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The Textile Sector 

Continues To Invest

2
017 yılına hızlı başlayan tekstil sektörü, is-

tihdam ve ekonomi seferberliğine katkıda 

bulunmak üzere yeni yatırımlarına ara ver-

meden devam ediyor. Ekonomi Bakanlığı tarafın-

dan sunulan teşviklerin de etkisiyle, özellikle Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine yapılan yatı-

rımlara ağırlık veriliyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından, KDV istisnası, güm-

rük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, ya-

tırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren hissesi desteği, 

KDV iadesi gibi alanlarda sunulan destekler ve Exim-

bank kredileri yeni yatırımlar için girişimcileri ve iş 

adamlarını cesaretlendiriyor. Genel teşvik sisteminde 

asgari yatırım tutarı I. ve II. bölgelerde 1 Milyon TL, 

III, IV, V ve VI. bölgelerde ise 500 Bin TL olan yatı-

rımlar teşvik kapsamına alınıyor. Büyük ölçekli yatı-

rımlarda asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna 

göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon 

TL olarak belirlenmiş durumda. 

Sunulan teşvikler ile yatırımlar konusunda daha da 

aktif hale gelen tekstil sektörü,  Nisan ayında bu yıl 

üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Kahraman-

maraş Tekstil Makineleri Fuarı KTM 2017’de yeni 

yatırımlar için teknoloji üreticileriyle görüşmeler 

gerçekleştirdi. İplik, örgü, dokuma, teknik tekstil, bo-

ya-baskı, tekstil terbiye ve makine aksesuar & yedek 

parça sektörlerinden ulusal ve uluslararası teknoloji 

üreticilerinin yer aldığı fuarı ziyaret eden sektörün 

önde gelen iş adamları, yatırımlarına uygun yeni tek-

nolojiler hakkında bilgi aldı. Fuara katılan yerli ve 

yabancı çok sayıda makine üreticisi gerçekleştirdik-

leri bu görüşmelerde ilk siparişlerini aldılar. Tekstilin 

merkezi Kahramanmaraş’ta bir kez daha önemli bir 

buluşmaya ev sahipliği yapan KTM 2017’nin, yeni 

yatırımlara yönelik adımlarda belirleyici bir konum-

da rol alması hem ülkemiz hem de sektörümüz adına 

umut verici bir gelişme.

Türk tekstil sektörünün gerçekleştirilen yeni yatırım-

larla istihdam ve ekonomiye hareketlilik katacağına 

inanıyor, sektörün özlenen ihracat performansına ye-

niden ulaşmasını ümit ediyoruz.

T
he textile sector, starting the year 2017 at full 

speed, continues to carry out its new invest-

ments ceaselessly in order to contribute to 

the mobilization of employment and economy. Addi-

tionally, more focus is placed on making investments 

particularly in the Eastern and South-eastern Anatolia 

Regions, owing to the impact of the incentives offered 

by the Ministry of Economy.

The endorsements offered by the Ministry of Econ-

omy, within the areas consisting of; VAT exemption, 

customs tax exemption, interest supports, investment 

allowances on the location of investment, employer’s 

national insurance contribution, VAT refunds as well 

as Eximbank loans, encourages entrepreneurs and 

businessmen to engage in new investments. Within 

the scope of the general incentive system the minimum 

amount of investment is valued at 1 Million TL in re-

gions I. & II. and 500 thousand TL in the regions, re-

spectively III, IV, V and VI. While the minimum fixed 

investment amount in large-scale investments differs 

according to the investment purpose, the amount of 

investment set in minimum is valued at 50 Million TL. 

The textile sector, which has become more active with 

the incentives provided, has recently entered into nego-

tiations with technology producers for new investments 

at the International Kahramanmaraş Textile Machin-

ery Exhibition KTM 2017, which was realized In April 

for the 3rd time. The leading businessmen who visited 

the fair, where local and international technology man-

ufacturers within the fields of; yarn, knitting, weaving, 

technical textiles, dyeing-printing, textile finishing and 

machinery accessories & spare parts industries had 

participated, obtained information regarding the new 

technologies, which were suitable for their investments. 

Many local and foreign machinery manufacturers, who 

had participated in the fair, received their first orders 

through these negotiations. 

We believe that the Turkish textile sector will contribute 

to the mobilization of employment as well as economy 

and hope that the sector will resume its long-awaited 

export performance once again.
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Hosting ma-

chinery and 

accessories 

producers from 

all around the 

world, the Inter-

national Kahra-

manmaraș Tex-

tile Machinery 

Exhibition KTM 

2017 has drawn 

a great attention 

from visitors.

T
ekstil sektörünün Türkiye’deki en 

önemli merkezlerinden biri olan Kah-

ramanmaraş’ta, üçüncü kez gerçekleşti-

rilen Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı KTM 

2017, bir kez daha ulusal ve uluslararası boyutta 

tekstil sektörünün temsilcilerini buluşturdu.

ECR Fuarcılık tarafından, Kahramanmaraş Bü-

yükşehir Belediyesi işbirliği, Kahramanmaraş 

Ticaret ve Sanayi Odası ve İstanbul Tekstil İhra-

catçı Birlikleri ana sponsorluğunda Kafum Fuar 

Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası KTM 

2017 Fuarı, 16 ülkeden 189 dünya markasını 

Kahramanmaraş’ta ağırladı.

Milli sermayenin en yoğun olduğu üretim alanı 

olan tekstilde öne çıkan şehirlerin başında gelen 

Kahramanmaraş, sahip olduğu üretim ve ihracat 

kapasitesiyle tekstil sektörünün nabzını tutuyor. 

Türk tekstil sektörünün son 16 yıllık dönemin-

de gerçekleştirilen 40 milyar liralık yatırımın 

yüzde 14’ünü tek başına gerçekleştiren Kahra-

manmaraş, bu yönüyle de tekstil sektörünün 

merkezi konumunda bulunuyor. Tekstil tekno-

loji üreticilerini, tekstilin merkezinde ağırlayan 

O
rganised for the third time this year in 

Kahramanmaraş, one of the most import-

ant industrial cities of Turkey, the Interna-

tional Kahramanmaraş Textile Machinery Exhibition 

KTM 2017 has brought important technology, ma-

chinery and accessories producers from both national 

and international textile sector together.

Held in Kafum Expo Center with the cooperation of 

Kahramanmaraş Metropolitan Municipality under 

the main sponsorship of Kahramanmaraş Chamber 

of Commerce and Industry as well as Istanbul Tex-

tile Materials Exporters’ Associations and realized by 

ECR Fuarcılık, the International Kahramanmaraş 

Textile Machinery Exhibition KTM 2017 hosted 

189 world brands from 16 countries.

Kahramanmaraş, one of the most prominent cities 

regarding the textile market, leads in the production 

area where the national capital is the most concen-

trated and directs the textile sector with its produc-

tion and export capacity. In the last 16 years, an in-

vestment of 40 billion TL has been made in Turkey 

and Kahramanmaraş alone accounts for 14% of the 

investments. This is why Kahramanmaraş is the hub 

Uluslararası KTM 2017 
Fuarı’na Yoğun 
Ziyaretçi İlgisi
Great Interest From Visitors To The 

International KTM 2017 Show
Dünya çapındaki tekstil makine ve teknoloji üreticilerini 

ağırlayan Uluslararası Kahramanmaraș Tekstil Makineleri 

Fuarı KTM 2017, yoğun ziyaretçi ilgisiyle sona erdi.

3.
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Verilerin, kalite ve kârlılığa yön verdiği 

Total Testing Center™’a hoşgeldiniz

USTER® TESTER 6’daki yepyeni sensör teknolojisi, inanılmaz hızlarda güvenirlik ve doğruluk 

konusunda her zamankinden daha büyük bir kapı açıyor. Test verileri, iplikçilere düşük 

maliyetli üretim ve güvence altına alınmış kalite seçenekleriyle tüm resmi göstermektedir.

USTER® TESTER 6’da entegre olan The Total Testing Center™, online verilerle laboratuvar 

testlerini birleştirerek, %100 kalite kontrolü sağlar. Tüm iplik işletme proseslerini kapsar 

ve sisteme bağlanan her cihazla birlikte opsiyonlarını genişletir. Verileri, kârlı üretim ve 

kaliteli iplik için pratik seçeneklere dönüştüren benzersiz bir iş aracıdır.

Yeni USTER® TESTER 6, düzgünsüzlük testinde yeni küresel standartları ve gelecekteki 

fabrika yönetimi için başlangıç noktasını belirler.
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Uluslararası KTM 2017 Fuarı, katılımcılara ürünlerini sektöre 

yakından tanıtma imkanı sunarken, ziyaretçiler ise yeni tekno-

lojileri görme ve yatırımlarında bu teknolojileri değerlendirme 

fırsatı yakaladı. 

Ziyaretçi İlgisi Bu Yıl Daha da Arttı

6 Nisan tarihinde görkemli bir seremoniyle kapılarını açan 

KTM 2017’nin Kahramanmaraş Fuar Merkezi(KAFUM)’da 

gerçekleşen açılışına Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş 

Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Ticaret ve 

Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Hanefi Öksüz, ilçe belediye başkanları ve protokol üye-

lerinin yanı sıra sanayici ve işadamları katıldı.

İplik, örgü, dokuma, teknik tekstil, boya-baskı, tekstil terbiye ve 

makine aksesuar & yedek parça sektörlerinden ulusal ve ulusla-

rarası teknoloji üreticilerinin yeniliklerini sektör temsilcilerine 

sergilediği ve birbirinden özel makina şovlarına imza atan Ulus-

lararası KTM 2017 Fuarı, sektörün önde gelen işadamlarını 

ağırladı. Çeşitli şehirlerden tekstil firmalarının yönetici ve çalı-

şanları ile ziyaret ettiği KTM 2017, 21 farklı şehirden iş dünyası 

temsilcilerini katılımcı firmalarla buluşturdu.

of the textile sector. Welcoming textile technology producers at the 

textile centre, the International KTM 2017 Exhibition provides the 

exhibitors with the opportunity to introduce their products to the sec-

tor closely, while the visitors have had the chance to see innovations 

and evaluate such innovations in their investments.

 

Interest of Visitors Increased This Year

Grand National Assembly Of Turkey’s (TGNA) Interior Commission 

Chairman and AK Party Kahramanmaraş deputy Celaleddin Güvenç, 

Kahramanmaraş Governor Vahdettin Ozkan, Kahramanmaraş Met-

ropolitan Mayor Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Chamber of 

Commerce and Industry Chairman Serdar Zabun, Kahramanmaraş 

Chamber of Commerce and Industry Assembly Chairman and Kipaş 

Holding Chairman Hanefi Öksüz, district mayors, protocol members, 

industrialists and businessmen took their place at the opening ceremo-

ny held in Kahramanmaraş Expo Center (KAFUM), opening its gates 

with an exceptional ceremony on April 6.

International KTM 2017 Show, where national and international 

technology producers from yarn, knitting, weaving, technical textile, 

dye-printing, textile finishing and machine accessories & spare parts 

sectors has exhibited their innovations to their sector representatives 

and has showcased a number of exclusive machinery shows whereas 

hosted the leading businessmen from the sector. Visited by managers 

and employees of textile companies from various cities, KTM 2017 

3.
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Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 2016 edisyonunda 6.382 ziyaretçiyi 

ağırlayan fuar, bu yıl artan ziyaretçi ilgisi ile dikkat çekti. Ulusal ve 

uluslararası firmaların katılımıyla, 3 gün boyunca önemli teknolojilere 

ev sahipliği yapan fuar, Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, 

Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Denizli, Bursa, Kayseri, Malatya, Adıya-

man, Tekirdağ ve İstanbul gibi 21 şehirden 7.973 ziyaretçiyi ağırladı.

Dünya Markaları Kahramanmaraş’ta

Türkiye’de pamuk ipliği ağırlıklı üretimin yüzde 27’sini, dokuma ku-

maş üretiminin yüzde 7’sini, örme kumaş üretiminin ise yüzde 12’sini 

gerçekleştiren Kahramanmaraş, ev sahibi olduğu KTM 2017 Fuarı ile 

yeni teknolojilerin merkezi haline geldi.

Dünya çapındaki teknoloji üreticilerini Kahramanmaraş ve bölge 

tekstilcileri ile buluşturan fuar, önemli bir ticari platforma ev sahipliği 

yaptı. Amerika Birleşik Devletleri’nden Çin’e, İtalya’dan Japonya’ya, 

Fransa’dan Hindistan’a kadar 16 farklı ülkeden 189 tekstil makinesi 

üreticisinin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası KTM 2017 Fuarı, 

uluslararası katılımcı ve ziyaretçi portföyü ile Kahramanmaraş ve böl-

genin tanıtımına önemli katkılar sağladı.

KTM 2017’nin organizasyonunda ECR Fuarcılık ile işbirliği içerisin-

de fuara önemli katkılar sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş’ın tekstil alanında 

tarihten bu yana çok iddialı bir şehir olduğunu belirterek, “Tekstil 

alanında tarihten bu yana çok iddialı bir şehir olan Kahramanmaraş, 

bu alandaki teşviklerle birlikte de dev tekstil tesislerine sahip olmuş-

tur. Şu anda teknolojik üretim imkanlarıyla da adından başarıyla söz 

ettirmektedir.”  dedi. Erkoç, yeni organize sanayi bölgesi yatırımları ile 

birlikte Kahramanmaraş’ın gelişimine katkı sağlamayı sürdürecekleri-

ni de sözlerine ekledi.

“Kahramanmaraş, Küresel Ticarette Güçlü Bir Aktör Haline Gelecek”

KTM 2017’nin Kahramanmaraş’ın tekstil ve moda yolculuğuna yeni 

bir ivme kazandıracağını söyleyen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Serdar Zabun ise, “Bu dev organizasyonla, sektörün 

has brought business representatives from 21 different cities together 

with participating companies.

Hosting 6,322 visitors in its 2016 edition previous year, the show has 

drawn attention with the increasing interest record in the number of 

visitors. The fair has showcased prominent innovations for 3 days with 

the participation of national and international companies and host-

ed 7,793 visitors from 21 cities such as Gaziantep, Niğde, Osmaniye, 

Şanlıurfa, Denizli, Bursa, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Tekirdağ and 

Istanbul.

World Brands In Kahramanmaraş

Accounting for 27 percent of cotton yarn production, 7 percent of 

woven fabric production and 12 percent of knitted fabric production 

in Turkey, Kahramanmaraş has become the centre of innovations with 

KTM 2017 Show.

The fair, which brings together world-class technology producers 

with Kahramanmaraş and regional textile companies, has hosted an 

important commercial platform. Held with the participation of 189 

textile machinery producers from 16 different countries from USA 

to China, Italy to Japan, France to India, International KTM 2017 

Show has provided important contributions to the promotion of Kah-

ramanmaraş and the region with its international exhibitor and visitor 

portfolio.

Kahramanmaraş Metropolitan Mayor Fatih Mehmet Erkoç, who 

has provided important contributions to show in cooperation with 

ECR Fuarcılık during the organization of KTM 2017, stated that 

Kahramanmaraş was a very assertive city since the history in textile 

field “Being a very assertive city since the history in textile field, Kah-

ramanmaraş now has giant textile facilities with the incentives in this 

area. Now, it has also become popular with technological production 

facilities”,   explains Erkoç. Erkoç also added that they would continue 

to contribute to the development of Kahramanmaraş with the invest-

ments in the newly-organized industrial zones.

3.
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dünya devlerini burada ağırlamak bizi hem cesaretlendirmekte hem 

de tekstil sektöründe daha başarılı yatırımlara imza atmak adına biz-

leri teşvik etmektedir. Kahramanmaraş bundan sonra; üretim için ser-

gilediği performansa ilave olarak, Ar-Ge, moda ve tasarım konusunda 

da başarılı bir grafikle, küresel ticarette daha güçlü bir aktör haline 

gelecektir. Fuarımız, Kahramanmaraş’ın tekstil ve moda yolculuğuna 

yeni bir ivme kazandıracaktır.” şeklinde konuştu.

Fuara ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Kahramanmaraş Ti-

caret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Kipaş Holding Yöne-

tim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ise “KTM Fuarının temelini 

oluşturan tekstil sektörü ilimiz için çok önemli. Kahramanmaraş 

şu anda yalnızca Türkiye’de değil dünyada ve özellikle iplik sana-

yinde çok önemli merkezlerden biri haline geldi.  Çalışanımızın 

yüzde 90’ını bu sektörde istihdam ediyoruz. Şehir olarak bu sek-

törde çok büyük gelişme gösterdik.” sözlerine yer verdi.

KTM 2017 Fuarı’na katılarak teknolojik yeniliklerini sektöre 

yakından tanıtma imkanı bulan ulusal ve uluslararası katılımcı-

lar ise fuardan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Marzoli Bölge Müdürü Rosino Varinelli: Kişisel fikrim, KTM 

Fuarı’nın oldukça yararlı bir etkinlik olduğudur ve bizim için de 

gerçekten çok verimli geçti.  Ve elbette hepsi alanlarında uzman 

iş adamlarından oluşan birçok ziyaretçimiz oldu.

Rimtex CEO’su Gaurav Parmar: İlk fuarın ardından bu KTM 

Fuarı’ına ikinci katılışımız. Bölgesel bir fuar olsa da, bölge bize 

destek veriyorsa biz de burada yer alarak onlara memnuniyeti-

mizi göstermeliyiz. Burada bulunmamızın en büyük sebebi de 

budur.

Trützschler CEO’su Dirk Burger: Kahramanmaraş’ın bizim 

için önümüzdeki 5-10 yıl boyunca ana tekstil merkezi olacağını 

düşünüyoruz. Uşak, İzmir ve diğer birkaç yerde de bazı müşte-

rilerimiz var ancak en yüksek sayı burada. Fuar ise bizler için 

oldukça iyi bir ortam sağladı, buradaki firma sahipleri, fabrika 

yöneticileri ile son derece iyi değerlendirmelerde bulunduk. 

“Kahramanmaraş Will Become A Strong Player In Global Trading”

Serdar Zabun, Chairman of the Chamber of Commerce and Industry, 

suggested that  KTM 2017 would bring a new momentum to its quest on 

textile and fashion. “Hosting the world giants of the sector here in Kah-

ramanmaraş city with this great organisation is encouraging to carry out 

more successful projects in the textile world. From now on, Kahraman-

maraş will become a stronger player in global trading with a successful 

record it has achieved in R&D, fashion and design, in addition to the 

performance it has exhibited. Our show will introduce a new momentum 

to Kahramanmaraş’ textile and fashion quest.“

Constituting the foundation of the KTM Show, textile sector is quite im-

portant for our city. Particularly in the thread industry, Kahramanmaraş 

has become one of the most important centres not only in Turkey but also 

in the world.   We employ 90 percent of our employees in this sector. We 

have made great progress in this sector as a city,” comments Hanefi Öksüz, 

Kahramanmaraş Chamber of Commerce and Industry Chairman of the 

Assembly and Chairman of the Board of Directors of Kipaş Holding. 

National and international participants who have had the opportunity to 

introduce their innovations to the sector closely have expressed their satis-

faction as in the following:

Rosino Varinelli, Regional Manager of Marzoli: My personal opinion 

is that the KTM Fair is a very fruitful activity and it has been really pro-

ductive for us.  And of course we have had many visitors, all of whom are 

expert businessmen in their fields.

Gaurav Parmar, CEO of Rimtex: After the first fair, this is the second 

time we are attending the KTM.  Even if it is a regional fair, we should 

show our satisfaction by taking our place here should the region also sup-

ports us. That’s the biggest reason why we are here.

Dirk Burger, CEO of Trützschler: Kahramanmaraş will be the main tex-

tile centre for us for the next 5-10 years. We have some customers in Uşak, 

Izmir and a few other cities, but we have the highest number here. The 

fair has created a very favourable environment for us and we have given 

quite positive feedbacks together with the company owners and company 

managers present in the show. 

3.
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JKS Şirket Yöneticisi Helmut Krämer: Fuar oldukça başarılıydı, 

çok sayıda müşteri edindik. Bu edisyonun bir önceki fuardan daha iyi 

olduğunu düşünüyorum. Daha çok katılımcı, daha çok ziyaretçinin 

geldiğini görüyoruz. Fabrikalardan gelen insanlar ve şirket sahipleri-

nin yanı sıra ayrıca müdürler ve teknisyenlerin de geldiğini gördüm. 

Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden son derece memnunuz.

Rieter Türkiye Temsilcisi Erbel Mümessillik Yönetim Kurulu 

Başkanı Haluk Erbel: Sektörün kalbinin attığı Kahramanma-

raş’ta üçüncüsü düzenlenen KTM Fuarına katılmanın ve fuarı 

başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rieter ve Erbel 

ailesi olarak KTM 2017’de 3 günde 85 farklı firmadan 300’ü aş-

kın ziyaretçiyi standımızda ağırladık. Kahramanmaraş dışında; 

Afyon, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, 

İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlı-

urfa, Uşak ve Tekirdağ illerinden ziyaretçilerimizle bir araya gelme 

şansını yakaladık. Yatırımcılar, firma sahipleri, akademisyenler, 

teknik müdürler, işletme şefleri, uzmanlar, teknisyenler, opera-

törler, öğrenciler vs. neredeyse iplik sektörünün bugününü ve 

geleceğini oluşturan herkesle bir araya gelip, başta Rieter olmak 

üzere Erbel ailesinde bulunan Bracker, Novibra, Gretener, Rosink, 

Steinemann, Uster Jossi firmalarının ürünlerinin tanıtımını ger-

çekleştirdik.

Toyota Türkiye Temsilcisi Özeti Mümessillik Yöneticisi Ediz 

Özeti: Ziyaretçi sayısı beklentilerimizin üzerinde oldu. Kahra-

manmaraş dışında çevre şehirlerden de ziyaretçiler aldık. İlginin 

yüksek olduğu başarılı bir fuar geçirdik.

Itema Türkiye Temsilcisi Bilol Mümessillik Yönetim Kurulu 

Başkanı Galip Bilol: İlk senesinden beri katıldığımız KTM Fu-

arı’na bu sene temsilcisi olduğumuz Itema firması ile birlikte bir 

yerine iki makine ve çok daha büyük bir stand ile katıldığımız 

için beklentimiz yüksekti. Ne güzel ki fuar beklentilerimizi kar-

şılamakla beraber, ürünlerimize olan ilginin artışını da gösterdi.

Morrison Türkiye Temsilcisi Burteks Tekstil Genel Müdürü 

Recep Bekdemir: Fuar bizim için oldukça iyi geçti. Hem bura-

daki müşterilerimizin hem de yakın il ve ilçelerdeki müşterilerin 

ziyaretleri ile karşılaştık. Hatta bizim için yeni projelerin başlan-

gıcı da oldu. Katılmakla çok doğru bir karar vermişiz. 

Monforts Türkiye Temsilcisi Neotek Tekstil Yöneticisi Ah-

met Kılıç: İlk defa bu fuarda yer alıyoruz. Kahramanmaraş’taki 

birçok firmayla tanışıyor ve çalışıyoruz ancak burada müşteri-

lerimizle karşılıklı ilişkilerimizi sağlamlaştırmak istedik.  Bütün 

müşterilerimiz geldi, ayrıca fabrika sahipleri, sanayiciler fuarı 

ziyaret ettiler. Bu anlamda fuar amacına hizmet etti diyebiliriz.

H. Ikeuchi Türkiye Yetkilisi Sedat Bayer: Fuar organizasyon 

olarak mükemmel, Türkiye’de en rahat ettiğim fuar organizasyo-

nu oldu. Bölgede henüz yeniyiz, ancak yine de görüşmek istedi-

ğimiz firmalara ulaşma şansı bulduk.

Helmut Krämer, Company Manager of JKS: The fair was quite suc-

cessful, we got lots of customers. I think it is better than the previous one. 

We see more and more participants and visitors are attending the show. I 

have seen people coming from factories as well as company owners and 

managers including technicians. We are very pleased with the negotiations 

we have conducted.

Haluk Erbel, Rieter Turkey Representative and Board Chairman of 

Erbel Mümessillik: We are pleased to participate in KTM Fair organized 

in Kahramanmaraş, which is the third one in our industry, and to finish 

the show successfully. As Rieter and Erbel family, we hosted more than 

300 visitors from 85 different companies in 3 days during KTM 2017 

Show. We got the opportunity to meet visitor coming from cities such 

as Afyon, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Istanbul, Izmir, 

Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Uşak 

and Tekirdağ besides Kahramanmaraş. Coming together with investors, 

company owners, academicians, technical managers, business executives, 

experts, technicians, operators, students and those making present and fu-

ture of the yarn sector, we have introduced the products of Bracker, Novi-

bra, Gretener, Rosink, Steinemann and Uster Jossi companies in the Erbel 

and particularly Rieter family.

Ediz Özeti, Toyota Turkey Representative and Manager of Özeti 

Mümessillik: The number of visitors has exceeded our expectations. Be-

sides Kahramanmaraş, we had visitors coming from the other cities in the 

region. We had a successful fair drawing a great attention.

Galip Bilol, Itema Turkey Representative and Board Chairman of Bi-

lol Mümessillik: Participating since the first year, we had great expecta-

tions for we attended the KTM Show this year together with the company 

İtema, for which we act as their representative this year, with two machines 

instead of one in a larger booth. Not only has the show met our expecta-

tions, but it also demonstrated the attention drawn to our products.

Recep Bekdemir, Morrison Turkey Representative and General 

Manager of Burteks Tekstil: The fair has gone quite good for us. We 

were visited not only by our customers here, but also by visitors com-

ing from provinces and districts close to the city. It has also become a 

beginning for new projects. We have made a very correct decision to 

participate in the show. 

Ahmet Kılıç, Monforts Turkey Representative and Neotek Tekstil 

Manager: It is the first time we have been here. We already know many 

companies in Kahramanmaraş, but here we wanted to strengthen our 

mutual relations with our customers.  All of our customers have taken 

their place, including factory owners and industrialists, who visited the 

show. In this respect, we can say that the show has served its purpose.

Sedat Bayer, H. Ikeuchi Turkey Representative: The show was ex-

cellent as an organization and it has been the most comfortable fair 

organization in Turkey for me. We are new in the region now, but we 

still had the chance to establish contact with the firms we intended to 

communicate with.

3.
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Trützschler 

presented its 

expertise tech-

nologies taking 

place within the 

segments spin-

ning, nonwo-

vens, man-made 

fibres and card 

clothing to the 

Turkish textile 

manufacturers 

at the KTM 2017 

Exhibition. 

İ
plik eğirme, nonwoven, yapay elyaf ve gar-

nitür çözümleri konusunda Türkiye’de uzun 

yıllardan bu yana faaliyetlerini sürdüren 

Trützschler, son olarak yer aldığı Uluslararası 

Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı KTM 

2017’de bölge tekstilcisine ürünlerini yakından 

tanıttı. Trützschler CEO’su Dirk Burger, yayın 

grubumuza verdiği özel röportajında, fuarda ser-

giledikleri ürünleri tanıtırken Türkiye pazarı hak-

kındaki değerlendirmelerini de paylaştı.

KTM 2017’de sunduğunuz yenilikler 

hakkında bilgi verebilir misiniz?

İplik hazırlama makineleri bölümünde bir takım 

yeniliklere imza attık. Harman hallaç dairesinden 

başlayarak ve özellikle yeni “T-SCAN” makine-

si ile Trützschler, yabancı parça ayırıcıların en 

son teknolojisini sunmaktadır. T-SCAN yabancı 

madde tespitinde çok yüksek performansa sahip 

ve yüksek gereksinimleri olan müşteriler için 

mükemmel şekilde çalışacağını hissediyoruz. Bu 

ve benzer durumlarda mükemmel bir şekilde 

çalışır ve somut avantajlar yaratır. Sergilediğimiz 

ürünler arasında ikinci olarak ise tarak makinesi 

alanında ITMA Milano’da gösterilen TC 15 adlı 

T
rützschler, carrying on their activities in 

Turkey for many years whereas providing 

solutions in the fields of spinning, nonwo-

vens, man-made fibres as well as card clothing and re-

cently participating in the International Kahraman-

maraş Textile Machinery Exhibition KTM 2017, 

has introduced its products to the region’s textile 

industrials. In the special interview conducted with 

our publishing group, Trützschler CEO, Dirk Burg-

er, while introducing the products they presented at 

the exhibition, also shared his assessments regarding 

the Turkish Market. 

Can you provide us information regarding the inno-

vations you are presenting here at the KTM 2017?

“We have a number of innovations taking place 

in the segment of spinning preparation machines. 

Starting with the blow-room and especially with the 

new machine “T-SCAN”, whereby Trützschler pres-

ents the latest technology of foreign parts detection. 

This machine has a very high detection performance 

which can be used from customers with higher re-

quirements. In these cases, it will work perfectly and 

creates concrete advantages. Secondly, in the field of 

Carding we are showing the new machine “TC 15”, 

Trützschler, Performans 
Kalitesini KTM 2017’de 
Anlattı 
Trützschler Gave Voice to Its Quality 

of Performance at KTM 2017
Trützschler, iplik eğirme, nonwoven, yapay elyaf ve 

garnitür konusundaki uzman teknolojilerini Uluslararası 

KTM 2017 Fuarında Türk tekstilcisine sergiledi.
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yeni tarak makinemiz var. Bu makine, T-Move adı verilen bir 

kova değiştirme sistemiyle çalışıyor ve kovalar sabit kalırken, bant 

beslemesi hareket etmektedir. Kovalar sabit olduğundan üst taraf 

hareket ediyor ve hızı eskisiyle aynı düzeyde tutabiliyorsunuz. Eski 

teknolojiyle makineyi bir kez daha hızlandırmak gerekiyordu. Bu 

sistemde ise makine verimlilik artışı sağlıyor, 1.200 mm çapına 

çıkabiliyoruz. Normal kovalar 600 ila 1000 mm arasında olur. 

Bu şekilde her bir kova için hacim çok daha fazla oluyor ve daha 

az kova değişimi yapılıyor. Böylelikle tarak makineleri yüzde 15 

oranında daha yüksek verim ve daha fazla üretim sağlıyor ve bu 

birçok müşterinin işini kolaylaştırıyor. Ek olarak yine burada ta-

nıttığımız ürünler arasında cer makineleri, tarama makineleri gibi 

yeni makineler de bulunuyor. 

Trützschler’in Türk tekstil sektöründe önemli bir konumu 

olduğunu biliyoruz, Trützschler’in Türkiye pazarındaki 

konumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?

Eskiden ağırlıklı olmak üzere tarak makineleri ve harman hallaç 

dairelerinin tedarikçisiydik ancak bugün harman hallaç dairesin-

den, tarak makinelerine, cer makinelerinden penye dairesine ka-

dar iplik hazırlama makinelerinin tüm hatlarını, müşterilerimize 

sunuyoruz. Amacımız, müşterilerimizin sadece öncü teknolojilere 

sahip olan harman hallaç dairesi ve tarak makinelerini satın al-

malarının yanı sıra ayrıca çok iyi teknoloji, fiyat ve performans 

oranına sahip cer makineleri ve tarak makineleri de satın almala-

which had been showcased at the ITMA in Milano. TC 15 can work 

with the Can Filling System T-Move where the cans are fixed and the 

head is moving. With the new technology there is more or less no need 

to reduce speed of the card in case of can changing. This is increasing the 

efficiency of the carding line. We can go up to a can diameter of 1.200 

mm for the whole spinning preparation while normal cans are 600 or 

1.000 mm. Due to higher volume of each can customers have less chang-

es of cans. We are convinced to create with the carding machine TC 15 

an increase of efficiency and higher production of about 15 %. This is 

interesting to many customers. We also offer modified draw-frames and 

combing machines. A lot of innovation is from Trützschler! 

We all know that Trützschler has a very important position in 

the Turkish market; can you provide more information regarding 

Trützschler’s position?

In the past we have been mainly the supplier of carding machines and 

blow-rooms and today we offer the full range of spinning preparation 

machines from blow-room, carding, draw frames to combing. It is 

also our target to convince more and more customers not only to buy 

blow-room and carding machines with leading technology but also to 

buy draw-frames and combing machines with very good technology 

and good price performance ratio. We are strong in the field of air jet 

spinning and open-end spinning but we aim additional market share 

in the field of ring spinning as well. Trützschler will increase its efforts 

in Turkey in this area. 

3.
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rını teşvik etmek. Hava-jetli iplik eğirme ve açık uçlu iplik eğirme 

alanlarında güçlüyüz ama ring iplik eğirme alanında da pazar pa-

yımızı artırmayı hedeflemekteyiz. Trützschler bu alandaki çalış-

malarına Türkiye’de hız verecek.

Türk pazarına ilişkin 2017 satış hedefleriniz nelerdir?

Aslında son iki sene iş anlamında biraz zayıf geçti. 16 Nisan’da 

gerçekleşecek olan Referandum ve beklenilen teşvik planı ile daha 

fazla yatırım olacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz ay çok sayıda 

proje görüşmeleri gerçekleşti ancak sipariş veren müşteri sayısı 

çok fazla değildi. Piyasada yükselişe geçmek için hazırlıklı oldu-

ğumuz düşünüyoruz. Gaziantep’te bir hizmet ofisimiz bulunuyor. 

Müşteriler kararlarını verirlerse, sektöre öncülük eden ürünleri-

mizle ve Trützschler’in Gaziantep’teki hizmet ağı ile ihtiyaçlarını 

karşılayabiliriz. 

 

Kahramanmaraş ve bölge tekstil endüstrisinin markanıza 

olan ilgisi nasıl?

Biz Gaziantep ve Kahramanmaraş’ı tek bölge olarak görüyoruz.  

Bu bölge Türkiye’nin ana tekstil merkezi. Müşterilerimizin ço-

ğunun fabrikaları burada ve hatta yeni teşviklerle yeni fabrikalar 

da olacak. Böylelikle Kahramanmaraş’ın ve bölgenin bizim için 

önümüzdeki 5-10 yıl boyunca ana tekstil merkezi olacağını dü-

şünüyoruz. Uşak, İzmir ve diğer birkaç bölgede de bazı müşteri-

lerimiz var ancak en yüksek sayı burada. 

Suriye’de ve komşu ülkelerde son dönemde yaşanan politik 

ve ekonomik koşullar bölgedeki tekstil endüstrisinin duru-

munu ve sizin satışlarınızı nasıl etkiledi? 

Kendi açımızdan baktığımızda, son iki yılda Ukrayna ve Suri-

ye’deki politik durumların bazı etkileri olduğunu gördük. Bazı 

müşterilerimiz daha düşük iş hacimleri ile karşı karşıya kaldı, 

kapasite kullanımında azalma yaşandı ve fabrikaları en yüksek 

verim seviyesinde çalışmıyordu. Bu durum bizim için neden bu 

kadar çok müşterinin yatırım yapmamış olduğunu açıklıyor. 

Şimdi ise, yeni teşvik politikası ve fabrikalardaki iyi kapasite kul-

lanımı sayesinde birçok müşterinin yatırım yapmaya hazır oldu-

ğunu düşünmekteyiz. Bugün daha fazla somut talep olduğunu 

görmekteyiz ve müşterilerin kafası politik durumdan dolayı ka-

rışmazsa bu talepler devam edecektir. Türkiye ve Almanya ara-

sındaki iş ilişkisi hala iyi durumda. Türk müşterilerimizi anlıyor 

olmak bizim için çok önemli. Birçok müşterimizi uzun süredir 

tanıyoruz dolayısıyla ilişkilerimiz şahsi bir boyutta ve insanlar 

birbirlerini görmekten mutluluk duyuyorlar ve elbette Sayın 

Trützschler’i görmekten.

KTM 2017’de fuara ve standınıza gösterilen ilgiyi nasıl de-

ğerlendiriyorsunuz?

Oldukça iyi. Birçok firma sahibi ve fabrika yöneticileri bura-

daydı, bu nedenle son derece iyi değerlendirmelerde bulunduk. 

Böyle bir fuar için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Son 

derece mutluyuz. Ayrıca burada sergilemiş olduğumuz makine-

lerimizin Kipaş şirketine satılmış olduğunu da belirtmek isteriz.  

What are your Sales objectives for 2017 regarding the 

Turkish market?

Well basically the last 2 years has been a little low in terms of business. 

We feel now with the political referendum on the 16th of April and 

the expected subsidy scheme most probably there will be more invest-

ments. In the last month were a lot of project discussions but not so 

many customers did really place orders.  We feel that we are well pre-

pared for a market upswing. If customers make their decision, we can 

fulfil their requirements with our leading products and the Trützschler 

service network in Gaziantep. 

Where do you place the textile industry of Kahramanmaraş and 

the region? What is the degree of interest?

We see Gaziantep and Kahramanmaraş as one region. This place is the 

main textile hub in Turkey. Most of our customers have their plants 

here or even with the new subsidies there will be new plants. So we feel 

that Kahramanmaraş will be for us also for the next 5 to 10 years the 

main textile hub in Turkey. As well we have many customers in Uşak, 

Izmir and other places, but the biggest number is here. 

With the recent political and economic circumstances taking place 

in Syria and neighbour countries, how would you evaluate the 

condition of the textile industry within the area and its effects on 

the industry as well as your company?

From our point of view in the last two years we have seen some impact 

from the political situations in Ukraine and in Syria. Some of our cus-

tomers faced lowered business, the utilization of capacity has been low-

er and their mills were not running in the higher capacity utilization. 

This was the reason from our understanding why many customers did 

not invest. Now also with perspective of new subsidy scheme and good 

capacity utilization of mills we are positive that many customers are 

prepared to make investments. From our point of view there is more 

concrete demand today and if customers are not confused by the po-

litical situation anymore, it will work. The business relation between 

Turkey and Germany is still good. It is important for us that we have 

a good understanding with our Turkish customers. We know many of 

our customers for such a long time, so our relations are on a personal 

base and people like to see each other and for example Mr. Trützschler.   

How would you evaluate the interest at the KTM 2017?

It is quite promising. We had a lot of company owners and managers 

from mills at our booth and could as well discuss many projects. After 

all, we felt that for such an exhibition it was a really good start, we are 

very happy. In addition, we like to point out that our machines pre-

sented here at the exhibition are sold to the company Kipaş.

 

Is there anything else you would like to add?

Basically we are here to support this textile hub of Kahramanmaraş. 

We are happy to meet customers and to have the chance to give a good 

presentation of Trützschler to all of them. And with perspective of new 

investments, it is a good chance for us to have this company presenta-

tion. We are pleased to meet with so many of our customers and have 

promising talks. 

7
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Rimtex Group, 

which has sele-

cted Kahraman-

maraș and the 

Gaziantep regi-

on as its base 

for textiles, aims 

to place more 

focus on their 

activities within 

these two regi-

ons in the forth-

coming years. 

İ
plikhaneler için şerit kovaları üreten ve 

X-Axis markası ile kopça ve bilezik çeşit-

leri sunan Rimtex Group, yenilikçi ürün 

gamını Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil 

Makineleri Fuarı’nda sergiledi.  Fuarda Rim-

tex müşterileri ve yeni ziyaretçileri ağırlayan 

Rimtex Group Müdürü Gaurav Parmar, yayın 

grubumuza özel değerlendirmelerde bulundu.

Rimtex’in KTM 2017 Fuarı’ında sunmuş 

olduğu yenilikler hakkında bilgi verebilir 

misiniz?

“Rimtex olarak,  sürekli yenilenme ve yenilik 

getirmeye inanmaktayız, bünyemizde farklı 

ürün gruplarını barındırmaktayız ve burada 

her bir ürün grubunda yer alan yenilikleri ta-

nıtmaktayız. Tasarım patenti bize ait olan şerit 

kovalarımız  ‘Jumbo Can’i burada sergiliyo-

ruz. Bu kova aynı zamanda Trützschler’in yeni 

tarak makinesi ile beraber çalışıyor. Trützsch-

ler de KTM Fuarında eş zamanlı olarak maki-

nesi ile birlikte ürünü tanıtıyor. Ayrıca kastor 

alanında şerit kovaları için yine özel patentli 

bir tasarıma sahibiz ve burada tanıtımını yap-

maktayız. Bununla beraber X-Axis markası 

R
imtex Group, which produces Sliver 

Cans for spinning mills and offers 

Rings &Travellers under the brand 

“The X-Axis”, has exhibited its innovative 

product range at the International Kahraman-

maraş Textile Machinery Exhibition. Gaurav 

Parmar, Director of Rimtex Group, who wel-

comed their current customers as well as new 

visitors at the exhibition, provided our Pub-

lishing Group with significant evaluations. 

Can you provide us information regarding 

the innovations that Rimtex is presenting 

here, at the KTM 2017 Exhibition?

“At Rimtex we believe in continuous innova-

tion, we have different product lines and in 

each product line we are showing something 

innovative. We have our own patent designs 

in Sliver Cans, which we are showcasing here. 

We are presenting the newly introduced Jum-

bo Can, which is also the Can that runs with 

the new Trützschler carding machine, which 

they have shown in KTM. We manufacture 

our in-house wide range of castor wheels and 

also we have patent designs that are specially 

Rimtex Group, Türkiye 
Pazarına Yatırıma Devam 
Edecek
Rimtex Group, Will Continue 

Investing in the Turkish Market
Kahramanmaraș ve Gaziantep bölgesini tekstilde üs 

olarak seçen Rimtex Group, bu iki bölgedeki faaliyetleri-

ne önümüzdeki yıllarda ağırlık vermeyi hedefliyor.

7
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altında yer alan kopça ve bilezikleri ziyaretçilerimize tanıtı-

yoruz. Şu anda Türk tekstil pazarında oldukça beğenilen ve 

kabul gören kopça ve bileziklerin yeni versiyonlarını burada 

sergilemekteyiz. Türk pazarından almış olduğumuz cesaret 

verici tepkinin sonuncunda yeni versiyonumuz “XGEN” se-

risini sergilemekteyiz. Kahramanmaraş bizim için çok önemli 

bir pazar ve Türkiye’nin de en önemli tekstil bölgelerinden 

biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle ürünlerimizi burada ser-

gilemeye karar verdik.”

Kahramanmaraş tekstil endüstrisini nasıl değerlendiri-

yorsunuz? Bölge genelinde şirketinize olan ilgi nasıl?

Rimtex olarak, Türkiye’de 2004’ten beri varız. Türkiye’de sa-

hip olduğumuz en yüksek müşteri oranlarını ise Kahraman-

maraş ve Gaziantep bölgesi oluşturuyor. Dolayısıyla Kahra-

manmaraş’ı Türkiye’nin en önemli iki bölgesinden biri olarak 

konumlandırıyoruz. Eğirme ve kısa stapelli eğirme alanında 

bu bölge çok yüksek bir kapasiteye sahip. 

for Sliver Cans which we are presenting here. Our Rings & 

Travellers range of products line are under the brand of “The 

X-Axis” and being accepted as one of the top quality in the 

world. With the encouraging response in Turkish market we 

are showing our new version which is “XGen series”. Kahra-

manmaraş is a very important market in Turkey and an im-

portant market for us as well and this this is the reason we 

have shown our products here.” 

Where do you place the textile industry of Kahranmaraş? 

What is the degree of interest for your company within 

the region?

“As Rimtex we are present in Turkey since 2004 the largest 

amount of customers that we have had in Turkey would be 

in the region of Kahramanmaraş and Gaziantep. So we place 

Kahramanmaraş as one of the two most important regions in 

Turkey. As regards to short staple spinning I think has a very 

high capacity in this area.”

When analyzing the total sales generated in 2016, how 

would you evaluate the Turkish market?

“Considering the market situation taking place since a couple 
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2016 yılında gerçekleştirmiş olduğunuz toplam satışlar dahi-

linde Türkiye pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de birkaç yıldan bu yana süregelen piyasa durumunu göz 

önünde bulundurulduğunda şimdiye kadar ki beklentilerimizi ve 

projelerimizi sınırlandırmıştık.  Ancak buna rağmen, büyük pro-

jeler de dâhil olmak üzere, bize gelen projelerle, siparişlerimizi gü-

vence altına almayı başardık. Türkiye’nin en önemli iplik işletme-

lerinin şu an ürünlerimizi kullanıyor olması bizi çok mutlu ediyor. 

Bu bizim için hem gurur verici, hem de Türkiye’de çalışmalarımızı 

sürdürmek adına motive kaynağımız. 

2017 için Türkiye pazarına ilişkin planlarınız neler?

Türkiye’ye yatırım yapmaya devam etmek, konumumuzu koru-

mak ve tüm ürün gruplarımızı geliştirmek. 2017 yılı için ve ge-

lecek tüm yıllardaki hedefimiz bu, çünkü bizim için en önemli 

pazar burası.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

İlk fuarla birlikte bu KTM Fuarına ikinci kez katılışımız. Bölgesel 

bir fuar olsa da, bölge bize destek veriyorsa biz de burada yer alarak 

onlara memnuniyetimizi göstermeliyiz. Burada bulunmamızın en 

büyük sebebi de budur; pazarda var olduğumuzu ve burada her 

zaman yer almak için hevesli olduğumuzu göstermek, KTM’nin 

daha fazla katılımcı ile büyümesi ve en önemli fuarlardan biri 

haline gelmesini diliyorum. 

of years in Turkey, our expectations until now were limited 

and still whatever the projects have come, whether larger 

or smaller, we managed to secure good orders and we are 

happy that most of the largest spinners and names in Tur-

key are now using our products, which is a proud moment 

or proud reason for us to continue our efforts in Turkey.” 

What are your activities and plans for 2017, regarding 

the Turkish market?

“Keep going, keep investing in Turkey and maintain our 

position as well as improve our position in all our product 

range. This is our target for 2017 and for all the upcoming 

years, because this is one of the most important market 

for us.”

Is there anything else you would like to add?

“This is the second time we are participating in the KTM 

Exhibition, this edition and the previous year. Even being 

a regional exhibition, we feel that if the region is support-

ing us we should show our appreciation by being here and 

this is the major reason for us to be here to show that we 

are present in the market and to show that we are inter-

ested in taking place here all the time. I wish KTM to 

grow with more exhibitors and to become one of the most 

important exhibitions.”

7
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Rimtex Group Müdürü Gaurav Parmar//Gaurav Parmar, Director of Rimtex Group
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The locally pro-

duced slasher 

dyeing machine, 

which was 

manufactured 

by Temsan in 

Kahramanmaraș 

and entered 

into service 

at Maritaș, re-

ceived a great 

deal of atten-

tion from textile 

manufacturers. 

T
ürkiye ve dünyada iklimlendirme de-

nilince akla ilk gelen firmalardan biri 

olan Temsan Makine, bu alandaki 

başarısını tekstil terbiye sektörüne taşıyarak 

yerli slasher boya makinesi üretimine başladı. 

Kahramanmaraş’ta üretimini gerçekleştirdiği 

slasher boya makinesi ile tekstilcilerden bü-

yük ilgi gören Temsan, yer aldığı Uluslarara-

sı Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı 

KTM 2017’de ziyaretçilerini yakından bilgi-

lendirdi.

Fuar ile eş zamanlı olarak Maritaş üretim te-

sislerinde bir de tanıtım aktivitesi düzenleyen 

Temsan, makine ile ilgili detayları tekstilcile-

re tanıttı.

1960 yılında tarım makineleri ve yedek parça 

imalatıyla küçük bir atölyeyle başladıkları iş 

yaşamına bugün, 50.000 metrekarelik üretim 

tesisleriyle devam eden Temsan, iklimlendir-

me ve klima sektöründe kazandığı başarıyı 

slasher boya makinesi ile tekstil sektöründe 

de sürdürüyor. Geliştirdikleri slasher boya 

makinesi ile ilgili yayın grubumuzun sorula-

rını yanıtlayan Temsan Yönetim Kurulu üyesi 

Cem Kesim, 1 yıl süren Ar-Ge sonucunda de-

T
emsan Makine, being one of the first 

firms that come to mind with respect to 

air-conditioning in Turkey and in the 

world, through conveying their success, which 

they have obtained in the climatization and 

air-conditioning industry to the textile indus-

try, has started  to locally produce slasher dye-

ing machinery. Temsan, drawing great interest 

from the textile producers with its slasher dyeing 

machine that has been manufactured in Kahra-

manmaraş, provided information to its visitors 

at the International Kahramanmaraş Textile 

Machinery Exhibition KTM 2017. 

Temsan, introducing all the details regarding the 

machine to the textile manufacturers, carried out 

a promotional activity at the Maritaş production 

facility concurrently with the exhibition.

Temsan Makine, starting its business journey in 

a small atelier by manufacturing agricultural ma-

chines and spare parts in 1960, today continues 

its operations in its plants covering 50.000 square 

meters. Temsan, conveys the success they have ob-

tained in the fields of climatization and air-con-

ditioning industry to the textile industry with its 

slasher dyeing machine. 

Yerli Üretim Slasher Boya 
Makinesine Büyük İlgi
The Locally Produced Slasher 

Dyeing Machine Drew Great Interest 

Temsan tarafından Kahramanmaraș’ta üretimi gerçek-

leștirilen ve Maritaș’ta faaliyete geçen yerli slasher boya 

makinesi tekstil üreticilerinin büyük ilgisiyle karșılaștı.

3.
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nim üretiminde işletme sahiplerini dışa bağımlılıktan kur-

taracak olan çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve mekaniğin-

den yazılımına kadar Türk mühendislik projesi olan slasher 

makinesini ürettiklerini söyledi. 

Geliştirdikleri yeni sistem ile slasher boya makinesinde 

kullanıcıya opsiyonel kapasitede satın alma ve çalışma im-

kanı sağladıklarını söyleyen Cem Kesim, açıklamalarını 

şöyle sürdürdü; “Piyasada çalışan slasher makineleri aylık 

700.000-750.000 metrelik üretim kapasitesine çıkabilir-

ken, opsiyonel satın alma imkânları bulunan bu makine 

aylık 1.300.000 metreye kadar üretim yapabilmekte. Ay-

rıca makine bu kapasiteye çıkarken işletme ve operasyon 

maliyetleri sadece yüzde 12’lik bir artış gösteriyor. Bu da 

özellikle ticari koleksiyon üreticileri için avantajlı üretim 

imkanı sağlıyor. Makine aynı zamanda tasarım esnekliği 

dolayısıyla uygulamada 16 tekneye kadar çalışabilme im-

kanı sunuyor.”

Makineyi farklı kılan bir diğer özelliğin ise boya tekneleri 

arasında, oksidasyon yolu en uzun makine olduğunu belir-

ten Kesim, “Temsan, iklimlendirme tekniklerinin iplik ve 

elyaf üzerinde etkilerindeki tecrübelerinden yola çıkarak bu 

makinenin uygulamasına özel bir klima sistemi de ekleye-

rek çalışma esnasında oksidasyon kalitesini yüzde 4’e kadar 

arttırdı. Ayrıca Türkçe ve İngilizce yazılımı ile kullanıcılar 

için kolay kullanım ve adaptasyon imkanı sağlıyor.” dedi.

Mr. Cem Kesim, Member of the Governing Board of Temsan, an-

swering the questions of our publishing group regarding the Slasher 

dyeing machine they have developed, stated that they had conduct-

ed works to decrease – to some extent - external dependency of in-

vestments in denim production after a year devoted to R&D activ-

ities and had produced the Slasher machine; a Turkish engineering 

project from mechanics to its software. 

Mr. Kesim indicating that the system they developed provided users 

with the opportunity to purchase and use optional capacity, quoted 

his wordings as follows; “While slasher machines available in the 

market can reach production capacities up to 700.000-750.000 per 

month, this machine can make production up to 1.300.000 m per 

month thanks to the optional purchase possibilities. Additionally, 

while the machine reaches this capacity, operation costs increase 

only by 12 % and this is advantageous especially for commercial 

collection manufacturers. The machine also provides the oppor-

tunity of operation with up to 16 becks in practice thanks to the 

design flexibility.”

Mr. Kesim indicating that another distinguishing feature was that 

it was a machine with the longest oxidation path among the dye 

becks, quoted as follows; “Based on its experience regarding the im-

pacts of climatization techniques on yarn and fiber, Temsan Makine 

designed a special air-conditioning system for this machine and in-

creased oxidation quality by up to 4 %. With its English and Turk-

ish software, it is user friendly and it is easy to adapt.”

 Temsan Yönetim Kurulu yesi Cem Kesim / Mr. Cem Kesim, Member of the Governing Board of Temsan

3.
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HABER: Derya Çağan Çakırlar

Temsan KTM 2017’de Ziyaretçilerini Ağırladı

Slasher boya makinesini ilk olarak Ar-Ge projesini birlikte 

gerçekleştirdikleri Maritaş Denim fabrikasında çalıştırdık-

larını belirten Cem Kesim, fabrikada yapılan tanıtım gezi-

sinin ardından makine ile ilgili detaylı bilgileri KTM 2017 

Fuarı’nda müşterileri ile paylaştıklarını kaydetti.

Temsan olarak bugüne dek firmalara özel projeler ürettik-

lerini ve slasher boya makinesi üretiminde de müşterilerine 

en kalitelisini sunmak üzere yola çıktıklarını belirten Ke-

sim, “Slasher boya makinesi üretimine karar verdiğimizde 

aldığımız geri dönüşler bizi motive etti. Slasher makinesi 

ile de pazara yeni bir soluk getiriyoruz. Temsan markasının 

olduğu yerde sorumluluğumuz daha büyük. Sürekli daha 

kaliteliyi yapmak zorundayız.” dedi.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen Uluslararası KTM 2017 

Fuarı’nda yer alan standları ile ziyaretçilerin büyük ilgisi 

ile karşılaştıklarını sözlerine ekleyen Cem Kesim, “Bu yıl 

katılımcıların oldukça iyi olduğunu ve donanımlı geldiğini 

söyleyebilirim. Yeni slasher boya makinesi ile ilgili fabrika-

da gerçekleştirdiğimiz gezi çok verimli geçti. Bunun yanı 

sıra, standımıza gelen müşterilerimizle de verimli görüş-

meler yaptık. Firmamız açısından olumlu bir fuar oldu.” 

sözlerine yer verdi.

 

Üretim kapasitesi, kalite, servis hızı ve pazar payı ile kli-

ma sektöründe Avrasya’nın lideri konumunda olduklarını 

belirten Kesim, slasher boya makinesi ile de pazarda fark 

yaratacaklarını sözlerine ekledi.

Temsan Welcomed Its Visitors at KTM 2017

Mr. Cem Kesim stating that they had first operated the Slasher ma-

chine in the Maritaş Denim factory with which they had carried 

out the R&D project together, indicated that in pursuit of the pro-

motional activity carried out in the plant, they had shared the infor-

mation upon the machine in detail with their clients at the KTM 

2017 Exhibition. Mr. Kesim emphasizing that up to the present 

they had structured projects exclusive to each firm and that they 

had started to produce slasher dyeing machines so as to offer their 

customers the highest quality, quoted as follows; “When we decided 

to manufacture Slasher dyeing machine, the feedbacks we received 

motivated us. We are bringing a breath of fresh air into the market 

with the slasher machine. Wherever the brand of Temsan is present, 

our responsibility is greater. We constantly need to produce at the 

highest quality.”

Mr. Cem Kesim, adding that they had been warmly welcomed, re-

ceiving great interest from their visitors at their stand in the Interna-

tional KTM 2017 Exhibition, which was actualized for the third this 

year, quoted his wordings as follows; “I can say that the participants 

this year were really quite good and well-equipped. The promotional 

activity we carried out at the plant regarding the new slasher dyeing 

machine was very efficient. Moreover, we also had fruitful meetings 

with our customers who visited our stand. It was a positive exhibition 

in terms of our company.” 

Mr. Kesim, indicating that they were in the leading position in the air 

conditioning sector within Eurasia in terms of production capacity, 

quality, service speed and market share, added that they going to cre-

ate a difference in the market also with their slasher dyeing machine. 

3.
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Groz-Beckert has launched its staple fibre needling line 

at the technology and development center in Germany.

G
roz-Beckert, 2014 yılında bir anket çalışması ile 

yeni bir nonwoven hattında müşterilerin hangi 

taleplerinin karşılanabileceğine yönelik bir araş-

tırma gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları doğrultusunda, 

Groz-Beckert’in genel merkezinin de bulunduğu Albstadt 

Almanya’da 13 Mart 2017 tarihinden itibaren faaliyete ge-

çen bir komple nonwoven hattı kuruldu. Groz-Beckert’in 

bu yatırımı ile müşteriler, yeni projeler, denemeler, müşte-

rek geliştirmeler ve küçük miktarlı üretim çalışmaları gibi 

birçok konuda destek alabilecek.

13 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen tüm dünyadan sektör 

temsilcileri ve uzmanlarının katıldığı açılış davetine, Tür-

kiye’den de Pimsa Otomotiv Tekstilleri A.Ş. Genel Mü-

dürü Serdar Sezer ve Şiteks-Şişmanlar Tekstil A.Ş. Proje 

Mühendisi Serdar Evirgen ve Üretim Mühendisi Devrim 

Şeker katıldı. Açılışa katılan misafirler 14 Mart tarihinde ise 

Groz-Beckert Academy eğitimine katılarak teknik konular-

da bilgi alma imkanına sahip oldular.

Söz konusu merkezde nonwoven ürünlerinin geliştirilmesi 

ve özel uygulama alanları için iğne geliştirilme çalışmala-

rı yapılabilecek. Groz-Beckert bu yönüyle sağladığı servis 

hizmetlerini ve uygulama danışmanlığı kalitesini daha da 

yükseltiyor. Tesiste balya açıcıdan itibaren, tarak, ön iğnele-

G
roz-Beckert conducted a survey in 2014 in order to 

investigate which of the customers’ requests could 

be met on a new nonwoven line. In line with the 

results of the research, a complete nonwoven line was es-

tablished in Albstadt Germany, where the headquarters 

of Groz-Beckert is located, on13 March 2017. With this 

investment of Groz-Beckert, the customers will be able to 

receive support in a number of areas such as new projects, 

experiments, joint developments and small quantities of 

production work.

Serdar Sezer, General Manager of Pimsa Otomotiv Tekstill-

eri A.Ş., Serdar Evirgen Project Engineer of Şiteks-Şişman-

lar Tekstil A.Ş., Devrim Şeker, Production Engineer of 

Şiteks-Şişmanlar Tekstil A.Ş., participated in the opening 

reception of the sector where the representatives and experts 

from all over the world took part on 13 March 2017. On 

March 14, guests participating in the opening ceremony at-

tended Groz-Beckert Academy training and had the oppor-

tunity to receive information on technical matters.

The development of nonwoven products and needle devel-

opment studies for specific application areas can be con-

ducted in the centre. Groz-Beckert further improves the 

quality of its service and application consulting services. 

Groz-Beckert Komple 
Nonwoven Hattını Açtı
Groz-Beckert Launched Its 

Complete Nonwoven Line

Groz-Beckert Almanya’daki teknoloji ve geliștirme 

merkezinde kesik elyaf iğneleme hattının açılıșını yaptı.



me ve son iğneleme hattı ile 1500 mm eninde, 50-1500 gr/

metrekare aralığında pilot üretim imkanı sağlanıyor. Sente-

tik, yarı sentetik, doğal ve inorganik elyaflar çalışabilmek-

te, 0.9-17 dtex inceliğinde, 90mm uzunluğundaki elyaflar 

işlenebilmektedir. 1200’den fazla aktif kullanılan iğne tipi 

ile Groz-Beckert, müşterilerinin otomobil, filtre, geo-teks-

til, suni deri ve diğer alanlardaki araştırma ve geliştirme ta-

leplerine cevap verebilmekte. Çalışmalar daha iyi bir yüzey 

kalitesi, mukavemet gibi konularda da yapılabiliyor.

Groz-Beckert; komple hat kullanımı, sericiden sonra opti-

mizasyon ünitesinden itibaren kullanım, ön iğnelemeden 

itibaren kullanım, ana iğnelemede kullanım gibi dört farklı 

aşamalı destek sunuyor. Bunun yanı sıra test ve laboratuar 

hizmetleri de sunulmaktadır. 

Starting from the bale opener, the combing, pre-needling 

and final needling line enables pilot production in the range 

of 1500 mm width, 50-1500 gr / sqm. Synthetic, semi-syn-

thetic, natural and inorganic fibers can be processed in ad-

dition to fibres of 0.9-17 dtex and 90mm. With more than 

1200 active needle types, Groz-Beckert is able to meet the 

customers’ demands for research and development in au-

tomobiles, filters, geo-textiles, artificial leather and other 

fields. The studies can also be conducted on subjects such as 

better surface quality and strength.

Groz-Beckert offers four different levels of support, includ-

ing complete line use, post-optimization, post-needle use, 

and main needle use. Test and laboratory services are also 

available.
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Oerlikon Neumag, 

meltblown sistemleri 

için yenilikçi elektro 

șarj ünitesini Index 

2017’de sundu.

Oerlikon Neumag 

presented its innovative 

electro-charging unit 

for meltblown systems 

at the Index 2017. 

O
erlikon Neumag, Cenevre’deki Index 2017’de meltblown 

nonwoven malzemeleri elektrostatik olarak şarj etmek 

için yeni geliştirdiği konseptini sundu. Yeni sıralı şarj üni-

tesi, özellikle temel ağırlıkları ve dayanımı daha düşük olan dokun-

mamış ürünlerde, şarj edilme sırasında yüksek esneklik seviyesinin 

bir sonucu olarak, şu anda piyasada bulunan diğer konseptlerden 

farklılık gösteriyor.

Kullanıcılar, filtre uygulamasına bağlı olarak optimum şarj koşulu-

nu ayarlayabilir. Kılavuz makaralardaki yüksek sargı açısı, pozitif ve 

negatif olarak her iki tarafta da yapılabilen optimum şarjı garanti 

eder. Laboratuvar denemeleri, Oerlikon Neumag meltblown tek-

nolojisi ile bağlantılı olarak Oerlikon Neumag şarj ünitesinin EPA 

ve HEPA sınıfı filtreler üretmek için de kullanılabileceğini göster-

miştir. Bu amaçla, yüzde 99.995 verimlilik ile H14 sınıfı toplam 

basınç kaybı 100 Pa’dan düşük bir filtre üretildi. Oerlikon Neumag 

meltblown teknolojisi, plastik fiberden yapılmış çok ince ve yük-

sek düzeyde ayırıcı filtre ortamı üretmek için en verimli yöntem-

lerden biridir. Uygulamaya bağlı olarak, meltblown bir nonwoven 

materyalin gözenek boyutu 5 ila 40 um arasında değişir. Burada, 

daha küçük gözenekler, daha yüksek basınç kayıpları olsa bile me-

kanik filtrasyon performansını arttırır. Filtre maddesi için kullanılan 

meltblown fiber inceliği, 200 ila 2.500 nm aralığındadır. Bununla 

birlikte, nano ölçekli inceliğe sahip fiberler bile en iyi parçacıkların 

hava veya sıvı akışlarından ayrılması için genellikle yetersizdir. Elekt-

rostatik olarak şarj eden filtre ortamı, üretim direncini arttırmadan 

filtre performansını önemli ölçüde ve düşük maliyetle geliştirir.

O
erlikon Neumag presented its newly-developed concept for 

electrostatically charging meltblown nonwovens at the In-

dex 2017 in Geneva. The new in-line charging unit differs 

from other concepts currently available on the market as a result of 

its high level of flexibility when charging the most diverse nonwo-

ven products, particularly in the case of nonwovens with lower basis 

weights and tenacities. 

Users can set the optimum charging condition depending on the fil-

ter application. High wrapping angles at the guide rollers ensure opti-

mum charging, which can be carried out on both sides, positive and 

negative. Laboratory trials have shown that – in conjunction with the 

Oerlikon Neumag meltblown technology – the Oerlikon Neumag 

charging unit can also be used to manufacture EPA- and HEPA-class 

filters. To this end, an H14-class filter with an efficiency of 99.995% 

was produced with an overall pressure loss of less than 100 Pa.  The 

Oerlikon Neumag meltblown technology is one of the most efficient 

methods for producing very fine and highly-separating filter media 

made from plastic fibers. Depending on the application, the pore size 

of a meltblown nonwoven material ranges from 5 to 40 μm. Here, 

smaller pores increase the mechanical filtration performance, albeit at 

the expense of higher pressure losses. The fineness of the meltblown 

fibers used for filter media lies in the 200 to 2,500 nm range. How-

ever, even fibers with nanoscale fineness are often not sufficient to 

separate the finest particles from air or liquid flows. Electrostatically 

charging filter media can significantly and inexpensively improve the 

filter performance without increasing the throughput resistance.

Oerlikon Neumag’den  Yüksek 
Performanslı Elektro Șarj
High Performance Electro-Charging 

Unit by Oerlikon Neumag 
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Setting up its 

first independ-

ent sales and 

marketing office 

in Istanbul, the 

Lenzing Group 

together with 

its growing field 

force, aims to 

provide better 

sales and mar-

keting services 

to the Turkish 

market. 

B
otanik selüloz elyaf üreticisi Lenzing Gru-

bu, ilk bağımsız satış ve pazarlama ofisini 

19 Nisan’da İstanbul’da açtı. Müşterilere 

daha yakın olma hedefiyle yola çıkan Lenzing 

Grubu,  Lenzing™ elyaflarıyla yapılan uygula-

maları müşterilere yakından göstermek için bir 

de showroom hazırladı.  Lenzing AG CFO’su 

Thomas Obendrauf, AMEA Kıdemli Başkan 

Yardımcısı Vineet Singhal, Türkiye MEA Ticari 

Direktörü ve Lenzing Elyaf A.Ş Yönetim Kuru-

lu Başkanı Jürgen  Eizinger’in yanı sıra Lenzing 

Elyaf A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Niyazi Bahar ve Türkiye İş Geliştirme Müdürü 

Hale Saraçoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen açılışa 

Lenzing müşterileri ve basın mensupları katıldı.

Türkiye ofisi hakkında değerlendirmelerini pay-

laşan Lenzing AG CFO’su Thomas Obendrauf, 

“Amacımız müşterilerimizin bize doğrudan ve 

hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak.  Yeni ku-

rumsal stratejimiz  sCore TEN’e göre, müşterile-

rimizi n yakınında olmak satış ve pazarlamanın  

en önemli öğelerinden biri. Bu nedenle sahada 

doğrudan ulaşılabilir olmak çok önemli.” sözle-

rine yer verdi.

T
he Lenzing group, leading in the produc-

tion of botanic cellulose fibers, has set up 

its first independent sales and marketing 

office in Istanbul on Wednesday, 19 April 2017. 

Starting off with the aim to have greater proxim-

ity to its customers, the Lenzing Group also laid 

out a showroom so as to bring the applications 

for LenzingTM fibers to life for its customers. 

The opening ceremony, which was realized with 

the participation of Thomas Obendrauf, CFO of 

Lenzing AG, Vineet Singhal, Senior Vice President 

AMEA (Asia, Middle East and Africa), Jürgen 

Eizinger, Commercial Director Turkey & MEA 

and Chairman of Lenzing Elyaf A.S, Niyazi Bahar, 

Vice Chairman of Lenzing Elyaf A.S. and Hale 

Saraçoğlu, responsible for Business Development 

Turkey, hosted Lenzing’s customers as well as the 

members of the press.

Thomas Obendrauf, CFO of Lenzing AG, sharing 

his assessments regarding their new office in Tur-

key, quoted his wordings as follows; “Our goal is 

to be available to our customers both quickly and 

directly. In our new corporate strategy sCore TEN, 

proximity to our customers is one of the most im-

Lenzing Grubu Türkiye 
Faaliyetlerine Hız Verdi
The Lenzing Group Steps Up Its 

Activities in Turkey

İstanbul’da kendi ofisini açan Lenzing Grubu, büyüyen 

kadrosu ile Türkiye pazarına daha iyi satıș ve pazarlama 

hizmeti vermeyi hedefliyor. 
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“İstanbul ofisimiz üretim tesisleri ve grubumuza ait diğer 

ofislerde daha yoğun bir etkileşim içerisinde olma fırsatını 

sunuyor. Ayrıca müşterilerimize verdiğimiz hizmeti de iyileş-

tirecek.” açıklamasına yer veren AMEA (Asya, Orta Doğu ve 

Afrika) Kıdemli Başkan Yardımcısı Vineet Singhal ise, bu doğ-

rultuda 11 kişinin istihdam edildiğini hatırlattı.

Showroom Tüm Müşterilere Açık Olacak

Farklı Lenzing™ elyaflar, işlenmiş ürünler ile bitmiş tekstil ve 

nonwoven uygulamalarının sergilendiği showroom tüm müş-

terilere açık olacak. Lenzing Grubu’nun son inovasyonları da 

showroomda sergilenecek.  Türkiye MEA Ticari Direktörü ve 

Lenzing Elyaf A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Eizinger: 

“Ofisimiz bir buluşma yerinin yanı sıra, her yönüyle Lenzing™ 

elyaf dünyasının tanıtıldığı bir yer olacak. Müşterilerimize 

yakın olmak bölgesel yeniliklere eşlik etmemize ve müşteri-

lerimizle birlikte piyasaya yeni ürünler sürmemize yardımcı 

olacak. Türkiye tekstil ürünleri işlemesinde önemli bir oyun-

cu olmasının yanı sıra, cazip bir tüketici pazarı.” sözlerine yer 

verdi.  Lenzing Elyaf A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Niyazi Bahar ve Türkiye İş Geliştirme Müdürü Hale Saraçoğlu 

ise ürün kalitesinin iyileştirilmesi için elyaflarının işlenme sü-

recine rehberlik etmelerinin çok önemli olduğuna değinerek, 

merkezin bu anlamda müşterilerine önemli avantajlar sınaca-

ğını kaydetti.

portant elements for sales and marketing. With this in mind being 

directly available at the site is crucial.”“Our office in Istanbul gives 

us the possibility to interact more extensively with the production sites 

and the other offices in our group. It will also improve the service we 

offer our customers”, Vineet Singhal, Senior Vice President AMEA 

(Asia, Middle East and Africa) comments and mentions that in this 

direction they had appointed a team of 11 employees in Istanbul. 

Our Showroom Is Open to All Customers

A showroom featuring the different LenzingTM branded fibers, the 

processed products and the final applications for both textiles and 

nonwoven products is open to all customers and business associates. 

The latest innovations of the Lenzing group will also be on display 

here. Jürgen Eizinger, Commercial Director Turkey & MEA and 

Chairman of Lenzing Elyaf A.S., stated as follows; “Our office should 

be a meeting-place and among other things somewhere where the 

multi-faceted Lenzing™ fiber world can be presented. Being close to 

our customers will allow us to accompany regional innovations and 

bring new products to the market together with our customers. Tur-

key is an important textile processor as well as being an interesting 

consumer market.” In their statements, Niyazi Bahar, Vice Chairman 

of Lenzing Elyaf A.Ş. and Hale Saraçoğlu, responsible for Business 

Development Turkey, indicated that in order to enhance the quality 

of their customers demand, it was important that they guided the 

processing of their fibers at all phases of the value-added chain. 
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Rieter, together 

with its long-

standing sales 

agent Erbel A.Ș., 

opened a service 

branch in Kahra-

manmaraș to sup-

port its customers 

in the south east 

of Turkey, with an 

even faster and 

better service. 

R
ieter, İstanbul ve Adana’da ofisleri 

bulunan Erbel A. Ş. ile birlikte bir 

teknik servis şubesi açtı. Dünyadaki 

en önemli tekstil merkezlerinden biri olan 

Türkiye ve Kahramanmaraş, Rieter için 

önemli bir pazar konumunda bulunuyor. 

Türkiye’de kurulu olan Rieter makine par-

kının yüzde 60’ın Kahramanmaraş merkez 

olmak üzere 200 kilometre çapındaki bir 

daire içinde faaliyet gösteriyor. Rieter’in 

6 Nisan’da açılan yeni teknik servis şube-

si, “Rieter Ltd. Kahramanmaraş” adı altın-

da tescillenerek, İstanbul’da yerleşik Rieter 

Tekstil Makinaları Ticaret ve Servis Ltd. 

Genel Merkezi’nin bir şubesi olarak hizmet 

vermeye başladı.

Rieter’den Müşterilerine Hızlı Teknik 

Destek 

Kısa elyaf eğirme sistemlerinde dünya ça-

pında bir tedarikçi olan Rieter, Kahraman-

maraş’ta yeni kurulan teknik servis şubesi ile 

Türkiye’deki güçlü varlığını tamamlayarak, 

müşterilerine en yakın noktalarda en yeni 

teknolojileri ve desteği sunmaya odaklanıyor. 

R
ieter together with its long-standing 

sales agent Erbel A.S., having its of-

fices based in Istanbul and Adana, 

opened a service branch in Kahramanmaraş. 

Turkey and Kahramanmaraş, taking place 

as one of the worldwide key markets for 

textiles, has a significant market position 

for Rieter. More than 60% of the installed 

base of Rieter machines in Turkey is locat-

ed notably in Kahramanmaraş and within 

a radius of around 200 kilometers.Opened 

on April 6, the new service branch of Rieter 

being officially registered under the name 

“Rieter Ltd. Kahramanmaraş” has start-

ed to provide service as a subsidiary of the 

Headquarters of Rieter Textile Machinery 

Trading & Services Ltd., which is based in 

Istanbul, Turkey.

Fast-paced Technical Service by Rieter for 

Its Customers 

Rieter, being the world’s leading supplier of 

systems for short-staple fibre spinning, with 

its new service branch in Kahramanmaraş 

ideally complements its strong presence in 

Rieter Kahramanmaraș’ta 
Teknik Servis Șubesi Açtı
Rieter Opens Service Branch in 

Kahramanmaraș

Rieter, Güneydoğu Anadolu’daki müșterilerine daha hızlı 

ve daha iyi hizmet ve destek verebilmek için, Erbel A. Ș. ile 

birlikte Kahramanmaraș’ta bir teknik servis șubesi açtı.
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Kahramanmaraş’taki teknik servis şubesinin verdiği hiz-

metler, hem mekanik hem de elektronik servis hizmetini 

kapsıyor. Bu hizmetlerin arasında, şanzıman revizyonu ve 

servo motorların ayarlarının yanı sıra, orijinal yedek parça 

kullanarak yapılan onarımlar ve modernizasyon işlemleri 

de bulunuyor.

Ayrıca, Kahramanmaraş’taki teknik servis şubesinde, en 

önemli ve kritik yedek parçaların bulunduğu bir yedek 

parça deposu da hazır hale getirildi. Kumanda cihazları, 

sensörler ve inverterler gibi ürünlerin hazır bulunduğu bu 

depo, acil durumlarda çok kısa bir süre içinde erişilebilir 

olduğundan, parçaların çok hızlı bir şekilde yenileri ile de-

ğiştirilmesini olanaklı kılıyor.  Böylece üretim kesintileri 

asgari düzeyde kalıyor.

Rieter; müşterilerine, dünya çapında orijinal yedek par-

çaların yanı sıra ‘İplikhane Durum Değerlendirmesi (Mill 

Assessment)’ gibi satış sonrası hizmetleri de sağlıyor. Buna 

ek olarak süreçlerin üzerindeki satış sonrası çözümler sunu-

luyor. Müşterilerine uzun dönemli rekabet imkanı sunan 

Rieter; ürün yelpazesi, kurulum ve onarım hizmetleri, tek-

noloji danışmanlığı ve eğitim olanakları ile müşterilerine 

kompakt bir hizmet sunuyor.

Turkey and provides state-of-the-art solutions and dedi-

cated support to local customers. The portfolio in Kahra-

manmaraş comprises both mechanical and electronic ser-

vices. These include the revision of gear units, servomotor 

adjustments, as well as repairs and upgrades using original 

parts.

At the service branch in Kahramanmaraş, a spare parts 

warehouse, where the most important and critical spare 

parts are made available, has also been implemented. The 

availability of parts such as; control units, sensors and 

drive systems, enables fast replacement and therefore min-

imum production downtime – for the benefit of custom-

ers, which can access these at short notice, especially in 

emergencies.

In addition to original spare parts, Rieter also offers af-

ter-sales service products such as ‘mill assessments’ to its 

customers worldwide. Other features include comprehen-

sive after-sales solutions across all processes. Enabling its 

customers to increase their competitiveness over the long 

term, Rieter with its product range, installation and repair 

services, technology consulting and training opportuni-

ties, offers compact service to its customers.  
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Kurulușunun 60.yılını kut-
layan Biancalani, Airo24 
kontinü tumbler makinesi 
ile havlu terbiye alanında 
dünyanın en önemli mar-
kalarına destek sunuyor.

Celebrating the 60th an-
niversary of their founda-
tion, Biancalani with its 
Airo24 continuous tumble 
dryer, provides support 
to worldwide significant 
brands taking place wit-
hin the field of terry towel 
finishing lines. 

T
ekstil terbiye makineleri üretimi alanında büyük tec-

rübesi bulunan ve kuruluşunun 60. yılını kutlayan 

Biancalani, dünyanın en büyük havlu üreticilerinden 

biri olan Hindistanlı Trident Ltd firmasına beş adet Airo24 

kontinü tumbler makinesinden oluşan, iki adet havlu terbi-

ye hattını Tandem (ikili) ve Triplex (üçlü) konfigürasyonunda 

sattı. Bir diğer büyük kaliteli havlu üreticisi olan Hindistanlı 

Welspun India Ltd. firmasına verilen, değişik konfigürasyon-

larda toplamda on yedi adet Airo24 model makinenin tedariği 

sonrasında gelen bu başarı, firmanın dünya çapındaki konu-

munu bir kez daha sergiledi.

Airo24, yüksek verimli açık en tambler kurutucu, Biancalani 

Airo konseptini ilerletmektedir. Kumaşı kurutmak ve hızlan-

dırmak için çok yüksek süratteki hava akışı ustalıkla ve yüksek 

verimlilikle yönlendirilip, paslanmaz çelik olan özel ızgaraya ku-

maşı çarptırmaktadır. Hava kanalının özel dizaynı ve ızgaranın 

etkisi sayesinde şu ana kadar görülebilecek en muhteşem havlu 

kumaşı elde edilmektedir.  Biancalani, dünya çapında çalışan 

yaklaşık 300 adet Airo24 model kontinü tambler kurutucu ve 

1200’den fazla Airo model diskontinü halat modelinin sahibidir.

Dünya çapında Türkiye, Portekiz, Özbekistan, Rusya, Japonya, 

Orta Amerika, USA, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde 

birçok havlu üreticisi, müşterilerine özel Biancalani Airo24 tuşe-

si ve terbiye efekti ile özel ürünler sunuyor.

B
iancalani, this year celebrating the 60th anniversary of 

their foundation, with its big  experience in the produc-

tion of textile finishing machinery, has recently provided 

to Trident Ltd India, one of the world’s largest terry fabrics man-

ufacturers, two terry towel finishing lines composed by five Airo 

24 continuous tumble dryers, in Tandem and Triplex configura-

tion. With this interesting success that came after a substantial 

supply of seventeen machines Airo 24, in various configurations, 

to another Indian giant of the production of quality terry fab-

ric and home textiles, Welspun India Ltd., Biancalani has once 

again displayed its worldwide position. 

 Airo 24, a high-efficiency continuous open-width tumble dryer, 

develops the original Biancalani Airo concept: an extremely fast 

airflow is tamed and efficiently directed to dry and accelerate the 

fabric, shooting it against a special grid made of stainless steel 

bars. The particular design of the air path and the impact grid 

allows achieving the best terry fabric ever obtained until now: 

Biancalani has approximately 300 Airo 24 continuous tumble 

dryers (and more than 1200 Airo batch machines) that are op-

erating worldwide.

Many manufacturers of terry towel in Turkey, Portugal, Uzbeki-

stan, Russia, Japan, Central America, USA, China, India and 

Pakistan are rewarding their customers with the exclusive Bian-

calani Airo 24 finishing look and touch.

Havlu Terbiye İșlemlerinde 
Mükemmellik

Excellence In Terry Towel Finishing
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İtalyan Tekstil Makine 

Üreticileri Birliği (ACIMIT), 

2017 yılının ilk çeyreğin-

de İtalya ve yurtdıșındaki 

satıșlarını arttırdı.

The Association of Italian 

Textile Machinery Man-

ufacturers (ACIMIT) has 

increased its orders both 

in Italy and abroad, for the 

first quarter of 2017. 

İ
talyan Tekstil Makine Üreticileri 2017 yılına olumlu 

başladı. İtalyan Tekstil Makine Üreticileri Birliği (ACI-

MIT)tarafından açıklanan verilere göre, ilk çeyrekte 

İtalya ve yurtdışındaki siparişler arttı. ACIMIT Başkanı 

Raffaella Carabelli, ilk çeyrek verilerine ilişkin değerlendir-

mesinde, “2017 yılı başlangıcı için verilen siparişler, büyük 

dış pazarlarda olumlu bir eğilim gösteriyor ve İtalya’nın 

tekstil endüstrisine güven ortamı da yükselişte.” dedi.

ACIMIT tarafından derlenen tekstil makineleri sipariş en-

deksi, Ocak-Mart döneminde 2016 yılının aynı dönemine 

kıyasla yüzde 24 oranında büyüdü. Endeks değeri 113.7 

puan (baz 2010 = 100) olarak gerçekleşti. İtalya’da Ocak-

Mart 2016 dönemine kıyasla artış yüzde 16 olurken, mutlak 

değer 71.5 puan olarak kaydedildi.

Dış pazarlarda elde edilen başarıdan duydukları memnu-

niyeti dile getiren ACIMIT Başkanı Raffaella Carabelli, 

“Yılın ilk üç ayındaki endeks verileri, çeşitli dış pazarlarda 

işletmelerimiz tarafından tespit edilen olumlu işaretleri doğ-

ruluyor.” dedi.İtalya iç pazarı için dinamik trendin, Ulusal 

Endüstriyel Plan 4.0 ile ortaya çıktığını kaydeden Carabelli; 

“Ülkenin üretim sistemi için, hükümetin taahhüdü ile te-

tiklenen bir dizi önemli teşvik uygulaması ile tekstil sek-

töründe yenilenmiş bir güven ortamı algılanıyor.” sözlerine 

yer verdi.

2
017 has started off on a positive note for Italian textile machinery 

manufacturers. According to the data provided by ACIMIT, the 

Association of Italian Textile Machinery Manufacturers, orders 

have increased both in Italy and abroad, for the first quarter. ACIMIT 

president Raffaella Carabelli, in her assessments regarding the reported 

results for the first quarter, quoted as follows; “Orders for the start of 2017 

confirm a positive trend in major foreign markets, and a climate of trust 

for Italy’s textile industry that is on the upswing.”

The orders index for textile machinery compiled by ACIMIT, the Asso-

ciation of Italian Textile Machinery Manufacturers, for the period from 

January to March, grew 24% compared to the same period in 2016. The 

index value stood at 113.7 points (basis 2010 = 100). This growth regard-

ed mostly markets abroad, where the index came in at an absolute value of 

124.1 points (+26%). In Italy, the increase compared to the period from 

January to March 2016 was 16%, with an absolute value of 71.5 points.

ACIMIT president Raffaella Carabelli commented on the results quoting 

her wordings as follows; “The index data for the first three months of the 

year confirm the positive signs ascertained by our businesses in various 

foreign markets.” Raffaella Carabelli, stating that the dynamic trend for 

Italy’s domestic market had originated with the National Industrial Plan 

4.0, quoted as follows; “A renewed climate of enhanced trust is currently 

perceived in the textile sector that is triggered by the government’s com-

mitment to enact a range of significant incentives for the Country’s man-

ufacturing system.”

ACIMIT 2017’ye Sipariș 
Artıșıyla Bașladı

ACIMIT Started Off 2017 With Growing Orders

ACIMIT Başkanı Raffaella Carabelli / ACIMIT President Raffaella Carabelli
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INDEX™ 17, which 

brought together 

the nonwoven in-

dustry, has succes-

sfully launched an 

organization with 

international partici-

pants and visitors.

H
em nonwoven hem de ilgili sanayilerden dün-

ya çapında katılımın gerçekleştiği ve geniş 

çeşitliliğiyle ürün ve hizmetlerin sunulduğu 

INDEX™17, 4-7 Nisan tarihleri arasında Palexpo, Cenev-

re’de gerçekleştirildi. Katılımcılar ve ziyaretçiler açısından 

oldukça başarılı olarak değerlendirilen fuar, bir kez daha 

sektörün küresel buluşma noktası oldu. Fuar 2014 yılında 

gerçekleştirilen edisyonuna oranla yüzde 2’nin üzerinde 

bir artış göstererek, toplamda 12,758 ziyaretçi ağırladı. 

2014 yılına göre yüzde 13’ün üzerinde artış kaydeden, 41 

ülkeden gelen 666 katılımcı ise yaklaşık 24 bin metrekare-

lik stant alanında yerini aldı. 

Glatfelter’den EDANA Başkanı Martin Rapp, “Her za-

mankinden daha çok sayıdaki katılımcı ve ziyaretçileri-

mizle, nonwoven sektörünün gerçek bir amiral gemisi olan 

INDEX™; büyük, küçük tüm sektör oyuncuları için çok 

önemli bir iş geliştirme aracı konumunda bulunuyor.” dedi.

Fuara katılan ziyaretçiler, sektör temsilcileri ile bir araya 

gelmenin yanı sıra, birçok sunum ve eğitimlerden fayda-

lanma olanağı  bulurken; fuar boyunca, ulaşım, tıp ve ge-

otekstil ürünleri hakkında yapılan seminerler de oldukça 

ilgi gördü.

I
NDEX™ 17, with a worldwide representation from across the 

nonwovens and related industries, displaying a diverse range of 

products and services, was realized on the dates of April 4-7 at 

Palexpo in Geneva.  INDEX™17 came to a close today, with visitors 

and exhibitors both proclaiming it an all-round great success. The 

event, one of the most successful ever global nonwovens exhibitions, 

ran from the 4th to the 7th of April at Palexpo in Geneva. INDEX™ 

17, with a worldwide representation from across the nonwovens 

and related industries, displaying a diverse range of products and 

services, was realized on the dates of April 4-7 at Palexpo in Geneva. 

A total of 12,758 visitors made their way through the doors of the 

exhibition centre (a rise of over 2% on the 2014 edition), eager 

to see the 666 exhibitors (an increase of over 13% INDEX 2014) 

from 41 countries in nearly 24,000 m2 of stand space.

Martin Rapp of Glatfelter and Chairman of EDANA, comment-

ed; “With more exhibitors and visitors than ever, INDEX™ truly 

stands as the flagship exhibition of the nonwovens industry and 

a vital business development tool for industry players of all sizes.” 

The visitors participating in the fair obtained the opportunity to 

engage with a large portion of the industry than ever before and 

avail of a wide variety of presentations, demonstrations and tu-

torials. 

INDEX, Artan Katılımcı ve 
Ziyaretçi Sayısıyla Dikkat Çekti

INDEX; With More Exhibitors & Visitors than Ever

Nonwoven sektö-

rünü bulușturan 

INDEX™17, ulusla-

rarası katılımcıları ve 

ziyaretçileri ile bașa-

rılı bir organizasyo-

na imza attı.
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EDANA, the 

leading glob-

al association 

serving the non-

wovens and re-

lated industries, 

has disclosed 

its preliminary 

2016 annual sta-

tistics.

A
vrupalı Nonwoven Üreticiler Birliği EDA-

NA, nonwoven sektörüne ait 2016 yılı 

istatistiklerini nonwoven üreticileri ve 

müşterileri için büyük bir küresel buluşma sunan 

INDEX™17’de açıkladı. Yeni rakamlar endüstrinin 

ulaştığı  ivmeyi ve devamlılığı gözler önüne seriyor.

EDANA tarafından derlenen rakamlara göre, belir-

siz bir ekonomik iklime rağmen, Avrupa’daki toplam 

nonwoven üretimi 2016’da yüzde 2,5 oranında bir 

büyüme göstererek 2 milyon 378 bin 700 tona ulaş-

mış durumda. Avrupa Birliği’ndeki üretim artışı, ge-

nel olarak Büyük Avrupa’yı geride bırakırken, bazı ül-

kelerin de etkileyici bir gelişme gösterdiği belirtiliyor.

 Son Dönemlerin Parlayan Yıldızı Türkiye 

EDANA Pazar Analizi ve Ekonomik İşler Direktörü 

Jacques Prigneaux, raporla ilgili olarak, “Almanya, 

İtalya ve İspanya’da büyüme kaydedildi, hatta İspan-

ya yüzde 5’lik oranı ile etkileyici bir artış gösterdi. 

Son dönemlerin parlayan yıldızı Türkiye ise istikrar-

lı bir seyir izledi ve diğer Avrupa pazarlarında ger-

çekleşen hafif düşüşü dengeledi.” açıklamasına yer 

verdi. Rapora göre, nonwoven ürünlerinin çeşitli 

üretim işlemleri arasında da farklı eğilimler gözlendi. 

Örneğin, Sulu Serme(WetLaid) yöntemi nispeten 

istikrarlı kalırken, elyaf-bazlı malzemelerin üretimi 

Kuru Serme (DryLaid) ve Kısa-Elyaf Havalı Serme 

(AirLaid) teknolojileri üretimi sırasıyla yüzde 2,2’lik 

E
DANA, the leading global association serv-

ing the nonwovens and related industries, 

has disclosed its preliminary 2016 annual 

statistics on the opening day of INDEX™17, the 

largest global meeting place for the nonwovens 

supply chain and their customers. The latest figures 

demonstrate both the industry’s momentum and 

durability. Per the figures collected and compiled by 

EDANA, the overall production of nonwovens in 

Europe grew by 2.5% in volume in 2016 to reach 

2,378,700 tonnes despite an uncertain economic 

climate. While growth in output in the European 

Union outperformed Greater Europe overall, some 

countries demonstrated impressive development.

Turkey, As The Recent Star Performer 

In his assessments regarding the report, Jacques Pri-

gneaux, EDANA’s Market Analysis and Economic 

Affairs Director, quoted as follows; “Germany, Italy 

and Spain all witnessed growth, with Spain’s partic-

ularly impressive at 5%, while recent star performer 

Turkey remained stable, more than compensating 

for the minor decline recorded in some other Euro-

pean markets.” Divergent trends were also observed 

between the various production processes of non-

wovens. The production of fibre-based materials 

Drylaid and Short-Fibre Airlaid technologies for 

example recorded an increase of 2.2% and 2.9% 

Avrupa’nın Nonwoven 
Üretimi Büyüme 
Gösterdi
European Nonwovens 

Production Grows 

Nonwoven sektörünün önde gelen küresel kurulușların-

dan EDANA,  Avrupa’daki nonwoven sektörüne ait 2016 

yılı istatistiklerini açıkladı.
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ve yüzde 2,9’lık bir artış kaydetti. Sonsuz Elyaflı İşlem yöntemi ile 

üretilen nonwoven oranı  yüzde 3,3’lük bir büyüme kaydederek ilk 

kez toplamda 1 milyon tona ulaştı. En yüksek büyüme oranı ise yüzde 

13,1 artış gösteren sıcak hava ile ısıl bağlama işlemi yoluyla üretilen 

malzemelerde gerçekleşti. 

Hijyen Sektörü Nonwoven Ürün Kullanımında İlk Sırada

Nonwoven ürünlerin başlıca son kullanım alanı yüzde 30,7’lik bir 

gönderim payı ile (ağırlık bazında) hijyen piyasası olmaya devam etse 

de diğer sektörlerde de nonwoven için önemli gelişim alanları kay-

dedildi. Tarım ve hazır giyim çift haneli büyüme kaydederken, hava 

filtreleme yüzde 3,2 artış, inşaat yüzde 4,5artış, yiyecek ve içecek ise 

yüzde 4,2 artış kaydetti.

Buna karşılık, otomotiv endüstrisinde yüzde 1’lik ufak bir düşüş kay-

dedildi. Tıbbi ve kişisel bakım mendil sektörleri, yüzde 0,4’lük ufak 

bir düşüş ile istikrarlı seyrini sürdürdü. EDANA Genel Müdürü Pier-

re Wiertz ise açıklamasında, “40 yılı aşkın bir süredir, yıllık EDANA 

istatistikleri, ayrıntılı araştırmalar ve üreticilerden elde edilen kesin 

veriler sayesinde endüstriye benzersiz bir bilgi aktarımı sağlayarak,üye 

şirketlerimiz için paha biçilmez bir piyasa istihbarat kaynağı olduğunu 

kanıtlamıştır. EDANA’nın nonwoven istatistikleri konusundaki lider-

liği bize hem avantaj sağlamakta hem de küresel endüstri hakkında 

kaliteli verileri sunmak adına bir sorumluluk getirmektedir. INDA ile 

birlikte çalışarak, güncel istatistikleri, ANFA’dan alınan veriler(Çin, 

Japonya, Kore ve diğer Asya ülkelerindeki şirketleri temsil etmektedir) 

ile tamamlayan Worldwide Outlook 2014-2020’yi derlemekten ve 

yayınlamış olmaktan dolayı memnunuz.”sözlerine yer verdi.

respectively, while Wetlaid remained relatively stable. Spunmelt non-

wovens recorded a growth rate of 3.3%, reaching a production total 

of 1 million tonnes for the very first time. The highest growth rate 

was observed in material produced via the air-through bonding pro-

cess, with a 13.1% increase. 

Hygiene Market; The Primary Main End-Use For Nonwovens

Although the primary main end-use for nonwovens continues to be 

the hygiene market, with a 30.7% share of deliveries (by weight), 

significant growth areas for nonwovens were recorded in other sec-

tors; agriculture and garments (both recording double digit growth), 

air filtration (+3.2%), construction (+4.5%) and food and beverage 

(+4.2%). Countering this, a minor decline of -1% was recorded in 

the automotive industry. Medical and personal care wipes sectors both 

remained stable with a very slight fall of 0.4%. 

In his statement, Pierre Wiertz, General Manager of EDANA quoted 

as follows; “For over 40 years, the annual EDANA statistics – the most 

comprehensive report of its kind –  have proved an invaluable source of 

business intelligence for our member companies, offering unparalleled 

insight into the industry thanks to exhaustive research and direct in-

put from producers. EDANA’s leadership in nonwoven statistics gives 

us both an advantage and a responsibility to provide quality global 

industry data, and we are pleased to work with INDA in authoring 

and publishing the Worldwide Outlook 2014-2020, which provides 

current and forecast statistics, supplemented with data from ANFA 

(representing companies form China, Japan, Korea, and other Asian 

nations). This global report is for sale from both EDANA and INDA.”
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Van de Wiele, 

the competent 

manufacturer of 

carpet weaving 

technologies, 

stands out with 

applications that 

enables to we-

ave all kinds of 

carpet qualities.  

H
alı üretim sürecinde müşterilerine en 

iyi teknik çözümü sunmaya odakla-

nan Van de Wiele’in sunduğu yeni-

likler ve firmanın 2017 stratejileri hakkında ya-

yın grubumuzun sorularını yanıtlayan Van de 

Wiele Türkiye Satış Müdürü Atila Demirhan, 

her türlü özellikte halının dokunmasına imkan 

veren yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Modern dokuma makinelerinde kullanılan 

teknolojiler nasıl bir boyuta ulaştı? İşletme-

ler tarafından talep edilen yenilikler neler-

dir?

Van de Wiele’nin modern dokuma makineleri, 

geleneksel mekanik parçaların yerini alan, ye-

nilikçi atılımı ve gelişmiş elektronik birimler 

ile karakterize edilmektedir. Örneğin, Van de 

Wiele’deki modern halı dokuma makineleri-

nin her biri Akıllı Çerçeveler ile donatılmıştır. 

Dolayısıyla gücü çerçeveleri servo motorlarla 

bireysel olarak kontrol edilebilmektedir. Farklı 

dokuma yapıları arasında geçiş yapmak çok ko-

laydır. Servo motor teknolojisinin, su soğutma 

teknolojisinin ve enerji bus sistemlerinin artan 

kullanımı önemli enerji tasarrufu sağlamakta-

dır. Yeni nesil çift rapierli duvardan duvara halı 

M
r. Atila Demirhan, the Turkey 

Sales Manager of Van de Wiele; 

The leading company that focus-

es on providing the best technical solutions 

to its customers during their carpet produc-

tion process, answered the questions of our 

publishing group regarding the innovations 

offered as well as their strategies for 2017. 

Mr. Demirhan provided information with 

respect to the new applications that enabled 

weaving all kinds of carpet qualities. 

What level has the technologies used in 

modern weaving machines reached as of 

today? What are the innovations that are 

being demanded by users? 

Modern weaving machines of Van de Wiele 

are characterized by a further breakthrough of 

electronics replacing traditional mechanical 

parts.  For example, all modern carpet weav-

ing machines of Van de Wiele are equipped 

with Smart Frames:  servo motors individ-

ually driving the heddle frames.  Switching 

between different weave structures is very 

easy.  The increased application of servo mo-

tor technology, water cooling technology and 

Van de Wiele’den 
Modern Dokuma 
Çözümleri
Modern Weaving Solutions by 

Van De Wiele

Halı dokuma teknolojilerinin uzman üreticilerinden Van 

de Wiele, her türlü özellikte halı dokunmasına imkân 

tanıyan uygulamaları ile öne çıkıyor.



dokuma makinelerinin yeni bir jakar makinesi ile donatılması 

öngörülüyor. Bu gelişme birçok yeni halı özelliğine imkân ta-

nıyor. Örneğin, kesik hav, düz dokuma, çift katlı düz dokuma, 

atkı efektleri, gölge gibi özel halı kombinasyonları…

Halı dokuma makinelerinde sunduğunuz yeni 

teknolojiler nelerdir?

Van de Wiele, her türlü özellikte halının dokunmasına imkân 

tanıyan uygulamaları ile öne çıkıyor. Daha yüksek dokuma 

etkinliği sağlayan el dokuma görünümlü halılar, Axminster 

halıları, yüksek havlı olmayan ya da düz dokuma olan hafif 

ağırlıkta halılar, duvar halısı, suni çim dokuma, 8 renkte bukle 

havlı halılar gibi. Ayrıca tüfte halılar alanında, Cobble-Van de 

Wiele Myriad teknolojisi; tüfte halılar, parça halılar, duvardan 

duvara halı ve resimler için sonsuz sayıda hav yükseklikleri 

sunarak, sınırsız tasarım esnekliği yolunda ilerlemeye devam 

etmekte. Kolay, hafif Level Cut Loop mekanizması ile birlikte 

ayrıca kesik ve bukle uçlu havlı halılarda geniş çeşitlilikte tüfte 

efektleri de mümkün. Van de Wiele, granülden bitmiş halıya 

kadar müşterilerine eksiksiz halı çözümleri sunmaktadır. Ürün 

portföyünde, BCF ekstrüzyon hatları, ipliklerin zaman içinde 

daha sıkı olmaları için düğümün ısı veya buharla sağlamlaş-

tırılma işlemini gerçekleştiren ‘termo-fiksaj’ makineleri,  halı 

dokuma ve tafting makineleri bulunmaktadır. Bu alanlardaki 

yetkinliği teknik açıdan önemli atılımlara yol açmanın yanı 

sıra, müşterinin yararına olmaktadır. 

energy bus systems enables important energy savings. The 

newest generation of double rapier face-to-face carpet weav-

ing machines is also foreseen with a new Jacquard machine.  

This allows many new carpet qualities:  special combina-

tions of cut pile, flat weave, double flat weave, filling effects, 

shadow carpets...

What are the new products that you are offering? Which 

new technologies are contained in your new carpet 

weaving machines?

Van de Wiele is the partner for weaving all kinds of carpet 

qualities:  high density carpets in handlook, Axminster carpets, 

light weight carpets with very low pile heights or flat weave, 

tapestry rugs, artificial grass and loop pile carpets in 8 colours...  

But also in tufted carpets, Cobble-Van de Wiele continues on 

the way of unlimited design flexibility with the Myriad tech-

nology to achieve an unlimited number of pile heights in loops 

for tufting tiles, area rugs, wall to wall carpets and pictures.  

In combination with the simple, lightweight Level Cut Loop 

mechanism, also a big variety of tuft effects in cut and loop 

are possible. Van de Wiele, from granulate to carpet, offers its 

customers complete carpet solutions. The portfolio contains 

BCF extrusion lines, heat-setting machines, carpet weaving 

and carpet tufting machines.  The synergy in competences in 

these fields leads to technically important breakthroughs but 

mainly is in the benefit of the customer.  
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HABER: Derya Çağan Çakırlar

Özellikle halı dokuma makinelerinde kullanıcıların talepleri, 

ürettiğiniz teknolojileri nasıl şekillendiriyor?

Renkli halılara olan talep, yeni dokuma ve püsküllü halı nitelikleri 

üreten, alan boyalı ipliklerin uygulanmasına yol açtı. Vandewiele’nin 

bir parçası olan Superba, eşsiz performans sergileyen termo-fiksaj 

sistemi ile ipliklerin üzerinde farklı renk desenlerin uygulanması 

için ‘Space-Dyeing’ makinesini geliştirdi. Van de Wiele, üç rapierli 

halı dokuma makineleri sunan tek şirket ve özellikle yüksek kaliteli 

el dokuması görünümlü halılar için, üç rapierli teknoloji önemli 

avantajlar sunuyor. Bunlar arasında hareket etmeyen birleştirilmiş 

iplik, temiz sırt (arka yüz) ve daha az hav tüketimi bulunuyor.

2016 yılında Türkiye’deki satış oranlarınızı nasıl değerlendiri-

yorsunuz?

2016 yılında Türkiye’deki satışlar önceki yıllara kıyasla aynı seviyede 

değildi. Bununla birlikte, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde, yatı-

rımlarda büyük ve olumlu bir değişim gördük. 2017’den ise çok 

eminiz.

Bu yıl küresel pazardaki stratejiniz ne olacak? Özellikle Türkiye 

pazarı için hedefleriniz nelerdir?

Daha şimdiden çok fazla sayıda ekstrüzyon hattı teslim edildi. 

2017’de ise yalnızca Türkiye’de değil, aynı zamanda Çin, Orta Doğu 

ve Orta Asya’da tüm dünyaya dağıtımı yapılacak.Halı özelliklerinin 

ve üretim teknolojisinin sürekli gelişimi ile Van de Wiele’nin her 

müşteriye halı üretim sürecinde en iyi teknik çözümü bulmasına 

yardımcı olacağına eminiz.

How does the demand of users especially in the area of carpet 

weaving machines, shape the technologies that you produce?

The demand towards colourful carpets has led to the application 

of space-dyed yarns which allow producing new woven and tufted 

carpet qualities.  Superba, part of Vandewiele, with their unique 

and performing heat-setting system, have developed a space-dyeing 

machine, to apply a pattern of colours on the yarns. Van de Wiele 

is the only company offering three-rapier carpet weaving machines 

and especially for the high quality hand look carpets, the three-rapi-

er-technique is offering additional advantages:  no moving incorpo-

rated yarns, clearer backside, less pile consumption.

How do you evaluate your sales in Turkey for 2016?

Sales in Turkey in 2016 were not of the same level as previous years, 

this is no secret.  However, by the fourth quarter of 2016 we saw a 

major positive change in investments again.  We are most confident 

for 2017.

What will be your strategy for the global market this year? 

What are your targets especially for the Turkish markets?

More and more extrusion lines have already been delivered and 

will be delivered in 2017 all over the world:  not only in Tur-

key, but also in China, Middle-East and Central-Asia.  With 

the continuous developments in carpet qualities and production 

technology, we are confident that Van de Wiele will help every 

customer finding the best technical solution in the carpet pro-

duction process.
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With develop-

ments in quality, 

innovation and 

technology, the 

Swedish textile 

machinery man-

ufacturers; look 

forward to con-

tinue their close 

cooperation 

they have es-

tablished within 

the Turkish Mar-

ket also in the 

future. 

İ
sveç Tekstil Makine Üreticileri Birliği 

(TMAS), sunduğu teknolojik yenilikler 

ile küresel çapta geniş bir müşteri kit-

lesine hizmet veriyor. Yayın grubumuzun 

sorularını yanıtlayarak özel değerlendirme-

lerde bulunan İsveç Tekstil Makinecileri 

Birliği (TMAS), Genel Sekreteri Therese 

Premler-Andersson, İsveç ve Türk şirketler 

arasındaki yakın işbirliğinin gelecekte de 

güçlü şekilde devam etmesini umduklarını 

söyledi.

İsveç tekstil makinelerinin uluslararası are-

nada bilinirliğini arttırmak amacıyla 2016 

yılında hangi faaliyetleri gerçekleştirdiniz?

Bizim için 2016’daki en önemli fuar, Ekim 

ayında Çin’in Şanghay kentinde yapılan 

ITMA Asia fuarıydı. Asya pazarının en büyük 

fuarı olan bu organizasyona, İsveç şirketleri-

nin büyük bir kısmı katıldı. Fuar; ortaklar, 

müşteriler ve potansiyel yatırımcılarla değerli 

iş bağlantıları kurmak için mükemmel bir or-

tam sundu. Ayrıca TMAS’a üye şirketler, yıl 

boyunca küresel çapta birçok bölgesel fuara 

da katıldı.

W
ith the technological innovations 

offered, the Textile Machinery Asso-

ciation of Sweden (TMAS) provides 

service on a global scale to a vast majority of custom-

ers. Therese Premler-Andersson, Secretary General, 

Textile Machinery Association of Sweden (TMAS), 

providing valuable assessments in response to the 

questions of our Publishing Group, indicated that 

they looked forward to the continuation of the close 

cooperation between Swedish and Turkish compa-

nies also in the future. 

What kind of practices or activities did you carry 

out in 2016, so as to enhance the International 

recognition of the Swedish Textile Machinery?

The most important show in 2016 was ITMA ASIA, 

which was held in Shanghai, China, in October. This 

is the biggest exhibition for the Asian market and 

most of the participating Swedish companies have 

attended the show from the very start. The show 

offers an excellent marketplace for making valuable 

business contacts with partners, customers and po-

tential investors. In addition to this, the member 

companies of TMAS have attended several regional 

shows globally.

TMAS Türkiye 
Pazarından Umutlu  
TMAS Is Optimistic About 

The Turkish Market

İsveçli tekstil makine üreticileri; kalite, inovasyon ve 

teknolojik gelișmelerle Türkiye pazarında sahip oldukları 

yakın ișbirliğini gelecekte de sürdürmeyi hedefliyor.





56  Tekstil Dünyası   Haber / News

www.tekstildunyasi.com.tr

İsveç Tekstil Makinecileri Birliği’ne (TMAS) üye şirket-

ler açısından 2016 yılı nasıldı? 

2016 yılı üye şirketlerimiz için iyi bir yıl oldu.  

İsveç tekstil makineleri hangi özellikleri ile dikkat çekiyor? 

Kalite, satış sonrası hizmetler, inovasyon gibi konulardan 

hangisi makine üretimine olan yaklaşımınız açıklıyor? 

İsveç tekstil makinecileri, sunduğu yüksek teknoloji, kalite ve 

güvenirlikle tanınıyor. İsveç’in tekstil sanayisindeki geleneği, 

tekstil üretimine duyduğu tutku ve son teknoloji ile birlikte 

şirketlerin, müşterileri için inovatif ürünler bulması için ge-

leneksel ürünlerin ötesine gitmesine olanak tanıyor. İsveçli 

tekstil makine üreticileri, dünya çapında bilinen araştırma ve 

teknoloji gelişimi sayesinde başarılı konumunu devam ettir-

miştir. İsveçli şirketler, tekstil ticareti ve operasyonlarına ilişkin 

derin bir bilgiye sahip. Karlılığı ve ürün kalitesini arttırmayı 

hedefleyen müşterilerine; iş akışını kolaylaştırma, imalat ve 

üretim akışlarına yönelik değerli kabiliyetler sunuyorlar. İsveç 

tekstil sanayisinin uzun ve başarılarla dolu bir tarihi var. Nesil-

ler boyunca makine üreticileri dünya çapında büyük bir katkı 

sağlayan teknolojik gelişimi ve inovatif araştırmayı besledi.İs-

veç Tekstil Makinecileri Birliği (TMAS) üyeleri tarafından 

yapılan satışların neredeyse tamamı İsveç dışında gerçekleş-

tirildiğinden, üyelerimizin hepsi geniş bir uluslararası ağa ve 

farklı pazar taleplerine yönelik geniş bir bilgiye sahipler. Küresel 

tekstil tedarikçileri İsveç şirketleri; esneklik ve uzun vadeli müşteri 

How was the year 2016 with regards to the member companies of 

the Textile Machinery Association of Sweden (TMAS)?

2016 was a good year for our member companies. 

What features stand out most in Swedish textile machinery? Which 

of the following attributes describe your approach to machine pro-

duction? Quality, after-sales services, innovation and so forth.

Swedish textile machinery is known for its high level of technology, 

quality and reliability. The long Swedish tradition of textile industry in 

combination with state of the art technology and a passion for textile 

production allow Swedish companies to go beyond traditional prod-

ucts to find innovative solutions for their customers. Swedish textile 

machinery producers have remained successful through a world-re-

nowned research and technology development. The Swedish compa-

nies have in-depth knowledge of the textile business and operations. 

They offer valuable skills for streamlining and facilitating processes, 

manufacturing and production flows all aimed at increasing profitabil-

ity and improving product quality. The Swedish textile industry has a 

long and successful history. For generations, the companies have fueled 

technological development and innovative research that has made an 

impact and a major contribution to manufacturers worldwide.Since 

almost all sales by the members of the Textile Machinery Association 

of Sweden (TMAS) are made outside of Sweden, they all have a wide 

international network and extensive knowledge of different market de-

mands. As global textile industry suppliers, Swedish companies have a 

reputation for flexibility, accountability and building long-term cus-

TMAS, Genel Sekreteri Therese Premler-Andersson / Therese Premler-Andersson, Secretary General TMAS
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ilişkileri kurma konusunda üne sahiptir. İsveçli imalat sanayisinin 

sahip olduğu bu uzun başarı tarihi, İsveç hizmet ve ürünlerini sa-

tın alan şirketlere olumlu bir gelişim ve garanti sunar. 

İsveç tekstil makineleri üreticileri için Türk pazarının 

konumu nedir? İsveç makinelerine yönelik Türk 

şirketlerinin ilgisi nasıl?

Türkiye, İsveç tekstil makine üreticileri için önemli bir pazar 

konumunda. Pazar coğrafi açıdan İsveç’e yakın ve genel olarak 

yüksek kalite ve otomasyona yönelik talepler, TMAS şirketlerinin 

arzına çok uyuyor. İsveç ve Türk şirketleri arasındaki yakın işbirli-

ğinin gelecekte de güçlü şekilde devam etmesini umuyoruz. 

2017 yılı için Türkiye’de pazara yönelik ne tür faaliyetler 

planlıyorsunuz?

Üye şirketlerimizin birçoğu, Türkiye’de yer alacakları fuarlar ile 

çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyor. 

2017 yılında küresel pazarlara yönelik faaliyetleriniz 

neler olacak? 

2017 yılında, TMAS Vietnam pazarındaki faaliyetlerini arttıra-

cak. Bu pazar, birçok üye şirketimiz için büyük bir öneme sahip. 

Ayrıca, sonbaharda Kolombiya’ya bir seyahat düzenlemeyi plan-

lıyoruz. 

Son olarak eklemek istedikleriniz?

İsveç Tekstil Makineciler Birliği (TMAS), üye şirketler için ihracat 

fırsatları oluşturmak üzere tasarlanan toplantılar ve diğer etkinlikler 

ile ortaklaşa faaliyetler gerçekleştiriyor ve bunları koordine ediyor. 

TMAS 1997 yılında kuruldu ve dokuz üyeden oluşuyor. Üyeleri-

miz, Eltex of Sweden AB, IRO AB, ACG Nyström AB, Texo AB, 

Svegea of Sweden AB, Kinna Automatic AB, ES Automatex, So-

lution AB, Eton Systems AB ve Baldwin Jimek AB’den oluşuyor.

Birliğimiz, uluslararası büyük fuar ve etkinliklerde üye şirketleri 

temsil ediyor, destekliyor ve bunun yanı sıra piyasa bilgilerini dağı-

tıyor. Aynı zamanda fikir ve deneyim alışverişinin gerçekleştirildiği 

bir platform işlevi görüyor. 

tomer relationships. The Swedish manufacturing industry’s long his-

tory of success serves as a guarantee for favorable development in the 

companies buying Swedish services and products.

What is the position of the Turkish market for the Swedish Textile 

Machinery Manufacturers? What is the degree of interest of the 

Turkish companies for Swedish machines?

Turkey is an important market to the Swedish textile machinery pro-

ducers and has been for decades. The market is geographically close to 

Sweden and in general the requests on high level of quality and autom-

atization fits very well with the offering of the TMAS companies. We 

look forward to continue the close cooperation between Swedish and 

Turkish companies also in the future.

What kind of market-oriented activities or practices do you plan 

in Turkey for the year 2017?

Several of our member companies have several activities planned for 

Turkey this year. 

What will be your activities regarding the global markets 

market in 2017?

During 2017 TMAS will intensify our activities on the Vietnamese 

market. This market is of growing importance for several of our mem-

ber companies. We are also planning a road trip to Colombia during 

the fall. 

Is there anything else you would like to add?

The Textile Machinery Association of Sweden (TMAS), initiates and 

coordinates joint activities such as networking meetings and other 

events designed to provide export opportunities for member compa-

nies. TMAS was founded in 1997 and consists of nine members: El-

tex of Sweden AB, IRO AB, ACG Nyström AB, Texo AB, Svegea of 

Sweden AB, Kinna Automatic AB, ES Automatex, Solution AB, Eton 

Systems AB and Baldwin Jimek AB.

The association represents and supports the member companies in ma-

jor international exhibitions and events, distribute market information 

and serve as a platform for exchange of ideas and experiences.
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Switzerland’s 

textile machin-

ery suppliers, 

organised by 

the national 

association 

Swissmem, 

held a two-day 

symposium in 

Cairo, with the 

objective to 

initiate a major 

step towards 

the revival of the 

Egyptian textile 

manufacturing 

sector.

D
ünyanın en önemli tekstil makine 

üretici birlikleri arasında yer alan İs-

viçre Makine Üreticileri Birliği (Swiss-

mem), üyesi tekstil makineleri tedarikçileri, 

Nisan ayının başında Kahire’de organize edilen 

2 günlük sempozyuma katıldı. Mısır ile İsviçre 

arasındaki köklü endüstri ilişkilerini güçlendir-

meyi amaçlayan etkinlik, Mısır tekstil imalat 

sektörünün canlanmasına yönelik önemli bir 

adım oluşturdu.

Mısır pamuğu, gömlek ve ev tekstlili çarşaflar 

gibi uygulamalarda kalitesi ve dayanıklılığı ile 

tanınıyor ve geçmisi firavunlar dönemine kadar 

uzanıyor. Piramitlerin diyarında Giza’nın etra-

fındaki bölge, adını orada yetişen en iyi pamuk 

çeşidinden alıyor. Hem yerli hem de ithal pamuk 

kullananan tekstil üretimi, turizm ve Suveyş Ka-

nalı gelirlerinin yanı sıra, Mısır ekonomise haya-

ti katkıda bulunuyor. Ancak tekstil sektörünün 

performansı ve potansiyeli son ekonomik kriz ve 

buna bağlı olarak Mısır Pound’unda devalüasyo-

nuna dayanan finansal kısıtlamalarla engellendi. 

2011 devriminin ardından siyasi istikrarsızlık 

hem turistleri hem de yurtdışı yatırımcıları saf 

dışı bıraktı. Tekstil endüstrisinin yeni teknolo-

jiye yaptığı yatırımların engellenmesi, bugü-

ne kadar bölgenin canlanmasını da geciktirdi. 

Swissmem tarafından gerçekleştirilen iki günlük 

S
witzerland’s textile machinery suppliers, organ-

ised by the national association Swissmem, held 

a two-day symposium in early April in Cairo. 

The objective was to strengthen the already well-estab-

lished industrial ties between Egypt and Switzerland 

and to initiate a major step towards the revival of the 

Egyptian textile manufacturing sector.

Egyptian cotton is known worldwide for its quality and 

strength in applications such as shirts and bed sheets, 

its heritage dating back to the time of the Pharaohs. 

In the land of the Pyramids, the area around Giza also 

lends its name to some of the finest cotton varieties 

which are grown there. Textile production, using both 

local and imported cotton, is a vital contributor to 

Egypt’s economy, ranking behind only tourism and 

Suez Canal revenues in the generation of income. But 

the textile sector’s performance and potential is being 

held back by financial constraints, rooted in the serious 

economic downturn of recent years and the accompa-

nying severe devaluation of the Egyptian Pound. Polit-

ical instability since the revolution of 2011 drove away 

both tourists and overseas investors. And it has thus far 

hampered much-needed investment in new technol-

ogy by the textile industry – so that its resurgence is 

now overdue. Switzerland’s textile machinery suppliers, 

organised by the national association Swissmem, have 

now initiated a major step towards revival of Egyptian 

textile manufacturing, with a highly-successful two-

Swissmem Mısır 
Tekstili ile Buluștu
Swissmem Came Together With 

The Egyptian Textile Sector

İsviçreli tekstil makine tedarikçileri, Kahire’de düzenle-

dikleri iki günlük sempozyum ile Mısır tekstil imalat 

sektörünün canlanmasına yönelik önemli bir adım attı.
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başarılı bir sempozyumla Mısır tekstil imalatının canlanmasına 

yönelik önemli bir adım atıldı. Dernek üyesi toplam 13 şirket, 

en yeni makinelerini ve sistemlerini, kamu ve özel sektörün 

önde gelen tekstil üreticileri,temsilcileri ve çeşitli üniversiteler-

den gelen toplam 400 kişilik bir kitleye tanıttı. Mısır’daki tekstil 

sektörünün yenilenmesi konusunda potansiyelin farkında olan 

İsviçre’nin planladığı bu etkinlikte, sermaye ithalatının finans-

manı için kilit alana doğrudan yardım teklif edildi. 

Maurer, “İsviçre Mısır’ı Desteklemeye Hazır”

Swissmem Başkanı Ernesto Maurer, sempozyumda “İsviçre 

dünya çapındaki tekstil toplumuyla yeniden bağlantı kurmaya 

çalışırken Mısır’ı desteklemeye hazır.” sözlerine yer verdi. Döviz 

fonlarına girme zorluklarına ve bununla bağlantılı yüksek ma-

liyetlere atıfta bulunan Maurer, bu durumun Mısırlı şirketleri 

ekipmanlarını yenilemek ve yeni teknoloji kullanmaya zorlamak 

için büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti. Maurer, sözlerini 

şöyle sürdürdü, “Fonlar yeni yatırımlardan önce oluşturulmalı 

ve bu konuda İsviçre tekstil makine şirketleri yardımcı olabilir. 

Bazen, servisin ve mevcut ekipmanın yükseltilmesinin tam yeni-

lemeden daha kolay yapılması da söz konusudur. “

Ernesto Maurer konuşmasında, son olarak, “Mısır’ın önceki 

konumuna geri dönme yolunu ve yüksek kaliteli kumaş dün-

yasındaki öncü rolünü bulacağından çok eminiz. Mısır pamuğu 

markası ‘Giza 100’, bir zamanlar tekstil hammaddelerinde kalite 

ile eş anlamlı olarak karşımıza çıkıyordu. Şu anda, İsviçre tekstil 

makine endüstrisi, bu canlanmayı kolaylaştırmak ve canlandır-

mak için hevesli bir ortak. “ sözlerine yer verdi.

day symposium in Cairo. A total of 13 association member companies 

presented their latest machines and systems to an audience of 400, in-

cluding representatives of the major textile producers from the private 

and public sectors, as well as delegates from various universities and 

research institutes. As the first of the European textile machinery-pro-

ducing countries to plan an event of this type, Switzerland recognizes 

the enormous potential for renewal of Egypt’s textile sector. The Swiss-

mem symposium addressed this issue head-on, with direct offers of 

assistance in the key area of financing capital imports. 

Maurer, “Switzerland Is Ready to Support Egypt”

In his speech at the symposium, Ernesto Maurer, Swissmem President, 

gave the following explanation, quoted as; “Switzerland is ready to 

support Egypt in its striving to re-connect with the worldwide textile 

community.” Mr. Maurer referring to difficulties in accessing foreign 

exchange funds and the high costs associated with this, which have 

been a major obstacle to Egyptian companies seeking to renew their 

equipment and take up new technology, quoted his wordings as fol-

lows; “Funds need to be created prior to new investments, and here 

the Swiss textile machinery companies can help. Sometimes, it is also 

the case that service and upgrade of existing equipment can be easier to 

achieve than complete renewal.”

Ernesto Maurer concluded his speech with the following lines; “We are 

very confident that Egypt will find a way back to its previous position 

of strength, and its leading role in the world of high quality fabrics. The 

Egyptian cotton brand ‘Giza 100’ once stood as a synonym for quality 

in textile raw materials. Now, our Swiss textile machinery industry is 

an enthusiastic partner in facilitating and stimulating this revival.”





64  Tekstil Dünyası   Haber / News

www.tekstildunyasi.com.tr

The VDMA Tex-

tile Machinery 

Association 

will host B2B 

Forums and 

Technology 

Conferences on 

November 6, 

2017 in Char-

lotte (NC), USA, 

and on Novem-

ber 8 - 9, 2017 

in Mexico City. 

E
tkinlik kapsamında Alman Tekstil 

Makine Üreticileri Birliği (VDMA), 

üyesi şirketlerin endüstri uzmanları, 

elyaf ve iplik, konfeksiyon, ev tekstili ve halı, 

teknik tekstiller, nonwoven ve kompozit en-

düstrideki karar alıcılara uygulama odaklı 

teknoloji konularını sunacaklar. Teknik yö-

netim, üretim yöneticileri, kalite ve bakım 

yöneticileri, fabrika sahipleri ve diğer karar 

vericilere yönelik gerçekleştirilen sunumlar-

da; yenilikçi teknoloji, yüksek verimlilik, 

kaynak verimliliği (enerji, su, malzeme), 

yüksek katma değerli tekstil ve Endüstri 4.0 

ile rekabetin nasıl güçlendirildiği gösterile-

cek. Etkinlik, B2B toplantılar, profesyonel-

lerle yapılan interaktif görüşmeler ve konfe-

rans yemeği ile desteklenecek.

Charlotte Etkinliğine Katılan Şirketler

6 Kasım tarihinde ABD Charlotte’de (NC) 

gerçekleştirilecek etkinlikte yer alan şirketler 

arasında Andritz, Autefa Solutions, Brück-

ner Trockentechnik, DILO Systems + Te-

I
ndustry experts from well-known VDMA 

member companies will present practice-ori-

ented technology topics to decision-makers 

from the local textile industries, such as fiber & 

yarn, apparel, home textile & carpet, technical 

textiles, nonwovens & composite industry. The 

high-quality events are primarily aimed at tech-

nical management, production managers, quality 

and maintenance managers as well as mill owners, 

among other decision-makers. Presentations along 

the entire textile chain will show how to increase 

competitiveness by innovative technology, higher 

productivity, resource efficiency (energy, water, 

and material), higher value-added textiles and in-

dustrial internet (Industry 4.0). The networking 

will be supported by B2B meetings (pre-arranged 

or spontaneous bilateral meetings in a separate 

meeting area), interactive discussions with the pro-

fessional audience and by a conference dinner in a 

relaxed atmosphere.

Participating Companies Charlotte

The companies that will be participating in Char-

Alman Teknolojisi ABD 
ve Meksika Tekstilleriyle 
Bulușuyor
German Technology to Meet 

US & Mexican Textiles 

VDMA, 6 Kasım 2017’de ABD Charlotte (NC) ve 8-9 Ka-

sım 2017’de Mexico City’de ișletmeler arası B2B forum-

lar ve teknoloji konferanslarına ev sahipliği yapacak.
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mafa, Lindauer Dornier, Erhardt+Leimer, Groz-Beckert, 

Has Group, Interspare, Karl Mayer, Körting Hannover, 

Mahlo, A. Monforts Textilmaschinen, Neuenhauser, Oer-

likon Manmade Fibers Barmag, Oerlikon Manmade Fibers 

Neumag, Pleva, Reseda Binder, Georg Sahm, Saurer Com-

ponents Branch Hammelburg (Saurer Temco), Sedo Tree-

point, Textechno, Thies, Trützschler Spinning ve Welker 

Vakuum bulunuyor.

Mexico City Etkinliğine Katılan Şirketler

8-9 Kasım 2017’de gerçekleşecek Mexico City etkinliğine 

katılan şirketler ise Allma Volkmann branch of Saurer Ger-

many, Andritz, Autefa Solutions, Brückner Trockentechnik, 

DILO Systems + Temafa, Lindauer Dornier, Erhardt+Le-

imer, Groz-Beckert, Has Group, Interspare, Jakob Müller 

Deutschland, Karl Mayer, Körting Hannover, Mahlo, Ma-

yer & Cie., A. Monforts Textilmaschinen, Neuenhauser, 

Oerlikon Manmade Fibers, Pleva, Reseda Binder, Georg 

Sahm, Saurer Components Branch Hammelburg (Saurer 

Temco), Schlafhorst Branch Of Saurer Germany, Sedo Tre-

epoint, Textechno, Thies, Trützschler Spinning, Welker Va-

kuum ve Xetma Vollenweider’dan oluşuyor.

lotte (NC), USA to be held on November 6, 2017, consists of; 

Andritz, Autefa Solutions, Brückner Trockentechnik, DILO Sys-

tems + Temafa, Lindauer Dornier, Erhardt+Leimer, Groz-Beckert, 

Has Group, Interspare, Karl Mayer, Körting Hannover, Mahlo, A. 

Monforts Textilmaschinen, Neuenhauser, Oerlikon Manmade Fi-

bers Barmag, Oerlikon Manmade Fibers Neumag, Pleva, Reseda 

Binder, Georg Sahm, Saurer Components Branch Hammelburg 

(Saurer Temco), Sedo Treepoint, Textechno, Thies, Trützschler 

Spinning and Welker Vakuum. 

Participating companies Mexico City

Whereas the companies that will take part at the event to be realized 

in Mexico City, on the dates of November 8-9, 2017, consists of; 

Allma Volkmann branch of Saurer Germany, Andritz, Autefa Solu-

tions, Brückner Trockentechnik, DILO Systems + Temafa, Lindau-

er Dornier, Erhardt+Leimer, Groz-Beckert, Has Group, Interspare, 

Jakob Müller Deutschland, Karl Mayer, Körting Hannover, Mahlo, 

Mayer & Cie., A. Monforts Textilmaschinen, Neuenhauser, Oer-

likon Manmade Fibers, Pleva, Reseda Binder, Georg Sahm, Saurer 

Components Branch Hammelburg (Saurer Temco), Schlafhorst 

Branch Of Saurer Germany, Sedo Treepoint, Textechno, Thies, 

Trützschler Spinning, Welker Vakuum and Xetma Vollenweider. 
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The exhibition 

space applica-

tion for ITMA 

2019, which will 

be held on the 

dates of June 

20-26, 2019 at 

Fira de Barce-

lona, Gran Via 

Venue has 

started. 

D
ünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon 

teknolojisi fuarı olan ITMA 2019 için fuar 

alanı başvuruları başladı. 1951’den beri her 

dört yılda bir düzenlenen fuar, tekstil ve hazır giyim 

üretim zincirinin yanı sıra ham maddeleri de vitrine 

çıkarıyor. Avrupa Tekstil Makine Üreticileri Komitesi 

CEMATEX, tarafından düzenlenen ITMA 2019, 

yeni işbirlikleri sağlamak ve kaynak bulmayı kolaylaş-

tırmak için ürün indeksini geliştirirken, ziyaretçilerin 

deneyimini sürekli iyileştirerek ilgi düzeyini artırıyor.

ITMA 2019 hakkındaki görüşlerini paylaşan CE-

MATEX Başkanı Fritz P. Mayer, “ITMA’nın temel 

değeri tekstil ve hazır giyim endüstrisini ve son kul-

lanıcıları ilgilendiriyor. Bu nedenle, yeniden keşfedil-

mek için yeni yollar arıyoruz ve entegre bir kaynak 

bulma deneyimi sunarak platformumuzu tüm pay-

daşlar için yaşamsal hale getiriyoruz. Daha da önem-

lisi, üreticiler her ITMA sırasında, ortakları ve müş-

terileri ile rekabet avantajı sağlayan yenilikçi fikirlere 

ulaşabiliyorlar.” dedi.

ITMA 2019’da Yeni Ürün Segmentleri 

ITMA 2011’de yer verilen elyaf ve iplik sektörü 

hammaddelerini tedarik etmek isteyen ziyaretçiler 

tarafından olumlu karşılanmıştı. Son iki ITMA Fua-

rı’nda elyaf, iplik katılımcıları ve ziyaretçilerden gelen 

olumlu tepkiler nedeniyle, ITMA 2019 ‘da woven, 

E
xhibition space application for ITMA 

2019, the world’s largest textile and gar-

ment technology exhibition, has started. 

The exhibition, which has been held every four 

years since 1951, showcases the entire textile and 

garment making manufacturing chain, as well as 

raw materials. As the most established industry 

exhibition, ITMA’s owner, CEMATEX - the Eu-

ropean Committee of Textile Machinery Manu-

facturers - constantly reviews its index of products 

to ensure its relevance and continuously improve 

visitor experience.

Mr Fritz P. Mayer, president of CEMATEX, shar-

ing his views regarding ITMA 2019, quoted as 

follows; “A core value of ITMA is to be relevant 

to the textile and garment making industry and 

end-users. As such, we are always exploring new 

ways to reinvent and to make our platform vital 

to all stakeholders by offering an integrated sourc-

ing experience. More importantly, during every 

ITMA, manufacturers are able to have meaning-

ful discussions with their partners and customers 

on innovative ideas that offer users a competitive 

advantage.”

New Product Segments at ITMA 2019
At ITMA 2011 a new fibre and yarn sector was 

introduced, and this was favourably received by 

visitors who could source their raw materials at 

the show. Due to the favourable response received 

ITMA 2019 
Bașvuruları Bașladı
Exhibition Space Application for 

ITMA 2019 Begins

20-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Fira de Barcelo-

na’da gerçekleștirilecek olan ITMA 2019 için fuar alanı 

bașvuruları bașladı.
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nonwoven ve örme kumaşları, elyaf ve iplik sektörleri fuara dahil edi-

lecek. Buna ek olarak, dijital baskı mürekkepleri, baskı bölümünde 

sınıflandırılacak. Bu durum, mürekkep üreticilerinin, baskı makineleri 

imalatçıları ile aynı holde olmasını sağlayacak, böylece ziyaretçiler tek-

noloji ve sarf malzemelerine kolaylıkla ulaşabilecekler.

ITMA 2019 organizatörü ITMA Services tarafından verilen bilgilere 

göre, makine alıcıları için sunulan diğer bir yeni hizmet ise kiralama 

ve finansman hizmetleri olacak. ITMA Services Genel Müdürü A. 

E. Roberts, konuyla ilgili, “Global endüstri ortamının zorluğundan 

dolayı ürün indeksinin üreticilere son derece yararlı olacağından 

emin olmak için kapsamlı bir çalışma yaptık. ITMA 2019 alan 

uygulamasının lansmanı, tekstil makine imalatçıları ve hammad-

de üreticileri tarafından merakla bekleniyor. Daha önce ITMA’ya 

katılmamış olan katılımcılardan ve ilgilenen üreticilerden çok fazla 

talep aldık. Bu durum, ITMA 2019 için iyi bir sonuç oluşturuyor. 

Endüstri, güçlü endüstri platformunu sabırsızlıkla bekliyor.” de-

ğerlendirmesinde bulundu.Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu 

Başkanı Han Bekke de “ITMA köklü bir tekstil makineleri fuarıdır 

ancak yıllar geçtikçe fuar sektöre ait endüstri eğilimleri doğrultusun-

da gelişmiştir. Artık hammadde de dahil olmak üzere tüm tekstil ve 

konfeksiyon üretim zincirini kapsıyor. Bu nedenle, dünyanın önde 

gelen markalarını ve giyim eşyalarını üreten IAF (Uluslararası Hazır 

Giyim Federasyonu) üyelerimiz mükemmel bir kaynak platformu 

buluyorlar. Tüketicilere sürdürülebilir şekilde yapılan heyecan veri-

ci ürünleri sunmak için yenilikçi çözümler ararken ITMA 2019’da 

yeni malzemeler ve teknolojiler keşfetmekten memnuniyet duyuyo-

ruz.” sözlerine yer verdi.

from fibre and yarn exhibitors and visitors at the last two ITMA 

shows, ITMA 2019 will include woven, nonwoven and knitted 

fabrics in the fibre and yarn exhibit sector. In addition, digital and 

screen printing inks have been classified in the printing chapter. 

This will allow ink producers to be in the same hall as printing ma-

chinery manufacturers so that visitors can easily source technology 

and consumables.

A new service introduced for the benefit of machinery buyers is 

leasing and financing services, according to ITMA Services, the 

organiser of ITMA 2019. Mr A. E. Roberts, Managing Director 

of ITMA Services, commented, “We have taken a comprehensive 

approach in ensuring the index of products will be extremely useful 

to manufacturers as the global business environment remains chal-

lenging. The launch of ITMA 2019 space application has been ea-

gerly awaited by textile machinery manufacturers and raw material 

producers. We have received a lot of enquiries from past exhibitors 

and interested manufacturers who have not taken part in ITMA 

before. This augurs well for ITMA 2019 and the industry can look 

forward to another strong industry platform.”

Mr Han Bekke, President of International Apparel Federation, 

quoted his wordings as follows; “ITMA is a very established textile 

machinery exhibition but over the years, the exhibition show profile 

has evolved in keeping with industry trends and challenges. It now 

features the entire textile and garment making production chain, 

including raw materials. Hence, our IAF members who represent 

the world’s leading brands and apparel makers find it an excellent 

sourcing platform. As we look for innovative solutions to offer con-

sumers exciting products made in a sustainable way, we are glad to 

be able to explore new materials and technologies in one location 

at ITMA 2019.”
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Domotex Turkey 

Fair which will 

be held in Ga-

ziantep Middle 

East Fair Center 

on 22- 25 May is 

getting ready to 

bring together 

domestic and 

foreign carpet 

makers.  

D
omotex Turkey, 22-25 Mayıs 2017 

tarihleri arasında 4. kez Gaziantep’te 

gerçekleşecek. Gaziantep Ticaret Odası 

(GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıla-

rı Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası 

(GHO) ve Hannover Fairs Turkey işbirliği ile ger-

çekleşecek olan fuar, sektörün önde gelen marka-

larını tek çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. 

Türkiye, Belçika, Çin, Danimarka, Hindistan, 

Endozenya, İran, Ürdün, Rusya ve Özbekistan’dan 

toplam 203 firma 21 bin 509 metrekare alanda 

en yeni ürünlerini sergileyecek. Fuar, makina ha-

lısı sektörünün Avrasya’daki en önemli buluşması 

olarak öne çıkmaya hazırlanıyor. Makine halıları-

nın yanı sıra; el-dokuma halıları, kilim, tekstil yer 

döşemeleri, elastik yer döşemeleri, laminant, ahşap 

ve parkeler de fuar boyunca sergilenen ürünler ara-

sında yer alacak.

Uluslararası Alım Heyetleri Gaziantep’te

Halının merkezi Gaziantep’te gerçekleşecek olan 

Domotex Turkey, katılımcı firmalara Türkiye ve 

Ortadoğu’da yeni iş bağlantıları için önemli fır-

satlar sağlarken, sektörün ticaret hacminde kayda 

değer bir artış sağlanmayı hedefliyor. Domotex 

Turkey, Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 

Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında 

bu yıl ilk kez, Arnavutluk, Bulgaristan, Irak, İsrail, 

Ürdün, Tunus ve Özbekistan’dan satın alma heyet-

D
omotex Turkey will be carried out on 22- 

25 May 2017 in Gaziantep for the 4th 

time. The fair which will be done with 

the collaborations of Gaziantep Chamber of Com-

merce (GTO), Association of Southeastern Anato-

lia Carpet Exporters (GAHİB), Gaziantep Carpet 

Makers Chamber (GHO) and Hannover Fairs Tur-

key is getting ready to bring together sector’s leading 

brands under single roof. 203 firms from Turkey, 

Belgium, China, Denmark, India, Indonesia, Iran, 

Jordan, Russia and Uzbekistan will exhibit their 

brand- new products on 21 thousands 509 square 

meter of area. Fair is getting ready to shine out as 

Eurasia’s most important meeting of machine- 

made carpet. In addition to machine- made carpets, 

hand- knotted carpets, rugs, textile floor covering, 

resilient floor coverings, laminated floorings, wood-

en and parquets will be among the products to be 

exhibited throughout the fair. 

International Procurement Committees 

are in Gaziantep 

As Domotex Turkey which will be realized in Ga-

ziantep, the center of carpet, provides new business 

contacts in Turkey and Middle East for exhibitor 

firms, targets to have a significant increase at trade 

volume of the sector. Domotex Turkey will host 

procurement committee from Albania, Bulgaria, 

Iraq, Israel, Jordan, Tunisia and Uzbekistan for the 

Halı Üreticileri Halının 
Merkezi Gaziantep’te 
Bulușuyor
Carpet Makers Are Getting Together 

In Gaziantep, The Center Of Carpet 

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi‘nde 22-25 Mayıs tarih-

lerinde gerçekleștirilecek olan Domotex Turkey Fuarı, yerli 

ve yabancı halı üreticilerini bulușturmaya hazırlanıyor.
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lerini ağırlayacak. Bunun yanı sıra Türkiye’nin alım gücü, sektör 

dernek ve birlikleri ile birlikte organize edilen Anadolu Delegasyon-

ları programı kapsamında yansıtılacak. 

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Başkanı 

Salahattin Kaplan, yaptığı  değerlendirmede halıcıların bugüne ka-

dar başarıyla göğüsledikleri sektörü daha ileri taşımanın planlarını 

yaptığını söyledi. Fuarın halının başkentinde gerçekleştirilecek ol-

masının da ayrı bir avantaj olduğuna dikkat çeken Kaplan, “Bir-

birinden değerli halı markalarının faaliyet gösterdiği Gaziantep, 

makine halısında söz söyleyen bir şehirdir. Dünyada dokunan 4 

halıdan biri Gaziantep menşelidir. Halının başkentinde böylesine 

önemli bir organizasyon yapılıyor olması bizleri mutlu ediyor” söz-

lerine yer verdi.

“Yenilikçi Ürünlerle Devam Etmeliyiz”

Bugün halıda aranan şehir olmanın gururunu yaşadıklarını ifade 

eden Kaplan, “Bu gururu gelecek nesillere de aktarabilmemiz için 

yenilikçi ürünlerle yola devam etmeliyiz. Sektör temsilcileri bunun 

farkında ve her geçen gün farklı ürünlerle üreticiyi şaşırtmaya devam 

ediyorlar” ifadelerine yer verdi. Türkiye’deki halı üretiminin yaklaşık 

yüzde 85’inin makine halısı olduğunu ve bunun da yüzde 89’unun 

Gaziantep’te dokunduğuna dikkati çeken Kaplan, “Son yıllarda ileri 

teknoloji makinelerde dokunan halılar, Amerika’dan Çin’e, Suudi 

Arabistan’dan, Almanya’ya kadar ihraç edilmektedir. Dünyanın en 

ücra köşelerinde bile Gaziantep’te dokunan halıları görmek müm-

kün. Domotex Turkey, Gaziantep’in halıcılıkta geldiği noktanın gös-

tergelerinden biridir. Farklı ülkelerden de halıcıların katılacağı fuar, 

hem sektör hem de şehir için önemli.“ sözlerine yer verdi.

first time this year within the scope of International Procurement 

Committee with the support of the Ministry of Economy. Besides, 

Turkish purchasing power which is organized with sectoral associ-

ations and foundations will be organized with sectoral associations 

and foundations. 

Salahattin Kaplan, President of Association of Southeastern Anatolia 

Carpet Exporters (GAHİB), says they are planning to carry the sec-

tor forward that the carpet makers have successfully stood to until 

now. Mr. Kaplan who also underlines that the fair will be held in the 

center of carpet is an advantage, says “Gaziantep where lots of pre-

cious carpet brands carry on business; city having right to say word 

on machine- made carpet. One of four carpets made in the world is 

originated from Gaziantep. 

“We Need To Keep On With Innovative Products”

Mr. Kaplan who states that they have the proud of being the city for 

searching on carpet, gives place the following words “In order to trans-

fer this proud to the next generations, we need to keep going with 

innovative products. Sector representatives are aware of this and each 

passing day they continue to surprise manufacturers “.  Mr. Kaplan 

who remarks that about 85% of Turkish carpet manufacture are ma-

chine- made carpet and 89% of this are made in Gaziantep, says “In 

recent years, carpets made on advanced technology are imported from 

USA to China, from Saudi Arabia to Germany. It is possible to see 

carpets manufactured in Gaziantep even in the back of the beyond. 

Domotex Turkey is one of the signs which Gaziantep has reached the 

point at carpet business. The Fair in which carpet makers from different 

countries will participate is important for both the sector and the city“. 
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Evteks Uluslararası 

Ev Tekstili Fuarı, bu 

yıl 16-20 Mayıs 2017 

tarihleri arasında 23. 

kez kapılarını açma-

ya hazırlanıyor. 

The Evteks Inter-

national Home Tex-

tile Exhibition,  to 

be held this year 

between the dates 

of May 16-20, 2017, 

is preparing to open 

its doors for the 23rd 

time.

T
ETSİAD (Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adam-

ları Derneği) işbirliği ile İstanbul Fuarcılık A.Ş. tara-

fından düzenlenen Evteks, bu yıl 23. edisyonuyla yerli 

ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.  CNR Expo 

Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan 23. İstanbul Uluslararası 

Ev Tekstili Fuarı (Evteks) 5 gün boyunca ev tekstili alanında sek-

törün önde gelen firmalarını ağırlayacak.

Yaklaşık bin katılımcının yer alması beklenen Evteks Fuarı’nda, 

tülden perde sistemlerine, banyo ürünlerinden uyku ve yatak 

odası tekstiline, döşemelikten mutfak ve yemek odası tekstiline 

kadar geniş bir ürün yelpazesi sunulacak.

Geçtiğimiz yıl ABD, İran, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindistan, İtalya, İspanya, Ro-

manya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden alıcıyı ağırlayan 

Evteks’e, bu yıl da önemli oranda uluslararası ziyaretçi portföyü 

bekleniyor. 

İnovatif ürünlerin birbirleriyle yarışacağı, TETSİAD işbirliğin-

de gerçekleştirilen Evteks Fuarı’nda; yanmaz kumaşlardan, ısıyı 

tutan kumaşlara, toz ve leke tutmaz kumaşlardan, organik ku-

maşlara kadar pek çok teknik tekstil ürünü sergilenecek.  Sektöre 

katma değer sağlayacak ürünlerin alıcılardan büyük ilgi görmesi 

bekleniyor.

E
vteks, which is actualized by İstanbul Fuarcılık A.Ş. in coop-

eration with TETSİAD (The Association of Turkish Home 

Textile Industrialists and Businessmen) this year with its 23rd 

edition is preparing to host local and foreign visitors. The 23rd Istan-

bul International Home Textile Exhibition (Evteks), which will be 

held at the CNR Expo Centre, will be hosting the leading companies 

taking place within the field of home textiles throughout the 5 days 

of the event.

At the Evteks Exhibition where approximately a thousand participants 

are expected to take part, from veils to curtain systems, bathroom tex-

tiles to bedroom linens and textiles, from upholstery to kitchen and 

dining room textiles, a wide array of products will be showcased. 

Last year Evteks, which had hosted buyers from many countries no-

tably USA, Iran, Russia, Ukraine, United Kingdom, Canada, United 

Arab Emirates, China, India, Italy, Spain and Romania, this year also 

expects to obtain a significant rate of an international visitor portfolio. 

Realized in cooperation with TETSİAD, at the Evteks Exhibition, 

where innovative products will be competing with each other; a vast 

amount of technical textile products ranging from fireproof fabrics, 

heat retaining fabrics, anti-dust and stainproof fabrics to organic fab-

rics will be exhibited. The products ensuring added value to the sector 

are expected to attract great interest from the buyers.

Evteks 23. Kez Kapılarını Açıyor
 Evteks Opens Its Doors For The 23rd Time
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1
3- 15 Haziran 2017 tarihleri arasında Çin’in Zhejiang şehrinde 

bulunan Yiwu Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan 

18. YiwuTex Fuarı, tekstil alanındaki son teknoloji trendlerini 

sergilemenin yanı sıra, girişimcilerine sürdürülebilir gelişmelerde bu-

lunabilmeleri için uygulanabilir çözümleri sunacak.

ERP Akıllı Üretim Hattı Sergi Alanı 

ERP akıllı üretim hattı; iç çamaşırı ve dikişsiz iç çamaşırı için akıllı ve 

dijitalize edilmiş üretim hatlarının; kilitleme, örme, ayar yapma, pa-

ketleme işlemleri gibi üretim safhalarını da kapsayan bir alan olacak. 

Alanda ayrıca veri yönetimi yolu ile üretim güncellemesi de tanıtılacak. 

Çevrimiçi ve çevrimdışı bilgi paylaşımı ile girişimcilere etkili yönetim 

şeklinin de gösterileceği bu alanda, son teknoloji otomatik makine ve 

akıllı yönetim teknolojileri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sanayi Sempozyumu

Fuar ile eş zamanlı olarak düzenlenecek olan bu forumlarda uluslarara-

sı uzmanlar ve alanlarında tanınmış fuar katılımcıları, tekstil alanında 

çalışan ve giyim sanayi girişimciliğinde bulunanlar için etkili bir bilgi 

alışveriş platformu sağlayan sempozyumlara yer verecekler. YiwuTex 

2017’de, ziyaretçilerin son pazar trendlerini yakalayabilmeleri için di-

jital baskı üretimi yapan birçok uygulamanın yanı sıra, ünlü markala-

rın iç giyim ve dikişsiz iç giyim ürünleri ile ilgili defileler de beğeniye 

sunulacak.

T
he 18th YiwuTex 2017 to be held in Zhejiang Prov-

ince, PR China at the Yiwu International Expo 

Centre on the dates of June 13-15, 2017, will in-

vite industry experts to share the latest textile technology and 

development trends, and provide feasible solutions to help 

textile enterprises achieve sustainable development. 

ERP Smart Production Line Display Zone 

The ERP smart production line display zone will  exclusively 

display two smart and digitalized production lines of hosiery 

and seamless underwear, covering the production processes 

of locking, knitting, setting, packaging etc., and demonstrate 

production upgrade through data management. While the 

latest automated machinery and intelligent management 

technology will be introduced, online-to-offline information 

sharing will also be promoted, helping enterprises to visualize 

efficient management. 

Industry Symposia 

A series of forums will be held concurrently during the show 

period. International experts and renowned exhibitors are 

invited to share hot topics of the industry, providing an ef-

fective information platform to textile practitioners and gar-

ment enterprises. 

Yiwutex 2017, Eș Zamanlı 
Etkinliklerle Dikkat Çekiyor

Yiwutex 2017 Draws The Attention With 
Concurrent Events 

Çin’in Zhejiang șeh-

rinde bu yıl 18. kez 

düzenlenecek olan 

YiwuTex Fuarı, tekstil 

alanındaki son teknolo-

ji trendlerini sergileye-

cek.

The 18th YiwuTex 2017 

to be held in Zhejiang 

Province, PR China, 

will be showcasing the 

latest textile techno-

logy and development 

trends. 
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Dornbirn-MFC, 

positioned as 

one of the most 

significant or-

ganizations 

regarding the 

field of man-

made fibres, 

continues to be 

characterized as 

a ‘green event’ 

via its activities 

carried out  with 

respect to sus-

tainability. 

D
ornbirn-MFC, Suni Elyaf Kongresi ‘Ye-

şil Etkinlik” olma özelliğini devam ettir-

meyi amaçlıyor. Etkinliğin ana teması, 

sürdürülebilir erişim, CO2’nin (karbondioksit) 

azaltılması, ekolojik catering, çevre dostu konak-

lama ve aynı zamanda malzeme ve atık yönetimi 

üzerine kurulacak. 

Dornbirn-MFC son yıllarda yavaş yavaş küresel 

bir marka olarak gelişimini sürdürüyor. Sürekli 

artan katılımcı sayısı ve uluslararası orijini, sahip 

olduğu statüyü yansıtıyor. Geçtiğimiz edisyonda 

60’tan fazla yeni şirketten gelen ziyaretçi etkinliğe 

kayıt yaptırmıştı. Toplamda 34 ülkeden 700’ü aş-

kın katılımcı (yüzde 80’i Avrupa, yüzde 15’i Asya 

ve yüzde 5’i, Amerika kıtasından) Dornbrin’i zi-

yaret etti. 

13-15 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek 

yeni edisyon için Asyalı bazı delegasyonlar, şimdi-

den etkinliğe katılacaklarını teyid etti. Etkiniğe ka-

tılacak olan 100’den fazla uzman konuşmacı; fiber 

yenilikleri, hijyen ve sağlık uygulamaları için elyaf, 

tekstil ve nonwoven ürünler, koruyucu uygulama-

lar elyaf, tekstil ve nonwovenlar, spor ve eğlence 

amaçlı kullanılan elyaflar, tekstil ve nonwovenlar-

gibi anahtar temalar üzerinde duracak.

T
he Dornbirn-MFC, Man-Made Fibres 

Congress intends to continue as a “Green 

Meeting & Green Event”. The main 

theme of the event focuses on sustainable arrival, 

reduction of CO2 (carbon dioxide), ecological ca-

tering, eco-friendly accommodations as well as ma-

terial – and waste management.

In recent years Dornbirn-MFC has gradually de-

veloped as a “global brand” and its rising number 

of participants and international origin reflect its 

status. Visitors from more than 60 new compa-

nies were registered last year. Overall, more than 

700 participants from 34 nations visited Dornbirn 

(80% from Europe, 15% from Asia, 5% from the 

Americas). 

A number of delegations from Asia have already 

confirmed their participation to the event, which 

will be actualized on the dates of September 13-

15, 2017. More than a 100 expert lectures that 

will be present at the event will concentrate on the 

key themes, consisting of; Fiber Innovation, fibers, 

textiles and nonwovens for hygiene and healthcare 

applications , Fibers, textiles and nonwovens for 

protective applications, Fibers, textiles and nonwo-

vens for sports and leisure wear. 

DORNBIRN-MFC 
‘Yeșil Etkinlik’ Özelliğini 
Sürdürüyor
DORNBIRN-MFC Remains Its 

‘Green Event’ Quality

Suni elyaf çalıșmalarının en etkili organizasyonlarından 

biri olan Dornbirn-MFC, sürdürülebilirlik çalıșmalarıyla 

‘yeșil etkinlik’olma özelliğini sürdürüyor.
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Etkinlikte, Veolia Water Technologies / USA tarafından su 

yönetimi konularında son derece ilgi çekici konuşmalar ve 

Almanya’dan Marine Litter (mikro plastikler) konulu 3 ko-

nuşma gerçekleştirecek. Hastane, hemşirelik ve implantoloji 

alanlarında tıp ve hijyen uygulamaları ile son gelişmeler et-

kinlikte tanıtılacak. Koruyucu uygulamalar alanında ise giriş 

konuşmasını yapması için, uzay araştırmasına yönelik alev 

geciktirici tekstil elyafları konusunda bir NASA / ABD ko-

nuşmacısı yer alacak. Bunun yanı sıra, koruyucu kıyafetlerin 

küresel bir üreticisi en son gelişmeleri ve tedarik zincirinin ön 

aşamalarının sahip olduğu gereklilikleri etkinlikte tanıtacak. 

Spor kıyafeti alanında, yenilikçi bir outdoor markası olan Va-

ude, konuyu sunumlarıyla zenginleştirecek. Endüstri ve araş-

tırmanın sunduğu zengin katkılar, işlevselleştirme ve ekolojik 

üretim süreci konusuna ışık tutacak. Başarılı Genç Bilim İn-

sanları Forumu da etkinliğin son gününde gerçekleştirilecek.

Kongrenin açılışının gerçekleşeceği günden önce  ise “Teks-

til ve Nonwoven Atığı - Tehdit mi yoksa Fırsat mı?” konu-

lu panele yer verilecek. Bu güncel konu; elyaf endüstrisi, 

downstream süreçleri, perakende ve atık yönetim şirketlerin-

den gelen uzman bir takım tarafından ele alınacak. Dorn-

birn-MFC, CIRFS (Avrupa Kimyasal Elyaf Birliği), EDANA 

(Nonwovens Sanayi Birliği) ve ISWA (Uluslararası Katı Atık 

Birliği) öncülüğünde bu yıl da sektördeki öncü konumunu 

sürdürecek.

At the event, highly attractive lectures on the issues of water manage-

ment by Veolia Water Technologies / USA and 3 lectures on “Marine 

Litter (micro plastics)” from Germany will be realized. Latest devel-

opments with applications of medicine and hygiene in the fields of 

hospital, nursing and implantology will be presented. For the in-

troductory lecture in the field of protective applications a speaker 

of NASA/ USA could be acquired on the issue of flame retardant 

textile fibers for space research. Inter alia a reputable global producer 

of protective clothing will present the latest developments and the 

requirements of the preliminary stages of the supply chain. In the 

field of sportswear Vaude the innovative and repeatedly rewarded 

outdoor brand will enrich the topic with its presentations. Appealing 

contributions from industry and research will be delivered on the 

issue of functionalization and ecological manufacturing process. The 

successful “Young Scientists` Forum” will also be performed on the 

final day this year.

One day prior to the opening of the Congress, an expert panel with 

the title “Textile & Nonwovens Waste“– a Threat or Opportunity?” 

will be actualized.  This highly topical issue will be handled precisely 

by an expert team from the fiber industry, the downstream stages as 

well as retail and for the first time from the waste disposers (Waste 

Management Companies). Dornbirn-MFC, CIRFS (European 

Chemical Fiber Association), EDANA (Association of the Nonwo-

vens Industry) and ISWA (International Solid Waste Association) 

operate as promoters of this unique event.








