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2018 and 2019 Will Be Busy 

Years for Textile Sector

Tekstil, konfeksiyon ve moda endüstrisin-
de üretimler hız kesmeden sürerken, yeni 
teknolojiler de bu hıza ayak uydurmaya de-

vam ediyor. Gerçekleştirilen yeni yatırımlarda birbi-
rinden özel teknolojilerin kullanılması için yarışan 
tekstil makine ve aksesuar üreticileri ise bu yenilik-
leri sergileme fırsatını oldukça iyi değerlendiriyor.

Bu alanda sektörün merakla beklediği dünyanın en 
önemli tekstil ve konfeksiyon teknolojisi fuarı olan 
ITMA 2019 için başvurular başladı. 1951’den beri her 
dört yılda bir düzenlenen fuar, tekstil ve hazır giyim üre-
tim zincirinin yanı sıra hammaddeleri de vitrine çıkarı-
yor. 2015 yılında Milano’da yapılan son ITMA Fuarı, 
108.268 metrekarelik alanda 46 ülkeden 1.691 katılımcı 
ve 147 ülkeden yaklaşık 123 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı.

2019 edisyonu için planlanan yeni ürün grupları fuara 
hareketlilik getiriyor. Woven, nonwoven ve örme ku-
maşlar, elyaf ve iplik sektörlerinin yanı sıra fuarda dijital 
baskı mürekkepleri de baskı bölümünde sınıflandırıla-
cak. Gerçekleştirilen bu yenilik ile ITMA 2019 tekstil ve 
konfeksiyon üretim zincirinin tüm alanlarını kapsamaya 
hazırlanıyor. Tekstil Dünyası Yayın Grubu’nun medya 
sponsorları arasında yer aldığı ve ECR Fuarcılık ile bir-
likte kapsamlı bir fuar tur organizasyonuna imza attığı 
ITMA 2019’da Türk tekstil sektörünün önemli temsilci-
leriyle birlikte kapsamlı bir teknoloji şovuna ev sahipliği 
yapmış olacak.

Bununla beraber ECR Fuarcılık tarafından düzenlenen 
Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fua-
rı’nın 4. edisyonu için de tarih açıklandı. 27-29 Eylül 
2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş Kafum Fuar 
Merkezi’nde bir kez daha Türk tekstil sektörünün 
önemli temsilcilerini ağırlamaya hazırlanan KTM 
2018, ITMA Fuarı öncesinde tekstil sektöründeki 
yeni teknolojilerin sergileneceği bir lansman niteli-
ğinde olacak. Tekstil sektörü için hareketli geçeceğine 
inandığımız 2018 ve 2019 yıllarında sektörün bek-
lentilerinin de karşılık bulmasını umuyor, son olarak 
tüm sektör temsilcilerimizin Ramazan Bayramı’nı 
kutluyoruz.

While the productions in textile and 
fashion sector continue at full fling, 
new technologies keep the pace 

with them. In the new investments textile pro-
ducers who compete among themselves to use 
those new technologies, make use of the oppor-
tunity to present those innovations.

ITMA 2019 applications which are the world’s 
most important textile and outfit production 
technologies fair have started. �e fair has been 
organized since 1951 and presents raw materi-
als as well as textile and ready-to-wear products. 
ITMA Fair was held in Milano in 2015 and 
hosted 1691 participants from 46 countries and 
123 thousand visitors from 147 countries in a 
108.268 meter square area.

�e new product groups that are planned for 
2019 edition bring mobility to the fair. Wo-
ven, nonwoven and weaved products, fiber and 
yarn sectors as well as digital printing inks will 
be classified in printing section. With this inno-
vation ITMA 2019 is preparing to cover all the 
sections of textile and outfit production chains.
ITMA 2019 of which Tekstil Dünyası is one of 
the media sponsors together with ECR Fuarcılık, 
will be a place for a broad technology show to-
gether with the important representatives of 
Turkish textile sector.

�e International Kahramanmaraş Textile Ma-
chinery Exhibition’sdates for the fourth edition 
are also announced. KTM 2018 will be hosting 
the important names of Turkish textile sector at 
Kafum Fair Center between September 27th-
29th 2018 and it will be kind of a launching 
meeting at which the new technologies in textile 
sector will be presented.We believe that 2018 
and 2019 will be good years for the textile sec-
tor, hope that the sector’s expectations will be 
fulfilled and celebrate the Feast of Ramadan of 
all our representatives of the sector.

2018 ve 2019 Tekstil Sektörü İçin 
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Tekstil sektörüne yö-
nelik son teknolojilerin 
sergileneceği Ulusla-
rarası Kahramanma-
raș Tekstil Makineleri 
Fuarı, 27-29 Eylül 2018 
tarihlerinde dördüncü 
kez kapılarını açacak.

The International Kah-
ramanmaraș Textile 
Machinery Exhibition 
Fair which presents 
the latest develop-
ments in textile sector 
will open its gates 
for the fourth time on 
September 27th-29th 
2018.

Ulusal ve uluslararası tekstil teknoloji üreticilerini, tekstil 
üretiminin merkezi olan Kahramanmaraş’ta dördüncü 
kez buluşturmaya hazırlanan Uluslararası Kahraman-

maraş Tekstil Makineleri Fuarı-KTM 2018’in açılış tarihi 27-29 
Eylül 2018 olarak belirlendi. Tarihin açıklanmasının ardından 
KTM 2018 için tanıtım çalışmaları tüm hızıyla başladı.

Gerçekleştirdiği organizasyonlarla sektörde adından başarıyla 
söz ettiren ECR Fuarcılık tarafından dördüncü kez düzenlenen 
KTM 2018, ulusal ve uluslararası birçok katılımcı ve ziyaretçiyi 
bir kez daha Kahramanmaraş’ta ağırlamaya hazırlanıyor. Nisan 
ayında gerçekleştirilen üçüncü edisyonunda Türk ve dünya tekstil 
endüstrisinde önemli firmaları bir araya getiren KTM 2017, 16 
ülkeden 189 dünya markasını Kahramanmaraş ve bölge tekstilcisi 
ile buluşturmuştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbir-
liği, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve İstanbul Tekstil 
İhracatçı Birlikleri ana sponsorluğunda Kafum Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Uluslararası KTM 2017 Fuarı 3 gün boyunca; 
Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Niğde, Osmaniye, 
Şanlıurfa, Denizli, Bursa, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Tekirdağ 
ve İstanbul gibi 21 şehirden 7.973 ziyaretçiyi ağırladı. İplik, örgü, 
dokuma, teknik tekstil, nonwoven, boya-baskı, tekstil terbiye, 
makine aksesuar ve yedek parça sektörlerinden dünya çapında 
firmaların katılacağı dördüncü edisyonu ile Kafum’da yer alacak 
olan Uluslararası KTM 2018 Fuarı, tekstil sektöründeki yeni tek-
nolojileri tanıtmanın yanı sıra, B2B görüşme ortamıyla önemli iş 
bağlantılarının adresi olacak.

The International Kahramanmaraş Textile Machinery 
Exhibition opening dates which brings together na-
tional and international textile technologies producers 

at the center of textile production Kahramanmaraş are deter-
mined as September 27th-29th 2018. After the announcement 
of the dates KTM 2018’s promotion works started at full steam.

KTM 2018 is being organized for the fourth time by ECR 
Fuarcılık which has a successful reputation with its works in the 
sector and now it is getting ready for hosting many national 
and international participants and visitors in Kahramanmaraş 
one more time. In the third edition which was held in April, 
KTM 2017 brought together the important firms of Turkish 
and world textile industry and 189 world brands from 16 coun-
tries met with the textile producers of Kahramanmaraş and the 
region. In collaboration with Kahramanmaraş Metropolitan 
Municipality, Kahramanmaraş Trade and Industry Chamber 
and Istanbul Textile Exporters Association, KTM2017 Exhibi-
tion hosted 7973 visitors from 21 cities mainly from Kahraman-
maraş, Gaziantep, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Denizli, Bursa, 
Kayseri, Malatya, Adıyaman, Tekirdağ and Istanbul for three 
days at Kafum Fair Center. KTM 2018 Exhibition at Kafum 
which will host international firms in yarn, embroidery, knit-
ting, technical textile, nonwoven, coloring-printing, machine 
accessories and replacement parts sectors will also be the address 
of business connections with B2B meetings besides presenting 
the new technologies in textile sector.

KTM 2018’in Tarihi Açıklandı
KTM 2018’s Dates Are Announced

8
international textile machinery exhibition

4.
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As part of the 
incentive sche-
mes announced 
by the Ministry 
of Economy, 
large-scale sup-
ports provided 
to the textile se-
ctor concentrate 
on the Southe-
ast and Black 
Sea regions and 
investments of 
Aegean indust-
rialists seems 
to be sliding 
towards these 
regions.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yılbaşın-
da açıklanan teşvik uygulamalarına ilk 
olumlu cevap tekstilcilerden geldi. Ba-

kanlık, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi’nde 
yatırım yapacak girişimcilere yeni bir teşvik 
paketi açıklamıştı. Bu teşvik ardından harekete 
geçen tekstil firmaları bu kapsamda yeni üre-
tim merkezlerini söz konusu bölgelerde açma-
ya karar verdi. Özellikle hazır giyim alanında 
faaliyet gösteren firmalar bu bölgelere yatırım 
yaparak yeni istihdamlar yaratmayı hedefliyor.

Batı kentlerinde tekstil alanında faaliyet gös-
teren dev isimler de bu teşvikler kapsamında  
Güneydoğu’da ve Karadeniz’de yeni yatırımlar-
la bu bölgelere değer katmaya hazırlanıyor. 

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, Avrupalı 
ülkelere ihracat yapan öncü firmaların ve hazır 
giyim alanında yurtiçinde çalışmalarını yürü-
ten birçok markanın teşvik kapsamında söz ko-
nusu bölgelere yeni fabrikalar açmayı planladı-
ğını söyledi. Haber7’ye konuşan Kızılgüneşler, 
İzmir’de üretim merkezi olan sekiz üreticinin 

The first positive response to the incentive 
practices announced by the Ministry of 
Economy at the beginning of the year 

is given by textile companies. �e Ministry has 
announced a new incentive package for entrepre-
neurs who will invest in the Southeast and Black 
Sea Region. After this incentive, the textile compa-
nies intending to act in this context decides to open 
new production centres in the mentioned regions. 
Particularly the companies operating in apparel seg-
ment aims to create new employment opportunities 
by investing in these regions.

Giant names operating in the textile sector in the 
western cities are preparing to add value to these 
regions with new investments in the Southeast and 
the Black Sea as part of these incentives. 

According to the Aegean Apparel Exporters Asso-
ciation President Emre Kızılgüneşler, many brands 
are planning to open new factories under the scope 
of such incentive. It is also said that eight producers 
who have a production facility in Izmir have started 
to concentrate their investment in provinces such as 
Batman and Adıyaman.

Tekstil Yatırımları Egeyi 
Teğet Geçti
Investments On Textiles Slightly 
Touches Aegean Region
Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan teșvik uygu-
lamaları kapsamında, tekstil sektörüne verilen büyük 
ölçekli destekler Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerine 
yoğunlașınca, Egeli sanayicilerin yatırımları da bu böl-
gelere kaydı.
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yeni yatırımlarının Batman ve Adıyaman’da yoğunlaştığını 
belirtti. Buna rağmen Ege Bölgesi tekstil ve hazır giyim sek-
töründeki önemli konumunu sürdürüyor. Yeni yatırımlar için 
küçük kapsamlı teşvikler verilmesi nedeniyle, işletme sahipleri 
mevcut yatırımlarda kapasite artırımına gidiyor.

Ege Bölgesinde Yatırım Teşvikleri
Ekonomi Bakanlığı tarafından, KDV istisnası, gümrük vergi-
si muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, 
sigorta primi işveren hissesi desteği, KDV iadesi gibi alanlar-
da sunulan destekler ve 
Eximbank kredileri yeni 
yatırımlar için girişimcile-
ri ve iş adamlarını cesaret-
lendiriyor.

Teşvik uygulaması açı-
sından sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyine göre 
altı ayrı bölge belirlen-
miştir. Ege Bölgesinde yer 
alan kentlerimizden İzmir 
ve Muğla 1. Bölgede,  De-
nizli ve Aydın 2. Bölgede; 
Manisa ve Uşak 3. Bölge-
de, Kütahya ve Afyon ise 
4. Bölgede yer alıyor.

Genel teşvik sisteminde 
asgari yatırım tutarı I. ve 
II. bölgelerde 1 Milyon 
TL, 3, 4, 5 ve 6. bölge-
lerde ise 500 Bin TL olan 
yatırımlar teşvik kapsamı-
na alınıyor. Büyük ölçekli 
yatırımlarda asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre 
farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak be-
lirlenmiş durumda.

Teşviklerden faydalanabilmek için, öncelikle “Yatırım Teşvik 
Belgesi” düzenlenmesi gerekiyor. Teşvik belgesi, yatırımın ka-
rakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tes-
pit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üze-
rinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir 
belge olup kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek 
yatırımlar için düzenleniyor.

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, 
birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları(genel ve 
özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve 
kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki 
hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu 
kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıf-

Nevertheless, the Aegean region maintains its prominent position in 
the textiles and apparel sector. Since small-scale incentives are provid-
ed for new investments, business owners are going to increase their 
capacity as a part of their existing investments. 

Investment Incentives In Aegean Region
�e Ministry of Economy encourages entrepreneurs and business-
men for new investments in Eximbank loans and supports offered in 
areas such as VAT exemption, customs tax exemption, tax reduction, 
interest support, investment location, insurance premium support 

for employers as well as 
VAT refund.

For the implementation 
of incentive application, 
six different regions are 
identified according to so-
cio-economic development 
level. Our cities in the Ae-
gean Region are Izmir and 
Mugla are located in the 1. 
Region, Denizli and Aydın 
in the 2. Region; Manisa 
and Uşak are in the 3. Re-
gion while Kütahya and 
Afyon are located in the 4. 
Region.

Under the general incentive 
system, minimum invest-
ment amount in general in-
centive system I and II is 1 
million TL while it is  500 
thousand TL in 3, 4, 5 and 
6 regions. �e minimum 

fixed investment amount in large-scale investments differs according 
to the investment subject, yet it is determined to be minimum 50 
Million TL.

In order to benefit from incentives, “Investment Incentive Certifi-
cate” must be prepared first. �e incentive certificate is a document 
containing the characteristic values of the investment and providing 
the opportunity of benefiting from the registered support elements 
should the investment is performed in accordance with these values 
and the stipulated conditions and it is arranged for the investments 
to be carried out in accordance with the purposes of the decision.

Real persons, ordinary partnerships, capital companies, cooperatives, 
unions, partnerships, public institutions and organizations (includ-
ing institutions and organizations with general and special budgets, 
special provincial administrations, municipalities and state economic 
enterprises as well as organisation and agencies whose share percent-
age in their share amount exceed fifty percent) professional organisa-
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Haber: Derya Çağan Çakırlar

lar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri 
teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebiliyorlar. Teşvik 
belgesi düzenlenebilmesi için Ekonomi Bakanlığına müracaat 
ediliyor.

Genel teşvik uygulamaları kapsamında: Gümrük vergisi 
muafiyeti, katma değer vergisi (KDV) istisnası, gelir vergisi 
stopajı desteği (altıncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar 
için) ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanıyor.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında: Gümrük vergisi 
muafiyeti, katma değer vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, 
sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi. Faiz 
desteği (üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerdeki ya-
tırımlar için), gelir vergisi stopajı desteği (altıncı bölgede ger-
çekleştirilecek yatırımlar için) ve sigorta primi desteği (altıncı 
bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) veriliyor.

Büyük ölçekli yatırım teşvikleri kapsamında: Gümrük ver-
gisi muafiyeti, katma değer vergisi (KDV) istisnası, vergi indi-
rimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, 
gelir vergisi stopajı desteği (altıncı bölgede gerçekleştirilecek 
yatırımlar için), sigorta primi desteği (altıncı bölgede gerçek-
leştirilecek yatırımlar için) sağlanıyor.

Ar-Ge ve çevre yatırımlarının teşviki kapsamında: KDV İs-
tisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteği desteklerinden 
yararlanılıyor.

Ege Bölgesi’nde Yatırım Teşvik Başvuruları 
Modernizasyon Ağırlıklı
Teşvik Paketinde yer alan desteklerden yararlanmak isteyen 
işletme sahipleri başvurularını hızlandırdı. Ancak teşvik un-
surlarının 6. Bölgede yoğunlaşması Ege Bölgesi’ne olan ilgiyi 
azalttı.

Resmi Gazete’de yayınlanan 2017 yatırım teşvik belgesi baş-
vurularına göre, Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilen teşvik başvu-
rularında önceliği enerji, eğitim ve turizm ağırlıklı yatırımlar 
alıyor.  Yok denecek kadar az sayıda bulunan tekstil yatırımları 
ise genellikle modernizasyon ağırlıklı.  Şubat ayında yatırım 
teşvik belgesi başvurusunda bulunan şirketler arasında Deniz-
li’den dokuma ve giyim sektörüne yönelik imalat gerçekleştiren 
Bozbaylar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. yer alıyor.  Nisan ayın-
da yapılan başvurularda ise yine Denizli’den dokuma ve giyim 
sektörüne yönelik imalat gerçekleştiren Forte Boya ve Apre 
Tekstil San ve Tic. A.Ş yer alıyor. Her iki işletmenin başvuru 
nedeni de modernizasyon olarak belirtiliyor. 

Özellikle ev tekstil üretiminin önemli merkezlerinden Deniz-
li, yeni yatırımlar konusundaki  potansiyelini farklı bölgelere 
kaptırırken, teşviğin yoğunlaştığı bölgeler, batıdaki yatırımcı-
ları kendine çekmeye devam ediyor.

tions, associations and foundations with public organisation nature 
and branches of foreign companies in Turkey may may apply for a 
certificate of incentive issuance. �e Ministry of Economy shall be 
applied for the issuance of an incentive certificate.

Within the context of general incentive programs: Customs tax 
exemption, value added tax (VAT) exemption, income tax withhold-
ing support (for investments to be made in the sixth region) and 
insurance premium employer support are provided. 

Within the context of regional incentive programs: Customs tax 
exemption, value added tax (VAT) exemption, income tax withhold-
ing  and insurance premium employer support and determining an 
investment location, Interest support (for investments to be made in 
the third, fourth, fifth and and sixth region), income tax withhold-
ing support (for investments to be made in the sixth region) and 
insurance premium support (for investments to be made in the sixth 
region) are provided.

Within the context of large-scale investment incentives: Customs 
tax exemption, value added tax (VAT) exemption, tax deduction, in-
surance premium employer support, determining an investment lo-
cation, income tax withholding support (for investments to be made 
in the sixth region), insurance premium support (for investments to 
be made in the sixth region) are provided.

Within the context of R&D and environment investments: It can 
be benefited from VAT exception, customs tax exemption and loan 
support.

Investment Incentive Applications In �e Aegean 
Region Modernisation-Weighted
Business owners who wish to benefit from the support in the incen-
tive package speed up their applications. However, the concentration 
of the incentive elements in the 6th region has reduced the interest 
in the Aegean region.

According to the applications lodged for investment incentive certif-
icate for 2017 as published in the Official Gazette, priority is given 
to investments in energy, education and tourism in the Aegean Re-
gion.  Textile investments, which are quite few, are mostly moderni-
sation-specific.  Making productions for woven and apparel sector in 
Denizli, Bozbaylar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Sti. is listed among the 
companies that have applied for investment incentive certificate in 
February.  As for the application made in April, Forte Boya ve Apre 
Tekstil San ve Tic. A.Ş. making productions for woven and apparel 
sector in Denizli is listed. �e reason of application of both compa-
nies is stated to be modernisation. 

While Denizli, one of the most important centres  of home textile 
production in particular, has lost the potential of new investments to 
different regions, the regions in which the incentive is concentrated, 
still continue to attract investors to the West.
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Techtextil 2017 
at which tech-
nical textile and 
nonwoven prod-
ucts were pre-
sented and Tex-
process which 
took place at 
the same time 
with Techtex-
til hosted 1789 
participants 
from 55 coun-
tries.

Frankfurt am Main’da 9-12 Mayıs 2017 
tarihlerinde gerçekleştirilen Techtextil, Av-
rupa Uzay Ajansı (ESA) ve Alman Uzay 

Merkezi (DLR) işbirliği ile uzay sanayisine yöne-
lik teknik tekstil ürünlerini sergiledi. Ziyaretçiler 
fuarda özel yapılmış bir hava yastığı, ışıldayan ve 
ısıtılabilen elbiseler, akıllı diz bandajları ve tekstil 
takviyeli çimento gibi yenilikleri de yakından ince-
ledi.Teknik tekstil ürünleri ve nonwovenlara yöne-
lik düzenlenen Techtextil ve eş zamanlı düzenlenen 
Texprocess, 55 ülkeden gelen toplamda 1,789 katı-
lımcıyı ağırladı. 2015 yılında ise 52 ülkeden 1,389 
katılımcının yer aldığı Techtextil, şu ana kadar dü-
zenlenen en büyük edisyonunda, tekstil malzeme 
ve teknolojilerinin potansiyel uygulama alanlarını 
gösterime sundu. 114 ülkeden 47,500 ziyaretçiyi 
ağırlayan fuar, teknik tekstil alanında en yenilikçi 
teknolojiler ve en son ürünleri sergiledi.

Messe Frankfurt GmbH Yönetim Kurulu Üyesi 
Detlef Braun, “Endüstri 4.0, akıllı ve fonksiyonel 
tekstiller ve artık geleceğin trendleri değil. Günü-
müzde tekstil endüstrisi gelişiyor. Eğer geleceğe la-
yık bir endüstri belirlenecekse bu kesinlikle tekstil 
endüstrisidir. Bununla birlikte, dijitalleşme çağın-

Techtextil took place at Frankfurt am Main 
on May 9th-12th and presented textile 
products for space industry in collabora-

tion with European Space Agency(ESA) and Ger-
man Space Center(DLR). Visitors examined new 
products such as a customized airbag, shining and 
self-heated dresses, smart knee bandages and textile 
consolidated cement.

Texprocess which took place simultaneously with 
Techtextil  presented technical textile and nonwo-
ven products, hosted 1789 participants in total 
coming from 55 different countries. In 2015 1389 
participants from 52 countries took their places at 
Techtextil, and this year during its biggest edition 
the fair presented the potential areas of usage of 
textile products and technologies. �e fair hosted 
47,500 visitors form 114 countries and presented 
the latest products and the most innovative technol-
ogies in technical textile area.

Messe Frankfurt GmbH’s Board Member Detlef 
Braun said: “Industry 4.0, smart and functional tex-
tiles are the future trends now. �e Textile industry 
is developing today. If an industry for future is to be 

Techtextil 2017, Uzayda 
Yașam Konsepti ile İlgi 
Gördü
Techtextil 2017 Drew Attention with 
Its ‘Life in the Space’ Concept 

Teknik tekstil ve nonwoven ürünler konusundaki yenilik-
lerin sergilendiği Techtextil 2017 ve eș zamanlı düzen-
lenen Texprocess, 55 ülkeden toplam 1,789 katılımcının 
ürünlerine ev sahipliği yaptı.
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da bile, kişisel bir fikir alışverişi ve görüşler önemlidir. Bu nedenle 
çok sayıda ziyaretçinin Techtextil ve Texprocess’e gelmesinden ol-
dukça memnuniyet duyduk.” sözlerine yer verdi.

Tüm Sanayi Liderlerinin Katıldığı Uluslararası 
Bir Profil Temsil Edildi 
Almanya’dan 423 ve diğer ülkelerden katılan 1,054 katılımcı ile 
birlikte, Techtextil fuarında uluslararası profil seviyesi yüzde 71’e 
yükseldi. Lübnan, Meksika ve Vietnam, fuarda ilk kez temsil edilen 
ülkeler oldu.  Belçika, Kanada, Çin, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, İtalya, Portekiz, Güney Kore, İsviçre, Tayvan, Türkiye, İngil-
tere ve ABD, pavilyonlar aracılığıyla temsil edildi. İspanya, Polon-
ya, İtalya, Hollanda ve Türkiye başta olmak üzere; Avrupa, Çin ve 
Hindistan’dan gelen katılımcılar sayesinde katılımcı sayısında genel 
bir artış kaydedildi. En büyük katılımcı gruplarını ise 762 firma 
ile endüstriyel uygulamalar, 673 katılımcı ile otomobil ve havacılık 
endüstrileri, 559 katılımcı ile mimarlık ve bina sektörü ve 488 katı-
lımcı ile iş güvenliği oluşturdu. En hızlı büyüme endeksi ise sırasıyla 
sanayi segmenti (+73), spor (+57), mobilite (+55) ve hazır giyimde 
(+48) kaydedildi.

Techtextil ile eş zamanlı olarak düzenlenen Texprocess Fuarı’nda ise 
36 ülkeden 312 katılımcı yer aldı. Tekstil ve esnek malzeme üreti-
minde kullanılan en yeni makineler, tesis, süreçler ve hizmetler tanı-
tıldı. Texprocess’in bu yılki odak noktası ise dijital tekstil baskısı oldu.

chosen, it is definitely the textile industry.  Besides, even in the age 
of digitalization, exchange of personal ideas and visions are import-
ant.  So, we are very pleased to have many visitors at Techtextil and 
Texprocess.”

An International Pro�le Was Represented with �e Participation 
of All Industry Leaders
Techtextil fair’s international profile increased up to 71% by 423 
participants from Germany and 1054 participants from other coun-
tries. Lebanon, Mexico and Vietnam participated for the first time 
this year. Belgium, Canada, China, Croatia, Czech Republic, France, 
Italy, Portugal, South Korea, Switzerland, Taiwan, Turkey, England, 
and the U.S were represented by pavilions. �ere was an increase 
in the number of participants mainly from Spain, Poland, Italy, the 
Netherlands and Turkey, and also from Europe, China and India. 
�e biggest participant groups were industrial applications with 762 
firms, automotive and aviation industries with 673 participants, ar-
chitecture and construction sector with 559 firms and work safety 
with 488 participants. �e biggest growth index was in the industry 
segment (+73), sports (+57), mobility (+55) and ready-to-wear (+48).

Texprocess which took place at the same time with Techtextil host-
ed 312 participants from 36 countries. Newest machines for flexible 
products production, production plants, processes and services were 
presented. Texprocess’ focus this year was on digital textile printing.
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German techno-
logy was power-
fully represen-
ted by the 62 
member com-
panies of VDMA 
at the Techtextil 
and Texprocess 
Fairs, which was 
held in May. 

Techtextil 2017’ye katılan VDMA üye-
leri, ürün ve çözümlerini yakından ta-
nıtma fırsatı buldu. Ayrıca fuar kapsa-

mında genç mühendislere destek veren VDMA, 
eş öğrenciye seçkin ve yaratıcı başarıları nedeniyle 
tez, master ve seminer tebliği kategorilerinde Wal-
ter Reiners-Stiftung ödülü verdi.Techtextil Fuarı 
ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Texprocess ise 
tekstil ve esnek malzemelerin işlenmesine yönelik 
yenilikleri sergiledi. Uluslararası katılımcılar, 9-12 
Mayıs tarihleri arasında dördüncü kez ziyaretçilere 
tekstil ve esnek malzemeler imal etmeye yönelik en 
son teknoloji ürünü makinelerini, ekipmanlarını, 
prosedürlerini ve hizmetlerini tanıttı.

Texprocess’te Megatrend Bireyselleştirme 
ve Endüstri 4.0
Ayakkabı, hazır giyim ürünleri veya otomotiv 
sektöründe bireysel ürünlere olan talep yıllardır 
düzenli bir şekilde artış gösteriyor. Bireysellik, 
maliyet düşürme ve sürdürülebilirliğe yönelik 
hem yeni üretim prosedürleri hem de yeni ticari 
yaklaşımlar gerektirir ve üretimdeki tüm değer 
zinciri için otomasyon ve sayısallaştırma konu-
sundaki ihtiyacı artırır.

The VDMA members, who participated at 
Techtextil 2017, seized the opportunity to 
present their products and solutions. With 

the support provided by VDMA to the success-
ful young engineers within the scope of the trade 
fair, five students were awarded prizes of the Wal-
ter Reiners-Stiftung (Foundation) in the categories 
dissertation, master and seminar paper for their 
outstanding and creative achievements. Additionally, 
Texprocess, which was held concurrently with Tech-
texil 2017, presented the innovations for processing 
textile and flexible materials. Between the dates of 
May 9-12, 2017, international exhibitors showcased 
their latest machines, equipment, procedures and ser-
vices for manufacturing textile and flexible materials 
to trade visitors for the fourth time.

Megatrend Individualisation and 
Industrie 4.0 at Texprocess 
�e demand for individual products, whether 
shoes, garment or the countless configuration pos-
sibilities in the automotive sector has been growing 
steadily for years. �e desire for individuality, cost 
reduction and sustainability requires both new pro-
duction procedures and new business approaches 

VDMA Üyeleri Techtextil 
ve Texprocess’e Katıldı
Members of VDMA Participated at 
Techtextil & Texprocess
Mayıs ayında gerçekleștirilen Techtextil ve Texprocess 
Fuarına katılan 62 VDMA üyesi șirket,  Alman teknoloji-
sini güçlü bir șekilde temsil etti.
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Texprocess fuarında değerlendirmelerini paylaşan VDMA 
Tekstil Bakımı, Kumaş ve Deri Teknolojileri Genel Müdürü 
Elgar Straub, “Müşterilere özel ürünlere yönelik esnek ve yük-
sek kaliteli hazır giyim üretimi çok fazla talep görüyor” dedi. 

Bu amacı gerçekleştirmek için, özellikle dikiş ve hazır giyim 
teknolojisi üreticileri ve teknik tekstil işleme makineleri için 
esnekliğin şart olduğunu belirten Straub, sözlerine şöyle devam 
etti; “Ortak bir veri tabanı ve veri güvenliği, hazır giyim ve tek-
nik tekstil ürünlerinin tasarımı, işlenmesi ve lojistiğinin dijital 
olarak birbirine bağlanmasının koşullarıdır. Bulut çözümleri 
nedeniyle, veriler tam değer zinciri boyunca erişilebilir olmaya 
devam etmeli. Geleneksel üretim hatları ise paralel olarak var 
olmaya devam edecek.” 

Endüstri 4.0 Gelişmeleri Ele Alındı
Hazır giyim üretim döngülerinin gittikçe daha hızlı olmasıy-
la birlikte, malzemeleri işleyen etkili bir sisteme olan gerek-
sinimlerin de sürekli arttığına dikkat çeken VDMA; Tekstil 
Bakımı, Kumaş ve Deri Teknolojileri ile ilgili bir basın kon-
feransı düzenledi. Konferansta, EFKA, ShangGong Europe 
Group (Grup üyeleri: Dürkopp Adler, Pfaff Industrie Syste-
me ve Maschinen GmbH & KSL) şirketleri ise hazır giyim 
teknolojisi sektörü ile teknik tekstil ürünlerini işleyen maki-
neler için Endüstri 4.0 gelişmeleri hakkında güncel bir genel 
bakış sundu.

and increases need in automation and digitalization for the entire 
value chain in production.  

On the occasion of the VDMA press conference at Texprocess trade 
fair, Elgar Straub, Managing Director of VDMA Textile Care, Fabric 
and Leather Technologies, quoted his wordings stated as; “A flexible 
and top-quality garment production for customer-specific garment is 
much in demand”. Mr. Straub, emphasizing that in order to achieve this 
goal, flexibility was a must, particularly for manufacturers of sewing and 
garment technology and of machines for processing technical textiles, 
continued his wordings quoted as; “A common database and data safety 
are conditions for digital interlinking of design, processing and logistics 
of garment and technical textiles. Due to cloud solutions, the data must 
remain available throughout the complete value chain. Traditional pro-
duction lines will continue to exist in parallel.”

Advancements in Industrie 4.0 Were Addressed 
At the press conference of Textile Care, Fabric and Leather Technologies, 
VDMA emphasized that with garment production cycles becoming 
faster and faster, requirements for an efficient system to process materi-
als were constantly increasing. At the conference, the companies EFKA, 
ShangGong Europe Group (Members of the Group: Dürkopp Adler, 
Pfaff Industriesysteme and Maschinen GmbH & KSL) and Veit pre-
sented a current overview on the latest Industrie 4.0 developments in the 
sewing and garment technology sector as well as for machines processing 
technical textiles.
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The USTER® 
TESTER 
6-C800 is 
ready for the 
most de-
manding tech-
nical textiles 
applications.

Teknik tekstil uygulamalarındaki çeşitlilik, 
kullanılan hammaddede ihtiyaç duyulan 
çok çeşitli kalite özellikleriyle eşleştirilir. 

Bu nedenle filaman iplik üreticileri, en zorlu özel-
liklere ve standartlara uymaları gerektiğini bilir-
ler. Kalite hataları, özellikle iplik düzgünlüğünün 
kritik parametrelerinde pahalı olabilir, ancak US-
TER® TESTER 6-C800, müşterilerin şikâyet ve 
taleplerine karşı filaman üreticilerinin korunması 
için en sıkı toleransa hızlı ve doğru test imkânı 
sunuyor.

Teknik tekstil hammaddeleri, çok çeşitli son 
kullanım ve performans gereksinimlerini kapsar. 
Filaman iplikler için tıbbi, endüstriyel, nakliye, 
mühendislik ve koruyucu giysiler gibi sektörlerde 
sayısız teknik uygulama örnekleri gösterilebilir. 
Bu ürün çeşitliliğinde herkes için ortak bir temel 
gereklilik vardır o da; bitmiş ürünün fonksiyonel 
ve estetik özelliklerinin müşterilerin talep ettiği 
yüksek kalite standartlarına ulaşmasını sağlamak 
için, toleransları kapatmak için ölçülen, iplik düz-
günlüğüne olan mutlak ihtiyaç.

Güvenilir Test Sonuçları
Verimli test yöntemleri ve doğru test ekipmanları, 
filaman üreticileri için müşteri memnuniyetsiz-

The amazing diversity of technical textiles 
applications is matched by the wide variety 
of quality characteristics needed in the raw 

material used – so filament yarn producers know they 
must work to the most stringent specifications and 
standards. Quality failings, especially in the critical 
parameter of yarn evenness, can be expensive, but the 
USTER® TESTER 6-C800 provides fast, accurate 
testing to the tightest tolerances, protecting filament 
producers against customer complaints and claims.

Raw materials for technical textiles cover a wide range 
of end-uses and performance requirements. Viscose 
fibers, for instance, are found in lightweight blouses 
as well as in wire cording and high-speed car tires. 
Polyester, common in low-price clothing, is also 
transformed in special high-tech versions, for sophis-
ticated sportswear and outdoor clothing. Countless 
other examples of technical applications for filament 
yarns span sectors such as medical, industrial, trans-
port, engineering and protective clothing. Despite 
this variety of products, there is one fundamental re-
quirement which is common to all: the absolute need 
for yarn evenness, measured to close tolerances, to 
ensure that the functional and aesthetic properties of 
the finished article achieve the high quality standards 
that customers demand.

Uster’den Filaman İplikler 
İçin Kalite Güvencesi
Quality Assurance for Filament 
Yarns by Uster
USTER® TESTER 6-C800, en zorlu teknik tekstil 
uygulamaları için hazır.
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liğinden, kalite taleplerinden ve gelecekteki iş kaybından 
kaçınmanın anahtarıdır. Düzgünlük testi, güvenilirlik, doğ-
ruluk ve hızı birleştirmek zorundadır. USTER® TESTER 
6-C800, bu kriterleri mükemmel bir şekilde karşılamak 
amacıyla özel olarak filaman iplik testi için tasarlanmıştır. 
Merkezinde yer alan yeni Kapasitif Sensör, müşterilere her 
zamankinden daha doğru ve güvenilir test sonuçları sunuyor.

Tiplik olarak filament ipliklerin CMm değeri 1 civarında 
gelir. Bu sebepten dolayı düzgünsüzlükteki küçük varyas-
yonlar dahi kumaşta farkedilen hatalara neden olur. Uygu-
lamaların ve performans standartlarının artan karmaşıklığı 
düzgünlüğün mutlak bir gereklilik olduğu anlamına gelir. 
Bu önemli parametre için, iplik üreticileri yıllardır düzgün-
lük için tanımlayıcı global standart olarak kabul edilen US-
TER CVm değerine bağlı kalmışlardır.

Yenilikler Techtextil’de Sergilendi
USTER® TESTER 6-C800, güvenilirliği en yüksek hız ile 
birleştirir. Tüm modeller 800 m/dk’lık test hızında çalışırlar. 
Otomatik ayarda çalışan yüksek örnek verim oranı, kalite 
istisnalarının daha iyi tespit edilmesini sağlar. Sonuç, işgü-
cü maliyetlerinin düşürülmesi ve iş için kalite kontrolünün 
arttırılmasıdır. Filaman iplikler için tasarlanan USTER® 
TESTER 6-C800, teknik tekstiller için global bir vitrin 
olan Techtextil 2017’de sunularak, ziyaretçilere üretim op-
timizasyonu ve kalite güvencesi avantajları hakkında bilgi 
verildi.

Reliable Test Results 
Efficient testing routines and the right testing equipment is the key 
to avoiding customer dissatisfaction, quality claims and the loss of 
future business for filament producers. Evenness testing has to com-
bine reliability, accuracy and speed. �e USTER® TESTER 6-C800 
is specially designed for filament yarn testing, to meet these criteria 
perfectly. At its heart is the new Capacitive Sensor, providing more 
accurate and reliable test results than ever before.

Typically, filament yarns show a CVm value around 1, so that even 
small deviations in evenness are likely to cause noticeable defects in 
the fabric. �e increasing complexity of applications and perfor-
mance standards – with fabrics needing to protect against water, 
wind, cold, heat, and even bullets – means that evenness is an abso-
lute requirement. For this vital parameter, spinners have for decades 
been depending on the USTER CVm value, now recognized as the 
defining global standard for evenness. 

See it at Techtextil
�e latest USTER® TESTER for filament yarn was presented at 
Techtextil 2017 in Frankfurt, Germany, the leading global showcase 
for technical textiles. �e USTER display presented the production 
optimization and quality assurance benefits were shown to visitors.
As well as the advantages already described, the USTER® TESTER 
6-C800 offers three new unique features to help yarn producers 
increase efficiency and improve quality. �e measurement of inter-
mingling’s, is an innovation saving time and preventing variations in 
subsequent fabric appearance. 
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Groz-Beckert 
led the way with 
its innovations 
at the Techtextil 
and Texprocess 
2017 Fairs, whi-
ch was held in 
Frankfurt.

Nonwoven ve teknik tekstiller alanında 
nemli bir buluşma ortamı sunan Tech-
textil ve hazır giyim üretimi& proses-

leri alanında önemli fuarlardan biri olan Texpro-
cess, 9-12 Mayıs tarihleri arasında Frankfurt’ta 
düzenlendi. Techtextil’de yer alan katılımcılar 
“Connecting the future” (Geleceğe bağlan) sloga-
nıyla yeniliklerini sundular.

Fuarda farklı ürün grupları ile yer alan Groz-Be-
ckert, örme ürün grubunda; yuvarlak örme, çöz-
gülü örme, düz örme ve müşteriye özel çözümler 
konusundaki yeniliklerini sundu. Şirket; tek bir 
kaynaktan sistem çözümleri alınabilmesi ile aşın-
ma dayanıklılığı, temel örücü elemanların sağ-
lamlığı ve farklı malzemelerin problemsiz olarak 
işlenebilmesini sağlıyor. Çözgülü örme yöntemi-
nin daha fazla tercih edilmesi, metal ve cam elyaf 
gibi elyafların düz örme alanında kullanılması, 
müşteriye özel çözümleri zorunlu kılıyor.

Dokuma ürün grubu ise, dokuma hazırlık ve 
diğer dokuma parçaları alanındaki yeniliklerini 
Techtextil fuarında sundu. PosiLeno® leno sistemi 
ile verimlilik yüzde 100’e kadar artabiliyor. Akri-

The Texprocess, which is the leading interna-
tional trade fair for the garment-manufac-
turing and textile-processing industry and 

Techtextil, which offers a significant meeting point in 
the areas of nonwovens and technical textiles, were held 
on the dates of May 9-1 “Connecting the Future”.

Taking part at Techtextil with its comprehensive prod-
uct portfolio, Groz-Beckert in the knitting segment 
presented its product portfolio for the technologies 
circular knitting, warp knitting and flat knitting, 
as well as customer-specific solutions. With system 
solutions from a single source, the company is re-
sponding to more stringent requirements for wear, 
load capacity of key components and the work-
ability of different materials. �e increased market 
penetration in warp knitting and the processing of 
materials such as metal and glass-fiber in flat-knit-
ting mills call for custom-tailored solutions.

�e weaving department presented its comprehensive 
range of products for weaving preparation and weaving 
accessories at the Techtextil. A highlight of the portfolio 
was the PosiLeno® leno system, which boosts efficien-
cy by up to 100 percent. Moreover, an acrylic weaving 

Groz-Beckert, Farklı 
Ürün Gruplarındaki 
Yeniliklerini Tanıttı
Groz –Beckert Showcased 
The Innovations In Its Diversified 
Product Line
Groz-Beckert, Frankfurt’ta düzenlenen Techtextil ve 
Texprocess 2017 fuarında yeniliklere imza attı.
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likten tasarlanmış dokuma makinesi ile gücülerin, gücü çerçevele-
rinin, çözgü durdurma tertibatının ve lamellerin uyumlu çalışması 
gözlemlenebiliyor. Jakar gücü telleri de bu konseptte sunuldu. Tek 
bir telden üretilen jakar gücü telleri ile sadece yoğun ve sık üre-
timler değil aynı zamanda da çok hassas üretimler yapılabiliyor.

Nonwoven Ürün Grubundaki Yenilikler
Groz-Beckert, nonwoven iğneleri alanındaki en son yeniliği olan 
Groz-Beckert® dur teknolojisinin tanıtımını yaptı. Patentli üretim 
prosesi ile özel geliştirilmiş hammadde sayesinde, paslanmaya kar-
şı daha dayanıklı ve yüzde 30 daha uzun ömürlü olma özellikleri 
kazandırıldı. Ayrıca, Groz-Beckert’in teknoloji merkezinde Mart 
ayında açılışı yapılan, kesik elyaf iğneleme hattı da sunuldu.

Spunlace üreticileri için yeni HyTec® P jet strip tipi tanıtıldı. 
HyTec® P daha çok sertleştirilmiş, daha kolay kullanım imkanı 
sağlayan, çizilmelere karşı daha dayanıklı, daha esnek olma özel-
liklerine sahip.

Tarak telleri ürün grubu da iyileştirilmiş performans ve ham mad-
de tasarrufu konusunda yenilikleri sundu. Yüksek performanslı 
ana silindir teli ve tarak teli SiroLock® ve EvoStep®. EvoStep® tarak 
teli eğimli basamaklı kesim özelliğine sahip. Hammadde tüketi-
mini azaltmayı amaçlayan EvoStep®‘in yanında SiroLock® ise ta-
rak makinesinin performansını artırmaya yöneliktir. 

machine mock-up, the WeavingLoom, provided insight into the op-
eration of heald frames, healds, warp stop motions and drop wires. 
�e jacquard heald was also demonstrated using the WeavingLoom. 
Made of mono wire, this product facilitates not only high densities 
but also a particularly gentle workmanship.

Innovations in the Nonwovens Product Line
With its product area Felting, the company placed its contribution to 
the nonwovens industry on display. Groz-Beckert presented its latest 
innovation regarding structuring needles in nonwoven manufactur-
ing: Groz-Beckert® dur. �e patented manufacturing process of the 
needles in combination with a new base material improves resistance 
to corrosion with up to 30 percent longer service life. Moreover, the 
staple fiber needles punch line inaugurated in March in the Technol-
ogy and Development Center. 

For Spunlance customers, Groz-Beckert presented another new prod-
uct with its HyTec® jet strips. As well as improved handling proper-
ties, the innovative jet strips also feature significantly higher hardness, 
which has a positive effect on all mechanical properties such as scratch 
resistance, bending strength and service life. �e Carding depart-
ment’s focus at the Techtextil 2017 was on improved performance 
and on raw material savings and presented the high-performance 
worker and doffer wires SiroLock® and EvoStep®. EvoStep® card cloth-
ing features a unique slanted step undercut on the tooth front. 



Tekstil Sektörüne Yönelik Endüstriyel ve Plastik
Kaplamalarda,
“Kaliteli, Garantili ve H›zl› Servis vermeyi
prensip edinmifl bir firma”

Müflterileri için en kapsaml› çözümleri
araflt›rmak ve en uygun kaplama tiplerini
sunmak ÖRKON’u sektörde farkl› k›lan art›lar›
aras›nda yer almaktad›r. Bugün etkin Ar-ge
çal›flmalar› ile müflterilerinin sorunlar›n› çözen
ÖRKON, profesyonel yönetim anlay›fl› ile her
geçen gün daha da büyümektedir. Firmam›z,
2.000 m2 kapal› alanda, ileri teknolojiyle
donat›lm›fl otomatik y›kama, yakma, kumlama
ve piflirme üniteleriyle günde 30 m2 silindir
yüzeyi kaplama kapasitesine eriflmifltir.
Tesisimizde 150 cm çap, 6 metre boy ve 2 ton
a¤›rl›¤›nda ürünler kaplanabilmektedir.

ÖRKON Kimya orta¤› ve Genel Müdürü Kadir
KILIÇ çal›flmalar› hakk›nda verdi¤i bilgilerde
flunlar› dile getirdi; ‘’Endüstriyel Teknik Kaplama
alan›nda tekstil firmalar›na 25 senedir hizmet
vermekteyiz.

Bu süreç içerisinde, kazand›¤›m›z baflar›lar ve
sektörde edindi¤imiz bu hakl› pozisyon,
teknolojik yenilenmeyi sürekli gündemde tutan
modern üretim anlay›fl›m›z›n bir sonucudur. Bu
anlay›fl›m›z›n en bariz yans›malar›ndan biri de
sahip oldu¤umuz kalite belgelerimizdir. ÖRKON
olarak, ülkemizde endüstriyel kaplama
alan›nda Kalite, Çevre ve G›da’ya Uygunluk
sertifikalar›n› alm›fl ilk ve tek firma olman›n
gururunu tafl›d›¤›m›z› ifade etmek isterim.’’
dedi.

Kadir K›l›ç / Genel Müdür

Anti-Korozif, Yapıflmaz, Kuru Ya¤lama Özellikli Endüstriyel Kaplamalar

Advertorial



Advertorial

Kadir KILIÇ konuflmas›n› flu flekilde sürdürdü; ‘’Özellikle
tekstil sektörü için gelifltirilmifl olan kimyasal ve yüksek
afl›nma dayan›ml›, çok iyi yap›flmazl›k özelli¤ine sahip
ve ÖRKON firmas›n›n tescilli markas› olan POWERTECH®

kaplamalar›m›z›n kulllan›m alanlar›na göre sa¤lad›¤›
faydalar› afla¤›da belirtmek isterim

POWERTECH® Kaplamalar› Nedir? Faydalar› Nelerdir?

Hafl›l Kurutma Tamburlar›: ‹pli¤in üzerindeki hafl›l
kurutulurken silindir yüzeyine yap›flmas›n› engeller.
Kumafl›n, ipli¤in ve benzer ürünlerin ifllenmesi sürecinde
yüzeydeki sürtünmeyi minimize  ederek üst düzeyde
yap›flmazl›k sa¤lar.

Barabanl› Kurutma Makinesi: Silindirlerin yüzeyine
yap›flmay› ve silindirlerin korozyona u¤ramas›n›
engeller. Operasyon esnas›ndaki dur-kalklardan dolay›
kaybedilen ifl gücünü, enerji sarfiyat›n› ve fireyi en
aza indirmenizi sa¤lar.

MCS Boyama Tekneleri: Yüksek h›zda sürtünmeden
oluflacak tüylenmeleri ve kumafl k›r›lmalar›n› engeller.
Renk de¤iflimlerinde kolay ve kesin temizlik sa¤lar. Bu
durumda üretim h›z ›n›z ve kal iteniz artar.

Boya ve Apre Kurutma : Kullan›lan kimyasallar›n
kurutma aflamas›nda silindir yüzeyine yap›flmas›n› ve
kirlenmesini engeller. POWERTECH® kaplaman›n
performans›, zaman içinde yavafl ve kademeli
olarak azal›r ve böylece acil problemlere yol açmaz.

Düz Bask› Makinalar›: Silindir yüzeylerine boya
yap›flmas›n› önler. Böylece Blanket Alt› Tafl›y›c› Silindirleri
dur kalklarda silindirlerin blankete iz yapmas› engellenir.

PAD-BACD Silindirleri: Renk de¤iflimlerinde kolay
temizlik sa¤lar.

Dok Arabalar›: POWERTECH® kaplamalar›m›z agresif
kimyasallara  karfl› Sarma Silindirleri çok yüksek bir
dirence sahiptir ve temas halinde olan yüzeylerin k›sa
sürede deforme olmas›n› engeller

Kaplama tiplerimiz aras›nda, P.F.A., F.E.P., P.T.F.E.,

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

bulunmaktad›r.

Akçaburgaz Mahellesi 153. Sk. No:5  K›raç 34522 Esenyurt-‹stanbul/TÜRK‹YE
Tel : +90 212 886 25 67 - 886 25 68 • Faks : +90 212 886 50 85
www.orkonk imya.com •  e-mai l :o rkonk imya@orkonk imya.com
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Albstadt merkezli yu-
varlak örme makinesi 
üreticisi Mayer & Cie, 
Techtextil’de çeșitli yu-
varlak örme teknolojisi 
kullanımlarını anlattı.

A manufacturer of cir-
cular knitting machine 
based in Albstadt, Ma-
yer & Cie has revealed 
the uses of various cir-
cular knitting machines 
at Techtextil.

Y uvarlak örgü makinelerinin uzman üreticilerinden Ma-
yer&Cie. Frankfurt’taki Techtextil Fuarı’nda yenilikçi 
tekstil uygulamaları ile ilgi odağı oldu. Yuvarlak örme 

makinelerinde üretilen, hem esnek hem de şekli koruyan kumaş-
lardan yapılan yatak örtüleri, Mayer & Cie’nin ev tekstili sektö-
ründe de dikkat çeken şirketlerden biri olmasını sağlıyor. Şirket, ev 
tekstili üretiminde kullanılan OVJA 1.6 EM HS ve OVJA 1.6 EE 
gibi OVJA makineleri ile ilgi görüyor. Mayer & Cie yuvarlak örme 
makinelerinin kullanıldığı diğer bir alan olan mobilya döşemeleri 
için ise diğerlerinin yanı sıra, renkli, pelüş, jakarlı kumaşlar için kul-
lanılan bir makine olan MCPE 2.4’ü müşterilerine sunuyor.

Frankfurt’ta hiçbir makine sergilemediklerini belirten Mayer 
& Cie Satış Müdürü �omas Zizmann,”Çünkü müşterilerimiz 
ürünlerini burada sergiliyorlar. Şu anda veya gelecekte hangi 
kumaşın hangi makinede üretilebileceğini mevcut ve potansiyel 
müşterilere anlatıyoruz. Onlara, yuvarlak örme makinelerinin ya-
pabileceği her şeyi gösteriyoruz.” açıklamasına yer verdi. Eğirme, 
temizleme ve örgü teknolojilerini bir araya getiren Spinitsystems 
ile ilgili sunumlara da yer veren Mayer & Cie., Spinit 3.0 E, bit-
miş ipliği değil bileşik bir elyafı işliyor.  Şu ana kadar, makinenin 
sadece pamuk işlediğini belirten, spinitsystems pazarlama ve satı-
şından sorumlu Michael A. Tuschak, yakın gelecekte bu durumun 
değişeceğini, Mayer & Cie.’nin, yeni malzemeler ve kullanımlar 
konusunda açık fikirli olduğunu söyledi. Mayer&Cie’nin eğirme 
ve örgü teknolojisi sayesinde gelecekteki fırsatların daha da geniş 
olacağı belirtiliyor.

A specialist manufacturer of circular knitting machines, May-
er&Cie.,  becomes the centre of attention thanks its inno-
vative textile applications at Techtextil Trade Fair held in 

Frankfurt.  Mattress covers produced by circular knitting machines 
that are both flexible and made up of fabrics retaining its shape 
helps Mayer&Cie. to be one of the attention-drawing companies in 
home textiles segment as well. �e Company draw attention with 
OVJA machines such as OVJA 1.6 EM HS and OVJA 1.6 EE used 
in the production of home textiles.  Mayer&Cie offers the MCPE 
2.4, a machine for coloured all-over plush jacquard fabrics, to its 
customers for another established area in which circular knitting 
machines are used is to make covers for upholstered furniture.

“No machines will be on show in Frankfurt because “our custom-
ers are exhibiting their products here. We are showing existing and 
prospective customers which machine could manufacture the fabric 
in question now or in the future. ,” says �omas Zizmann.  “We,” he 
adds, “are demonstrating everything that circular knitting machines 
are capable of making.” Mayer&Cie. also offers presentations on 
Spinitsystems combining spinning, cleaning and knitting technolo-
gies and the �e Spinit 3.0 E processes a composite fibre and not the 
finished yarn.  Michael A. Tuschak, in charge of spinitsystems market-
ing and sales at Mayer&Cie,, states the machine has only processed 
cotton so far, but that is set to change in the near future. Mayer & Cie. 
has an open mind about new materials and uses. It is also suggested 
that the number of opportunities in the future will increase thanks to 
the spinning and knitting technology of Mayer&Cie..

Mayer&Cie, Teknolojisi İle Önemli 
Fırsatlar Sunuyor

Mayer&Cie Offers Big Opportunities 
With Its Technology
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The German 
systems supp-
lier and tech-
nology market 
leader Brückner 
showcased its 
finishing soluti-
ons for technical 
textiles at 
Techtexil. 

Alman sistemler tedarikçisi ve teknoloji 
üreticisi Brückner, ihtiyaca göre uyar-
lanan ve kaynak tasarrufu sağlayan 

makineleri ile teknik tekstillerin aprelenmesine 
yönelik yeniliklerini Techtextil Fuarı’nda sundu. 
Brückner makinelerinde aprelenen teknik tekstil-
ler, üretimin sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesi 
ve kaynakların verimli kullanılmasına olanak ta-
nıyor.

Almanya’nın güneybatısı, teknik tekstiller için 
önemli bir merkez konumunda bulunmakla 
birlikte, teknik tekstil üretiminin yaklaşık yüz-
de 50’sini gerçekleştirmektedir. İkinci kuşak aile 
üyesi Regina Brückner ve eşi Axel Pieper tarafın-
dan yönetilen Brückner, konumu ve Denken-

The German systems supplier and tech-
nology market leader Brückner exhibit-
ed a wide range of application examples 

for Technical Textiles which can be finished on its 
tailor-made and resource-saving machines at the 
Techtexil Exhibition. Technical textiles finished 
on Brückner machines stand for a sustainable im-
provement of the production and a particularly 
efficient use of the resources. 

�e Southwest of Germany is a center for Tech-
nical Textiles which amount to about 50 % of the 
textile production. Managed in the second gen-
eration by the owner Regina Brückner together 
with her husband Axel Pieper, the family-owned 
company Brückner, with its location and its prox-

Brückner’den Teknik 
Tekstillere Yönelik 
Apreleme Çözümleri
Finishing Solutions For Technical 
Textiles by Brückner
Alman teknoloji üreticisi Brückner, teknik tekstiller için 
apreleme çözümlerini Techtextil Fuarı’nda sundu.



31 Tekstil Dünyası  Haber / News

dorf ’taki ITV gibi tekstil araştırma enstitülerine yakınlığıyla,  
makinelerde kullanılan birçok ortak proje ve özel gelişmeye 
imkan sağlamaktadır. 

Brückner tarafından Techtextil’de yer alan standında sunulan ma-
kineler arasında; nonwovenlar için SUPRA-FLOW BX çift kemer 
fırın ve özellikle PVC veya yapıştırıcılarla kaplamaya uygun olan 
yenilikçi ETRO yay şekilli kurutucu modelleri yer aldı. Brückner, 
ayrıca teknik tekstillerin kaplanması için çok farklı uygulama sis-
temleri sundu. Bunlardan biri de ECP-COAT minimum uygu-
lama birimi oldu. Maksimum üretim kapasitesi, olası en düşük 
enerji tüketimi, ısı dağılımı ve hava dolaşımında en yüksek doğ-
ruluk özelliklerine sahip apre fuları, kurutma, ısı ayarlama ve kür-
leme fırınları da Brückner’in ürün yelpazesinin bir parçası. Her 
türlü teknik tekstile şekil vermeyi sağlayan çeşitli kesme ve sarma 
makineleri de ürün portföyü arasında yer alıyor. Brückner apre-
leme hatları tarafından işlenebilen nihai ürünler arasında; devre 
tahtaları için dokuma cam elyaf, tekstille güçlendirilmiş beton 
için karbon tekstil, otomotiv ve havacılık alanlarında kullanılan 
döşemeler, hava yastıkları, tıbbi endüstri için son teknoloji filt-
reler, hijyenik ürünler, set kuvvetlendirme için jeo-nonwovenlar 
yer alıyor. Brückner, her kullanım alanına yönelik çözümleri ve 
müşterinin özel gereksinimlerine çözümler sunan yetkin ekibi ile 
faaliyetlerine devam ediyor.

imity to textile research institutes such as e.g. the ITV in Denken-
dorf allows the special machines made by Brückner to be used in 
many joint projects and developments. 

Amongst the manifold product examples, which were exhibited 
at the Brückner’s booth in Techtextil, were; SUPRA-FLOW BX 
double belt oven for nonwovens and of the innovative ETRO 
bow-shaped dryer which is particularly suitable for the coating 
with PVC or adhesives  In addition Brückner also offered very dif-
ferent application systems for the coating of technical textiles. One 
of them was the ECO-COAT minimum application unit. Also 
padders, drying, heat-setting and curing ovens with maximum pro-
duction capacity and lowest possible energy consumptions and the 
highest precision in the temperature distribution and air circulation 
are part of Brückner’s product range. Various cutting and winding 
machines to give a shape to Technical Textiles of any kind round 
the product portfolio. Some examples for the final applications pro-
cessed by Brückner finishing lines, consists of: Woven glass fabric 
for circuit boards, carbon textile for textile-reinforced concrete, lin-
ings for walls and roofs in the field of automotive and aerospace, air-
bags, high-tech filters for the medical industry, hygiene articles, geo 
nonwovens for bank reinforcement. Brückner has for any purpose a 
solution and a competent team who will attend with great pleasure 
to the special requirements of the customer.

www.brueckner-textile.com

FASCINATING TEXTILE MACHINERY



32  Tekstil Dünyası   Haber / News

www.tekstildunyasi.com.tr

Jakob Müller 
AG, exhibited 
its systems and 
solutions for 
narrow fabrics 
at Techtextil 
2017. 

1887 yılında İsviçre’de kurulan Jakob 
Müller AG; dokuma ve örme bantlar, 
kayışlar, dokuma halatlar, dokuma eti-

ketler ve teknik tekstiller, baskılı dar kumaş-
lar, boyama, düzenleme ve sarma makineleri 
üretimine yönelik teknolojiler konusunda 
dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer 
alıyor. Jakob Müller AG, tedarik programı, 
münferit iplik işlemeden bitmiş ürüne kadar 
tüm bantlar ve dar kumaş endüstrisinin ihti-
yaçlarını kapsıyor. 

Jakob Müller AG, Techtextil 2017’de dar 
kumaş dokuma sistemleri, çözgü kroşe örme 
sistem-leri ve teknik tekstil üretimine yöne-
lik gelişmeleri sergiledi.

NH2 53 2/130 Elektronik Kontrollü Dar 
Kumaş Tezgahı 
Başarıyla piyasaya sürülen NH2 53 dar ku-
maş tezgahı şimdi piyasada genişletilmiş ve 
güç-lendirilmiş NH2 53 2/130 versiyonuy-
la bulunuyor. Bu versiyon, 130 mm tarak 
genişliği, geniş-letilmiş ağızlık ve artırılmış 
gücü teli şaft kaldırma gücüne (= NF gücü 
teli şaft geometrisi) sahiptir. Elektronik 
kontrollü NH2 53 2/130 dar kumaş tezga-
hı neredeyse sınırsız tekrarlama uzunluğu 

Founded in Switzerland in 1887, Jakob 
Müller AG is the world’s leading com-
pany with regard to technologies for 

the manufacture of woven and knitted tapes 
and webbing, woven ropes, woven labels and 
technical textiles, printed narrow fabrics, dye-
ing, make-up and winding machinery. �e 
Jakob Müller supply programme covers all 
the needs of the ribbons and narrow fabrics 
industry from individual yarn processing up 
to the finished, made-up product. 

At Techtextil 2017, Jakob Müller AG show-
cased narrow fabrics weaving systems, warp 
chrochet knitting systems and developments 
devoted to the manufacturing of technical 
textiles. 

NH2 53 2/130 – Electronically Controlled 
Narrow Fabrics Loom 
�e successfully launched NH2 53 narrow 
fabric loom is now available on the market in 
the widened and strengthened NH2 53 2/130 
version, which has a reed width of 130 mm, 
enlarged shed and increased heald shaft lifting 
power (= NF heald shaft geometry). �e elec-
tronically controlled NH2 53 2/130 narrow 
fabric loom, offers virtually unlimited repeat 

Jakob Müller AG, 
Yeniliklerini Techtextil’de 
Tanıttı
Jakob Müller AG, Introduced Its 
Innovations at Techtextil 
Jakob Müller AG, dar kumașlar için sistem ve 
çözümlerini Techtextil 2017’de sergiledi.
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sunar. Makine Techtextil’de dokuma büzme ipli bir çanta 
bandı üretirken sergilendi. Makinenin 16 elektronik kont-
rollü gücü şaftı kullanan desen olasılıklarına sahip elekt-
ronik ağızlık formasyonu sonucunda her makine alanında 
farklı büyüklüklerde çeşitli çantalar üreti-lebiliyor. Makine-
nin üretim maliyetleri 2 kW’dan daha az enerji gereksinimi, 
sınırlı bakım ge-reksinimi ve azaltılmış yedek parka ihtiyacı 
sayesinde oldukça düşüktür ve sadece birkaç me-kanik par-
ka kullanılır. 

Comez Acotronic 8b/600 Bileşik İğneler Kullanan 
Elektronik Kroşe Makinesi
Comez Acotronic 8b/600, elastik ve elastik olmayan çeşitli 
bantlar, teknik ve tıbbi tekstillerin üretimi için birleşik iğ-
neler kullanan yüksek verimliliğe sahip bir elektronik kroşe 
makinesidir. Birleşik iğneler, çözgüde klasik sentetik iplik-
lerin (polyester, poliamid) yanı sıra doğal iplikler (pamuk 
ve yün) ve özel elyafların (Kevlar, fiberglas, karbon, bazalt) 
işlenmesine olanak tanıdı-ğı için makineyi son derece çok 
yönlü hale getirir. E10’dan E20’ye kadar birkaç ölçüsü bu-
lunan makine, 600 mm’lik çalışma genişliğine sahiptir ve 
34 mm’ye kadar atkı hareketlerini etkileyebilen elektronik 
kontrollü sekiz atkı çubuğuyla donatılmıştır. İstek üzeri-
ne elektronik tahrikli (BPO/STR-600) tamamlayıcı çözgü 
tüp çubuğu tedarik edilebilir.  Özel kamlar (TRICOT/S) 
tarafından tahrik edilen standart çözgü çubuğuyla birlikte 
BPO/STR-600 kullanılarak daha karmaşık örgü yapıları-
nın (çift kilit dikiş gibi) üretilme-si de mümkündür. 

lengths. �e machine was shown producing a bag tape with 
woven-in drawstring at Techtextil. As a result of the elec-
tronic shed formation possessing patterning possibilities em-
ploying up to sixteen electronically controlled heald shafts, 
a variety of bags in differing sizes can be produced on every 
machine space. �e production costs of the machine are con-
siderably lower owing to its energy requirement of less than 
2kW, limited maintenance requirement and reduced need for 
spare parts, as only a few mechanical parts are employed. 

COMEZ ACOTRONIC 8b/600 – An Electronic Crochet 
Knitting Machine Using Compound Needles
Comez Acotronic 8b/600 is a high-efficiency, electronic cro-
chet knitting machine that employs compound needles for 
the production of a wide range of ribbons, technical and 
medical textiles, both elastic and non-elastic. Compound 
needles make the machine highly versatile, as in addition to 
classic synthetic yarns (polyester, polyamide) they allow the 
processing of natural yarns (cotton, wool) and special fibres 
(Kevlar, fibre glass, carbon, basalt) in the warp. �e machine 
comes in several gauges, from E10 to E20, has a 600 mm 
working width and is fitted with eight weft bars with elec-
tronic control, which can effect weft movements of up to 34 
mm.  A supplementary warp tube bar with electronic drive 
(BPO/STR-600) can be supplied on request. More complex 
knit constructions (e.g. double lock-stitch) are also possible 
using the BPO/STR-600 together with the standard warp 
bar, which is driven by special cams (TRICOT/S). 
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Thies Textil-
maschinen 
exhibited its 
innovations for 
various techni-
cal textile 
applications 
at Techtextil 
2017. 

Thies Textilmaschinen, Frankfurt’ta 
düzenlenen Techtextil 2017’ye katı-
larak en son trendleri ve yenilikleri 

sergiledi. �ies, özel olarak tasarlanmış ma-
kineleri ile birçok teknik tekstil uygulamala-
rına uyumlu, çeşitli elyaf, nonwoven, iplik ve 
kumaşları işleyebiliyor.

iCone 
�ies Textilmaschinen tarafından yeni geliş-
tirilen boyama makinesi iCone; iplik, lif, pul, 
kablo, halat ve bantları boyamak ve ağartmak 
için kullanılıyor. Bu özgün teknik kısa banyo 
oranı ile boyamayı da mümkün kılmaktadır.  
Makine ile eşit boya dağılımını sağlamak ve 
gerekli hıza ulaşmak garantidir. Özel ener-
ji tasarruflu fonksiyonları sayesinde iCone, 
ekonomik verimliliği sağlayarak, çevreyi ko-
ruyan bir şekilde boyama yapabilmektedir. 
Medikal amaçlar için selüloz lifler ve polyes-
ter, akrilik ve poliamit gibi diğer ara birimler 
kullanabilmektedir. iCone’un çeşitliliği; iplik 
işlenmesi, solar yelken, çadır, tente üretimin-
de kullanılan ipliklerin boyanması ve ağar-
tılması ile alev geciktiricili ipliklerin terbiye 
işlemleri gibi uygulama alanlarına hizmet 
vermektedir.

Thies Textilmaschinen, through its par-
ticipation at Techtextil 2017, which 
was held in Frankfurt, highlighted its 

latest trends and innovations. �e special designed 
machines by �ies can be used for a wide variety of 
fibres, nonwovens, yarns and fabrics suitable for a 
multitude of technical textile applications.

iCone 
�e well-established iCone bleaches and dyes 
fibres, flakes, yarns, cables and belts. �e unique 
technique enables dyeing in short liquor as well. 
Obtaining uniform dyeing and the required 
fastness is self-evident. Using special energy-effi-
cient functions the iCone is able to dye in a more 
cost effective and eco-friendly way. Cellulose fi-
bres for medical purposes or any other substrate 
such as polyester, acrylic and polyamide may 
be used. �e variety of iCone is reflected in the 
following areas of application: �e treatment 
of sewing threads, the dyeing and bleaching of 
yarns for the production of solar sails, tents, aw-
nings and the finishing of flame-retardant yarns.

HT- Jigger 
�e HT-Jigger is used for dyeing fabrics, non-
wovens or space fabrics. �e HT-Jigger offers 

Thies, Techtextil 2017’de 
4 Farklı Ürünü Tanıttı
Thies Introduced 4 Different 
Products at Techtextil 2017
Thies Textilmaschinen, çeșitli tekstil uygulamalarına 
yönelik yeniliklerini Techtextil 2017’de sergiledi.



HT-Jigger
HT-Jigger; kumaş, nonwoven veya boşluklu kumaşları boya-
mada kullanılmaktadır. HT-Jigger, ekonomik bir boya kana-
lıyla kademesiz gerilim ve malzeme hız kontrolü sunar. Ürün, 
kısa banyo oranlarında eşit boya dağılımı sağlamak için tasar-
lanmıştır. 143°C’ye kadar sıcaklıklarda tekstilleri işlemeye uy-
gun olan HT-Jigger’ın, tüm modern elyafların terbiyesinde en 
iyi esnekliği sağlamak üzere kırışıklığa duyarlı, geçirgen ve ge-
çirgen olmayan kumaşların işlenmesinde kullanılması önerilir. 
Ana uygulama alanları arasında ise, araç içlerinin işlenmesine 
yönelik otomotiv sektörü ve filtre malzemeleri kullanılan en-
düstriyel sektörler bulunmaktadır.

iMaster H₂O 
iMaster H₂O, su tüketiminin önemli olduğu uygulamalarda; 
buhar, elektrik, artık kimyasallar ve boya maddeleri de dahil 
olmak üzere muhtemel enerji tasarrufları sağlamasıyla öne çıkı-
yor. İMaster H₂O boyama makinesi, başarısını birçok otomotiv 
kumaşı üreticisi ile kanıtlıyor. iMaster H₂O boyama makine-
lerinin göze çarpan işlem süreleri, rekabet üstünlüğü sağlayan 
yüksek üretim kapasitelerine olanak tanımaktadır. Sistem, boya 
kazanı içerisinde bir taşıyıcıya sahip olup; pamuk, sentetik lif ile 
karışımlarını ve yüksek elastan içeriğe sahip maddelerin önemli 
ölçüde azaltılmış uzama oranı ile işlenmesine izin vermektedir. 
Bu durum, çeşitli sayıda ürünün işlenmesinde esneklik sunarken 
aynı zamanda da kumaş stabilitesinin geliştirilmesini sağlar. 

step less tension and speed control combined with an economical 
dye trough. It has been designed to offer uniform dyeing in very 
short liquor ratios. Suitable to process textiles at temperatures up to 
143ºC, the HT-Jigger is recommended for the treatment of crease 
sensitive, permeable and non-permeable fabrics; to offer optimum 
flexibility for finishing of all modern fibres. Key applications are the 
automotive sector with treatments of vehicle interiors or industrial 
sectors, which use filter materials.

iMaster H₂O 
�is machine concept is ideal for all fabric applications where water 
consumption is an important consideration, together with other 
possible energy savings including steam, electricity plus chemicals 
and dyestuffs. �e iMaster H₂O dyeing machine is proving success-
ful with several automotive fabric producers. �e notable process 
times facilitate competitive high production capacities. �e system 
features a transport winch inside the kier, allowing cotton, synthetic 
fibres and their blends, and including articles with a high elastane 
content, to be processed with significantly reduced elongation; re-
sulting in fabrics with an improved stability whilst offering flexibil-
ity in the processing of a wide range of products. 

Soft-TRD Slll
Designed for the universal dyeing of wovens, knits and nonwo-
vens, this generation of soft-TRD machines sets new standards 
in the efficient use of materials and resources. �e free material 
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Soft-TRD SIII
Dokuma, örme ve nonwovenler’ın kapsamlı olarak boyanması 
için tasarlanmış soft-TRD makinelerinin yeni nesli Soft-TRD 
SIII, malzeme ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasında 
yeni standartlar belirliyor. Serbest malzeme akışı ve düşük yo-
ğunluklu taşıma bölgesi, tüm halatın eşit bir şekilde işlenmesini 
ve en uygun seviyede dinlendirilmesini garanti etmektedir.

�ies Türkiye Mümessili Değişti
Tekstil terbiye ve boya proseslerinin önemli teknoloji üretici-
lerinden �ies, Türkiye’deki faaliyetlerine bundan böyle Erko 
Mümessillik ile devam edecek. Daha önce Türkiye Temsilciliğini 
yürüten Erler Mümessillik ile yollarını ayıran �ies Textilmas-
chinen, Erko Mümessillik tecrübesi ile yola devam kararı aldı.

Türkiye’nin en eski mümessillik firmalarından biri olan Erko 
Mümessillik, temsilciliğini yürüttüğü firmalar ile ilk günkü he-
yecan ve ciddi anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor.Tekstil ma-
kine, aksesuar, yedek parça ve servis konularında faaliyetlerini 
sürdüren Erko, bu alanda çeşitli firmaların ürünlerinin pazarla-
ma ve ithalatını gerçekleştiriyor.Bünyesinde Benninger, Pilotelli, 
Setex, PLM Impianti, Terrot, Karl Mayer, EVS, Protechna, On-
tec ve Semyung gibi önemli markaların mümessilliklerini bu-
lunduran Erko, son olarak Mayıs 2017 itibariyle mümessillikleri 
arasına �ies’i ekleyerek faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmeye 
devam ediyor.

flow and low tension in the transport zone, guarantee opti-
mum relaxation and uniform treatment of the entire fabric 
rope. Thies welcomes you on the booth H3/F23 for in-depth 
discussions and expertise.   

Thies Turkey Representative Has Changed
Thies, one of the important technology manufacturers of 
textile finishing and dyeing processes, will continue its activ-
ities in Turkey with Erko Mümessillik. Thies Textilmaschin-
en, separating their roads with Erler Mümessillik, who previ-
ously executed as their Turkey Representative, has decided to 
carry on the path with the experience of Erko Mümessillik.  

Erko Mümessillik, being one of the oldest representative 
companies of Turkey, continues its activities with the firms 
they represent feeling excited just like the first day together 
with a committed understanding. Continuing its operations 
in the areas of textile machinery, accessories, spare parts and 
service areas, Erko, within this field, realizes the marketing 
and importation regarding the products of various compa-
nies. Executing as the representative of significant brands 
such as Benninger, Pilotelli, Setex, PLM Impianti, Terrot, 
Karl Mayer, EVS, Protechna, Ontec and Semyung, Erko by 
recently adding Thies amongst the companies that they rep-
resent as of May 2017, continues to carry out its activities 
at full steam. 
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Küsters Calico, Türkiye 
Temsilcisi NKY Tekstil 
Makine Mümessillik ile 
birlikte Türk sanayicilere 
hızlı ve tek elden çözüm-
ler sunuyor.

With its representative 
NKY Tekstil Makine Mü-
messillik in Turkey, Küs-
ters Calico offers fast and 
one-hand solutions to 
Turkish industrialists.

Dokuma ile örme kumaşların terbiye ve boya süreçleri için 
uygun fiyatlı ve kaliteli teknoloji çözümleri üreten Hin-
distan kuruluşlu Küsters Calico’nun Türkiye tekstil sek-

törüne yönelik çalışmaları hakkında sorularımızı yanıtlayan NKY 
Tekstil Makine Mümessillik San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü 
Feryat Kireççi, tekstil işletmelerinin boya ve terbiye alanında ihtiyaç 
duyabileceği tüm makinelerin Küsters Calico firmasının portföyünde 
bulunduğunu belirtti. “Bu durum, Türkiye’deki tekstil sanayicilerinin 
tek bir firmadan, ihtiyacı olabilecek tüm makineleri temin etmesini 
kolaylaştırıyor” diyen Kireççi, Küsters Calico’nun ürün portföyü hak-
kında şu bilgileri paylaştı; “Küsters Calico, yakma tesisi ile beraber açık 
en boya için gerekli olabilecek pad-batch ve pad-steam tesislerini yük-
sek kalitede ve uygun fiyata üretmektedir. Bu tesisler ile müşterilerimiz 
efektif kontinü boya sonuçları elde edebiliyor. Pad-batch ve pad-steam 
tesislerimiz ile Türkiye’deki pazar payının büyük bir kısmını kapsa-
maktayız. Küsters Calico’nun ürettiği merserize hatları ile piyasadaki 
her türlü kumaşa uygun ve parlak merserize yapılması mümkündür. 
Kasar tesislerimizin verimliği de en üst seviyede olmakla beraber enerji 
harcaması ise minimum düzeydedir. Yıkama tesislerimizde ise su, bu-
har, hava ve elektrik harcamaları da minimum düzeye indirilmiştir.”

Küsters Calico Yönetim Kurulu ve NKY Tekstil ekibinin müşterilerine 
kaliteli hizmet ve hızlı problem çözümü sunduğunu kaydeden Feryat 
Kireççi, “Birlikte oluşturduğumuz takım ruhu, müşterilerimizin prob-
lemlerini hızla çözme imkanı sağlarken bu durum hizmet kalitemizi 
daha da yükseltiyor.” sözlerine yer verdi. Küsters Calico makinelerinin 
Türkiye satışlarında 2016 yılı hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Feryat 
Kireççi, 2017 yılında ise 2016 satışlarının üzerine çıkmayı hedefledik-
lerini sözlerine ekledi.

Feryat Kireççi, General Manager of NKY Tekstil Makine 
Mümessillik San. ve Tic. Ltd. Şti. who answered our questions 
about the works of Küsters Calico, which was founded in In-

dia and produces affordable and high quality technology solutions for 
finishing and dyeing processes of woven and knitted fabrics for the 
Turkish textile sector, stated that all the machines that textile enter-
prises could need in dyeing and finishing fields are in the portfolio of 
Küsters Calico.  “Stating that this situation makes it easier for textile 
manufacturers in Turkey in order to supply all the machines they may 
need from a single company, Kireççi shared the following informa-
tion about Küsters Calico’s product portfolio: “Küsters Calico pro-
duces a high quality and suitable blend of pad-batch and pad-steam 
plants, which may be required for open-width dyeing together with 
the incineration plant. With these plants, our customers can obtain 
effective continuous dyeing results. We cover most of the market 
share in Turkey with our pad-batch and pad-steam plants. With mer-
cerized lines produced by Küsters Calico, it is possible to mercerize all 
kinds of fabrics on the market appropriately and brightly. �e energy 
efficiency of our waste facilities is at the highest level while energy 
expenditure is at the minimum level. Water, steam, air and electricity 
charges are also minimized in our washing facilities.” 

Stating that Küsters Calico Board of Directors and NKY Tekstil team 
offered quality service and quick problem solution to their custom-
ers, Feryat Kireççi said that, “�e team spirit that we build together 
enables our customers to solve their problems quickly, which further 
increases our service quality.” Stating that Küsters Calico machines 
reached their 2016 targets in Turkey sales, Feryat Kireççi added that 
they aim to exceed the 2016 sales in 2017.

Boya ve Terbiye Proseslerine 
Hız ve Yüksek Verim

Speed and High Efficiency in Dyeing and 
Finishing Processes
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Dilmenler 
Makine, which 
offers innovative 
technologies in 
textile dyeing 
and finishing 
plants, stands 
out with its in-
novative tech-
nologies which 
provide energy 
saving and pro-
ductivity.

Tekstil sektöründe 35 yılı geride bırakan 
Dilmenler Makine, tekstil terbiye ala-
nında değişen sektör ihtiyaçlarını karşı-

layan makinelerin tasarımı ve üretimine yönelik 
faaliyetlerini sürdürüyor. İşletmelere sundukları 
önemli teknolojiler ve Ar-Ge çalışmaları hak-
kında yayın grubumuzun sorularını yanıtlayan 
DMS Dilmenler Makine ve Tekstil San. A.Ş. 
Fabrika Müdürü Yüksel Topgül, önemli bilgiler 
paylaştı. 

Fabrika Müdürü Yüksel Topgül, örme ve do-
kuma (dış giyim, gömleklik, ev tekstili, denim) 
kumaşlara, termofikse ve final proseslerinin uy-
gulanmasında kullanılan standart ramöz maki-
nelerinin yanında blackout perde ürünler için 
kaplama-ram-kalender üniteli üretim hatları, 
zebra perde kumaş üretim hatları, PVC kap-
lamalı ürünler için üretim hatları ve otomotiv 
sektöründe kullanılan özel prosesleri uygulama 
olanağı sunan üretim hatlarını sektör ile buluş-
turduklarını söyledi. Topgül, ürün gamı ile ilgili 
açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Baskı buharlama 
makinesi, kontinü yıkama, kontinü kasar, kon-
tinü merserize makinelerinin yanında, merserize 

Dilmenler Makine, which has been 
operating in the textile sector for 35 
years, continues its activities for the 

design and production of machines that meet 
the changing sector needs in the textile fin-
ishing sector. Answering the questions of our 
magazine group about important technologies 
and R&D activities they offer to plants, Yük-
sel Topgül, Plant Manager of DMS Dilmenler 
Makine Tekstil San. A.Ş, shared important in-
formation. 

Factory Manager Yüksel Topgül stated that 
they offer production lines with coating-sten-
ter-calender units; zebra curtain fabric produc-
tion lines, production lines for PVC coated 
products and production lines enabling the 
application of special processes used in the au-
tomotive sector as well as the standard stenters 
used in the application of thermos fixing and 
final processes to the knitted and woven (outer 
wear, shirt fabric, home textile, denim) fabrics 
to the sector. Topgül continued explaining 
their product range as follows, “In addition to 
pressurization steamers, continuous scrubbing, 

Dilmenler Makine’den 
Ar-Ge’ye Önemli Yatırım
Important Investments From 
Dilmenler Makine in R&D

Tekstil boya ve terbiye alanında yenilikçi teknolojileri iș-
letmelerin beğenisine sunan Dilmenler Makine, özellikle 
enerji tasarrufu ve verimlilik sağlayan yenilikleri ile öne 
çıkıyor.
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proseslerinde kullanılan kostiğin geri kazanılıp, tekrar prosesler-
de kullanımına imkan tanıyan çevre dostu kostik geri kazanım 
sistemlerini işletmelerin kullanımına sunuyoruz. Ramözlerden 
çıkan egzos gazlarının ihtiva ettiği enerjinin geri kazanılması ko-
nusunda ise hava-hava ve hava-su ısı geri kazanım sistemleri ile bu 
gazların çevreye olan zararlı etkilerinden kurtulmak için sektörde 
uygulanan filtrasyon sistemlerinin sağlıklı bir şekilde makineleri-
mize entegrasyonu ve uygulamasını gerçekleştiriyoruz.”

Dilmenler Makine, tekstil terbiye ve boya süreçlerine ilişkin yeni-
likleri güçlü Ar-Ge ekibiyle birlikte gerçekleştiriyor. 2016 yılında 
Türkiye’deki 312. Ar-Ge merkezi olan Dilmenler Makine’nin bu 
alandaki çalışmaları hakkında da sorularımızı yanıtlayan Yüksel 
Topgül, şu açıklamalara yer verdi; “Bünyemizdeki Ar-Ge merke-
zimizde araştırma, geliştirme ve tasarım yapabilme kabiliyetine 
sahip, tam zamanlı çalışan, araştırmacı ve teknisyenlerimizden 
oluşan nitelikli işgücüne sahip Ar-Ge personeli istihdamımızı art-
tırdık. Firmamızda bu kültürü yerleştirip güçlendiriyoruz. Üni-
versite ve sanayi işbirliği ile teknolojik bilgi üretip, ürünlerimizde 
ve üretim süreçlerimizde yenilikler gerçekleştiriyoruz. Ürün ka-
litemizi ve standartlarımızı yükseltmekte ve teknolojik bilgimizi 
ticarileştirme yolundaki yoğun gayretlerimizi sürdürmekteyiz.” 

Müşteriler tarafından tercih edilen bir firma olmalarındaki en 
önemli etkilerden birinin de Ar-Ge çalışmaları olduğunu söz-

continuous scouring and continuous mercerizing machines, we in-
troduce eco-friendly caustic recovery systems that allow the use of 
mercerized processes in recycled and reused processes. In order to 
recover the energies contained in the exhaust gases from the stenter, 
we carry out the integration and application of air-air and air-water 
heat recovery systems as well as the filtration systems applied in the 
sector to our machines in order to eliminate the effects of the gases 
to the environment.”

Dilmenler Makine carries out innovations in textile finishing and 
dyeing processes together with strong R&D team. Answering our 
questions about Dilmenler Makine’s works in this area, which be-
come the 312th R&D centre in Turkey in 2016, Yüksel Topgül gave 
the following explanations, “We have increased our employment of 
R&D personnel with the qualified workforce consisting of research-
ers and technicians working full time and having ability to research, 
develop and design in our R D centre. We establish and strengthen 
this culture in our company. We produce technological knowledge 
through university and industry cooperation, and we make inno-
vations in our products and production processes. We upgrade our 
product quality and standards, and continue our intensive efforts in 
order to commercialize our technological knowledge.”

Adding that the one of the most important effects of being a 
company preferred by customers is their R&D works, Topgül 

Dilmenler Makine ve Tekstil San. A.Ş. Fabrika Müdürü Yüksel Topgül / Yük sel Topgül, Plant Manager of DMS Dilmenler Makine Tekstil San. A.Ş
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lerine ekleyen Topgül, “Satış ve ciro artışının yanında, güçlü ve 
güvenilir marka algımızın oluşmasında Ar-Ge çalışmalarının 
katkılarını mutluluk verici seviyede buluyoruz.” dedi.

Megam Boyahanesi, Hem Ar-Ge Hem de Üretim Yapıyor
Boyahaneler için yenilikçi teknolojiler geliştiren bir firma olarak 
aynı zamanda bünyesinde Megam Boyahanesini de bulunduran 
Dilmenler Makine, bu sayede geliştirdiği teknolojilere ilişkin 
geri bildirimlere birinci elden sahip olabiliyor. “Projelerimizin 
saha geri bildirimlerinin hızlı bir şekilde alınmasında, Megam 
Boyahanemizin büyük faydasını görmekteyiz” diyen Topgül, 
“Yüksek kalite ve verime sahip, müşterilerimizin rekabet gücünü 
arttıran ve ekolojik çevre dostu ürünlerimiz, yurtiçi ve yurtdışın-
da rekabet gücümüzü arttırıyor.” sözlerine yer verdi.

Megam Boyahanesi ile hem Ar-Ge çalışmalarına yön verdik-
lerini hem de yeni teknolojileri analiz edebildiklerini sözlerine 
ekleyen Topgül, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Tekstil sek-
töründe 35 yıldır yer alan Dilmenler Makine, tekstil terbiye 
alanındaki değişen sektör ihtiyaçlarını karşılayan makineler 
tasarlayıp üretiyor. Şirketimiz tasarımların alt yapısını; düşük 
enerji tüketimine sahip, uzun ömürlü, ekolojik dengeyi mak-
simum düzeyde gözeten, kullanıcı dostu, dünya standartla-
rında makineler geliştirme temeli üzerine kurdu. Bu sürecin 
kilometre taşlarından biri olan Megam Boyahanesi,  hem ger-
çek zamanlı bir Ar-Ge tesisi,  hem de üretim yapan bir işlet-
me olarak tekstil sektörüne hizmet veriyor. Proaktif düşünce 
yapısında çalışmalarını sürdüren Megam Tekstil ve uzman 
kadrosuyla, geliştirilen teknolojileri farklı yönleriyle analiz 
ediyor ve bu gelişmeleri boyahane sistemine adapte ediyor. 

stated that, “In addition to the increase in sales and turnover, 
the contribution of R&D works is pleasing for us.”

Production and R&D in Megam Dyeing Plant
As a company that develops innovative technologies for dye-
ing plants, Dilmenler Makine, which also has Megam Dyeing 
Plant under its umbrella, can have first-hand feedback on the 
technologies it develops. Mr. Topgül said, “We see the great 
benefit of Megam Dyeing plant in getting our project’s field 
feedbacks quickly” and added that, “Our ecologic and envi-
ronmental-friendly products, which offer high quality and 
versatility and increase competitive power of our clients, also 
increase our competitive capacity at home and abroad.”

Adding that they not only direct R&D works but also analyze 
new technologies with Megam Dyeing Plant, Mr. Topgül con-
tinued his speech as follows: “Dilmenler Makine, which has 
been in the textile sector for 35 years, designs and produces 
machines which meet the changing sector needs in the field 
of textile finishing. Our company has built the substructure 
of designs on the basis of low energy consumption, long life, 
maximum ecological balance, user-friendly, world-class ma-
chine development. Megam Dyeing Plant, one of the mile-
stones of this process, serves both as a real-time R&D facility 
and as a manufacturing enterprise for the textile sector. Megam 
Tekstil and its expert staff, which continue their work in proac-
tive mentality, analyse the developed technologies in different 
ways and adapts these developments to the dyeing system. In 
this way, all the parameters are controlled by various automa-
tion systems and the contribution of new technologies to a 
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Haber: Derya Çağan Çakırlar

Bu sayede çeşitli otomasyon sistemleriyle bütün parametreleri 
kontrol edilen yeni teknolojilerin, işleyen bir sisteme katkıları 
tüm gerçekçiliğiyle ortaya konuluyor. Düşük enerji tüketimine 
sahip, ekolojik, kullanıcı dostu, çeşitli otomasyon sistemleriyle 
uyumlu, uzun ömürlü teknolojilerini gerçek zamanlı gözlemle-
me imkanı sunuyor.”

Dilmenler Makine Yıllık Hedeflerini Tamamladı
Dilmenler Makine’nin 2016 yılı satışları ve 2017 beklentileri 
hakkında da sorularımızı yanıtlayan Topgül, önemli bir bü-
yüme kaydettiklerini söyledi. “2016 yılı satışlarını, bir önceki 
yıla oranla ciro olarak yüzde 18 artırarak ihracatta yüzde 65 
ve iç piyasada yüzde 35 oranı ile tamamladık” diyen Yüksel 
Topgül, geçmiş yıllara göre ciddi bir ciro artışı ile önemli bir 
büyüme gerçekleştirerek 2016 yılı beklentilerini karşıladık-
larını söyledi. Topgül, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü; 
“Ürettiğimiz makine sayısında ve ciro anlamında ayrıca Me-
gam boyahanemizin Dilmenler’e kattığı katma değeri müşte-
rilerimize anlatma açısından bakıldığında Dilmenler Makine 
yıllık hedeflerini tamamlamış görünüyor. Biz şirket olarak 
tekstil sektörüne ürettiğimiz makinelerin adedi ve cirosu ola-
rak doğru rakamları yakaladığımızı görüyoruz. Bu durum bi-
raz da Dilmenler Makine ile alakalı, sonuçta bu kartopu gibi 
büyüyen bir sistem ve yapılanma. Makinelerin adedi arttıkça, 
makineler satıldıkça, müşteriler projeler hakkında birbirleri-
ne doğru referanslar verdikçe ilgi ve teveccüh artıyor. İlgi art-
tıkça, bizim bunu karşılamakla ilgili yeni yapılanma ve yeni 
sistemler geliştirmemiz gerekiyor. Bunları ne kadar doğru bir 
şekilde gerçekleştirebilirsek hem ciromuz hem de makine sa-
tış adedimiz o ölçüde artıyor.” 

Yeni Ürünlerin Tanıtım ve Satışına Ağırlık Verilecek
2017 yılına ilişkin hedefleri hakkında da bilgiler paylaşan 
Topgül, “2017, Güçlü satış organizasyonlarının bulunduğu, 
mevcut ürünlerin pazarlanması ile ilgili sorun olmayan, bu 
makine ve sistemlerin süreç içinde kabul görmüş olduğu ül-
kelerde, yeni geliştirilen ve sayısal olarak çok fazla müşteriye 
ulaşmamış ürünlerin pazarlanmasına yönelik yeni bir strateji-
nin hayata geçirildiği bir yıl olacaktır. Bu bağlamda kaplama 
teknolojileri ve buna bağlı ekipmanlar, kontinü yıkama/kasar 
makine ve buna bağlı teknolojiler, ayrıca merserize ve kostik 
geri kazanım gibi yeni ürünlerin bu mevcut pazarlarda tanı-
tım ve satış işlemlerine ağırlık verilecektir.” dedi.

 2017 yılında belirlenen bu hedefler doğrultusunda fuar ve 
tanıtım çalışmaları ile müşteri ziyaretlerine yoğunlaşacakları-
nı sözlerine ekleyen Topgül, henüz yeterince kuvvetli bir satış 
ağının olmadığı, müşteri portföy ve çeşitliliğinin yeterli ol-
madığı ülke ve bölgelerde ise ilk öncelikle kuvvetli oldukları 
makine ve sistemlerin pazarlanmasına özel bir önem verilece-
ğini söyledi. Dilmenler Makine, 2017 yılında oluşturduğu bu 
organizasyonu güçlendirerek pazar ihtiyaçları doğrultusunda 
tüm makine portföyünü müşterilerinin beğenisine sunacak.

functioning system is revealed. It offers real-time monitoring 
of long-life technologies offering low energy consumption, 
ecological, user friendly, compatible with various automation 
systems.”

Dilmenler Makine Completed Its Annual Targets
Mr. Topgül, who answered our questions about Dilmenler 
Makine’s sales in 2016 and 2017 expectations, said that they 
achieved a significant growth. Mr. Topgül stated that “We 
have increased our sales in 2016 by 18% in turnover com-
pared to the previous year with 65% in export and 35% in 
domestic market”, and added that they have met the expec-
tations of 2016 by achieving significant growth with a signif-
icant increase in turnover compared to previous years. Topgül 
coninued his speech as follows: “Considering the number of 
machines manufactured, turnover and the ability of explaining 
the value added by Megam dyeing plant to Dilmenler, it seems 
that Dilmenler Makine fulfilled its annual targets. We, as a 
company, see that we have achieved expected figures in terms 
of the turnover and the number of machines produced for the 
textile sector. �is situation is somehow related to Dilmen-
ler Makine and as a matter of fact, it is a system and struc-
ture growing like a snowball. As long as the numbers of the 
machines increase and the machines are sold, as well as the 
customers give accurate references to each other about the 
projects, the interest and appreciation increase. As long as the 
interest grows, we need to develop new structures and new 
systems to meet this. �e more we can realize these correctly, 
the more our turnover and machine sales increase.”

Mostly New Products Will Be Promoted and Marketed 
Also sharing information about 2017 targets said “2017 
will be a year in which a new marketing strategy will be 
implemented to promote the products, which are newly de-
veloped and could not reach an adequate number of clients, 
in the countries where strong sales organizations exist, there 
is no problem with the marketing of existing products and 
these machines and systems are accepted in the process. In this 
context, promotion and sales of new products such as coat-
ing technology and related equipment, continuous washing/
bleaching machine and related technologies as well as mercer-
ization and caustic recovery will be the focus in these markets.”

Topgül stated that they will focus on customer visits with 
fairs and promotion works in line with these targets deter-
mined in 2017 and added that in the countries and regions 
where there is not an adequately strong sales network and 
the customer portfolio and diversity are not sufficient, it will 
pay particular attention to the marketing of the machines 
and systems they are strong at first. Dilmenler Makine will 
strengthen this organization formed in 2017 and present the 
entire machine portfolio to the customers in the direction of 
market needs.
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Making a new 
for itself around 
the world in the 
production of 
textile finishing 
machines, Has 
Group continues 
to work on R&D 
to offer new 
technologies for 
textile finishing 
processes to its 
customers.

Gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile 
tekstil terbiye proseslerine yönelik 
müşteri taleplerine son teknoloji çö-

zümler üreten Has Group, moda ile değişen 
kumaş efekt beklentilerini karşılamaya devam 
ediyor. 

Ar-Ge merkezi ile çok önemli gelişmelere ev sa-
hipliği yaptıklarını belirten Has Group Makina 
Endüstri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tamer 
Hasbay şu bilgileri paylaştı; “Ar-Ge merkezi olu-
şumuz ve müşteri odaklı çalışmalarımız doğrul-
tusunda son dönemde müşterilerimizden gelen 
talepleri karşılamak adına birçok Ar-Ge çalışması 
yapmaktayız. Bu çalışmalar, çeşitli üniversitelerin 
tekstil bölümlerindeki değerli hocalarımızın kat-
kısı ile iyi sonuçlar veriyor ve müşterilerimizin 
istedikleri proses makinelerini geliştirebiliyoruz.” 

Özellikle son dönemde yeni elyaflar ve yeni 
iplik seçenekleriyle birlikte değişen modanın 
kumaş efekt beklentilerine de yansıdığını söz-
lerine ekleyen Tamer Hasbay, “Bu beklentiler 
bizleri daha çok yenilik yapmaya zorluyor.” 
sözlerine yer verdi.

P roducing latest technology solutions to 
the customer demands for textile fin-
ishing processes with its R&D studies, 

Has Group continues to meet expectations for 
fabric effects changing with fashion. 

Stating that they have witnessed very im-
portant developments with the R&D cen-
tre, Tamer Hasbay, Board Chairman of Has 
Group Makina Endüstri A.Ş, shared the fol-
lowing information: “Since we are a R&D 
centre and we are customer-focused, we are 
doing a lot of R&D works in order to meet 
the demands from our customers. �ese 
studies provide good results with the con-
tribution of valuable professors of the textile 
departments of various universities, and we 
are able to improve the processing machinery 
that our customers desire.” 

Adding that new fibres and the fashion 
changing with new yarn options reflect in the 
fabric effect expectations, Tamer Hasbay said 
that, “these expectations push us to make 
more innovation.”

Has Group Ar-Ge 
Çalıșmalarını Tüm 
Hızıyla Sürdürüyor
Has Group Continues its 
R&D Studies at Full Speed

Tekstil finisaj makineleri üretiminde dünya çapında adını 
duyuran Has Group, tekstil terbiye proseslerine yönelik 
yeni teknolojileri müșterileriyle bulușturmak üzere Ar-Ge 
çalıșmalarına devam ediyor.
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Has Group, Santex Rimar ile Daha Büyük Projelere 
İmza Atıyor
Son dönemde Santex Rimar ile işbirliğine imza atan Has Group, 
bu işbirliği ile daha büyük ve önemli projeler gerçekleştirmeyi 
hedefliyor. Santex Rimar’ın satış ağının Has Group’un faaliyet 
alanlarını daha da genişlettiğini kaydeden Hasbay, sözlerini şöy-
le sürdürdü; “Santex Rimar grubun satış ağı ile daha çok pazara 
ve müşteriye ulaşma imkanı buluyoruz. Özellikle Santex Rimar 
Grup’un gücü ve yaygınlığı ile daha büyük, daha önemli projeler-
de yer alma imkanı bulmaktayız. Bizlerin üretim ve proses bilgisi, 
onlarınsa dünyanın birçok yerinde yerleşik olmaları ve tanınma-
ları bizlere ciddi anlamda satış katkısı sağlıyor. Bu durum önü-
müzdeki dönemlerde daha çok pazarda, çok daha önemli, büyük 
ölçekli firmalarda makinelerimizin olmasını sağlayacaktır.”

Nisan ayında yer aldıkları, Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil 
Makineleri Fuarı KTM 2017’de tekstil sektörüne yönelik yeni 
teknolojilerini bölge tekstilcisine tanıtma fırsatı bulduklarını söy-
leyen Hasbay, “Kahramanmaraş önem verdiğimiz bir bölge ve bu-
rada çok sayıda müşterimiz, makinemiz var. KTM 2017 Fuarına 
katılarak, hem müşterilerimizle görüşme ve hasret giderme imka-
nı bulduk, hem de onların taleplerini, beklentilerini ve sorunlarını 
dinlemiş olduk. Böylece piyasanın nabzını da ölçme imkânı elde 
ettik. Ayrıca yeniliklerimizi ve makinelerimizi anlatma fırsatı bul-
duk. Bizim için oldukça verimli geçen bir fuar oldu.” dedi. 

Has Group Makes Bigger Projects with Santex Rimar
Having recently signed a cooperation with Santex Rimar, Has 
Group aims to realize bigger and more important projects with 
this cooperation. Stating that Santex Rimar’s sales network has 
further expanded the scope of Has Group’s operations, Mr. Has-
bay continued his words as follows: “With Santex Rimar’s sales 
network, we are able to reach more markets and customers. Es-
pecially Santex Rimar Group’s strength and reputation enable 
us to take part in bigger and more important projects. Our 
production and process knowledge and their reputation around 
the world provide us a significant sales contribution. �is will 
enable us to see our machines in a higher number of market, in 
larger-scale and more important firms in the upcoming periods. 

Stating that they had the opportunity of offering the new tech-
nologies for the textile sector to the regional textile business-
men in the International Kahramanmaraş Textile Machinery 
Fair KTM 2017 held in April, Hasbay added that, “Kahra-
manmaraş is a region that we attack importance to and we 
have many clients and machines there. By participating in 
KTM 2017, we had the opportunity of meeting our clients 
and fulfilling our longings and also hearing their demands, 
expectations and problems. In this way, we could check the 
pulse of the market. Also, we could tell our innovations and 
machines. It was highly fruitful for us.”

Has Group Makina Endüstri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Hasbay / Tamer Hasbay, Board Chairman of Has Group Makina Endüstri A.Ş



“Doğru Hedeflerle Büyüyerek Yolumuza Emin Adımlarla De-
vam Ediyoruz”
Has Group’un Türkiye’deki satış faaliyetleri açısından 2017 yılına 
ilişkin beklentilerini de yayın grubumuzla paylaşan Has Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Hasbay, “2017 ilk çeyrek öngördü-
ğümüz ve bütçelediğimiz gibi geçti. Özellikle 2016 son çeyreğinde 
aldığımız siparişler, ilk çeyrekteki satışlarımızda etkili oldu. 2017 
yılı genelinde yüzde 60 gibi bir yurtdışı satışı bekliyoruz. Yurtiçin-
deki hedefimiz ise yüzde 40. Öngörülerimize göre, 2017 yılında ka-
pasitemizi tam kullanmış ve bütçelediğimiz satış adetlerine ulaşmış 
olacağız. Tahminen özellikle Eylül ayından sonra daha da talep artışı 
olacağı yönünde beklentilerimiz var. Bu durum 2018 yılı için tah-
minlerimizi de belirleyecektir.” dedi.

Son olarak tüm dünyada daha kaliteli ürüne ve daha iyi hizmet 
veren firmalara yönelik talebin arttığını sözlerine ekleyen Hasbay, 
“Her geçen gün müşteriler daha kaliteli ürün yapan ve daha iyi hiz-
met veren firmaları tercih ediyor. Biz de bu yolda elimizden geldiği 
kadar daha iyi hizmet veren, daha teknolojik ve daha kaliteli makine 
yapmak için kendimizi zorluyoruz.” açıklamalarına yer verdi. 

“We continue our way with firm steps by growing 
with right targets”
Sharing the expectations of Has Group concerning the year 2017 in 
terms of sales in Turkey with our magazine group, Tamer Hasbay, 
Chairman of the Governing Board of Has Group, said that, “�e 
first quarter of 2017 was as we estimated and budgeted. Especially 
the demands we received in the last quarter of 2016 were influential 
in our sales in the first quarter. �roughout 2017, we expect a rate 
of foreign sales by 60 %. Our target for the domestic market is 40 
%. According to our estimates, we will have used our capacity fully 
and reached the budgeted sales target in 2017. We expect that there 
will be a demand increase especially after September. �is will de-
termine our estimations for 2018, as well.” 

Lastly adding that demands for firms that produce higher quality 
products and providing better services are increasing throughout 
the world, Hasbay concluded his remarks by saying that, “Every 
day the preference for the firms producing higher quality prod-
ucts and providing better services increase. In this respect, we 
force ourselves as much as we can to provide better services and 
to produce higher quality and more technological machines.”
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Through the 
investments 
made in the 
latest Monforts 
Montex 8500TT 
stenter and re-
lated equipment, 
the major filter 
media manu-
facturer, BWF 
Envirotec, has 
strengthened its 
successful posi-
tion in manufac-
turing. 

Genel merkezleri Almanya’da bulunan ve 
dünyanın birçok yerinde üretim tesisleri 
olan BMF Envirotec, her türlü endüstri-

yel toz, madde filtrasyonu ve katı/sıvı ayrımı için 
filtre malzemelerinin önemli üreticilerinden biri 
olarak öne çıkıyor.

BMF Envirotec, zararlı gazların ve kirletici madde-
lerin filtre edilmesi adına, Needlona®, PM-Tec® ve 
Pyrotex® KE markaları altında yılda dokuz milyon-
dan fazla montaja hazır filtre malzemesi üretiyor.

İğneli keçeleri, cam elyaf kumaşı ve filtre malze-
melerinin kullanıldığı temel iş alanları ise; bioküt-
le veya kömür kazanlı enerji santralleri, kimya ve 
ilaç endüstrisi, çimento, atık ve kireç endüstrisidir. 
BWF Envirotec’in yeni Montex 8500TT ramözü-
nü tercih etmesinin başlıca nedeni ise, PTFE (poli-
tetrafloroetilen) kumaşları üzerinde ısı ayarını ger-
me zincirinde yağ kullanmadan gerçekleştirebilme 
özelliği ile genişlik ayarı yapabilmeyi imkân tanıyor 
olması oldu. 

Monforts Teknik Tekstiller Başkanı Jürgen Ha-
nel, “Bu, işçileri ve çevreyi zararlı yağ buharın-

With headquarters in Germany and 
manufacturing sites throughout 
the world, BWF Envirotec, stands 

out as the leading provider of filter media for 
industrial filtration and solid/liquid separation. 

BWF Envirotec produces over nine million 
ready-to-install filter media annually under the 
brand names Needlona® and PM-Tec® as well 
as Pyrotex® KE filter elements for hot gas fil-
tration.

Some of the chief areas where its needlefelt and 
glass fabric filter media and filter elements are 
employed are in biomass or coal-fired power 
stations, in the chemical and pharmaceuti-
cal industry and in asphalt, steel and cement 
plants. Of specific interest to BWF Envirotec 
in selecting the new Montex 8500TT stenter 
was its ability to thermally set PTFE fabrics 
without oil greasing in the stenter chain and in 
the width adjustment.

In his statement, Jürgen Hanel, Monforts 
Head of Technical Textiles, quoted as follows; 

Monforts Teknolojisi ile 
Üstün Bașarı
Outstanding Success with 
Monforts Technology

Filtre malzemeleri üreticisi BWF Envirotec, Monforts’un 
yeni ramözü Montex 8500TT ve ilgili donanımlarına ger-
çekleștirdiği yatırımla üretimdeki bașarısını güçlendirdi.
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dan korur ve filtre malzemesini temiz tutar. Çok düşük sıcaklık 
toleransı ile 320 dereceye ulaşmayı garanti ediyor olması ve 
mükemmel bir iç yalıtım sağlaması da çok büyük bir avantaj. 
Böylece herhangi bir pozisyonda 60 derecenin üzerinde bir dış 
sıcaklığa asla ulaşmayız.” sözlerine yer verdi.

Filtre Malzemelerinin Hazırlanmasında İdeal Çözüm
Montex 8500TT ramözü 10.000N’ye kadar boyuna ve atkı 
yönünde yüksek çekme cihazları ve 320 dereceye kadar yüksek 
işlem sıcaklığı ile dokuma ve dokuma olmayan malzemelerin 
çekme ve terbiyesini sağlayarak filtre malzemelerinin hazırlan-
ması için idealdir. İsteğe bağlı olarak şirket, ayrıca köpük ve 
likör uygulamaları için fular ve köpük fuları ile birlikte kim-
yasal bileşiklerin uygulanması adına kaplama ve baskı kafası 
da sunuyor. 

Hafif ve ağır malzemeler için bantlı kurucular da ürün portfö-
yünde mevcut bulunuyor. Montex ramözü, pim ve klipsli veya 
her ikisinin birleşiminden zincirlere sahiptir. Filtre malzeme-
lerinin düzleştirilmesi ve sıkıştırılması için 80 cm’den 7 m’ye 
kadar çalışma genişlikleri sunan kalenderler eklenebiliyor. Sol-
vent ile işlem için yanmaya dayanıklı versiyonlar ve kurutular 
da mevcut bulunmakta. Monforts, filtre malzemeleri için, her 
biri Avrupa’da geliştirilen ve üretilen, çok çeşitli ve kapsamlı 
üretim makineleri sunuyor. 

“�is protects workers and the environment from harmful oil 
vapours and keeps the filter material clean. �e guarantee of 
reaching 320°C with a very low temperature tolerance and with 
an excellent housing insulation is a major advantage, so that an 
outside temperature over 60°C is never reached at any position.”

�e Ideal Solution for the Preparation of Filter Materials
�e Montex 8500TT stenter is ideal for the preparation of 
filter materials offering a stenter frame for the drying and fin-
ishing of both wovens and nonwovens, high stretching devices 
in both length and weft direction up to 10,000N and at high 
operating temperatures up to 320°C. Optionally the company 
offers coating and printing heads for the application of chem-
ical compounds together with padders and foam-padders for 
foam and liquor applications

Belt dryers for light as well as very heavy materials are avail-
able. �e Montex stenter features chains with pins and clips 
or the combination of both. Calenders for the flattening and 
compaction of the filter materials can be added, offering work-
ing widths from 80cm up to seven metres and explosion proof 
versions and dryers are available for treatment with solvents. 
Monforts offer a wide range of production machines for filter 
materials, all of which are being developed and manufactured 
in Europe. 
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One of the lea-
ding companies 
expert on finis-
hing and fabric 
preparation ma-
chines, Beneks 
aims to increase 
its shares both 
in domestic and 
global markets 
in 2017 thanks 
to its innovati-
ons it has been 
offering.

Tekstil terbiye ve boyama alanında uzun 
yıllara dayanan mühendislik tecrübesi 
ile üretim yapan Beneks Makine, daha 

az su ve enerji kullanımı gerçekleştiren makine-
ler üretmek üzere Ar-Ge çalışmalarına odaklanı-
yor.  2017 yılı yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda payı-
nı arttırmayı hedefleyen Beneks’in çalışmaları ve 
yılsonu hedefleri konusunda yayın grubumuzun 
sorularını yanıtlayan Beneks Makine Yurtdışı 
Satış Müdürü Emre Seçkiner, özel açıklamala-
ra yer verdi. Günümüzde enerji ve su tasarruflu 
makinelerin öne çıktığını ve bu ürünleri sunabilen 
makine üreticilerinin daha çok tercih edildiğini 
hatırlatan Emre Seçkiner, “Beneks olarak, en az su 
ve enerji tüketen makineler konusunda Ar-Ge 
çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız. 
Bu bağlamda üretmiş olduğumuz makinelerden 
HT kumaş boyama makinemiz ve kontinü yıka-
ma makinemiz en az su ve enerji tüketimi yapan 
yeni jenerasyon tekstil makinelerinin başında yer 
alıyor.” açıklamasına yer verdi.

Seçkiner, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu makinelerin 
yanı sıra tüketimleri minimize edecek ve patenti 
bize ait olan kurutma makinelarine yardımcı Fular-
ban, Kurutmaban ve Apreban isimleri ile adlandır-

Producing with years of engineering expe-
rience in the field of textile finishing and 
dyeing segment, Beneks Makine focuses 

on R & D studies to produce water and ener-
gy efficient machines.  Answering the questions 
for the studies and year-end targets of Beneks 
in both domestic and global markets in 2017 
for the purpose of increasing its markets share 
in such markets, Emre Seçkiner, Overseas Sales 
Manager of Beneks Makine, make special state-
ments: Emre Seçkiner reminds us today’s ener-
gy and water saving machines stand out among 
others and machine manufacturers who are able 
to offer these products are preferred more. “As 
Beneks, we have concentrated our R & D stud-
ies on the least water and energy consuming 
machines. In this context, the machines we have 
produced are HT fabric dyeing machines and 
our continuous washing machines are at the top 
of the new generation of textile machines which 
consume the least amount of water and energy”, 
explains Seçkiner.

“In addition to these machines, our machines, 
which will minimize consumption and help us to 
increase the capacity without making any compro-

Beneks Makine Yurtdıșı 
Pazarlarda Payını 
Arttırıyor
Beneks Makine Increases Its Share 
In Global Markets

Apre ve kumaș hazırlama makinelerinin uzman firmala-
rından Beneks sunduğu yeni teknolojilerle 2017 yılında 
da yurtiçi ve yurtdıșı pazarlarda payını arttırmayı hedef-
liyor.
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dığımız ön kurutma işlemleri ile kaliteden ödün vermeden kapasite 
artırımı sağlayan makinelerimiz de son dönemlerde ön plana çıkan 
ürünlerimizin başında geliyor.”

Beneks, Kaliteden Ödün Vermiyor
Tekstil terbiye makinelerindeki gelişmelerin  Ar-Ge çalışmaları-
nın yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda da şekilllendirildiğini 
sözlerine ekleyen Seçkiner, “Teknolojik gelişmeler müşteri talepleri 
doğrultusunda , ‘Ne kadar kısa sürede, ne kadar kaliteli ürünü , mi-
nimum maliyet ile nasıl üretebiliriz?’ sorusuna yönelik cevabı bulmak 
için sürekli bir gelişim içerisindeyiz. Fakat buradaki gelişmede dikkat 
edilmesi gereken husus, bunları sağlarken kaliteden ödün verilme-
mesi. Müşterilerimizin bizden beklediği ve bizim de özellikle üzerin-
de durduğumuz konu budur.”dedi.30 yıla dayanan tecrübeleri  ile  
müşterilerine bir nevi çözüm ortaklığı sunduklarını sözlerine ekleyen 
Emre Seçkiner, “Müşterilerden talepler doğrultusunda saha ekibi ve 
müşterinin teknik ekibi ile karşılıklı istişare ederek, işletmenin yararı-
na olacak ilgili modifikasyonların yapılması sağlanıyor.” dedi.

Son olarak 2016 yılı değerlendirmelerini ve bu yıla ilişkin beklen-
tilerini de yayın grubumuzla paylaşan Seçkiner, “2016 yılının son 
çeyreğinde iç piyasada yaşanan daralma ile daha çok ihracata önem 
verdik ve şirketimizin satışının yüzde 73’ünü ihracatımız oluşturdu. 
Bu sayede yurtdışında bazı yeni pazarlar kazandık ve 2016 yılı bek-
lentilerimizi karşılamış olduk. 2017 yılında da yurt içi ve yurt dışı 
pazar payımızı artırmaya yönelik yatırımlara ve çalışmalara devam 
ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

mises on quality through pre-drying processes we call as Fularban, 
Kurutmaban and Apreban, which contribute to our drying machines 
whose patents belong to us, are among the featured products recent-
ly”, adds Seçkiner.

Beneks Makes No Compromises On Quality
“As for customer demands and in accordance with technological de-
velopments, we are under constant development in order to find 
answers to the question “How soon can we produce quality product 
with minimum cost?”. But the thing to note about this develop-
ment is that no compromises shall be made while providing it. �is 
is what we expect from our customers and what we particularly 
care about”, comments Seçkiner, stating the developments in textile 
finishing machines were shaped in line with customer demands as 
well as R & D studies.  “We will make mutual consultations with 
the field team and the customer’s technical team in the direction 
of the clients’ requests to make the relevant modifications for the 
benefit of the business”, says Emre Seçkiner, stating they have been 
providing a solution partnership services to its customers with their 
30-year experience.

“In the last quarter of 2016, we focused more on exports due to the 
contraction in the domestic market and our exports accounted for 
73 percent of our sales. �erefore, we have gained some new markets 
abroad and thus we have met our expectations for 2016. We will 
continue to invest and work towards increasing our domestic and 
global market share in 2017, too”, concludes Seçkiner. 
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Mom Tekstil, 
which is the 
representative of 
the technology 
producers direct-
ing textile dyeing 
and finishing 
sectors in Turkey, 
brings together 
important devel-
opments in qual-
ity and sustain-
ability with the 
Turkish textile 
industry.

Türkiye temsilciliğini yürüttüğü dün-
ya çapındaki Tandematic, Automa-
tion Partners Inc., Fab-Con, Pa-

rex-Mather, Danti Paolo ve Erbatech firmaları 
ile tekstil sektöründe faaliyetlerini sürdüren 
Mom Tekstil Mümessillik San. ve Tic. Ltd. 
Şti, tekstil üretiminde zaman ve maliyet avan-
tajı sağlayan, sürdürülebilirliğe katkıda bu-
lunan terbiye ve boya makinelerini sektörün 
beğenisine sunuyor.

Temsil ettikleri firmaların, geliştirdikleri tek-
nolojiler ile sektöre yön verdiğini belirten 
Mom Tekstil Mümessillik San. ve Tic. Ltd. Şti 
Genel Müdürü Ali Özgür Erbilol, tekstil sek-
törüne sunulan yenilikler hakkında şu bilgile-
ri paylaştı; “Mümessili olduğumuz Tandema-
tic firmasının geliştirmiş olduğu ramözlerde, 
kumaş kenar iğneleme sistemi ile kaçık kenar 
oluşmaksızın kumaş kenarına birkaç mm me-
safeden sağlıklı iğneleme yapmak mümkün 
hale geldi. Özellikle kumaş satışı yapan müş-
terilerimiz şu an kenar firesinde milimetrele-
rin hesabını yapmaktadır ve bu sistem saye-
sinde ciddi bir tasarruf sağlanmaktadır.”

Operating as representative in textile sec-
tor with worldwide companies such as 
Tandematic, Automation Partners Inc, 

Fab-Con, Parex-Mather, Danti Paolo and Erbat-
ech, Mom Tekstil Mümessillik San. ve Tic. Ltd. 
Şti. offers finishing and dyeing machines that pro-
vide time and cost advantages in textile production 
and contribute to sustainability to the industry.

Stating that the companies which they represent 
direct the sectors with their developed technolo-
gies, Ali Özgür Erbilol, General Manager of Mom 
Tekstil Mümessillik San ve Tic Ltd Şti, shared the 
following information about the innovations of-
fered to the textile sector:  For the stenters devel-
oped by Tandematic, it became possible to make 
a needling at a distance of a few millimeters to the 
edge of the fabric without the formation of a loose 
edge thanks to the fabric edge needling system. 
Our clients, especially those who sell fabrics, make 
now millimeter calculations at the edge and this 
system provides a significant savings.”

Ali Özgür Erbilol continued his words about in-
novative technologies offered as follows; “�anks 

Mom Tekstil’den Boya 
ve Terbiyeye Yön Veren 
Gelișmeler
Developments Directing Dyeing and 
Finishing Sectors by Mom Tekstil

Tekstil boya ve terbiye sektörüne yön veren teknoloji 
üreticilerinin Türkiye mümessilliğini yürüten Mom Tekstil, 
kalite ve sürdürülebilirlik konusunda önemli gelișmeleri 
Türk tekstilcisi ile bulușturuyor.
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Ali Özgür Erbilol, sundukları yenilikçi teknolojiler hakkında 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Automation Partners Inc. firmasının 
geliştirmiş olduğu may/atkı sıklık ölçüm sistemlerinin ramözlere 
entegrasyonu sayesinde toplar arası gramaj farkı problemine çö-
züm getirildi. Bunun yanı sıra 40-45 m/dk hızlarda boydan yük-
sek miktarda toplatma yapabilen Fab-Con S Series Örgü Sanfor 
Makinesi ile ise hem yüksek miktarda üretime ulaşabiliyor hem 
de istenen çekmezlik değerleri verilebiliyor. Dünyanın önde gelen 
yakma/gaze makinası üreticilerinden biri olan Parex-Mather fir-
masının örme kumaşlar için sunduğu, kumaşı oksijensiz ortamda 
bekleterek söndürme ve soğutma işlemi ve devamında kumaşın 
üzerindeki yanma artıklarının temizlenmesini sağlayan dövücü 
ünite entegrasyonu müşterilerimizin takdirini kazanıyor. Diğer 
bir temsilciliğimiz olan Danti Paolo firmasına ait MK10 fırça ma-
kinemiz ile fırçasız geçen kumaş firelerini minimuma indirerek 
birbirinden bağımsız olarak çalışabilen 6 adet fırça ünitesi sayesin-
de rakiplerinin neredeyse iki katı üretim sağlamaktayız.”

Kontinü Sistemlere Olan Talep Artıyor
Kontinü yaş terbiye konusunda öncü firmalardan biri olan 
Erbatech ile sektöre önemli avantajlar sağladıklarını dile geti-
ren Erbilol, kontinü sistemlere olan talebin de giderek artma-
ya başladığını kaydetti. Erbilol, konuyla ilgili şu bilgileri pay-
laştı; “Yaş terbiye proseslerine yönelik olarak temsil etmekte 
olduğumuz Erbatech firması portföyünde bulunan kontinü 

to the integration of the may/weft frequency measurement systems 
developed by Automation Partners Inc. into the stenters, the prob-
lem of grammage difference between balls has been solved.” In 
addition to this, with Fab-Con S Series Knitted Sanfor Machine 
which is able to collect at high speeds from 40 to 45 m / min, both 
high yields and desired shrinkage values can be achieved. �e in-
tegration of the fuselage unit, which is provided by Parex-Mather, 
one of the world’s leading singeing / gause machine makers, for 
knitted fabrics, quenching and cooling the fabric in an oxygen-free 
environment and subsequent cleaning of the combustion residue 
on the fabric is gaining the appreciation of its customers. With our 
MK10 brush machine from Danti Paolo, another representative, 
we provide nearly double production of competitors thanks to the 
6 brush units that can work independently from each other by 
minimizing brush-free fabric waste. “

Demand for Continuous Systems is Increasing
Stating that they have provided significant advantages to the sec-
tor with Erbatech which is one of the leading companies in the 
field of continuous wet finishing, Erbilol said that the demand for 
continuous systems has also started to increase. Erbilol shared the 
following information about this issue; “Erbatech which we rep-
resent for wet finishing processes is at the forefront of the world’s 
leading companies in energy and water conservation with the con-
tinuous machines (bleaching, pad-batch and washing machines) 

Mom Tekstil Genel Müdürü Ali Özgür Erbilol// Director Of Mom Tekstil Ali Özgür Erbilol 
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makineler (kasar, pad-batch ve yıkama makineleri) ile enerji ve 
su tasarrufu konularında dünyadaki öncü firmaların başında ge-
liyor. Uzun yıllardır dokuma kumaşlarda standart olan kontinü 
makineler ile üretim metodu artık örme boyahanelerinde de 
standart hale gelmeye başladı. Diskontinü makineler sellülozik 
kumaşların boya ve terbiyesinde su tüketimi enerji verimliliği 
açısından çevreci ve modern dünya taleplerini karşılamada zor-
lanmaya başladı. Bunun doğal sonucu olarak bu sistemler yer-
lerini kontinü sistemlere bırakır hale geldi. Hem daha az su ve 
enerji tüketmeleri hem de özellikle Avrupa pazarında giderek 
artan kumaş yüzeyi kalitesi beklentisi, müşterilerimizi kontinü 
yatırımı yapmaya teşvik ediyor.”

Bu trendin günümüzde baskı tesislerinde yaygınlaşmaya baş-
ladığını dile getiren Erbilol, “Fazladan tüketilen her litre su ve 
harcanan her kcal enerjinin hesabı yapılmaya başlandığı anda 
kontinü sistemlerin vazgeçilmez olduğu görülecektir. Globalle-
şen dünyada kar marjlarının düşmesiyle beraber sürdürülebilir 
olan kontinü sistemler,  diskontinü sistemleri daha az talep edilir 
hale getirecek ve örme boyahanelerinde de ana üretim makinele-
ri olarak yerlerini alacaktır.” dedi.

Günümüzde dokuma kumaşların belli bir bölümünün gerilim 
konusunda çok hassas hale geldiğini ve neredeyse örgü kumaş 
karakteri sergilediğini sözlerine ekleyen Erbilol, “Erbatech, geç-
mişinden gelen örme kumaş tecrübesi ve düşük tansiyonlu ma-
kineler konusundaki uzmanlığı ile pazardaki güçlü pozisyonunu 
koruyor.” dedi. Erbilol, makinelerin montaj ve devreye alımını 
yapan ve sonrasında servis hizmeti veren tecrübeli teknik ekip ile 
müşterilerin takdirini kazandıklarını da sözlerine ekledi. 2016 
yılının tüm sektör için zor bir yıl olduğunu ve 2016 yılında ger-
çekleştirilen satışların beklentilerin altında kaldığını belirten Er-
bilol, “2016 yılında açıkçası umulan satış rakamlarının gerisinde 
kalındı. Ancak 2017 senesine girmemiz ile beraber daha olumlu 
bir hava yakalandı ve sene sonu itibari ile hedeflenen satış ra-
kamlarına ulaşacağımızı öngörmekteyiz.” sözlerine yer verdi.

offered in its portfolio. �e method of production with continuous 
machines which was a standard for many years has become a stan-
dard in knitting plants thanks to the continuous machines. �e 
discontinuous machines have begun to have difficulty in meeting 
the environmental and modern world demands for dyeing and fin-
ishing processes of cellulosic fabrics in terms of energy efficiency 
and water consumption. As a natural consequence, these systems 
have begun to leave their places in continuous systems. Both the 
consumption of less water and energy, as well as the ever-increasing 
fabric surface quality expectation, especially in the European mar-
ket, encourage our customers to make a continuous investment.”

Stating that this trend started to become widespread in printing 
plants today, Erbilol said: “It will be seen that continuous systems 
are indispensable when the calculation is started to be made for 
every extra volume of water consumed and every kcal consumed. 
Continuous systems that have become sustainable with decreasing 
profit margins in the globalizing world will make discontinuous 
systems less demanding and take their place as main production 
machines in knitting dyeing plants”.

Adding that nowadays a certain part of the woven fabrics has be-
come very sensitive to tension and that they almost exhibit knit-
ted fabric character, Erbilol stated that: “Erbatech keeps his strong 
position in the market with his experience in knitted fabric and 
expertise in low-tension machines.” Erbilol added that the expe-
rienced technical team, who installed and commissioned the ma-
chines and provided service afterwards, gained the appreciation of 
the customers.

Stating that 2016 was a difficult year for the entire sector and that 
the sales realized in 2016 were below expectations, Erbilol said “We 
were obviously below the expected sales figures in 2016. However, 
with 2017 season, a more favorable atmosphere has been achieved 
and we anticipate that we will reach the targeted sales figures by the 
end of the year.”
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KTM Makine 
offers high effi-
ciency with low 
energy costs 
to textile finis-
hing sector with 
Krantz brand.

KTM Makine Ltd. Şti, kuruluşu tekstil ter-
biye alanında ürettiği teknolojiler ile adın-
dan başarıyla söz ettirmeye devam ediyor. 

Şirket, profesyonel kadrosu ve yenilikçi yaklaşımıy-
la, müşterilerine her zaman daha iyiyi sunma amacı 
çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ürettiği teks-
til boya ve terbiye makineleri ile daima kaliteyi ön 
planda tutan KTM Makine, pamuk boya ve terbiye 
çalışmalarında düşük flotte oranları sunuyor.

KTM Makine Ltd. Şti, Firma Sahibi Tufan Kara-
kurt, pamuk boya ve terbiye çalışmalarında istenlen 
düşük flotte oranlarına sahip makine imalatındaki 
başarılı çalışmalarını yayın grubumuzla paylaştı. Tu-
fan Karakurt, imal ettikleri makinelerde düşük enerji 
kullanımı ve verimliliğin her zaman mevcut olduğu-
nu vurgulayarak şu açıklamalara yer verdi; “Müşteri-
ler boya- terbiye sektöründe genellikle enerji, kimya-
sal ve buna bağlı olarak düşük flotte oranında çalışan 
makinelerle ilgileniyorlar. Yüzde 100 pamuk boya ve 
terbiye çalışmalarında istenilen düşük flotte oranları 
ile ilgili biz makine imalatçısı olarak minumum 1/4 
flotte oranına inmeyi sağladık. Bu konuda firmalar,  
işletme bazında farklı makine grupları ile çalıştığın-
dan bu düşük flotte oranından tam olarak verim ala-
mıyorlar. Zira her firmada farklı tipte makineler 
bulunduğundan bu da standartlığa engel oluyor. 
Kısacası firmalar hala 1/6- 1/8 flotte oranındaki 

K TM Makine Ltd. Şti. continues to make 
an indelible impression successfully with 
its technologies in the field of textile fin-

ishing. With its professional staff and innovative 
approach, the company continues its works to pro-
vide a better service to its customers at all times. 
KTM Makine, which always gives particular im-
portance to the quality with the textile dyeing and 
finishing machines that it produces, offers low 
float rates for cotton dyeing and finishing works. 

Tufan Karakurt, Owner of KTM Makine Ltd. Şti., 
shared their successful works in the manufacturing 
of machines having low float rates desired for cot-
ton dyeing and finishing works with our magazine 
group. Emphasizing that the machines they man-
ufacture always offer low energy use and efficiency, 
Tufan Karakurt stated that, “In the dyeing-finish-
ing sector, customers are generally interested in 
the energy, chemicals, and therefore the machines 
offering low float rates. Regarding the low float 
ratios required for 100% cotton dyeing and finish-
ing works, we, as a machine manufacturer, ensured 
a reduction to a minimum 1/4 float rate. In this 
regard, companies benefit from this low float rate 
fully because they work with different machine 
groups. Because every company has different types 
of machines, this also prevents standardization. In 

KTM Makine’den Düșük 
Enerji Yüksek Verim
Low Energy High Efficiency from 
KTM Makine
KTM Makine, Krantz markasıyla tekstil terbiye sektörü-
ne düșük enerji maliyetiyle yüksek verimlilik sunuyor.
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makinelerle çalışıyor. Ancak firmamızın imal ettiği, satış sonrası hata-
sız çalışma kabiliyetine sahip makinelerle oldukça başarılı.”

Alman Kalitesi Türkiye’de
KTM Krantz markasıyla 2006 yılından bu yana müşterilerine hizmet 
verdiklerini kaydeden Firma Sahibi Tufan Karakurt, Krantz marka-
sının Alman kalitesi ile Türkiye’de uzun yıllara dayanan bir hizmet 
geçmişine sahip olduğunu hatırlatarak şu bilgilere yer verdi; “Krantz 
firmasının kapanmasının ardından, 2006 yılında Krantz’da çalışan 
teknik ekiple birlikte müşteri talebi doğrultusunda kendi firmamız 
KTM’yi kurarak Krantz’ın boya makineleri üretimine devam ettik. 
2008 yılında ise Krantz isim hakkını elde ederek firmamızı KTM 
Krantz adıyla lanse etmeye başladık.” Boya, iplik ve elyaf boyama 
alanında pazar hakimiyetlerinin yüksek olduğunu sözlerine ekleyen 
Karakurt, “Levent boya, iplik ve elyaf boyama konusunda piyasada 
önemli bir hakimiyetimiz bulunuyor. Bu alanda özellikle Bursa ve 
bölgesinde, iplik boyama alanında ise ağırlıklı olarak Gaziantep, Kah-
ramanmaraş ve Çorlu bölgesinde pazar hakimiyetimiz yüksek. Jet bo-
yada ise Çorlu ve Bursa’da ayrıca yurt dışında da Bangladeş’te önemli 
bir pazar payına sahibiz.” dedi.

Satış sonrası sorunsuz çalışan makineler ile servis ihtiyacını da ikinci 
plana attıklarını sözlerine ekleyen Karakurt,  “Bu konuda sektörde 
1995 yılından beri hala makinelerimiz aynı performansta çalışmak-
tadır. Yeni makinelerimiz de aynı verimlilik ve kalite standardında 
hizmet vermektedir.” dedi. Son olarak 2016 yılı satışları ile ilgili so-
rularımızı yanıtlayan Karakurt, 2016 yılında satış grafiklerinin gayet 
iyi gittiğini, 2017 yılında ise daha da iyi olacağını tahmin ettiklerini 
sözlerine ekledi.

short, the companies still work with machines offering 1/6 or 1/8 
float rates. However, our firm is quite successful with its machines 
running without errors after the sales.”

German Quality in Turkey
Stating that they have been providing services to the customers 
since 2006 with KTM Krantz brand, Tufan Karakurt reminded 
that Krantz brand has a long history of service in Turkey with its 
German quality, and gave the following information: “Following 
the closure of the Krantz company, we established KTM in 2006 
in line with the demands of the customers with the technical team 
working in Krantz, and continued to produce Krantz dyeing ma-
chines. In 2008, we gained the right to use the title and started to 
launch our company in the name of KTM Krantz.”  Adding that 
their market dominance is high in dyeing, yarn and fiber dyeing, 
Karakurt said that, “We dominate the market in the field of beam 
dyeing and yarn and fiber dyeing. We are dominant in this field in 
Bursa and around this city, and in the field of yarn dyeing in Ga-
ziantep, Kahramanmaraş and Çorlu regions. We have an important 
market share in Çorlu and Bursa and abroad in Bangladesh.”

Adding that the service need for the machines running without er-
ror after sale is on the second plan for them, Karakurt said that, 
“Our machines have been operating in the sector with the same 
performance since 1995. Our new machines provide the same 
efficiency and quality standard.” Finally, Mr. Karakurt answered 
our questions about the sales in 2016 and added that the sales 
charts were pretty good in 2016 and they expect them to be even 
better in 2017.

KTM Makine Ltd. Şti, Firma Sahibi Tufan Karakurt// Tufan Karakurt, Owner of KTM Makine Ltd. Şti.,
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Crowning its 
expertise in 
tumbler driers 
with two dif-
ferent types 
of Continuous 
Tumbler Driers, 
Elteksmak pro-
vides distinctive 
opportunities to 
its customers.

K ontini tumbler, gergisiz kurutma, poslu 
ramöz, askılı tip fikse ve fular makineleri 
ile en son teknik gelişmeleri tekstil işlet-

melerinin kullanımına sunan Elteksmak, çeyrek 
asırlık tecrübesi ile müşterilerini önemli yenilik-
lerle buluşturuyor. Yayın grubumuzun sorularını 
yanıtlayan Elteksmak Satış ve Pazarlama Direktörü 
Emrah Poslu, Elteksmak olarak son 25 yılda teks-
til makine sektöründe birçok ilke imza attıklarını 
söyledi. Poslu “Her geçen gün faaliyetlerimizi bir 
adım daha öteye taşımanın gayreti içerisindeyiz. 
Özellikle Kontüni Tumbler Kurutma makineleri 
konusunda dünyadaki 3 büyük üreticiden biriyiz 
ve birçok coğrafyada makinelerimiz başarılı bir şe-
kilde faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara 
nazaran marka bilinirliği açısından da birçok pazar-
da Avrupalı rakiplerimizin önüne geçtiğimiz söyle-
nebilir. Tabi ki bunda planlı çalışmamızın ve artan 
ürün kalitemizin de mutlak bir etkisi var. Geçtiği-
miz yıl lansmanını gerçekleştirdiğimiz ELNINO 
Kontüni Tumbler Makinemiz başta Türkiye olmak 
üzere birçok pazarda ses getirdi. Kurutma makine-
leri üretimindeki ustalığımızı pazarda iki farklı tip 
Kontüni Tumbler Kurutma Makinesini aynı çatı 
altında üreterek taçlandırmış durumdayız.” dedi.

Offering the latest technical innovations 
to the use of textile businesses through 
Continuous Tumbler, Air Relax Dryer, 

Poslu Ram/Stenter, Polimerisation and Padding 
Mangle machines, Elteksmak provide important 
innovations to its customers with a quarter century 
of experience. Providing answers to the questions of 
our publishing group, Emrah Poslu, Sales and 
Marketing Director of Elteksmak, suggests they 
have broken new grounds in the last 25 years 
as Elteksmak. We are striving to carry our ac-
tivities one step further every day. We are one 
of the three biggest producers in the world, 
particularly in the segment of Tumbler Drying 
Machines, and our machines continue to op-
erate successfully in may parts of the world. In 
terms of brand awareness compared to previous 
years, we can say we are ahead of our Europe-
an competitors in many markets. Doubtlessly, 
our planned work and increased product quality 
have a great effect on this achievement. Making its 
début last year, our ELNINO Continuous Tum-
bler Drier have created a tremendous impression 
in many markets and Turkish market in particular. 
We are crowned by the skill of the drying machines 

Kurutma Teknolojilerinde 
Elteksmak Farkı
Difference of Elteksmak
in Drying Technologies

Kurutma makineleri üretimindeki ustalığını, iki farklı tip 
Kontüni Tumbler Kurutma Makinesi ile taçlandıran El-
teksmak, müșterilerine önemli avantajlar sunuyor.
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Kompozit Tekstil Halı 
Alanında Devrim: 
Kinetex
Kompozit Tekstil Halı Alanında 
Devrim: Kinetex

J.J. Flooring Group’un yeni ürünü Kinetex; ticari yumu-
șak zemin kaplama sektöründe yüksek dayanıklılığı ile 
dikkat çekiyor

“Maksimum Fayda Sunan Teknolojilere Yoğunlaşıyoruz”
Günümüzde enerji verimliliği, üretim kapasitesi ve kalite artışına 
yönelik teknolojilere olan talebin Ar-Ge çalışmalarının temelini 
oluşturduğunu söyleyen Poslu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Minimum 
maliyetlerle maksimum kalite ve kapasite birçok tekstil üreticisi ta-
rafından öncelikli olarak üzerinde durulan konu ve bu durum ma-
kine üreticilerini daha yenilikçi olmaya itiyor. Diğer yandan işçilik 
ve bakım maliyetlerini minimize edecek çözümler de tekstilcilerin 
ilgisini çeken bir başka konu. Elteksmak olarak bu konuda ciddi 
projelerimiz mevcut. Otomasyon sistemleri üzerinde yaptığımız ça-
lışmalar ile birlikte, en az duruş ve en az operatör müdahalesi ile 
makine kararlılığını düşürmeden gerek enerji, gerek üretim, gerekse 
de maliyetler konularında maksimum fayda sunan teknolojiler üze-
rinde yoğunlaşıyoruz.”

Ar-Ge faaliyetlerinin temel taşlarından birinin de müşterilerden ge-
len geri dönüşler olduğunu sözlerine ekleyen Poslu, “Uygulanabilir-
liği, fayda ve maliyet dengesi kullanıcılar tarafından önerilmiş çoğu 
şeyi standart üretimimiz içerisinde kendi teknolojilerimize entegre 
ediyoruz.” dedi. Son olarak 2017 beklentileri ile ilgili sorularımızı 
yanıtlayan Emrah Poslu, 2017 yılının ilk 5 ayını hedeflerinin üze-
rinde tamamladıklarını belirterek, “İlk 5 ay itibariyle hedeflediğimiz 
satış rakamlarının ciddi manada ilerisindeyiz. Özellikle dış pazarda 
birçok ülkede pozitif gelişmeler mevcut ve bu da işlerimizi çok daha 
iyi bir seviyeye taşıyor.” dedi.

production by producing two different type of Tumbler Dries under 
the same roof in the market”, explains Poslu. 

“We Focus On Technologies Providing Maximum Benefit”
“Maximum quality and capacity through minimum costs is a priority 
issue for many textile manufacturers and it forces machine manufactur-
ers to be more innovative. On the other hand, solutions to minimize 
labour and maintenance costs are also another topic drawing textile 
manufacturers’ attention. As Elteksmak we have big projects in place. 
With our work on automation systems, we concentrate on technologies 
that offer maximum benefit in terms of energy, production, and costs 
without making any compromises on machine stability with minimum 
downtime and minimal operator intervention”, explains Poslu, stating 
that demand for technologies intended for energy efficiency, produc-
tion capacity and increasing the overall quality constitutes the basis of 
R&D activities.

“We integrate most of the elements whose usability, cost and cost bal-
ance have been recommended by users into our technology within our 
standard production,” adds Poslu, saying that one of the cornerstones of 
R&D activities is the feedback from the customers. “We are way ahead 
of our sales figures we aimed for in the first 5 months. �ere are posi-
tive developments particularly in many countries across global markets, 
which leads our business to a much better level”, concludes Poslu, stat-
ing they have exceeded what they aimed for the first 5 months of 2017.
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The ‘Customer 
Days’ event, 
which was held 
on May 9, 2017, 
at the Kah-
ramanmaraș 
Branch Office 
of Saurer Tekstil 
A.Ș. welcomed 
the notable in-
dustry  leaders 
within the field 
of spinning.  

Open end ve ring iplikçiliği alanında 
uzman çözümler sunan SAURER.
Schlafhorst  ve SAURER.Zinser 

Kahramanmaraş Ofisi’nde düzenlediği, mi-
safir firma olarak Trützschler’in de katıldığı 
“Müşteri Günleri” kapsamında Saurer.Zinser 
ve Trützschler makinelerindeki gelişmelere yer 
verirken, etkinlik bölgenin önemli iplik üre-
ticilerini ağırladı.Saurer Tekstil A.Ş. Kahra-
manmaraş Ofisi tarafından düzenlenen etkin-
lik, misafir konuşmacılarla birlikte sektördeki 
yeniliklerin müşteriler ve teknik çalışanlarına 
yakından tanıtılmasını amaçlıyor. 

SAURER.Zinser ve Trützschler Yenilikleri 
Tanıtıldı
Bölgenin önemli iplik üreticilerinin katıldığı 
ve Trützschler’in yer aldığı, 9 Mayıs’ta ger-
çekleştirilen ilk organizasyonda ‘SAURER.
Zinser ve Trützschler Makinelerindeki Geliş-
meler’ konusu ele alındı. Yaklaşık 100 firma 
temsilcisinin ve basın mensuplarının katıl-
dığı toplantının ev sahipliğini Saurer Tekstil 
A.Ş. Genel Müdürü Ersoy Buran ile Servis ve 
Teknoloji Müdürü Dr. Cankut Taşkın yaptı. 
Saurer Tekstil A.Ş. organizasyonu hakkın-
da Saurer Tekstil A.Ş. Genel Müdürü Ersoy 

Offering expert solutions in the field of 
Open End and Ring spinning, SAUR-
ER.Schlafhorst and SAURER.Zinser, 

within the scope of “Customer Days” organized at 
their Kahramanmaraş Branch Office, together with 
the participation of Trützschler as guest firm, the 
event while giving part to the advancements taking 
place in Saurer.Zinser and Trützschler machines, 
also hosted important regional yarn producers.  
Organized by Saurer Tekstil A.Ş. Kahramanmaraş 
Branch Office, the event together its guest speakers, 
aims to introduce the innovations taking place with-
in the sector to the customers and technical staff. 

Innovations of SAURER.Zinser
 and Trützschler Were Introduced
Organized for the first time on May 9 with the 
participation of important regional yarn produc-
ers, the topic ‘Advancements in SAURER.Zinser & 
Trützschler Machinery’ was covered. Saurer Tekstil 
A.Ş., Managing Director, Ersoy Buran and Director 
of Service and Technology Dr. Cankut Taşkın host-
ed the event, where approximately 100 company 
representatives and members of the press had been 
invited.  In pursuit of the presentation regarding the 
organization, which was conducted by Saurer Tek-
stil A.Ş., General Manager Ersoy Buran, SAURER.

SAURER.Zinser Müșterileri 
Kahramanmaraș’ta Buluștu
SAURER.Zinser Customers Came 
Together In Kahramanmaraș

Saurer Tekstil A.Ș. Kahramanmaraș Ofisi’nde, 9 Mayıs 
2017 tarihinde gerçekleștirilen ‘’Müșteri Günleri’’ etkinli-
ği,  iplik alanında sektörün önde gelen isimlerini ağırladı.
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Buran’ın gerçekleştirdiği sunumun ardından, Ürün Müdürü 
Burcu Seviniş SAURER.Zinser Fitil ve Ring Makinelerindeki 
Gelişmeler hakkında bilgi verdi.  Kahramanmaraş’lı iplik üre-
ticilerinin ilgi gösterdiği organizasyonda,  ‘’SAURER.Zinser 
Makinelerinin Teknoloji Yönünden Değerlendirilmesi’’ ko-
nusunda Timur Sulaimanov ve Erman Köker’in gerçekleştir-
diği sunumun ardından İkiler Tekstil ve Mümessillik Ticaret 
A.Ş Satış Mühendisi Servet Gürbüz ise ‘’İplik Kalitesinde 
Trützschler Makinelerinin Önemi’’ konusunda sunum yaptı.
Sunumların ardından soru cevap kısmına geçilerek, dinleyi-
cilerin merak ettiği konularda bilgiler verildi.  Sunumların 
tamamlanmasıyla geçilen akşam yemeği ise teknoloji imalat-
çıları ile işletmecileri buluşturdu.

SAURER.Zinser ve Trützschler makinelerindeki gelişmelerin 
paylaşıldığı bu etkinliğe oldukça önem verdiklerini ve katı-
lımdan duydukları memnuniyeti dile getiren Saurer Tekstil 
A.Ş. Genel Müdürü Ersoy Buran, “Bu etkinliği 3 veya 4 ayda 
bir tekrarlamak istiyoruz ve her seferinde farklı bir içeriğe 
yer vereceğiz. İplik üretim hatları için çözümler sunan fark-
lı firmaları misafir olarak organizasyonumuza davet edeceğiz 
ve burada kendi yeniliklerini müşterilerimize sunma imkanı 
vereceğiz. Burada amaç, müşterileri ve teknik çalışanlarını 
ofisimize davet edip bilgi alışverişini sağlamak, yenilikleri 
müşterilerimize aktarabilmek ve aynı zamanda tabii ki müş-
terilerimize yakın olabilmek.” sözlerine yer verdi. Önümüz-
deki aylarda diğer misafir firmalarla devam etmesi planlanan 
etkinlikte, şirketler kendi yeniliklerini Saurer müşterilerine 
sunmaya devam edecek.

Zinser, Product Manager Ring Spinning Burcu Sevinis provided in-
formation with respect to the advancements taking place in the field 
of Roving frames and Ring Spinning machines. At the organization, 
where yarn producers from Kahramanmaraş devoted close attention 
to, following the presentation conducted by Timur Sulaimanov to-
gether with Erman Köker under the topic ‘Interpretation of SAUR-
ER.Zinser Machinery from a Technological Aspect’, İkiler Tekstil ve 
Mümessillik Ticaret A.Ş., Sales Engineer Servet Gürbüz gave a pre-
sentation on the subject of ‘�e Significance of Trützschler Machines 
in Yarn Quality’.

In pursuit of the presentations, whereas proceeding to the Ques-
tion-Answer section, the listeners of the event was provided with in-
formation regarding the topics they were interested in. Saurer Tekstil 
A.Ş. Managing Director Mr. Ersoy Buran, emphasizing that they 
had attached great importance to this event, where the advancements 
taking place within the SAURER.Zinser and Trützschler machinery, 
expressed their satisfaction regarding the participation, quoted as fol-
lows; “We want to repeat this event every 3 or 4 months and will 
give place to a different content each time. We will invite different 
companies offering solutions for yarn production lines to our organi-
zation as guests and we will enable them to present their innovations 
to our customers here. �e  aim here is to invite customers and the 
technical staff to our office, providing them to exchange information, 
to convey the innovations taking place to our customers and at the 
same time to be closer to our customers.” With the continuation of 
the event planned to be actualized with different guest companies, in 
the coming months, the companies will also continue to present their 
innovations to Saurer customers. 
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Held with the 
attendance of 
203 companies, 
Domotex Tur-
key performs a 
great internati-
onal event with 
36 participants 
from 10 count-
ries. 

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık ta-
rafından, Gaziantep Ticaret Odası 
(GTO), Güneydoğu Anadolu İhra-

catçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Halıcılar 
Odası’nın (GHO) işbirliğiyle bu yıl dördüncü 
kez Gaziantep’te düzenlenen Domotex Turkey, 
22-25 Mayıs tarihleri arasında sektör liderlerini 
bir araya getirdi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin 
katılımıyla açılan fuar, uluslararası katılımcıla-
rıyla dikkat çekti. Toplamda 203 firmanın yer 
aldığı Domotex Turkey, 10 ülkeden 36 uluslara-

Organized in Gaziantep for the fourth time 
this year with the cooperation of Ga-
ziantep Chamber of Commerce (GTO), 

Southeastern Anatolian Exporters’ Association 
(GAİB) and Gaziantep Chamber of Carpenters 
(GHO) by Hannover Fairs Turkey Fuarcılık, Do-
motex Turkey brings together the leaders sector 
during May 22-25. 

Opened with the participation of Bülent Tüfenkçi, 
the Minister of Customs and Trade, the show has 
drawn attention with its international participation. 
Participated in by 203 companies, Domotex Turkey 

Domotex Turkey, 
Uluslararası Katılımcılarıyla 
Dikkat Çekti
Domotex Turkey Draws Attentions 
With Its Participants
203 firmanın katılımıyla gerçekleșen Domotex Turkey 
Fuarı, 10 ülkeden 36 uluslararası katılımcısıyla uluslara-
rası bir etkinliğine imza attı. 
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rası katılımcıyla, şimdiye kadarki en uluslararası etkinliğine imza 
attı. Yalnızca katılımcılar açısından değil, ziyaretçiler açısından 
da uluslararası bir buluşma ortamının sağlandığı fuar, katılım-
cıların Ortadoğu ve Afrika başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 
satın alma heyetleriyle buluştukları önemli bir platform oluştur-
du. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle bu yıl ilk kez gerçekleşen alım 
heyeti programı kapsamında uluslararası delegasyonlara da ev 
sahipliği yapan Domotex Turkey,  dört gün boyunca 9124 ziya-
retçiyi ağırladı. Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexan-
der Kühnel değerlendirmesinde, “Sektörün öncü şirketlerinin 
katılımıyla düzenlenen Domotex Turkey, Türkiye’nin ve özellik-
le Gaziantep’in makine halısı üretimindeki gücünü bir kez daha 
sergiledi. Bu yıl hem katılımcı hem de ziyaretçi bazında ulaşılan 
uluslararası profil ile Domotex Turkey’in yalnızca Türkiye için 
değil, tüm Avrasya bölgesi için önemini kanıtlamış olduk.” açık-
lamalarına yer verdi.

Yeni Trendler Domotex Turkey’de Sergilendi
Domotex Turkey fuarı boyunca ziyaretçiler, yün, ipek, kaşmir, 
bambu lifi ve polyester gibi farklı malzemelerden üretilmiş bin-
lerce modern ve klasik halı tasarımlarını da görme fırsatı yaka-
ladı. Ayrıca, “tailor-made” olarak adlandırılan yeni trende göre 
geliştirilen koleksiyon da ziyaretçilerin dikkatini çekti. Makine 
halılarının yanı sıra; el-dokuma halıları, kilim, tekstil yer dö-
şemeleri, elastik yer döşemeleri, laminant, ahşap ve parkeler de 
fuar boyunca sergilendi.

has organised the most international event so far with 36 internation-
al participants comign from 10 countries. Providing an international 
meeting environment not only for the participants but also for the 
sights, the Show has offered an important platform for the partici-
pants to meet with purchasing representatives from various countries 
including the countries in the Middle East and Africa. Domotex 
Turkey hosts international delegations and 9124 visitors within the 
scope of the first purchasing delegation program this year through the 
support of the Ministry of Economy for four days. Organized with 
the participation of the leading companies of the sector, Domotex 
Turkey has demonstrated once again the power of the production 
of the machine carpet of Turkey and particularly of Gaziantep. With 
international profile achieved both on participant and visitor base, we 
have proved the importance of Domotex Turkey not only for Turkey 
but for the entire Eurasian region”, comments Alexander Kühnel, 
General Manage rof Hannover Fairs Turkey.

New Trends Showcased At Domotex Turkey
�roughout the Domotex Turkey show, visitors have had the oppor-
tunity to see thousands of modern and classic carpet designs made 
from different materials such as wool, silk, cashmere, bamboo fibre 
and polyester. Additionally, the collection developed according to the 
new trend called “tailor-made” is also featured. Besides the carpets 
made with machines, hand-woven carpets, rugs, textile floor cover-
ings, elastic  floor coverings, laminate, wood and parquet are also dis-
played throughout the show.
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Vandewiele, modern do-
kuma çözümlerini Gazi-
antep’te gerçekleștirilen 
Domotex Turkey Fuarı’n-
da tanıttı.

Vandewiele has shown 
to its customers modern 
carpet weaving solu-
tionsat the Domotex 
Turkey Exhibition  in 
Gaziantep.

Vandewiele Satış Müdürü Luc Coenegracht ve Pazar-
lama İletişim Müdürü Danny Bourgois, yayın gru-
bumuza verdiği özel röportajında fuarda sergiledikleri 

ürünleri tanıtırken, Türkiye pazarına ilişkin değerlendirmelerini 
de paylaştı.

Domotex Türkiye Fuarı’nda bölgesel tekstil şirketlerine ne 
tür gelişmeler sundunuz?
LC:Vandewiele, müşterilerine granülden halıya - BCF ekstrüz-
yon hatları, ısı ayar makineleri, alan boyama makineleri, halı 
dokuma ve tafting makineleri - komple halı çözümleri sundu. 
Vandewiele standında ziyaretçilere, düşük hav yüksekliğine sa-
hip halılar, alan boyalı iplikler, dokuma resimli halılar ve tabi 
ki yüksek kaliteli OEM parçalarımız ve dönüşümleri tanıtıldı.

Domotex Türkiye Fuarı’nda şirketinize olan ilgi nasıldı? 
DB:Domotex Gaziantep Fuarı Vandewiele için tüm mevcut 
müşterilerimiz ve gelecekteki olası müşterilerle bir araya gelmek 
için önemli bir fırsattı.Elbette, katılım pazardaki varlığımızı gös-
termek için de önemli, ancak müşterilerimizle olan uzun vadeli 
ilişkimizi güçlendirmek için de önemli bir yerdi.

Van de Wiele’nin Türkiye’deki satış faaliyetlerine ilişkin 
2017 yılının ilk çeyreğini nasıl değerlendirirsiniz? 2017 yılı 
için hedefleriniz nelerdir?
LC:2016 yılının sonuna doğru yatırımlarda büyük olumlu bir 
değişiklik gördük ve 2017 yılının ilk çeyreği, özellikle iplik üre-
tim sistemlerinde (ekstrüzyon, alan boyama ve ısı ayarlama) ve 
aynı zamanda halı üretim makinelerinde yılın tamamı için umut 
vaat eden bir eğilim olduğunu gösterdi. 

In th especial ınterview conducted with our publishing group, Van-
dewiele Sales Manager Luc Coenegracht and Marketing Commu-
nications Manager Danny Bourgois,while introducing the products 

they presented at the exhibition, also shared their assesments regarding 
the Turkish market.

What advancements did you present to the regional textile compa-
nies at the Domotex Turkey Fair?
LC: Vandewiele has shown to its customers complete carpet solutions, 
from granulate to carpet -from BCF extrusion lines, heat-setting machines, 
space dyeing machines to carpet weaving and tufting machines. Various 
samples were presented to the visitors on the Vandewiele booth carpets 
with low pile height, space dyed yarns, carpets with woven pictures and 
of course our high quality OEM parts and conversions were promoted.

How would you evaluate your company’s performance at the Domo-
tex Turkey Fair? 
DB: �e Domotex Gaziantep Fair is for Vandewiele the opportunity to 
meet all our present customers and a lot of prospects for future business.  
Of course, it is important to participate to show our presence in the mar-
ket, but it also is the opportunity to strengthen our long-term relationship 
with our customers.  

How would you evaluate the first quarter of 2017 regarding the sales 
activities of Van de Wiele in Turkey? What are your goals until the end 
of 2017?
LC: Already by the end of 2016 we saw a major positive change in invest-
ments again and the first quarter 2017 confirmed a promising tendency 
for the complete year 2017, especially for the yarn production systems but 
also for the carpet production machines.

Vandewiele Komple Halı 
Çözümlerini Sergiledi

Vandewiele Shown to Complete Carpet Solutions 
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The Internatio-
nal Home Textile 
Fair Evteks at 
which the latest 
developments 
in home texti-
le sector were 
presented drew 
high amount of 
attention from 
the sector pro-
fessionals.

Ev tekstili sektöründe trend ve modaya yön 
veren ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine 
sunulduğu Evteks Fuarı, 16-20 Mayıs 

tarihlerinde 120 ülkeden 130 binin üzerinde pro-
fesyonel ziyaretçi ağırladı. CNR EXPO Yeşilköy’de 
ITF İstanbul Fuarcılık organizasyonunda Türkiye 
Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TET-
SİAD) işbirliğinde bu yıl 23’üncüsü organize edi-
len fuar, 2018 trendlerine ev sahipliği yaptı.

40 bin 302’si yabancı olmak üzere 130 bin sek-
tör profesyonelinin ziyaret ettiği fuara; ABD, Al-
manya, İran, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, 
Suudi Arabistan, Sibirya, Çin, Hindistan, İtalya, 
İspanya, Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 
120 farklı ülkeden ziyaretçi katıldı. Ekonomi 
Bakanlığı’nın da desteğiyle “B2B İkili İş Görüş-
meleri” kapsamında ise 48 ülkeden alım heyetleri 
fuarda yer aldı.

Türkiye’de yıldızı parlayan ev tekstil sektörünün 
önemli bir buluşma platformu olan Evteks’e ara-
larında Zorlu, Home Sweet Home, Karaca, Soley, 
Özdilek, Minteks, Verdi Tekstil gibi ev tekstilinin 
önemli markaları katıldı. 

Evteks fair which presented the products 
that determine the trends and the fash-
ion in home textile hosted more than 

130 thousand visitors coming from 120 coun-
tries on May 16th-20th. �e fair which was 
organized by ITF Istanbul Fair in cooperation 
with Turkey Home Textile Industrialists and 
Businessmen Association (TETSIAD) for the 
23rd time at CNR EXPO Yeşilköy hosted the 
2018 trends.

�e fair was visited by 130 thousand sector pro-
fessionals which 40.302 of them were foreigners, 
coming from 120 different countries including the 
United States, Germany, Iran, Russia, Ukraine, En-
gland, Canada, Saudi Arabia, Siberia, China, India, 
Italy, Spain and Greece.  With Economy Ministry’s 
support , within the scope of ‘B2B Business Meet-
ings’ purchasing commission from 48 countries 
took their places at the fair.

At Evteks which is now a meeting point for the 
home textile sector in Turkey, home textile’s im-
portant brands such as Zorlu, Home Sweet Home, 
Karaca, Soley, Özdilek, Minteks and  Verdi Textile.

Sektör Profesyonelleri 
Evteks Fuarında Buluștu 
Sector’s Professionals Came 
Together at Evteks Fair
Ev tekstili sektöründeki son gelișmelerin sergilendiği, 
Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı Evteks sektör pro-
fesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi.
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Fuar kapsamında oluşturulan Evteks trend alanında 2018’in ev teks-
tili trendleri sergilendi. Türk tasarımcıların yanı sıra Fransa, Finlandiya, 
Danimarka ve İtalya’dan gelen tasarımcılar ev tekstili tasarımlarını fuar 
boyunca devam eden seminerlerde sundular. Sektöre öncülük eden 
fuar kapsamında düzenlenen seminerlerde Nelly Rodi’nin baş tasarım-
cısı Vincent Gregoire, önümüzdeki yılın ev tekstili trendlerini anlattı. 

Fuarı ziyaret edenler arasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer 
aldı. Stantları ziyaret eden Bakan Zeybekci’ye, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı 
İbrahim Burkay, TİM Başkanvekili Süleyman Kocasert, TETSİAD 
Başkanı Ali Sami Aydın, CNR Holding Genel Koordinatörü Cem 
Şenel ve sektör temsilcileri eşlik etti.

125 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  fuarla ilgili değerlendirmesinde 
“Evteks Fuarı’na olan yoğun ilgiyi burada görüyoruz. Fuar başladığı 
dönemden bugüne önemli bir aşama kaydetti. Fuara emeği geçen her-
kese ve burada stantları olan ürünlerini tasarımlarını dünyaya sunan 
tüm katılımcı firmalara teşekkür ediyorum. Bu yıl ihracatta başlattığı-
mız seferberlikle beraber 125 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Hatta 
bu rakamında üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Daha çok üretim, 
daha çok ihracat, daha çok istihdamla büyüyeceğiz.” sözlerine yer ver-
di.Fuarda, yazın serin tutan pikelerden yazın serin, kışın sıcak tutan 
yastıklara ve anti bakteriyel nevresimlere kadar sektörde çığır açacak 
pek çok inovatif ev tekstil ürünü sergilendi.

Evteks Fair presented the home textile trends of 2018. Designers 
from Turkey, France, Finland, Denmark and Italy presented their 
home textile designs at the seminars. Nelly Rodi’s head designer 
Vincent Gregoire talked about the next year’s home textile trends.

�e Minister of Economy Nihat Zeybekçi was among the ones who 
visited the fair. Zeybekçi visited the booths together with İbrahim 
Burkay who is the president of Bursa Trade and Industry Cham-
ber(BTSO) and Uludağ Textile Exporters Association (UTIB), 
TIM deputy chairman Süleyman Kocasert, TETSIAD president 
Ali Sami Aydın, CNR Holding General Coordinator Cem Şenel 
and sector’s representatives.

125 Billion Dollar Worth of Export Goals
�e Minister of Economy Nihat Zeybekçi, in his evaluation of 
the fair said: “We see there is a high amount of interest in Evteks 
Fair here. �e fair improved a lot since the day it started. I thank 
you to those who worked for the fair and all the participant 
firms which present their products and designs at booths here. 
�is year, we aim to reach 125 billion dollar of exports. We even 
believe that we can exceed this amount. We will grow with more 
production, more exports, more employment.” At the fair, many 
innovative home textile products such as coverlets that keep the 
body cool in summer days, pillows that keeps cool during sum-
mer and warm during winter and antibacterial bedclothes were 
presented.



82  Tekstil Dünyası   Haber / News

www.tekstildunyasi.com.tr

Lenzing, TENCEL™ 
elyafları ile otelcilik 
sektöründe kullanı-
lan tekstillere yüksek 
kalite standartları 
getiriyor.

Lenzing, with its 
TENCELTM fibers 
used in bed linens, 
sets high standards 
in the hotel business.

A vusturya merkezli Lenzing Grubu, TENCEL™ markalı 
liyosel elyaflar ile otelcilik sektöründe yatak tekstille-
rinin standartlarını değiştiriyor. Lenzing, endüstriyel 

kumaş sektöründe uluslararası ortaklar ve yatak tekstili üreti-
cileriyle birlikte uzun yıllara dayanan ürün geliştirme faaliyet-
leri başarıya ulaştı. Sonuçlar ilk kez Frankfurt’ta düzenlenen 
2017 Heimtextil Fuarı’nda ve Türkiye’de gerçekleştirilen Evteks 
2017’de sergilendi. Evteks 2017 Fuarı’nın açılışı öncesinde Wow 
İstanbul Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen basın top-
lantısında konuşan Lenzing Ev ve İç Mekân Direktörü Susanne 
Jary, “Yoğun çabalarımızın ardından otelcilik sektörüne yönelik 
mükemmel yatak tekstilleri geliştirdik. Artık iş veya sağlık se-
yahatine çıkanlar da TENCEL™ elyaflı ürünleri deneyebilecek” 
dedi. Jary, “TENCEL™ elyaflarını endüstriyel çamaşırhanelere 
uygun hale getirmek hiç de kolay bir iş değildi. Sektör ortakla-
rıyla yıllar süren işbirliğinden sonra otel çamaşırlarının endüstri-
yel çamaşırhanelerde temizlenmesi için teknik öneriler geliştiril-
di.” sözlerine yer verdi.

TENCEL™ elyafları ile hazırlanmış tekstillerin otellerin dışında 
da tercih edildiğini sözlerine ekleyen Jary, “Misafirler otellerde 
TENCEL™ elyaflarını doğrudan deneyebiliyor, böylece kendi-
lerine iyi bir his veren bu elyaftan yapılan ürünleri evlerinde de 
tercih ediyor.” dedi. Sektördeki fırsatların, hem otelcilik hem de 
son tüketici pazarı açısından cazip olduğuna değinen Jary, TEN-
CEL™ elyafının uygulama alanlarının genişletilmeye devam ede-
ceğini vurguladı.

The TENCEL™ branded lyocell fibers of the Austrian 
based world market leader Lenzing Group, are demon-
strating their worth in the hotel business and have no 

problem meeting the highest standards in bed linens. Years of 
product developments with international partners in industri-
al linens and bed linen manufacturers have led to success. �e 
results were presented at Heimtextil 2017 in Frankfurt and at 
Evteks in Turkey, for the first time.Susanne Jary, Home & Inte-
rior Director at Lenzing, speaking at the press conference held 
at the Wow Istanbul Hotel and Convention Center prior to the 
opening of the Evteks 2017 Fair, stated as follows; “Following 
intensive effort on our part, we have developed excellent bed 
linens for the hotel trade. Now business travelers or wellness 
guests can also experience TENCEL™ fibers bed linens. It was 
no easy task to get TENCEL™ fibers fit for industrial laundries. 
After years of cooperation with partners in industry, technical 
recommendations have been developed for cleaning hotel bed 
linens in industrial laundries.”
 
Jary stating that the textiles produced with TENCEL ™ fibers 
were also preferred in other areas aside from the hotels, quoted as 
follows; “Guests can experience TENCEL™ fibers directly at ho-
tels and can then acquire the feel-good fiber for their use at home. 
Susanne Jary, mentioning that the possibilities in this sector was 
interesting both for the hotel business as well as for final consumer 
marketing, also indicated that Lenzing was continuing to expand 
the applications areas for TENCEL™ fibers in the hotel business.

Lenzing, Otelcilik Sektöründe 
Kalite Standartlarını Yükseltiyor

Lenzing Sets High Standards in the Hotel Trade
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INVISTA’nın ev sahipliğini 
üstlendiği “LYCRA® MO-
VES ISTANBUL III” semi-
neri, 2017- 2018 çorap 
teknik ve teknolojilerini, 
Türkiye’nin yenilikçi çorap 
üreticileri ile bulușturdu.

LYCRA®MOVES ISTAN-
BUL III seminar which 
was hosted by INVISTA, 
brought together the inno-
vative socks producers of 
Turkey and sock techniqu-
es and technologies.

LYCRA® markasının sahibi INVISTA, global tanıtım çalışma-
ları kapsamında çorap sektörüne üçüncü kez ev sahipliği ya-
parak 2017-2018 sezonu yeni çorap trend ve inovasyonlarını 

beğeniye sundu. Hollandalı tasarım ajansı Stijinstituut Amsterdam 
tarafından hazırlanan yeni sezon trend ve inovasyonları, INVISTA 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Çorap Pazarlama Müdürü Jane Gwy-
ther ile moda sektöründe uzun yıllar modellik yapmış olan Deniz 
Pulaş tarafından davetlilerle paylaşıldı. Yeni sezon inovasyonları ara-
sında 7/24 rahatlık ve performans sağlayan ve yeniçağın yaşam tarzı 
haline gelen “Athleisure” trendi de bulunuyor.

Yeni çorap inovasyonları, enerjik estetik görüntü ve sık performan-
sı bir araya getiren; elyaf konseptlerindeki yenilikleri değişik giyim 
tarzlarıyla birleştiren farklı trendlerden oluşmuş bir portföyden 
oluşuyor. Seminerde bu portföyün parçası olan 4 farklı trendin su-
numu yapıldı. �e Laboratory, bacaklara dinamizm ve enerji katı-
yor. �e Beauty Parlour ile çoraplar lüks ve rahat katmanlar olarak 
ortaya çıkarılıyor. �e Office, klasik parçalar ve takım elbiselerle 
giyilen çoraplara kurumsal görünümü kaybettirmeden dinamizm 
katıyor. �e Wild ise güçlü, doğayı önemseyen dayanıklı bacakları 
destekliyor. INVISTA’nın 2017-2018 çorap trendlerinde, LYCRA®, 
COOLMAX® ve THERMOLITE® elyaflarla üretilen ürünler; Ar-
Ge, tasarım ve teknoloji alanlarında limitsiz düşünmenin gücünü 
inovasyona taşıyor.

LYCRA® brand’s owner INVISTA hosted the socks sector 
for the third time and presented the 2017-2018’s new 
socks trends and innovations within the scope of global 

promotion. �e new season’s trends and innovations were pre-
pared by an Dutch designing agency Stijinstituut Amsterdam 
and presented  by Jane Gwyther  who is the socks marketing 
manager of INVISTA Europe, Middle East and Africa and by 
Deniz Pulaş who was a  model for long years. Among the new 
season’s trends there is ‘Athleisure’ trend which provides 24/7 
comfort and performance and a new life style of our era.

New socks innovations consist of a portfolio which brings to-
gether an energetic aesthetic look and performance, mixes inno-
vations in fiber concept and different styles. At the seminar four 
different trends of this portfolio were presented.�e Laborato-
ry gives dynamism and energy to the legs. �e Beauty Parlour 
brings the socks forward as luxurious and comfortable elements. 
�e Office adds dynamism to the socks without decreasing the 
image of corporate life’s classic look. �e Wild supports the 
strong legs that care about the nature. In INVISTA’s 2017-2018 
socks trends, the products which are produced by LYCRA®, 
COOLMAX® and THERMOLITE® fibers, bring Research& 
Development, design and technology’s limitless imagination to 
the innovation.

LYCRA® İnovasyonları Çorap 
Üreticilerine Tanıtıldı

LYCRA® Innovations Were Presented to the 
Socks Producers
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FESPA 2017, geniș 
format dijital baskı, 
endüstriyel reklam, 
pano ve tekstil baskı 
sektörlerinin buluș-
masına sahne oldu.

FESPA 2017 witnes-
sed the meeting of 
the wide format digi-
tal printing, commer-
cial printing, screen 
and textile printing 
industries. 

K üresel anlamda büyüyen baskı sektörüne ilham veren 
FESPA 2017, 8-12 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın 
Hamburg kentinde gerçekleştirildi. Geniş format dijital 

baskı, endüstriyel reklam, pano ve dijital tekstil baskı alanında 
yeni teknolojilerin sergilendiği FESPA 2017; 139 ülkeden katı-
lımcıları ağırladı.  Toplamda 39 bin 224 ziyaretçiye ev sahipliği 
yapan FESPA 2017’de en geniş ziyaretçi grubunu Almanya, İngil-
tere, Hollanda, İspanya, Danimarka ve Polonya oluştururken, bu 
ülkelerden gelen ziyaretçiler için de ulaşım kolaylığı sağlandı. Et-
kinliğe ilk defa katılan yaklaşık 100 katılımcı ile ziyaretçiler baskı, 
pano, tüketim ve aksesuar malzemeleri ve teknoloji tedariki için 
kapsamlı bir zincire katılım sağlamış oldular.

FESPA, 2018 yılında 15- 18 Mayıs tarihlerinde Berlin’de gerçekle-
şecek olan FESPA 2018 için de rezervasyon alarak daha şimdiden 
yaklaşık yüzde 80 doluluk oranına ulaştı ve katılımcı taleplerini 
karşılamak için Messe Berlin’de fazladan iki salon için rezervasyon 
gerçekleştirdi. FESPA Bölge Müdürü Roz Guarnori fuar ile ilgili 
açıklamalarında “Djital geniş format, pano ve tekstil tedarikçileri 
için 2018 yılında Berlin’de düzenlenecek olan etkinlik için çok 
heyecanlıyız.  Bu da FESPA’nın küresel bir baskı fuarı olduğu 
düşüncemizi teyit etmekte ve her etkinliği çok geniş kapsam-
lı bir sergi haline dönüştürmektedir.” sözlerine yer verdi. Tekstil 
baskısında yükselerek lider bir Avrupa fuarı profili çizen FESPA, 
Hamburg’dan pek çok satıcı ile yeni tekstil baskı çözümleri sunar-
ken, ziyaretçiler için de önemli gelişmelerin tartışıldığı bir etkinlik 
haline dönüştü.

FESPA 2017, inspiring the printing industry, which has been 
growing globally, was held on the dates of May 8-12, in Ham-
burg, Germany. FESPA 2017, where innovations in technol-

ogy and materials for the screen, digital wide format, textile printing 
and signage community were showcased, welcomed its exhibitors 
from 139 countries.  At FESPA 2017, which hosted a total number 
of 39,224 visitors, where as Germany, the UK, Italy, the Netherlands, 
Spain, Denmark and Poland constituted the largest visitor groups, the 
accessibility of the host city for visitors from these countries had also 
been reflected. With almost 100 first-time exhibitors on the show floor, 
visitors had access to a comprehensive line-up of suppliers of technology, 
materials for printing and sign-making, consumables and accessories.

During the show, FESPA took reservations for almost 80% of the 
available floor space at FESPA 2018 in Berlin (15-18 May 2018), re-
quiring the team to book two further halls at Messe Berlin to meet ex-
hibitor demand. Regarding theexhibition, FESPA divisional director 
Roz Guarnori commented as follows; “Following on from the success 
of the last week in Hamburg, we’re thrilled by the enthusiastic com-
mitment to our next event in Berlin in 2018 from digital, screen and 
textile vendors alike. �is endorses our decision to move the FESPA 
global print expo to an annual cycle and make every event a compre-
hensive showcase of all processes and products.” �e profile of FES-
PA as the leading European exhibition for textile printing continues 
to increase, with significant announcements of new textile printing 
solutions from many vendors in Hamburg, and developments in soft 
signage a dominant topic of discussion with visitors.  

FESPA, Büyüyen Baskı 
Sektörüne İlham Verdi

FESPA, Inspires the Flourishing Printing Industry
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ShanghaiTex, 
at its edition to 
be actualized in 
November, will 
be giving wide 
coverage to de-
velopments ta-
king place in the 
field of e-com-
merce and its 
reflections on 
order processes 
within manufac-
turing platforms.

Çin’de gerçekleştirilen önemli tekstil etkin-
liklerinden biri olan ShanghaiTex, 27-30 
Kasım tarihlerinde tekstil sektöründen 

önemli katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak. Bu 
yıl en yeni pazarlama bilgilerini ziyaretçilerle pay-
laşmayı ve onlara interaktif bir deneyim sunmayı 
amaçlayan ShanghaiTex, C2M Smart Factory Ex-
perience Zone (Akıllı Fabrika Deneyim Alanı) ile 
özel bir sunuma yer verecek.

Ayrıca gerçekleştirilen eşzamanlı seminerler ile 
ilgilenen endüstri profesyonellerine daha pratik 
çözümler getirmek için önümüzdeki 5 yıl içinde-
ki C2M trendlerine de değinecek.

Gelecekten Gelen Üretim Deneyimi
C2M, bir ucunun müşteriye, diğer ucunun da 
üreticiye bağlı olduğu yeni bir iş modelidir. Müş-
terilerin daha düşük fiyatla yüksek kaliteli mal 
satın alabilmesi için; stoklar, lojistik, satış ve dağı-
tım gibi aradaki tüm bağlantılar, gereksiz maliyet-
ten tasarruf etmek amacıyla ortadan kaldırılabilir.  
Endüstri 4.0 kavramından doğan C2M modeli, 
modern endüstrinin otomasyon, entellektüelleş-
tirme, ağ oluşturma, kişiselleştirme ve enerji ta-

ShanghaiTex, being one of the most sig-
nificant trade fairs regarding the textile 
industry, will be hosting prominent 

exhibitors and visitors from the sector be-
tween the dates of November 27-30, 2017 
in Shanghai. �is year ShanghaiTex aims to 
demonstrate a brand new C2M Smart Factory 
Experience Zone in order to share the most 
cutting-edge marketing information and 
bring a revolutionary interactive experience 
to visitors. 

A series of concurrent seminars will also shed 
lights on forecasting C2M trend in the com-
ing 5 years to bring more practical solutions 
to interested industrial players.

�e Manufacturing Experience from Future
C2M is a new business model, with one end 
connected to customer and the other to the 
manufacturer. All those links in between like 
inventory, logistics, sales and distribution, 
etc., could be omitted to save the unnecessary 
cost, so that customers can buy high-quality 
goods with rather lower price. 

ShanghaiTex 
2017 E-Ticaret 
Dünyasına Bağlanıyor
ShanghaiTex 2017 Connects With 
the World of E-commerce

ShanghaiTex, Kasım ayında gerçekleșecek olan edis-
yonunda, e-ticaret ișleminin fabrikaların sipariș süreç-
lerine yansıtılması konusundaki gelișmelere ev sahipli-
ği yapacak.
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sarrufu anlamına gelir. Bu model, farklı üretim süreçlerini internet 
üzerinden bağlamayı ve hızlı veri alışverişi için bilgisayar sistemi-
ni kullanmayı hedefliyor. Dolayısıyla üretim siparişi, müşterinin 
gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirilecek ve ürün usulüne 
uygun olarak kişiselleştirilecek. C2M bu nedenle buhar motoru, 
elektrifikasyon ve otomasyondan sonra dördüncü teknoloji devri-
mi olarak da adlandırılıyor.

Akıllı Fabrika Deneyim Alanı
C2M modeli çok büyük bir trend haline geliyor. Fakat bunun-
la birlikte, üreticiler geleneksel iş modelinden bir atılım yaparak 
nihai müşterilerin ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor? Dahası, üretim süre-
cine nasıl katkı sunuyorlar ve Endüstri 4.0 devrimi için nasıl hazır 
olabiliyorlar? Bir dizi seçkin önde gelen şirketten oluşan katılımcı 
ShanghaiTex 2017’deki C2M Smart Factory Experience Zone’da 
(Akıllı Fabrika Deneyim Alanı), gelişmiş üretim teknolojilerini ser-
gileyecek. Alan, akıllı bir fabrikanın operasyonunu gösterebilmek 
için dünyanın en yeni 3B gövde tarama ve sanal montaj teknolojisi 
ile ERP / MES sistemi ve e-ticaret platformunu bir araya getirecek. 

ShanghaiTex bu yıl ayrıca en yeni 3D baskı teknolojisinin tanı-
tımını gerçekleştirecek. Ziyaretçiler, 3D baskının terzilik ve dikiş 
işlemlerine olan ihtiyacı nasıl ortadan kaldırdığını ve karmaşık ve 
çok malzemeli tasarımları nasıl doğru bir şekilde tamamlayabile-
ceğini görme fırsatı yakalayacak.

C2M model, derived from the concept of industrial 4.0, refers to 
the automation, intellectualization, networking, customization and 
energy saving of the modern industry. It aims to connect different 
production processes through internet and utilize computer system 
for immediate data exchange. Hence the production order will be 
placed in accordance with customer’s requirements, and the prod-
uct is customized duly. C2M is thus also called the fourth technol-
ogy revolution after steam engine, electrification, and automation.

C2M Smart Factory Experience Zone
�e C2M model is becoming an overwhelming trend. Yet, how do 
the manufacturers cast a breakthrough from the traditional business 
model and meet end-customers’ needs? Moreover, how can they 
arm their production process and be well-prepared for the Indus-
try 4.0 revolution? Composed by a range of selected leading com-
panies, the C2M Smart Factory Experience Zone at ShanghaiTex 
2017 will showcase various advanced production technology. �e 
Zone will gather the world’s latest 3D body scanning and virtual fit-
ting technology, ERP/MES system, as well as e-commerce platform 
to simulate the operation of a smart factory. 

�is year, ShanghaiTex will introduce the hot 3D printing technol-
ogy. Visitors will be able to experience how 3D printing has elim-
inated the need for tailoring and sewing processes, and how it can 
accurately complete complex and multi-material designs.








