskının karşıladığı bütün şartları yerine getirirken, çevresel 
ayak izini en aza indiriyor. 32 adet baskı kafası ile donatılan 
ve saatte 800 m2 baskı hızına çıkabilen bu pigment baskı 
makinesi, 2050 mm baskı genişliği ile birçok farklı uygulama 
için gerçek bir baskı çözümüne dönüşüyor. Akıllı otomatik 
baskı kafası temizleme sistemine sahip olan Nirvana Belt 
tekstil baskı makinesi, entegre spiral fırçalar ile kir birikiminin 
de önüne geçiyor. 

Ayrıca endüstriyel kurutma ünitesi ve güvenli çalışma ve 
azaltılmış gürültü için kapalı tasarım sistemi içeren baskı ma-
kinesinde, arıza süresini azaltmak için tasarlanan ve kullanı-
mı kolay olan pratik bir yıkama ünitesi de bulunuyor. Ön iş-
lemsiz ve susuz baskı teknolojisine sahip Nirvana Belt, bütün 
çevre ve yatırım bazlı avantajlarının yanı sıra, kullanıcı dostu 
tasarımı ile baskı işlemlerinin hızlı ve kolayca gerçekleştiril-
mesine imkan sağlıyor.
Yaşanabilir bir dünya için ‘Sıfır Su Tüketimi’
Optimum Digital CEO’su Taner Güven, dijital baskı makine-
leri üzerine yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve 
bu yeniliklerine hız kesmeden devam edeceklerini açıkladı. 
Bunların, aynı zamanda ilerideki sektörel ihtiyaçlara yönelik 
versiyon güncellemelerine izin veren güçlü bir altyapıyla ge-
liştirildiğinin altını çizen Güven; “Bu inovasyon, gelişime açık 
ve geleceğe yönelik adımlar atılmasını kolaylaştıracak bir 
teknolojidir.” dedi.









160

HABER  
NEWS

Haziran-June 2022 www.tekstilnews.com

 

 

 

Press Release 

 

ROQ Adventure Summit: Week of sharing and discussing printing topics with ROQ US 
team and customers 

ROQ organized, in its facilities, the second edition of ROQ Adventure Summit. This initiative brought 
together not only the ROQ US team, but also customers. During this week, several activities are being held 
that provided the sharing of knowledge among all participants. 

 

ROQ, despite being a European company, has subsidiaries in the USA and Brazil, 
assuming itself as a global organization, currently exporting about 85% of its sales 
volume to all continents. The company asserts itself as a market leader in the production 
of machines and accessories for textile printing. 

The company received the ROQ US team and partners, to participate in the event ROQ 
Adventure Summit. This type of initiative aims to promote the sharing of knowledge 
related not only to the area of textile printing, but also to ROQ machines. Participating 
members have the opportunity to visit the facilities, participate in presentations and 
better understand the method of operation of various sectors of the company. In ROQ 
Tech Center, everyone has the opportunity to see the most diverse ROQ equipment in 
full operation, having the opportunity to understand how to proceed with their use and 

ROQ Adventure Summit: Week of sharing and discussing printing
 topics with ROQ US team and customers

ROQ organized, in its facilities, the second edition of ROQ 
Adventure Summit. This initiative brought 
together not only the ROQ US team, but also customers. During 
this week, several activities are being held 
that provided the sharing of knowledge among all participants.

ROQ, despite being a European company, has subsidiaries in the 
USA and Brazil, 
assuming itself as a global organization, currently exporting about 
85% of its sales 
volume to all continents. The company asserts itself as a market 
leader in the production 
of machines and accessories for textile printing.
The company received the ROQ US team and partners, to 
participate in the event ROQ 

Adventure Summit. This type of initiative aims to 
promote the sharing of knowledge 
related not only to the area of textile printing, but 
also to ROQ machines. Participating 
members have the opportunity to visit the 
facilities, participate in presentations and 
better understand the method of operation of 
various sectors of the company. In ROQ 
Tech Center, everyone has the opportunity to see 
the most diverse ROQ equipment in 
full operation, having the opportunity to 
understand how to proceed with their use and 
how to get the most out of the machines, 
optimizing and enhancing their features and 
thus achieve their optimal performance. 
Although it is an internally organized event, it 
strengthens the partnership between the 
US-based team and the local team. 

Programs of this nature create added value for the 
ROQ brand, which, through the feedback 
obtained, is able to remain at the forefront of 
the printing market. ROQ is keenly aware of the 
need to stay aware of all the different 
realities of the marketplace in order to meet the 
requirements of our customers and 
exceed their expectations.

More about ROQ:
With irreverent and innovative DNA, ROQ is a 
technologically evolved company, with a 
differentiating capacity at the engineering level, 
which ensures know-how and the 
forefront in the development of equipment of 
excellent precision in printing, reliability, 
ease of use and with an effective after-sales support 
service and proximity.
In addition to the abovementioned characteristics, 
ROQ has a network of agents that 
ensure distribution and after-sales service in all 
markets where it operates, thus 
cementing the name of ROQ worldwide. 
ROQ: https://www.roqinternational.com
ROQ Türkiye http://www.rokmakina.com SİSTEM DEVRE DIŞI
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büyüklükler çok daha küçüktür. Dğer Yüksek verml Fltre Sstemlerne
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temzlenmesnde kullanılmaktadır.
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Bildiğiniz gibi, boyamadaki maliyetlerin 
beklenmedik yükselmesi nedeniyle birçok 
müşterimiz prosesinde güncelleme yapma 
ihtiyacı duymaktadır.
İşletmeciler, proseslerinde tekrar maliyet 
düşürücü ve/veya verim arttırıcı yollar 
arama ihtiyacı duymaktadır. 
Alınabilecek önlemleri belirlemek için 
işletmenizi detaylıca test etmek isterseniz 
aşağıdaki testler yapılması önerilir. 
 Kalitesi sürekli değişebilen; su, tuz, 
pamuk, viskon, hatta asetik asit, kostik, 
peroksit ve yardımcı kimyasalları test 
etmek, daha kaliteli ve ilk seferde doğru 
boyama için çok önemlidir.
Tekstil boyamada kimyasallar ile kumaş, su 
ve tuz birkaç örnek test ile aşağıdaki gibi 
test edildiğinde olası hatalar öncesi önlem 
alınması kolaylaşacaktır. 
Boyanacak bir tekstil pamuk kumaşı (el-
yaf, iplik vb) boyanamadan önce içerdiği 
kirlilik açısından kontrol edilmelidir. Tüm 
prosesler öncesi ve sonrasında gereklilik 
ve alınan aktivite sonucu açısından karşı-
laştırılarak proses verimi değerlendirile-
bilir.
HAM KUMAŞ TESTLERİ
Ham Kumaşın Test Hazırlanması;
10 g kumaş alınarak etil alkole ile ıslatılıp 
litrelik bir behere alınarak yakılır. Kül 100 

ml saf suya ilave edilerek üzerine 1 ml de-
rişik HCl ilave edilerek 5 dakika kaynatılır, 
soğutulur ve 0,5-1,5 g NaOH ile nötralize 
edilerek, polyester bir bez yardımı ile 
süzülür. (Kağıt süzgeçler kirliliği absorbe 
ederler.)

Süzüntüde aşağıdaki tayinler yapılabilir.
Kumaşta kalsiyum ve magnezyum (toplam 
sertlik) taraması  
Testonic Toplam Sertlik Test Kiti ile test 
kiti ile kolayca yapılabilir. 5 ml ile yapılan 
ölçümde 1/10 flottede kumaşın banyoya 
verdiği sertlik bulunur. Değerlendirme: 
Yüksek sertlikteki kumaşlarda, sertliğin 
bikarbonat veya silikat şeklinde çökmeme-
si için DECOWET BS kullanımı önerilir. 

Toplam Demir Araması  
Testonic Demir Test Kiti ile test kiti ile 
kolayca yapılabilir. 
5 ml ile yapılan ölçümde 1/10 flottede 
kumaşın banyoya verdiği demir bulunur. 
Değerlendirme: Demir varlığında elyaf 
zararının engellenmesi ve peroksit sta-
bilizasyonu için DECOWET BS kullanımı 
önerilir. 10 ppm den fazla olan durumlarda 
DECOLIN SQ ile demineralizasyon yapılma-
sı önerilir.

Bakır Araması 
Testonic Bakır Test Kiti ile test kiti ile ko-
layca yapılabilir. 
5 ml ile yapılan ölçümde 1/10 flottede 
kumaşın banyoya verdiği bakır bulunur. 
Değerlendirme: Kumaşta bakır varlığında 
bakır içeren boyalar (saks, mavi, turkuaz 
vb) boyalar hidrolize uğrayabilir. DE-
COWET BS kullanımı önerilir. 10 ppm den 
fazla olan durumlarda DECOLIN SQ ile 
demineralizasyon yapılması önerilir.
Haşıl Araması 
Testonic Haşıl Test Kiti ile test kiti ile kolay-
ca yapılabilir. 
İplik hazırlanırken veya örme işlemi veya 
dokumada haşıl maddesi içerek veya işlem 
kolaylığı sağlayan, PVA/Nişasta/Akrilat/
CMC kullanılmış ise tespit edilebilir. Boya 
verimine ve yüzeyde harelenmelere neden 
olabilirler. Test sonucu belirlenen haşıl 
türüne göre haşıl söküm işlemi yapılabilir. 

İŞLETME SUYU TESTLERİ
Toplam Sertlik AramasıTestonic Toplam 
Sertlik Test kiti ile kolayca test edilebilir. 
Yumuşatılmış ve ham kuyu suyu ölçümleri 
yapılabilir. Değerlendirme: İdeal şart-
lar için işletme suyunun sertliği -0- Sıfır 
sertlikte olmalıdır. Suyun sertliği yüksek 
olduğunda,Kasarda; Sertliğin bikarbonat 
ve silikat şeklinde çökmemesi için DE-
COWET BS önerilir.  
Boyamada; DECOLIN DC veya Decopol Re-
aktif kullanılabilir. Toplam Demir Araması  
Testonic Demir Test kiti ile kolayca test 
edilebilir.  
Yumuşatılmış suda demir ölçümü yapılabi-
lir.  Değerlendirme: İdeal şartlar için işlet-
me suyunda demir olmamalıdır. Varlığında, 

Kasarda; demir varlığında elyaf zararının 
engellenmesi ve peroksit stabilizasyonu 
için DECOWET BS kullanımı önerilir. 10 
ppm den fazla olan durumlarda DECOLIN 
SQ ile demineralizasyon yapılması önerilir. 
Boyamada; DECOLIN DC veya Decopol 
Reaktif kullanılabilir. 

Bakır Araması 
Testonic Bakır Test kiti ile kolayca test 
edilebilir. 
Yumuşatılmış suda bakır ölçümü yapıla-
bilir.  
Değerlendirme: Bakır varlığında suya çok 
düşük miktarda DECOLIN DC kullanılabilir.

Silikat Araması 
Testonic Silikat Test kiti ile kolayca test 
edilebilir. 
Yumuşatılmış suda silikat ölçümü yapıla-
bilir.  
Değerlendirme: Silikat miktarı yüksek 
olduğunda, 
Kasarda; Çökmelerin olmaması için DE-
COWET BS kullanımı gerekir. 
Boyamda; yüzey düzgünsüzlüğü ve çök-
melerin olmaması için Decopol Reaktif 
kullanılabilir.
Yıkamada; beyaz çökmelerin olmaması için 
yıkamanın asidik kalması çok önemlidir. 
COLINOR AB veya DecoClean kullanılabilir. 

Bikarbonat Araması 
Testonic Bikarbonat Test kiti ile kolayca 
test edilebilir. 
Yumuşatılmış suda bikarbonat ölçümü 
yapılabilir.  
Değerlendirme: Bikarbonat miktarı yüksek 
olduğunda, 
Kasarda; Çökmelerin olmaması için DE-
COWET BS kullanılabilir. 
Boyamda; yüzey düzgünsüzlüğü ve çök-
melerin olmaması ve sıcaklıkla pH değiş-
memesi için Decopol Reaktif kullanılabilir. 
Soda sonrası pH düşmeleri olmaması için 
soda yerine pH=11 bandında tampon etki 
gösteren Alkalin kullanılabilir. 
Yıkamada; beyaz çökmelerin olmaması için 
yıkamanın asidik kalması çok önemlidir. 
COLINOR AB veya DecoClean kullanılabilir. 

İDEAL BOYAMA ORTAMI KİRLİLİK 
DEĞERLERİ

Boya üreticileri tarafından önerilen boya-
ma ortamı kirlilik değerleridir. Bu değerler-
de güvenli boyama yapılabilir. Bu değerler 
boyama anında, su + kumaş + tuz + soda + 
yardımcı kimyasallardan gelebilecek tüm 
kirliliklerin toplamını ifade eder.

Toplam Sertlik Miktarı  ≈ 3 Alman 
Sertliği
Toplam Demir Miktarı  < 0,05 ppm 
Toplam Bakır Miktarı   < 
0,05 ppm 
Bikarbonat Miktarı  < 150 ppm 
Silikat Miktarı   
 - eser – 

Reşat UCA/Kimyager
Colin Kimya Kurucu Ortak

GÜVENLİ REAKTİF BO-
YAMA İÇİN 
YAPILMASI ÖNERİLEN 
TESTLER





• BASINÇLI HAVA

• OTOMOSYON

• KİMYASAL VE GAZLI KURUTUCULAR

• ENERJİ GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

• HAVA KAÇAKLARI TESPİTİ

• DEBİMETRE ÖLÇÜMLERİ

• HAVA KALİTE ÖLÇÜMLERİ CİHAZLARI

• OTOMASYON SİSTEMLERİ

• SATIŞ VE SERVİS HİZMETLERİ

• KİRALAMA VE 2.EL SATIŞ

AKİ ENDÜSTRİ
SATIŞ SERVİS ve KİRALAMA

10.
YIL
10.
YIL





168

HABER  
NEWS

Haziran-June 2022 www.tekstilnews.com

Bu değerler basitçe yukarıdaki gibi ölçülebilir. 
Flottedeki kirlilik belirtilen değerlerin üzerinde ise, pH değişimle-
rinin engellenmesi, boyamanın egal olarak tamamlanabilmesi için 
Decopol Reaktif kullanımı önerilir.  Bikarbonat yüksekliğinde; Soda 
sonrası pH düşmeleri olmaması için soda yerine pH=11 bandında 
tampon etki gösteren AlkalinCotton kullanılabilir. Toplam sertlik 
miktarı 15 od, toplam demir miktarı 6 ppm den fazla ise, 1 g/l Deco-
pol Reaktif ile birlikte 0,3 DECOLIN DC verilmesi önerilir. Tek başına 
1 g/l DECOLIN DC’de kullanılabilir
Boyahanede tam kontrol için BOYAHANE TEST PAKETİ ile çok 
daha fazla test yapılabilir. 
Bilgi için www.colin.com.tr/paketler adresini ziyaret edebilirsiniz.

Paket ile aşağıdaki testler yapılabilir. Bir iyon tutucunun ne kadar 
iyon bağladığı ve gerekliliği,Asetik asitte klorik veya sülfürik asit 
olup olmadığı,Peroksit yüzdesinin doğruluğu, Sodyum hidrok-
sit içinde demir iyonu miktarı, Peroksit stabilizatörü kalitesi ve 

gerekliliği,Tuzun sertliği ve demir içeriği, Suyun sertliği, 
demir, bakır, nikel, silikat, bikarbonat vb  parametreleri, 
Viskonda kükürt miktarı, Islatıcı veya sabunlarda anyonik, 
noniyonik, katyonik madde varlığı, Islatıcı veya yumuşatıcılar-
da anyonik, katyonik madde miktarı, Islatıcı veya sabunların 
devam prosese kalıntı bırakıp bırakmadığı, Pamuk sertliği 
ve demir, bakır içeriği,Viskon sertliği ve demir, bakır, kükürt 
içeriği,
Kasarda peroksit etkinliği ve yardımcı kimyasal kullanımı ile 
değişimi, Kumaş veya iplik pH değerlerinin ölçümü,
Kumaşta haşıl tespiti,… ve daha fazlası

Türkiye’nin önde gelen moda okulu İstanbul Moda Akademisi 
(İMA) öğrencilerinin tasarımlarının sergilendiği İMA Show, 
iki yıllık pandemi arasından sonra muhteşem bir defile ile 
moda severlerle buluştu. 47 öğrenci tarafından hazırlanan 122 
tasarımının yer aldığı Fişekhane’deki defile izleyenleri büyüledi. 
İMA Show’un açılışında konuşan İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa 
Gültepe, Türkiye’yi küresel moda liginde en üst sıralara taşımak 
için çalıştıklarını söyledi. Hedefe ulaşmak için donanımlı iş 
gücünün ve tasarımın şart olduğunu vurgulayan Gültepe, şöyle 
devam etti: 
“Bizimle birlikte geleceği tasarlayacak bilgili, yaratıcı fikirleri 
olan gençlere ihtiyacımız var. İşte İMA bu birikime sahip 
gençleri sektöre hazırlıyor. İstanbul Moda Akademisi bizim göz 
bebeğimiz. Avrupa Birliği’nin (AB) hibe desteği ile sektörümüze 

kazandırdığımız İMA, ülkemizin tasarımcı yetiştiren 
en önemli merkezi haline geldi. Avrupa’nın saygın 
moda okulları ile iş birlikleri yaparak 15 yıldır geleceğin 
profesyonellerini İMA’da moda endüstrimize 
kazandırıyoruz.” 
Konuşmasında genç tasarımcılara da seslenen Gültepe, 
“Hayalinizdeki yolculuğa başlarken adımlarınızı güçlü 
atın. Çünkü bu adımlar sizi parlak bir geleceğe, moda 
endüstrimizi de 40 milyar dolarlık ihracat hedefine 
taşıyacak” dedi.  
Gültepe’nin konuşmasının ardından 47 öğrencinin 
122 tasarımının sergilendiği gece, tasarımcılar ile 
modellerin dansı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi

Pandemi nedeniyle iki yıl ertelenen Fişekhane’deki İMA Show büyüledi
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Tekstil ve hammaddeleri ihracatı ilk 
çeyrekte yüzde 13,1 arttı
Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektö-
rü, bu yılın ilk çeyreğinde 2021’in aynı 
dönemine göre yüzde 

TEKSTİL VE HAM MADDELERİNDEN İLK ÇEYREKTE 2,7 MİLYAR DOLARLIK REKOR İHRACAT

13,1 artışla 2 milyar 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, geçen yılın mart ayında 
868 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve hammaddeleri sektörü, bu yılın 
aynı döneminde yüzde 9,7 artışla 953 milyon dolarlık ihracata ulaştı.
Tekstil ve hammaddeleri sektörü, Ocak-Mart 2022’de geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 13,1 artışla 2 milyar 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Böylece sektör, ilk çeyrekte tüm zamanların en yüksek ihracatını yaptı.
Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 346 milyon dolarlık bölümü İstan-
bul’dan yapıldı. İstanbul’u, 172 milyon dolarla Gaziantep ve 114 milyon dolarla 
Bursa takip etti.

Sektör martta en fazla dış satımı İtalya’ya yaptı
Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 
106 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya’yı, 53 milyon dolarla ABD ve 51 milyon 
dolarla İspanya izledi.
Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 425 
milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 146 milyon dolarla Afrika ülkeleri ikinci, 73 
milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.
Martta 167 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sek-
törü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından da yüzde 4,2 pay aldı.
“İlave tedarik talepleri alıyoruz”
Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, Türkiye 
tekstil ihracatının 2021 yılının ardından 2022’de de salgın kaynaklı olumsuz ko-
şullara rağmen yüksek performans göstermeye devam ettiğini bildirdi.
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Batılı pazarlar ve alıcıların Asya’ya olan bağımlılıkları-
nı azaltmaya ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye 
başladığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti: “Alıcı-
lar, tekstilde tedarik güvenliği ve çeşitlendirmesi için 
rotalarını Türkiye’ye çevirdi. Türkiye’de tekstil üretimi 
yaptıran mevcut müşterilerin ise siparişleri giderek 
artıyor. 
Eskiden ülkemizde tekstil üretimini tercih eden ve 
daha sonra Asya’dan tedarike yönelen birçok mar-
ka, üretim için yeniden Türkiye’ye döndü. Ayrıca, şu 
günlerde çok sayıda yeni alıcı ve marka, Türkiye’den 
tekstil tedariki arayışı içinde. Yabancı firmaların bazı-
ları ülkemizde yeni alım ofisleri açmaya başladı. Za-
ten burada ofisleri bulunanlar ise mevcut yapılarını 
büyütüyorlar. 
2021 yılından gelen ivmenin etkisiyle tekstil sektörü 
2022 yılının ilk 3 ayında da büyüme trendini sürdür-
dü. Özellikle AB, ABD ve diğer coğrafyalardan gelen 
ilave tedarik talepleri alıyoruz. Yılın ilk 3 ayında alı-
nan siparişlerle tekstilciler ihracatta tüm zamanların 
rekoruna imza attı. Bunu katlamak için yurt dışında 
çalışmalarımız ve görüşmelerimiz sürüyor.”

Sektörün önündeki en önemli engel, yüksek girdi 
maliyetleri
Ergin Aydın, Rusya-Ukrayna savaşının ilk olumsuz et-
kilerinin ardından Türk tekstil sektörünün kısa-orta 
vadede bu süreçten de olumlu etkileneceğini öngör-
düklerini aktararak, “Rusya pazarına ihracat kademeli 
olarak artacaktır. Rusya pazarından çekilen markalara 

yapılan üretim/ihracat bir miktar sınırlanacak, sonrasında yeni-
den dengelenecektir. Yine Ukrayna ve Belarus’tan sağlanan teda-
riklerin de Türkiye’ye kayma olasılığı yüksek.” dedi.
Sektörün önündeki en önemli engellerin yüksek girdi maliyetleri 
ve enflasyon oranındaki artış olduğunu vurgulayan Aydın, buna 
rağmen tekstil sektörünün yıllık ihracat hedefine ulaşabileceğini 
söyledi.

Aydın, Türkiye tekstil sektörünün güçlü altyapısı, entegre sistemi, 
yeşil uyumu, hızlı ve küçük parti teslimat yapısı ve koleksiyon-
tasarım kapasitesi ile ilave tedarik talepleri için aranan ilk ülke 
olmaya devam edeceğini belirterek, daha yüksek katma değerli 
ihracata geçiş çabaları ve inovasyon çalışmaları ile de bu süreci 
desteklediklerini kaydetti.
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GTM (Hollanda)
SWISSMEM (Isviçre)

SYMATEX (Belçika)
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Inovatif & Sürdürebilir Atılımlar Ile Gelecek 
Için Hazır Olun
Teknolojik gelişmeler, üreticilere daha döngüsel ve sürdürülebilir 
çözümler üretmeleri için yepyeni çözümler sunarak, tüm tekstil ve 
hazır giyim endüstrisini ileri götürdü. Tekstil dünyasını değiştirmek 
için ITMA’nın bir parçası olun.

TEKSTİL
DÜNYASINI 

DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Eğer Tekstil endüstrisi 
için inovatif çözümler 
üreten bir start-up 
iseniz stand kiralama ve 
kurulum ücretinin %100 
ünü kapsayan CEMATEX 
desteğine başvurun.

Start-Up Vadisi

//  Fuar alanının %97 si satıldı. Kısıtlı Sayıda Yer Kaldı. Şimdi Başvurun! //
ITMA’nın neler sunabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin. 

itma.com/tr/exhibit/m99tnm ITMA’nın neler sunabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin. 
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Geliştirilmiş 
Ürünler

Otomasyon & 
Dijital Gelecek

Yenilikçi 
Teknolojiler

Sürdürülebilirlik 
ve Döngüsellik

*ITMA da Trend Konular



Maden Suyu, Kola, Su, Aerosol vs. Ürünleri yüksek 
kapasitede Shrinkliyor (paketliyor)
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