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High Efficiency and Low Energy 

Period At Textile Technologies 

K
üresel rekabet şartları ve olumsuz çevre koşul-

larının gün geçtikçe daha da ağır hale gelmesi 

inovatif yatırımlar ve enerjinin etkin kulla-

nımını ön plana çıkarmaya başladı.  Geleceğe yönelik 

adımların daha planlı atılması gerektiği günümüz ko-

şullarında, daha sürdürülebilir olma kaygısı tüm sek-

törleri derinden etkiledi.

Bu koşullar altında yeni yatırımlarında ve Ar-Ge fa-

aliyetlerinde odak noktasını sürdürülebilirlik olarak 

belirleyen sektörlerden biri de tekstil oldu. Daha çev-

re dostu yatırımlar yapmak ve sürdürülebilir üretim 

süreçleri sağlamak isteyen tekstil sektörü, kullandığı 

teknolojilerde enerji verimliliği konusunda önemli ta-

leplerde bulunmaya başladı.

Tekstil endüstrisinde enerji verimliliği direkt olarak 

maliyeti etkilediğinden, karlılığa olumlu katkısı ve ya-

pılan yatırımların kısa sürede kendini amorti etmesi 

de bu teknolojilerin tercih edilmesindeki en önemli 

sebeplerin başında yer alıyor. Rekabet koşullarında cid-

di avantaj sağlayan bu teknolojiler, özellikle yıkama ve 

terbiye sektörlerinde olmazsa olmaz haline geldi. İşlem 

sırasında yayılan çevre kirletici maddeler, harcanan su 

ve enerji dolayısıyla sürdürülebilir çözümlerin tekno-

lojilere entegre edilmesi neredeyse zorunlu bir hal aldı.

Yeni makine parkurlarında, sürdürülebilir teknolojilere 

yatırım yapan tekstil üreticileri, kaynaktan ve atıktan 

sağladıkları tasarruf ile maliyetlerini de minimize ede-

biliyor. Firmaların, yapacakları yatırımların ardından 

kaynak tasarrufu sağlamaları, sürdürülebilir ve temiz 

ürün üretmenin pazarda getirdiği avantajlara sahip ol-

mak ve üretimde verimlilik kazanmaları da yeni nesil 

teknolojilere talebi arttırıyor.

Son dönemlerde gerçekleştirilen tüm tekstil fuarlarında 

sergilenen makinelerin ortak noktası da verimlilik, sür-

dürülebilirliğe katkı ve nesnelerin interneti ile uyumlu 

olması oldu. Bu alandaki teknolojik gelişmelere her yıl 

bir yenisi daha ekleniyor. Sektörün yüksek verimlilik ve 

sürdürülebilirlik talebi teknolojinin bu alandaki ivme-

sini daha da hızlandıracak gibi görünüyor.

G
etting harder of global competition condi-

tions and negative environmental aspects 

day by day started to feature innovative in-

vestments and active energy usage. In our present day 

conditions where steps for the future need to be taken 

more planned, the anxiety of being more sustainable 

has deeply affected all of the sectors. 

One of the sectors which determines its new focal 

point as sustainability at new investments and R&D 

activities under these conditions became textile. Tex-

tile sector that wants to carry out more environment- 

friendly investments and provide sustainable produc-

tion process has started to make important demands 

about energy efficiency at the technologies it uses. 

As energy efficiency directly affects cost at textile in-

dustry, positive contribution to profitability and sink-

ing of the investments in a short time are the leading 

reasons of these technologies to be selected. These 

technologies which enable vital advantages at com-

petition conditions have become indispensables espe-

cially for washing and finishing sectors. Environment 

pollutant substances, water and energy used during 

the process made sustainable solutions a must to be 

integrated to the technologies. 

Textile manufacturers who make investments for sus-

tainable technology at new machine park, can mini-

mize their costs with the savings they obtain from the 

source and the waste. Gaining of source saving from 

the investments to be done, having the advantage of 

manufacturing sustainable and  clean product at the 

market and gainings efficiency at production are in-

creasing the new technology demand for the firms. 

Common ground of the machines exhibited at the 

whole textile fairs recently have become efficiency, 

contribution to sustainability and compatibility of 

objects with internet. One more new is added to these 

technologic developments each year. High efficien-

cy and sustainability demands of the sector seem to 

speed up the acceleration of technology at this field. 
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International 

KTM 2018 

Exhibition to 

be organized 

on 27-29 Sep-

tember 2018 for 

the 4th time in 

Kahramanmaraș 

gets ready to 

bring the Turk-

ish and World’s 

textile industry 

together.

D
ünya çapında tekstil teknoloji üre-

ticilerini, tekstil üretiminin merkezi 

olan Kahramanmaraş’ta dördüncü 

kez buluşturmaya hazırlanan Uluslararası Kah-

ramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı-KTM 

2018, tekstil sektöründeki yeni teknolojileri ta-

nıtmanın yanı sıra, 

B2B görüşmeler 

eşliğinde önemli iş 

bağlantılarına sah-

ne olacak. Gerçek-

leştirdiği organizas-

yonlarla sektörde 

adından başarıyla 

söz ettiren ECR 

Fuarcılık tarafın-

dan dördüncüsü 

düzenlenen fuar, 

butik yapısı ile katılımcılara ürünlerini doğru-

dan pazara tanıtma olanağı sunarken, firmalara 

yeni iş ortaklıkları konusunda da önemli avan-

tajlar sağlıyor.

Kahramanmaraş Kafum Fuar Merkezi’nde ger-

çekleştirilecek olan Uluslararası KTM 2018 

I
nternational Kahramanmaraş Textile Machinery 

Exhibition KTM 2018 getting ready to bring 

the worldwide textile technology manufactur-

ers together for the forth time in Kahramanmaraş 

will also be meeting point for important business 

connections along with B2B meetings besides in-

troducing new tech-

nologies in textile 

industry. The exhi-

bition organized for 

the 4th time by ECR 

Fuarcılık, which is 

known for its suc-

cessful organizations 

in the industry, pro-

vides the opportu-

nity to exhibitors to 

promote their prod-

ucts while also providing important advantages for 

companies in terms of new partnerships.

Within the scope of International Kahramanmaraş 

Textile Machinery Exhibition- KTM 2018 to be 

held in Kafum Exhibition Center, the national 

and international technology manufacturers 

Tekstilin Devleri 
KTM 2018’de 
Bulușuyor
Textile Giants Meet at 

KTM 2018

27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında dördüncü kez 

Kahramanmaraș’ta gerçekleștirilecek olan Uluslararası 

KTM 2018 Fuarı, bir kez daha Türk ve dünya tekstil 

sektörünü bulușturmaya hazırlanıyor.

27-29 Eylül 2018 - September 27 - 29, 2018

8
international textile machinery exhibition

4.
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Fuarı kapsamında; iplik, örgü, dokuma, teknik tekstil, bo-

ya-baskı, tekstil terbiye ve makine aksesuar & yedek parça 

sektörlerinden ulusal ve uluslararası teknoloji üreticileri, 

yeniliklerini sektör temsilcilerine sergileme fırsatına sahip 

olacak. 2014’den bu yana düzenlenen fuar, tekstil ve hazır 

giyim üretim zincirinin yanı sıra hammaddeleri vitrine çı-

karıyor. Nisan 2017’de gerçekleştirilen üçüncü edisyonun-

da Türk ve dünya tekstil endüstrisinde önemli firmaları bir 

araya getiren fuar, 16 ülkeden 189 dünya markasını Kah-

ramanmaraş ve bölge tekstilcisi ile buluşturmuştu. Kah-

ramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekstil İhracatçı 

Birlikleri ana sponsorluğunda Kafum Fuar Merkezi’nde 

gerçekleştirilen Uluslararası KTM 2017 Fuarı 3 gün bo-

yunca; Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Niğ-

de, Osmaniye, Şanlıurfa, Denizli, Bursa, Kayseri, Malatya, 

Adıyaman, Tekirdağ ve İstanbul gibi 21 şehirden 7.973 zi-

yaretçiyi ağırladı.

Sağladığı istikrar ile adından başarıyla söz ettiren Uluslara-

rası KTM Fuarı, 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında bir kez 

daha tekstil sektöründeki yatırımcılar ve teknoloji üreticile-

ri için önemli iş bağlantılarının adresi olacak.

in spinning, knitting, weaving, technical textiles, dyeing, 

printing and machinery accessories & spare parts industry 

will have opportunity to exhibit their innovations to in-

dustry representatives. The exhibition organizes since 2014 

highlights the textile and ready wear production chain as 

well as raw materials. On the 3rd Edition organized in April 

2017, the exhibition brought together the Turkish and 

World textile industry representatives and the exhibition 

hosted 189 worldwide brands from 16 countries in Kah-

ramanmaraş with the region’s textile industrialists. During 

the 3 days of the International KTM 2017 Exhibition or-

ganized with the main sponsorship of Trade and Commerce 

Chamber of Kahramanmaraş and the Textile Exporters As-

sociation in Kafum Exhibition Center, 7.973 visitors from 

21 cities such as Gaziantep, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, 

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

İstanbul were hosted.

KTM Exhibition having a reputation with the stability and 

success it provided, will be the address of important busi-

ness connections for investors and technology manufactures 

one more time on 27-29 September 2018.

27-29 Eylül 2018 - September 27 - 29, 2018

8
international textile machinery exhibition

4.
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The first Europe-

an roadshow of 

14 textile machi-

nery manufactu-

rers took place 

on October 18 in 

Bogota and the 

following day in 

Medellin.

B
elçikalı (SYMATEX), Fransız (UCMTF), İs-

panyol (AMTEX) ve İsveç (TMAS)  tekstil 

makine derneklerinin birlikte düzenlediği, 

yüzü aşkın Kolombiyalı tekstil üreticisinin katılımı 

ile gerçekleşen etkinlik, beklentilerin üzerinde ilgi 

gördü. Avrupalı tekstil makine üreticilerinden oluşan 

organizatörler, etkinliği organize etme ve tanıtma ko-

nusundaki yardımlarından dolayı Kolombiyalı Tek-

nik Tekstil Profesyonelleri Derneği (ALCOTEX) ve 

Kolombiyalı Girişimciler Derneği’ne (ANDI)teşek-

kürlerini ilettiler.

Etkinlik, her bir makine üreticisinin yaptığı 15 daki-

kalık sunumlardan oluştu. Yanı sıra eş zamanlı olarak 

mini bir fuar düzenlendi. Fuarda üreticiler, makine-

lerin animasyonlu videolarını izlediler ve bu ekip-

manlar ile üretilmiş tekstil numunelerini incelediler. 

İş durumlarının yanı sıra kişiselleştirilmiş teknolojik 

çözümler geliştirdiler. Etkinlikte yer alan dört dernek 

de sonuçlardan oldukça memnundu. Dernekler en 

son teknolojilerini farklı pazarlarda tanıtmak üzere 

Avrupa Tekstil Makineleri Dernekleri ile işbirliği yap-

maya ve formatı geliştirmeye devam edecek.

Etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan Laroche Bölge 

Satış Müdürü Elias Junker;“Stratejimiz, yalnızca 

makine tedarikçileri değil aynı zamanda müşterileri-

W
ith more than 100 Colombian tex-

tile producers attending, it exceeded 

the expectations of the organizers, the 

Belgian (SYMATEX), French (UCMTF), Spanish 

(AMTEX) and Swedish (TMAS) textile machinery 

associations. The organizers were particularly thank-

ful to ALCOTEX (the Colombian Association of 

Textile Techniques and Professionals and of Dress-

making) and ANDI (the Colombian association of 

entrepreneurs) which helped organize and promote 

the events.

The event format included a 15 minutes presenta-

tion by each machinery manufacturer. In parallel, 

a mini fair was held where they showed animated 

videos of their machinery running at client’s sites 

and showcased textile samples produced on their 

equipment. They were available to develop business 

cases and personalized technological solutions. The 

four associations are very satisfied with this result and 

will continue to explore the format and collaborate 

among the European Textile Machinery Associations 

to showcase the latest technology to different markets.

Elias Junker, LAROCHE area sales manager, states: 

“Our strategy is to be our customers’ partners and not 

only machine suppliers, that’s why we need to meet 

Kolombiya’daki 
Makine Tanıtım Turunda 
Büyük Bașarı
A Big Success For The Machinery 

Roadshow In Colombia

14 Avrupalı tekstil makine üreticisinin ilk kez gerçekleș-

tirdiği tanıtım turu 18 Ekim’de Bogota’da, bir sonraki 

gün ise Medellin’de düzenlendi. 
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mizin ortağı olmaktır. Bu nedenle mümkün olan en yüksek düzeyde 

onlarla yüz yüze bir araya gelmeliyiz. Bu sayede, onların ihtiyaçlarını 

anlayabiliyor ve onlara, yeni ürünler tasarlamalarını, oldukça üretken, 

güvenilir, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yeni pazarlar açma-

ları için mümkün olan en iyi teknolojileri ve makineleri sunuyoruz. Bu 

tanıtım turu çok etkili oldu. Uzun süredir müşterimiz olan kişilerle gö-

rüştük ve yeni sözleşmeler yaptık. Buluştuğumuz yöneticilerle kesinlik-

le uluslararası fuarlarda ya da kendi tesislerinde yeniden buluşacağız.” 

sözlerine yer verdi.

En son teknolojilerini ve bilgi birikimlerini sergileyen makine üreticile-

ri arasında şu işimler yer aldı: 

Bonas (Belçika)

Vandewiele bünyesindeki jakar markası Bonas, tüm kumaş uygu-

lamaları için en son teknoloji elektronik jakarlar üretir.  Kullanan 

sektörler arasında havlu, döşemelik kumaşlar, perde kumaşları, hazır 

giyim yer alır.

Canmartex (İspanya)

Eletronik yuvarlak jakar üretir. Tek ve çift jarse. 2002’deki kurulu-

şundan bu yana, Canmartex Catgrup tekstil makine endüstrisinde 

kendine özel ve farklı bir yer edinmiştir. 

Dollfus & Muller (Fransa)

1811 yılında kurulan Dollfus & Muller, tekstil terbiye makineleri, 

konveyörler geliştirir, üretir ve aralarında baskı kurutucularının ve 

them at the highest possible level, face to face. This enables us to 

understand their needs and offer them the best possible technol-

ogies and machines with which they will be  able  to  design  new  

products,  open  new  markets  in  a  very  productive,  reliable,  

cost effective and sustainable way. This roadshow has been very 

effective. We met long time customers and made new contacts. 

We will certainly meet again with the executives we have met, in 

international shows or on their own premises.”

The following machinery manufacturers presented their know-

how and latest technologies: 

Bonas (Belgium)

Bonas, the jacquard brand within Vandewiele, produces state-of-

the-art electronic jacquards  for  all  kinds  of  fabric  applications:  

terry  toweling,  furnishing  fabrics,  curtain fabrics, apparel.

Canmartex (Spain)

Electronic Jacquard circular. Single and double jersey. Since its 

constitution in 2002, Canmartex Catgrup has always sought an 

exclusive, differentiating space in the textile machinery industry.

 

Dollfus & Muller (France)

Dollfus & Muller founded in 1811 develops, manufactures and 

sells endless belts and felts for  textile finishing  machineries, net  

conveyors for  various dryers among them printing dryers and 

thermobonding oven.
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termobonding fırınının da olduğu birçok kurutucu için kayışlar ve 

keçeler satar. 

Escarre (İspanya)

Tekstil endüstrisinde verimliliği ve üretkenliği geliştirmek için kap-

samlı çözümler sunar. 1990’dan bu yana boya ve terbiye gözlemi ve 

kontrolü için uzmandır. 

Gomplast (İspanya)

Gomplast S.A. hem orijinal ekipman üreticilerine hem de son kulla-

nıcılara kauçuk, poliüretan ve fluropolimer tedariği ile ilgilenir.

Icomatex (İspanya)

Icomatex, hemen Barselona’nın dışında İspanya Terrassa’da yer alan 

bir aile firmasıdır.  1975 yılında kurulan firma esas olarak boya ve 

kurutma makineleri üreticisi olarak işe başladı.

Industrial Sagarra (İspanya)

Industrial Sagarra, kağıt mihveri üretiminde ve dağıtımında olduk-

ça-uzmanlaşmış bir firmadır. 1965 yılında kurulan firma, zaman içe-

risinde büyüyerek 70 çalışana ve yıllık 8 milyon Euro’luk ciroya ulaştı.

Iro (İsveç)

Iro AB, 1958 yılında kuruldu ve o zamandan beri iplik besleme 

sektöründe aktiftir. Iro, 1992 yılında Roj Electrotex firmasını alarak 

liderlik konumunu güçlendirdi.

Laroche (Fransa)

Elyaf işleme makinelerinde önemli bir konumda olan Laroche, nere-

deyse 100 yıldır yeni çözümler geliştiriyor. Entegre üretimi ile geniş 

bir endüstri yelpazesi için hatlar sunuyor.

N. Schlumberger (Fransa)

Tekstil makineleri ve komple elyaf-iplik hattı üreticisi olan ve 1810  

yılında kurulan firma, NSC Group’un bünyesinde yer almaktadır.

Petit Spare Parts (Fransa)

Petit Spare Parts, tekstil endüstrisinde uzman bir partnerdir. Petit 

Spare Parts günümüzde, tekstil endüstrileri için uzman tedarikçidir.

 

Picanol (Belçika)

Picanol Group, dokuma makinelerinin geliştirilmesi, üretimi ve sa-

tışı konusunda uzmanlaşmış uluslararası, müşteri odaklı bir gruptur.

Tacome (İspanya)

Tacome S.A, 40 yılı aşkın süredir piyasada yer almaktadır. Firma 

tekstil baskı ve terbiye makineleri üretiminde önemli firmalardan 

biridir.

Van De Wiele (Belgium)

Vandewiele, halı ve kadife dokuma makineleri, teknik kumaşlar, 

ekstrüzyon hatları, ısı ayarı, jakar makineleri ve terbiye hatları için 

dokuma makineleri geliştirir, üretir ve kurar.

Escarre (Spain)

The  most  comprehensive  solution  to  improve  efficiency  and  pro-

ductivity  in  the  textile industry. Specialists in monitoring and control 

of dyeing and finishing since 1990. 

Gomplast (Spain)

Gomplast S.A. (Barcelona 1958) engages exclusively in the coating of 

rollers with rubber, polyurethane and fluropolymers, supplying both 

original equipment manufacturers and the end consumers of the main 

industrial countries.

Icomatex (Spain)

Icomatex is a family owned company located in Terrassa, just outside 

Barcelona, Spain. Founded in 1975, the company started out as a man-

ufacturer of mainly dyeing and drying machinery.

Industrial Sagarra (Spain)

Industrial Sagarra is a high-specialized company in manufacturing and 

distributing paper cores. Founded in 1965 has grown throughout the 

years reaching 70 employees and an annual income of 8M Euros.

Iro  (Sweden)

Iro AB was founded in 1958 and has since then been active in yarn 

feeding business. Iro

strengthened its leadership position by buying Roj Electrotex in 1992. 

Laroche (France)

As a pioneer in fiber processing machines, Laroche has been developing 

new solutions for almost 100 years. With integrated manufacturing, 

can supply lines for a wide range of industries.

N. Schlumberger (France)

Manufacturer of textile machinery and complete fibre-to-yarn lines. 

Founded in 1810, N. Schlumberger is a member company of the NSC 

Group.

Petit Spare Parts (France)

Petit Spare Parts, the specialist partner for textile industries. Petit Spare 

Parts today is the specialized provider for textile industries.

Picanol (Belgium)

The Picanol Group is an international, customer-oriented group that 

specializes in the development, production and sale of weaving ma-

chines, engineered casting solutions and custom-made controllers.

Tacome (Spain)

Tacome S.A. present in the market for more than 40 years, is dedicated 

to the manufacturing of textile printing and finishing machinery.

Van De Wiele (Belgium)

Vandewiele develops, builds, assembles and installs carpet and velvet 

weaving machines, weaving machines for technical fabrics, extrusion 

lines, heatsetting, jacquard machines and finishing lines.
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Sensor FA of 

the USTER® 

TESTER 6 

undergoes 

exhaustive mill 

trials. 

İ
plik numarasında toplam şeffaflık ve hassasi-

yet, iplik ticareti ve iplik işlemesinde en önemli 

kalite parametresi olarak kabul edilmektedir. 

İplik numarasındaki en hafif bir sapma bile, bitmiş 

ürünün kalitesini etkileyecek ciddi kumaş hatala-

rına neden olabilir. O nedenle, bu parametrenin 

kontrolü oldukça önemlidir. Hiç olmamasındansa 

herhangi bir kontrolun olması iyidir ve standart 

manuel metotlar da bu kategoriye dahildir. Ke-

sin iplik numarasının otomatik ölçümü USTER® 

TESTER 6 ile FA Sensörü kullandığında daha 

hızlı, güvenilir ve kolaydır. Bu yüksek hızlı çözü-

mün ne kadar hassas olduğuna dair sorulara gere-

ken cevabı ise Avrupa ve ABD’de iki iplikhanedeki 

detaylı test rejimleri verdi.

İpliklerin pazarlanması, diğer herhangi bir ürün 

alanında geçerli olan aynı 3 başarı faktörünün 

dikkatli kontrolünü gerektirmektedir; kaynak, 

maliyet ve kalite. Kalite söz konusu olduğunda, 

iplik numarası başarılı bir anlaşmayı yapabilecek 

ya da bozabilecek anahtar parametre olduğun-

dan, iplikçiler her türlü potansiyel hasar verici 

varyasyonun güvenilir şekilde gözlemlemesinde 

çok dikkatli olmalıdır.

T
otal transparency and accuracy in yarn 

count is regarded as one of the most 

crucial quality parameter for yarn 

trading and yarn processing. Even the slightest 

variations in yarn count can cause serious fab-

ric defects such as striping, ruining the finished 

product. So, it’s obvious that control of this 

parameter is important. Any control is better 

than none at all, and standard manual methods 

fall into this category. Automatic measurement 

of absolute yarn count – and its variations – is 

therefore much faster, reliable and easier, using 

the Sensor FA with the USTER® TESTER 6. 

But how accurate is this high-speed solution? 

Detailed testing regimes at two spinning mills, 

in Europe and the USA, provided the answer.

Marketing of yarns requires careful control of 

the same three success factors as for any oth-

er product area: sourcing, costs and quality. 

When it comes to quality, yarn count is the key 

parameter which can make or break a success-

ful deal, so spinners need to pay close attention 

to reliable monitoring of any potentially dam-

aging variations.

İplik Numarası Ölçüm 
Hassasiyeti Teste 
Konu Oldu
Accuracy of Yarn Count 

Measurement Put To The Test

USTER® TESTER 6’nın FA Sensörü iplikhanelerde 

önemli denemelerden geçiyor.





16  Tekstil Dünyası   Haber / News

www.tekstildunyasi.com.tr

Numara ölçümünün klasik manuel metodu, iki araç gerektirir; bir 

iplik reeli ve bir denge.  İşlem yavaş, emek-yoğun ve insan hatasına 

maruzdur. USTER® TESTER 6 ile FA Sensörü kullanan otomatik 

seçenek ise hızlıdır ve 800 m/ dakikalık hıza sahiptir. Aynı zamanda 

tek operatöre ihtiyaç duyar ve insan hatası riskini ortadan kaldı-

rır. Otomatik numara ölçümünün bu avantajları inanılmaz ancak 

sonuçların doğruluğu en önemli konuların başında geliyor. Testin 

yapıldığı iki iplikhanede de ele alınan zorluk bu oldu.

Avrupa Menşeli Bir İplikhanede UzunVadeli Deneme

Uster Technologies bünyesinde çalışan ve USTER® TESTER 6‘nın 

hassasiyeti üzerine Avrupa’da bir iplikhanede deneme yürüten Teks-

til Teknoloğu Wolfram Soell,“İplik numarası gibi önemli bir kalite 

parametresinin test sonuçlarının yakından sorgulanması beklendik 

bir durum.” sözlerine yer verdi.

Buradaki müşterinin elinde, iplikhanenin laboratuvarında iplik 

numara hassasiyetinin uzun vadeli gözlemi için her hafta test edil-

miş bir referans bir ipliği bulunmaktaydı. Deneme, Ocak 2017’den 

Ağustos 2017’ye kadar sürdü ve ilk ay boyunca testler hem 400m/

dakika hem de 800 m/dakika hızlarında yapıldı. Kısa sürede, ölçüm 

sonuçlarının test hızından bağımsız olduğu görüldü ve böylelikle 

testler 800 m/dakika hızlarında yapılmaya devam edildi.  Deneme 

süresi boyunca yüzde 100 taraklanmış pamuk, Ne 30 ring iplik için 

elde edilen sonuçlar minimal varyasyon gösterdi. 

The classic manual method of count measurement requires two 

instruments: a yarn reel and a balance. The procedure is slow, la-

bor-intensive and subject to human error. The automatic option, 

using the USTER® TESTER 6 with the Sensor FA for automatic 

fineness, is fast – with testing speeds of 800 m/min. It also needs 

only one operator and there is no risk of human error. These ad-

vantages of automatic count measurement are immense, but the 

accuracy of the results is the all-important issue. This was the chal-

lenge taken up at two spinning mills.

Long-Term Trial At A European Mill

“It is only to be expected that the test results for a crucial quality 

parameter such as yarn count will be questioned closely,” says Wol-

fram Soell, Textile Technologist within Uster Technologies, who 

executed the trial on the accuracy of the USTER® TESTER 6 in a 

spinning mill in Europe. 

This customer has a reference yarn, which was tested every week 

for a long-term observation of the yarn count accuracy in the mill’s 

laboratory. The trial ran from January to August 2017, and during 

the first month the tests were carried out at speeds of both 400 m/

min and 800 m/min. It was quickly seen that the measurement 

results were independent of the testing speed, so the tests continued 

only at 800 m/min. During the testing period, results for the 100% 

combed cotton Ne 30 ring yarn showed minimal variation. 
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Manuel ve Otomatik Metotların Karşılaştırılması 

Bu sonuçların uzman analizleri, iplik numarası ölçümü için 

FA Sensörü’nün mükemmel hassasiyetini gösterdi. Ne var ki 

güvenilir hassasiyetinin ideal kanıtı, standart manuel metot ile 

doğrudan kıyaslama ile elde edilebilirdi.  Bu ise, Amerikalı bir 

müşterinin yeni bir USTER® TESTER 6 kurulumundan sonra 

4 haftalık bir periyotta; 5 paketli 32 farklı ipliği ölçerek başlat-

mış olduğu deneme ile organize edildi. Uster’in Kuzey Caro-

lina’da yer alan alt kuruluşunda Tekstil Laboratuvar ve Eğitim 

Müdürü olarak görev yapan Raul Thomas, “13 numunenin ön 

testinde, FA Sensörü standart numara belirleme metoduna kı-

yasla ortalama Ne 0,1 fazla sonuç verdi. Test tekrar edildiğinde 

test ortalaması Ne 0,1 daha hafifti. Böylelikle genel itibari ile 

iki metot da birbirine oldukça yakındı.” sözlerine yer verdi. FA 

Sensörü, neredeyse bütün testlerde standart metoda kıyasla daha 

az varyasyona sahipti.

Hassasiyet ve Daha Fazlası

Bu çalışmaya dahil olan tüm taraflar, bu denemelerin yapılma-

sından ve sonuçlarından oldukça memnun kaldı. Uster için, 

kullanım kolaylığı açısından müşterilerden gelen olumlu geribil-

dirimler de oldukça tatmin ediciydi. Denemelerdeki iplikçiler, 

bu testler için önceden belirlenmiş iplik uzunlukları yelpazesi 

için uluslararası standartların entegre edilmiş olmasını olumlu 

karşıladı. Böylelikle, en hassas iplik numara belirlenmesi temin 

edilmiş oldu. 

USTER® STATISTICS in dünya genelindeki kıstasları aynı za-

manda iplik numara varyasyonlarının otomatik karşılaştırması 

için geliştirilmiş ve entegre bir bilgi sunar. USTER® TESTER 

6 ile  FA ölçümü düzgünlük, kusurluluk ve tüylülük gibi diğer 

ölçümlerle de eşzamanlı olarak yürütülür. Sonuç olarak iplik 

numarası testleri daha fazla doğruluk verecek şekilde daha fazla 

ölçüme dayanır. Bu kapsamlı çifte zorluğu geçen FA Sensörü, ip-

likçilere ve müşterilerine optimum kumaş görüntüsünün nihai 

garantisini verebilir.

Comparing Manual And Automatic Methods

Expert analysis of these results demonstrated the excellent accuracy 

of the Sensor FA for yarn count measurement. The ideal proof of its 

reliable accuracy, however, would come from a direct comparison with 

the standard manual method. This was organized when a US cus-

tomer initiated a trial after a new USTER® TESTER 6 installation, 

measuring 32 different yarns with five packages each over a four-week 

period. “In a pre-test of 13 samples, the Sensor FA averaged Ne 0.1 

counts heavier than the standard count determination method. When 

repeating the test the average count was Ne 0.1 lighter. So overall the 

two methods were extremely close,” says Raul Thomas, Textile Lab 

and Training Manager within the USTER subsidiary based in North 

Carolina. Thomas is familiar with the detailed conditions in this mill 

and knows that data for these tests was taken from cones as well as 

from bobbins. With respect to count variation, the Sensor FA had 

much lower variation than the standard method in almost every test.

Accuracy And More

All the parties involved were well satisfied with the conduct and out-

come of these trials. To USTER, it was gratifying that feedback from 

customers was very positive regarding the ease of use. The spinners 

in the trials appreciated the integration of international standards for 

selection of the predefined yarn length for the tests. This ensured the 

most accurate yarn count determination, without error-prone hu-

man interaction, while also giving the option of customized setting of 

the predefined yarn length. The USTER® STATISTICS worldwide 

benchmarks also provide enhanced and built-in knowledge for the 

automatic comparison of yarn count variations.

With the USTER® TESTER 6, the FA measurement is carried out 

simultaneously with other measurements such as evenness, imperfec-

tion and hairiness. Consequently, the yarn count tests are based on a 

large number of measurements, giving even greater precision. Passing 

this extensive double challenge, the Sensor FA can provide spinners 

and their customers with the ultimate guarantee of optimum fabric 

appearance.
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Monforts will be 

placing special 

emphasis on its 

latest denim fi-

nishing techno-

logies at Shan-

ghaiTex, 27 – 30 

November.

F
uarda tanıtılacak ürünler arasında, 

buhar ile çalışan silindir kurutucular 

için gerekli olan pahalı gereksinimle-

ri ortadan kaldıran yenilikçi ThermoStretch 

eğriltme ünitesi de yer alıyor. Monforts’un 

yeni ThermoStretch ünitesi, daha önceden 

silindir kurutmalar için gerekli olan ve ‘üre-

timi pahalı’ buharın aşırı kullanımını önle-

yerek, çevre dostu denim terbiyesi için yeni 

ve geliştirilmiş özellikler sunmaktadır. 

Bu nedenle buhar ile çalışan silindir kurut-

malar için var olan ihtiyacın yerini almak-

tadır. ThermoStretch ünitesi aynı zamanda, 

kumaş için ısıtma özellikleri olmaksızın 

uzun germe ünitesi olarak da piyasada hiz-

met vermeye devam ediyor.

Monforts’un denim terbiyesi alanında yük-

sek hızda işleme aralığına sahip derin bir 

“know-how” bilgisi bulunuyor. ThermoSt-

retch ünitesinin ‘çift kauçuk’ ikiz kompre-

sif çektirme ünitesi ile kombinasyonu; daha 

geniş kumaş içeriği, 80 metre/dakikanın 

üzerindeki çalışma hızlarında bile daha ön-

T
he innovative ThermoStretch skewing 

unit avoiding the expensive need for 

steam-operated cylinder dryers. The 

new ThermoStretch skewing unit from Mon-

forts offers new and improved features for Eco 

friendly denim finishing avoiding the excessive 

use of ‘expensive to generate’ steam that was 

previously necessary for the cylinder dryers; 

thereby replacing the need for steam-operated 

cylinder dryers.

It also provides a much gentler treatment of the 

denim fabric during stretching than was pre-

viously achievable together with an optimised 

fabric hand. The ThermoStretch unit also con-

tinues to be available as a ‘long stretch’ unit but 

without heating properties for the fabric.

Monforts has in depth ‘know-how’ in high 

speed processing ranges for denim finishing 

with the ‘double rubber’ twin compressive 

shrinking unit working in tandem for work-

ing speeds even above 80 metres / minute. The 

larger fabric content of the ThermoStretch unit 

in combination with the ‘double rubber’ twin 

Monforts’tan Çevre 
Dostu Denim Terbiye 
Makinesi
Eco Friendly Denim Finishing 

From Monforts 

Monforts, 27-30 Kasım’da gerçekleșecek olan Shangha-

iTex Fuarı’nda en son teknoloji denim terbiye teknoloji-

lerine vurgu yapacak.
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ceden elde edilemeyen minimum artık çektirme değerleri 

ve bunun yanı sıra en yüksek üretim hızlarını garanti eder. 

Daha Yüksek Verimlilik ve Daha Düşük Enerji Tüketimi

Denim endüstrisinde bu konsept, daha yüksek verimlilik 

ve daha düşük enerji tüketimi için ciddi katkı sağlar. Fir-

manın bu alanda Meksika ve Veitnam’da referansları bu-

lunuyor.

Denim teknologları da son teknoloji denim terbiye süreç-

leri için ziyaretçilere detaylı tavsiye vermek için Shangha-

iTex Fuarı’nda olacaklar. Monforts aynı zamanda texCoat 

kaplama süreçlerini, teknik tekstil terbiyesini ve özellikle 

hava yastığı materyallerini de fuarda sergileyecek.

Monforts, tek bir kaynaktan tamamen entegre kaplama 

hatları sunabilen tek üretici olarak, tüm bu avantajları-

nı Monforts kurutma teknolojisine uyarlıyor. Monforts 

sistemi, kaplama ünitesinden, stentere (ram) kadar en 

kısa kumaş yoluna sahiptir ve silindir/hava bıçağı siste-

mi, manyetik silindir sistemi, baskı kafası sistemleri gibi 

tüm kaplama uygulama sistemlerini varyasyonlarıyla 

müşterilerine sunar. Fuarda ayrıca ısı geri kazanımı ve 

yenilikçi egzoz hava temizleme için özel ekipmanlar da 

sergileniyor olacak.

compressive shrinking unit ensures minimum residual shrink-

age values and highest production speeds which could not be 

achieved before. 

Higher Productivity and Lower Energy Consumption

In the denim industry, this concept is making a significant con-

tribution to higher productivity and lower energy consump-

tion and the company has references in Vietnam and Mexico.

Denim technologists will be at the exhibition to offer detailed 

advice to visitors on the latest denim finishing processes. Mon-

forts will also highlight its texCoat coating processes and fin-

ishing of technical textiles, especially airbag materials at the 

show.

Monforts is the only manufacturer that can offer completely 

integrated coating lines from a single source with the coating 

machine tailored to the subsequent Monforts drying technolo-

gy. The Monforts system has the shortest fabric path from the 

coating unit into the stenter and offers all variations of coating 

application systems, such as knife over air, knife over roller, 

magnetic knife or printing head. All of these options are also 

available in wider widths, with the engineering from a single 

source.  Special equipment for heat recovery and innovative 

exhaust air cleaning will also be on display.
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Savio will 

exhibit in 

ShanghaiTex 

the Polar 

Evolution 

winding 

machine.

S
avio; 1911’den beri İtalya, Çin, Hin-

distan ve Çek Cumhuriyeti’ne yayılmış 

üretim tesisleriyle sarma, bükme ve ro-

tor eğirme makinelerinin tedarikçisi olarak 

iplik apreleme segmentinde uzman hizmet 

sunuyor. Savio, müşteri isteklerini karşılamak 

için yeni uygulamalar geliştirerek ve müşteri 

destekleyerek birçok ihtiyaç için ideal sarma 

sistemleri üretiyor.

 

Yüksek Performans, Enerji Tasarrufu ve 

Daha Az İş Gücü Gerektiren Ürünler

Polar sarma makineleri; teknoloji, verimli-

lik, kalite ve bakım açısından tüm yenilikçi 

çözümleri toplayarak son olarak Evolution 

serisiyle geliştirilmiştir. Bu, polar ailesinin 

bilgi teknolojileri bağlanırlığı ve yeni elyaf 

uygulamaları dünyasını yakalaması için ileri 

bir adım. Sergilenecek olan makine, bağım-

sız, tam otomatik olan ve otomatik sıyırma 

cihazı bulunmayan halkalı iplik makineleri 

tarafından üretilen bobinlerin işlenmesi için 

yeni özelliklerle donatılmıştır. “Premium” sar-

ma makinesi, oluşumu nedeniyle verimliliğe 

ulaşılması “kolay” olmayan düğüm, dolaşıklık 

S
ince 1911, Savio is specialized in the 

yarn-finishing segment, being the leading 

supplier of winding, twisting and rotor 

spinning machines, with manufacturing plants 

spanning over Italy, China, India and Czech Re-

public. As a manufacturer of textile machinery, 

Savio offers winding systems that are ideal for 

many different needs, supporting customers in 

the textile challenge of developing new applica-

tions to meet their requests. 

High Performance, Energy Saving And Less 

Labor-Intensive Product 

Polar winding machines have been recently de-

veloped to the Evolution series, gathering all 

the innovative solutions in terms of technolo-

gy, efficiency, quality output and maintenance. 

A further step for Polar family to catch the 

world of I.T. connectivity and the new fibers 

applications. The machine on display will be a 

freestanding fully automated one, provided with 

new features to process bobbins produced by 

ring frames not equipped with automatic doff-

ing device. “Premium” winder is a solution for 

processing yarn bobbins whose formation is not 

Savio, Uzmanlığını 
ShanghaiTex Fuarı’nda 
Sergileyecek
Savio Will Exhibit His Expertise At 

The ShanghaiTex Fair

Savio, ShanghaiTex Fuarı’nda Polar Evolution sarma 

makinesini sergileyecek.
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veya hatalı iplik uçlarına sahip bobinlerin işlenmesi için bir 

çözüm sunar. Yeni tasarlanmış huni “Pace Sorter Feeder” 

hızlı ve pürüzsüz bir bobin akışı için bobin beslemeyi op-

timize eder.

Ayrıca esnek elastik iplikleri kontrol etmek ve işlemek için 

tam otomatik sarma modellerinde bulunan otomatik cihazlar 

(bobin hazırlama, taşıma vb.) için özel çözümler tasarlanmış-

tır. Tek veya çift çekirdekli ipliklerin varlığında bobin hazır-

lamada en üst verimliliğe ulaşmak için tam otomatik sarma 

makinelerinin iplik ucu bulma istasyonu için özel bir “Likra 

kiti” mevcut.

Bobin Sağma Performansını İyileştirmek İçin Yeni 

Evo Tamburlar

Üretim sonrası işlemede bobinin sağma davranışı ve germe 

hızı sürecin daha etkin ve faydalı olmasını sağlar. Savio, artık 

tüm iplik türleri, sayıları ve üretim sonrası süreçleri kapsaya-

cak tam bir oluklu tambur serisine sahip. EVO tamburları, 

farklı sarma açılarına sahip çeşitli dönüş sayılarıyla hem bo-

binlerin sağılma hızını hem de bobin iplik içeriğini optimize 

edecek yeni özellikler sunar. Üretim sonrası süreçlerde daha 

iyi çözme oranı, homojen bobin yoğunluğu ve daha düşük 

yeniden sarma kırılmaları gibi avantajlar için bobin şekli op-

timize edilir.

originally “favorable” to reach efficiency, for example bobbins 

with tangles, entanglements and misplaced yarns tail. The newly 

designed hopper “Pace Sorter Feeder” will optimize the bobbing 

feeding for a fast and smooth bobbin flow. 

In addition, special solutions have been engineered for automat-

ic devices (bobbin preparation, transport, etc.) present in the 

fully automatic winder models to control and process springy 

elastic yarns. A special “Lycra kit” is available for yarn end finder 

station of fully automatic winding machines, in order to grant 

the highest efficiency for the bobbin preparation in presence of 

single or dual core yarns. 

New Evo Drums For Improving Package-Unwinding 

Performance

In downstream processing, the unwinding behavior of the pack-

age and the take-up speed facilitate process to be more efficient 

and geared to benefit. Savio has now a full range of grooved 

drums to cover all yarn types, counts and downstream process-

es. The EVO drums offer new capabilities to optimize both the 

unwinding speed of the packages and the package yarn content, 

through variable number of turns with different winding angles. 

The package shape is optimized in order to obtain advantages for 

a better unwinding ratio in the downstream process, for homo-

geneous package density and for lower rewinding breaks. 
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Yükseltilmiş Birleştirme Çözümleri

Polar Evolution sarma birimi, mükemmel birleştirmeler ve 

mükemmel bobin şekli sağlamak için uç birleştirme ve geri-

lim kontrol cihazlarıyla donatılmıştır. Air ve Moistair® bir-

leştiriciler iplik ucu hazırlama ve birleştirme için Duo Air 

Feeding sistemini destekler. Bu ayırma, en uygun hava basın-

cı değerinin ayarlanmasına olanak tanır ve bu birleştiricileri 

tüm elyaf bileşimlerini kolay işler hale getirir.

Savio Sarma Makinesi 4.0 – Tekstil Fabrikaları için 

Akıllı Sanayi Çözümleri

Bir zamanlar sadece mekanik ve elektrikli parçalardan oluşan 

sarma makineleri artık donanım, sensörler, veri depolama, 

mikroişlemciler, yazılım ve bağlantıları bir arayan getiren 

daha karmaşık sistemler haline gelmiştir. Bu akıllı makine-

ler iplik fabrikalarının etkinliğini artırabilir ve bozulma ve 

arızaları azaltarak öngörüye dayalı bakım yapabilir. Savio 

sarma makineleri; talep üzerine bağlantılılık, veri yönetimi, 

uzaktan makine kurulumu ve operatör gerçek zaman etki-

leşimi için Akıllı Endüstri Çözümleri ile donatılabilir. Savio 

Sarma Makinesi 4.0, eğirme/sarma odasında makinelerin 

akıllı bağlantısı için bir çözüm sunarak geniş bir dijitalleşme 

sürecine doğru önemli bir adımı temsil eder. Bu veri yöne-

tim sistemi çok modern ve önemli bir yönetim aracıdır ve 

fabrika yönetim personelini zaman alan rutin işlerden kur-

tarır. Fabrika yöneticisi sarma odasını doğrudan masasından 

izleyebilir. Veri analizleri sayesinde çokça veri edinilir ve bu 

durum, farklı üretim aşamalarının en iyi şekilde yönetilmesi 

ve mobil araçların kullanılmasıyla tüm önemli parametrelerin 

her zaman her yerden görüntülenmesine olanak tanır. Tüm 

bu özellikler Savio müşterilerinin genel ekipman etkinliğini 

kontrol etmesi, iş gücü verimliliğini artırması ve kalite ve ça-

lışma zamanını maksimize etmesini sağlar.

Upgraded Splicing Solutions

The Polar Evolution winding unit is equipped with splicing and 

tension control devices for ensuring perfect joints and perfect 

package shape. Air and Moistair® splicers boasts a Duo Air Feed-

ing system, for yarn tail preparation and splicing. This splitting 

allows the individual setting of the most appropriate value of 

air pressure, and makes these splicers able to easily process any 

different fibers and blends combination.

Savio Winder 4.0 – Smart Industry Solutions 

for Textile Mills

Once composed solely by mechanical and electrical parts, now 

winding machines have become complex systems that combine 

hardware, sensors, data storage, microprocessors, software and 

connectivity. These smart machineries can increase the efficien-

cy of the spinning mill and perform predictive maintenance 

avoiding breakdowns and downtimes. Savio winding machines 

can be equipped upon request of Smart Industry Solutions for 

connectivity, data management, remote machine set up and 

operator real-time interactivity. Savio Winder 4.0 represents an 

important step towards a wide digitalization process, being a 

solution for intelligent networking of machines in the spinning/

winding room. This data management system is a very modern 

and important management tool, relieving mill management 

staff of time-consuming routine work. The mill manager can 

have the winding room live monitoring directly from his/her 

desk. Thanks to data analytics, a wealth of data are available, 

allowing to manage the different production phases in the best 

possible way and to monitor all significant parameters anytime 

and anywhere, making use of mobile devices. All these features 

enable Savio customers to control overall equipment effective-

ness, increase workforce efficiency, and maximize quality and 

working time.



Konvansiyonel makinelerde 
standart olan buhar ısıtmalı
eșanjörler sebebiyle merkezi kazan
bağımlılığına son veren dönüșüm

İndirekt Gaz Isıtmalı Eșanjör Sistemi



Metraj Baskılı Kumașlarımızın
Kurutmasına Özel Çözümler

Yüksek Kapasiteli Dijital 
Baskılar İçin Özel Kurutma

Düșük Enerji Tüketimi
İki ve Üç Geçișli Seçenek

2 Kabinden 6 Kabine Kadar

+90 (282) 653 22 46

4 Geçișli Kurutma Makinesi (İmal Yılı 2012)
4 Pass Dryer (Producing Date 2012)

Egalize Kurutma Egalizing Dryers

3 Pass Relax Dryer 4 Pass Relax Dryer Egalising Dryers
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Knitting ma-

chines equipped 

with Litespeed® 

plus needles 

provides effi-

cient produc-

tion, time and 

energy sav-

ings at maxi-

mum machine 

speeds. 

G
roz-Beckert’,in yeni nesil iğnesi Li-

tespeed® plus;  ilk kez, Kasım 2015’te 

ITMA Milan’da ve bunu takip eden 

Aralık 2015 yılında ise geniş bir kitleye tanı-

tılmıştı. O günden bu yana, litespeed® plus 

ürün yelpazesi, kullanıcılarına litespeed® plus 

versiyonunda daha fazla iğne tipi sunmak 

için, sürekli genişletilmeye devam ediyor.

Mükemmel İğne Geometrisi                             

Litespeed® plus iğnenin spesifik özelliği, iğne 

gövdesinin her iki yönündeki kısmi traşlama-

lardır. Bu tasarım, iğnenin kovan kanalında, 

iğne – kanal duvarı arasındaki sürtünmeyi 

en aza indirgeyerek daha iyi bir yağ dağılımı 

sağlar ve bu da daha düşük enerji tüketimine 

ve makine sıcaklığının düşmesine neden olur. 

Böylece, litespeed® plus iğnelerle donatılmış 

örgü makineleri, maksimum makina hızında 

verimli bir şekilde kullanılırken,  para ve za-

man tasarrufu sağlar, çevre dostu bir rol oynar.

Yeni versiyon litespeed® plus iğneler hakkın-

da Türk müşterilerinin görüşlerine başvuran 

Groz-Beckert, müşterilerinden yeni litespeed® 

G
roz – Beckert’s new generation needle, 

litespeed® plus was first presented at 

ITMA Milan in November 2015 and 

to a wider audience in December 2015. Since 

then, the litespeed® plus product portfolio has 

continually been expanded with more and more 

needle types being offered in the litespeed® plus 

version. 

Exceptional Needle Geometry Mükemmel 

İğne Geometrisi                             

The special feature of the litespeed® plus needle 

is the partial reduction on both sides of its nee-

dle shank. This design leads to a minimization 

of friction in the needle trick and a better distri-

bution of the oil, which in turn results in lower 

energy consumption and reduced machine tem-

perature. Thus, large circular knitting machines 

that are equipped with litespeed® plus needles 

can efficiently be used at maximum machine 

speeds while saving money, time and protecting 

the environment.

Groz-Beckert took Turkish customers reviews 

about the new version litespeed® plus needles 

Litespeed® Plus İle 
Yenilikten Verimliliğe
From Innovation to Productivity with 

Litespeed® Plus 

Litespeed® plus iğnelerle donatılmıș örgü makineleri, 

maksimum makine hızında verimli bir üretim, zaman ve 

enerji tasarrufu sağlıyor. 



plus iğnelere ilişkin değerlendirmelerini aldı. Yeni litespeed® 

plus iğneler hakkındaki görüşlerini paylaşan Ordu Tekstil 

Boya Apre Kasar San. Tic. A.Ş yetkilileri; “İğneyi kovana di-

zerken ve kumaş aldırırken herhangi bir sıkıntı ile karşılaş-

madık.

1 takım Vo-LS 93.41 G003 ve Vo-LS 93.41 G004 iğne ile 

kaç kilogram üretim aldıysak, litespeed® plus LS+ 93.41 G 

003 ve LS+ 93.41 G 004 iğneler ile de aynı kilogramda üre-

tim aldık. Üretim aşamasında, LS+93.41 G003 ve LS+93.41 

G004 iğneler ile çalışan makinenin ısısının daha düşük oldu-

ğunu gözlemledik. Elektrik sarfiyatı ölçümlerimiz sonucunda 

ise yeni tasarım iğnelerin Vo-LS iğnelere göre, elektrik tüke-

timlerinin de az olduğunu gözlemledik.” açıklamalarına yer 

verdi.

Işıl Tekstil San. ve Tic. Ltd ise, “İşletmemizde yeni nesil iğne-

lerden LS+ 141.41 G 001-2-3 iğneleri Pai Lung makinalarda 

ve LS+90.41 G 0016 iğnesini  (2 kez) Mayer&Cie Relanit 

and have gathered the feedbacks regarding the new litespeed ® 

plus needle.  Company representatives from Ordu Tekstil Boya 

Apre Kasar San. Tic. A.Ş commented their views about litespeed 

®plus needle as follows: “ We faced no handling difficulty while 

inserting the needles into the cylinder or at the start of fabric 

knitting. We reached the same production amount with one set 

of needles as we used to reach with the LS needle set (Vo-LS 

93.41 G 003 - G 004). We can also confirm that the LS+ needles 

(LS+ 93.41 G 003 - G 004) reduce the working temperature 

and energy consumption of the machine, “ they said.

Işıl Tekstil San. ve Tic. Ltd company shared their views as follows: 

“We tested the newly developed LS+ needles in our production: 

LS+ 141.41 G 001 - G 003 needles on Pailung machines, LS+ 

90.41 G 0016 on Mayer & Cie. Relanit machines. On Relanit ma-

chines, when we measured the energy consumption and machine 

temperature with LS+ 90.41 G 0016 needles, we confirmed an 8% 

reduction on energy consumption and a 910% reduction on ma-

chine temperature compared to the needles Vo 90.41 G 0016. 
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makinalarda test ettik. Relanitte; Vo 90.41 G 0016’yı LS+ 

90.41 G 0016 ile mukayese ettiğimizde elektrikte yüzde  

8’lerde ısıda da yüzde  9-10’larda bir iyileşme oldu. Pai Lung 

makinalarda, yüksek devirlerde makinede ısınma problemi-

miz vardı. LS+ iğnelerle ısılarda yüzde 10 civarında düşüş 

oldu ve elektrikte ise ise 6-8 civarında tasarruf sağladık. Bu 

arada makine bakım sürelerimiz uzadı. Önceden her 30 

günde bir bakım yaparken yeni nesil iğnelerle çalışan maki-

nelerin bakımını 50-60 günde bir yaptık. Bunu bilinçli bir 

şekilde her iki makinede de yakından takip ettik.  Bu ko-

nularda hassas bir firma olduğumuz için, sonuçta yeni nesil 

iğneler bizim için büyük artı oldu.” görüşlerine yer verdi.

Altın Örme Mak. Teks. San. Ve Dış Tic. Ltd, litespeed® plus 

iğneler hakkında, “2 Takım LS+139.41 G 0021-22-23 & 

Vo-LS 139.41 G 0049-50-51 iğnelerin denemesi sırasında 

ve sonrasında Vo-LS 139.41 G 00 21-22-23 iğnelere göre 

(aynı şartlarda) ısıda yüzde 15-16, elektrikte ise yüzde 9-10 

civarında tasarruf sağladık.” açıklamalarına yer verirken 

Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş ise “Litespeed® plus iğneler 

ile beraber yüzde 15 elektrikte tasarruf, ısıda da yüzde 10 

düşüş tespit ettik. İğnelerin çalışması ile alakalı herhangi bir 

sorun yaşamadık. Bakım sürelerinde de herhangi bir deği-

şim olmadı.” değerlendirmelerini paylaştı. Yeni nesil Lites-

peed® plus iğneler, enerji tasarrufu ile tekstil üreticilerinden 

beğeni topluyor.

We used to have problems with high machine temperature at high 

working speeds on Pailung machines. With LS+ needles we were 

able to reduce the machine temperature around 10%. Additionally, 

we measured a 68% reduction on energy consumption. Further-

more, we were able to increase the time between maintenance / ma-

chine cleaning intervals. Before, we had to clean the machines every 

30 days of working but now, with LS+ needles, we could increase 

this time to 5060 days. We as a company pay attention to this topic, 

so that’s why we monitored it specifically and very closely on both 

test machines. The result has been very positive and advantageous 

for us,” they said. 

Altın Örme Mak. Teks. San. Ve Dış Tic. Ltd, also commented on 

litespeed® plus needles: “During the testing of LS+ 139.41 G 0021 

- G 0023 in comparison with Vo-LS 139.41 G 0021 - G 0023 nee-

dles under identical conditions, we measured a 1516% reduction in 

machine temperature and a 910% reduction of energy consumption 

with LS+ needles. We are still using these LS+ needles and will prefer 

LS+ needles in the future,” and Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş gave 

the following feedbacks: “ We measured together a 15% reduction 

in energy consumption and a 10% reduction in  machine tempera-

ture by using the LS+ needles which were provided for testing. We 

didn’t face any problem during the working time with LS+ needles. 

There was also no change in the maintenance/cleaning frequency 

for the machine.” The new generation Litespeed ® plus needles are 

praised by textile manufacturers for their energy savings.
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Member of 

Group Textile 

Machinery Dut-

ch companies 

continue to de-

velop manufa-

cture machines 

and accessories 

for the world 

textile industry.

1
951 yılında kurulan Group Textile Machinery 

(Grup Tekstil Makineleri),dünya çapında 

tekstil endüstrisine makine ve aksesuar üre-

ten, geliştiren ya da inşa eden Hollandalı firmaları 

temsil ediyor. GTM, aynı zamanda Avrupa Tekstil 

Makineleri Üreticileri Derneği CEMATEX’in bir 

üyesi. CEMATEX’e üye diğer ülkeler arasında Bel-

çika, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre 

ve İngiltere’de bulunuyor. Hollandalı Grup Tekstil 

Makineleri Üyeleri arasında bulunan firmalar şu 

şekilde;

Cezoma-Uniemach BV

Cezoma, sarma makinelerinde 75 yılı aşkın uz-

manlığa sahip. Her türlü farklı endüstri için oto-

matik sarma makineleri üretimi ve geliştirmesin-

de 75 yılı aşkın süredir uzman olan Cezoma en 

geniş materyal yelpazesini kullanmaktadır. 

ETF Machinefabriek B.V.

ETF Machinefabriek B.V. , zemin kaplama en-

düstrisi için kullanılan makinelerin önde gelen 

üreticisi ve tedarikçisidir. EFT, esas olarak dene-

tim, kesim, silindir aktarma ve ayırma gibi maki-

nelerde uzmandır. 

G
roup Textile Machinery was founded in 

1951. It represent the Dutch companies 

that construct, develop and manufacture 

machines and accessories for the textile industry 

worldwide. GTM is a member of CEMATEX, the 

European Committee of Textile Machinery Man-

ufacturers. Members of CEMATEX are the textile 

machinery association of Belgium, France, Germa-

ny, Italy, Spain, Sweden, Switzerland and United 

Kingdom. Group Textile Machinery Members are 

as follows;

Cezoma-Uniemach BV

Cezoma, more than 75 years specialist in winding 

solutions. Cezoma, more than 75 years specialised in 

developing and producing automatic winders for all 

kind of different industries, using the widest range 

of materials to wind. 

ETF Machinefabriek B.V.

ETF Machinefabriek B.V. is one of the world lead-

ing manufacturers and suppliers of machines for the 

floorcovering industry. ETF is mainly specialized in 

machines for inspecting, cutting, rolling, wrapping, 

roll transport and sorting. 

Tekstil Endüstrisinde 
Hollanda Uzmanlığı
Dutch Expertise In 

Textile Industry

Group Textile Machinery üyesi Hollandalı firmalar, 

dünya tekstil endüstrisine makine ve aksesuar üretmeye 

devam ediyor.
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SPGPrints B.V.

SPGPrints, baskı öncesi sistemleri, baskı makineleri ve rotasyon bas-

kı ve inkjet baskı akışı için sarf malzemeleri sağlayan tekstil baskı 

ve kaplama endüstrisi için komple sistem tedarikçisidir. SPGP-

rints’in hedefi, en geniş kumaş aralığında yaratıcılık için potan-

siyel ile harmanlanmış bir şekilde iş akışının her bir basamağında 

optimum verimlilik, düşük toplam maliyet mülkiyeti ve hassas 

kalite sağlamaktır. SPGPrints  rotasyon baskı ve vernik için kap-

samlı bir program sunar.

Van Wees UD ve Crossply Technology B.V.

Van Wees, UD ve Crossply teknolojisinde liderdir. Teknik tekstil-

lerin ve kompozit malzemelerin üretimi için en düşük olası mali-

yetlerle yüksek kaliteli, yüksek hacimli üretim yöntemi sunar. Van 

Wees, tekstil endüstrisi için 1945 yılından beri makine üretmek-

tedir ve çok büyük bir bilgi birikimine sahiptir. Firma, müşterileri 

ile yakın işbirliği dahilinde, yeni pazarlara açılmak için bu bilgi 

birikimi akıllı makineler ve süreçlere yönlendiriyor.

Vanwyk Systems B.V.

Vanwyk Grubu, global tekstil endüstrisi için makine ve sistemler 

tedarik eden üç üreticiden oluşmaktadır. 1959’da kurulan Vanwyk, 

tekstil boyama, baskı ve terbiye endüstrisi için gravimetrik ve vo-

lümetrik dağıtım sistemlerinin önde gelen üreticisi haline geldi. 

Hollanda’daki ana ofis ve üretim tesisleri ile Vanwyk, tüm dünyaya 

sistemlerini dağıtıyor. 

SPGPrints B.V.

SPGPrints is a total systems supplier to the textile printing and coat-

ing industry, providing prepress systems, printing machines and con-

sumables for the rotary screen and inkjet workflow. SPGPrints’ focus is 

offering optimum productivity, low total cost ownership and precision 

quality at every step of the workflow, combined with the potential for 

creativity on the widest range of fabrics. SPGPrints offers a comprehen-

sive program of rotary screens and lacquers.

Van Wees UD and Crossply Technology B.V.

Van Wees is the leader in UD and Crossply technology. A 

high quality, high volume production method with the low-

est possible costs for the production of technical textiles and 

composite materials. Van Wees has been producing machines 

for the textile industry since 1945 resulting in a tremendous 

amount of knowhow. In close cooperation with our customers 

this leads to intelligent machines and processes that they use to 

open up new markets.

Vanwyk Systems B.V.

The Vanwyk Group is made up of three of leading suppliers of ma-

chinery and systems for the global textile industry. Founded in 1959, 

Vanwyk has become a leading manufacturer of both gravimetrical 

and volumetric dispensing systems for the textile dyeing, printing and 

finishing industry. With a head office and production facilities in the 

Netherlands Vanwyk delivers its systems all over the world. 
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K
öklü geçmişi ve yenilik tutkusu ile konektörler, robo-

tik ve tekstil gibi 3 önemli faaliyet alanında çalışma-

larını sürdüren Stäubli, 125 yılını özel etkinliklerle 

kutlamaya devam ediyor. Zengin tarihini 125. Yıldönümüne 

özel bir web sitesi ile gözler önüne seren Stäubli, dünya çapın-

daki kutlamalar kapsamında Türkiye ofisinde de özel bir et-

kinliğe yer verdi. Stäubli Türkiye Genel Müdürü A. Muzaffer 

Sinangil’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama etkinliğin-

de Türk tekstil sektöründen önemli temsilciler bir araya geldi.

Stäubli Türkiye’nin Tuzla’daki tesislerinde 18 Ekim Çarşam-

ba günü düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan Stäubli 

Türkiye Genel Müdürü A. Muzaffer Sinangil, Stäubli’nin 

125 yıllık mükemmellik yolculuğunu anlattı. Tüm dünyada-

ki başarılı çalışmaların yanı sıra Türkiye’de de önemli başa-

rılara imza attıklarının altını çizen Muzaffer Sinangil, Stäub-

li’nin yenilik tutkusunu mükemmellikle birleştirmeye devam 

ettiğini belirtti.

Stäubli’nin kalite, güvenilirlik ve güvenlikten taviz vermeden 

endüstriyel verimliliğini arttırmayı hedeflediğini belirten Si-

nangil, kaliteli ve yüksek hızlı sistemler ile birlikte müşterile-

rine özelleştirilmiş çözümler sunduklarını kaydetti. Sinangil’in 

konuşmasının ardından “Bilim, Ekonomi, Gelecek ve Siz” 

konulu sunumunu gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi Finans 

Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş,  önemli değerlen-

dirmelere yer verdi.

S
täubli, which continues to work with its deep-root-

ed past and innovation passion in three key areas of 

activity - connectors, robotics and textiles- is cele-

brating its 125th year with special events. Stäubli, which 

showed off its rich history with a special website on its 

125th anniversary, has organized a special event in its of-

fice in Turkey within the scope of worldwide celebrations. 

At the celebration event hosted by Stäubli Turkey General 

Manager A. Muzaffer Sinangil, significant representatives 

of the Turkish textile sector came together.

Speaking at the celebration event held in Tuzla on Wednes-

day, October 18, Stäubli Turkey General Manager A. Mu-

zaffer Sinangil explained Stäubli’s excellent journey of 125 

years. Muzaffer Sinangil, who underlined the fact that they 

achieved great success in Turkey in addition to their suc-

cessful works all over the world, stated that Stäubli con-

tinues to merge its passion for innovation with excellence.

Stating that Stäubli is aiming to increase industrial produc-

tivity without compromising quality, reliability and safety, 

Sinangil said that they offer quality solutions and high-

speed systems along with customized solutions to their 

customers. Following the speech of Sinangil, Sabancı Uni-

versity Head of Finance Prof. Dr. Özgür Demirtaş made a 

presentation entitled “Science, Economy, Future and You” 

and provided important evaluations.

Stäubli’den 125. Yıla 
Özel Kutlama 
Special Celebration for the 125th 
Anniversary by Stäubli

Konektörler, robotik ve tekstil gibi üç önemli alanda 

faaliyet gösteren Stäubli, 125. Yıl kutlamaları kapsamında 

Türkiye’de de özel bir etkinliğe yer verdi.

Stäubli, which operates in three important areas like con-

nectors, robotics and textiles, holds a special event in 

Turkey as part of the 125th Anniversary celebrations.
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Stäubli’nin kali-

te, güvenilirlik ve 

güvenlikten taviz 

vermeden endüst-

riyel verimliliğini 

arttırmayı hedef-

lediğini belirten 

Sinangil, kaliteli ve 

yüksek hızlı sis-

temler ile birlikte 

müșterilerine özel-

leștirilmiș çözüm-

ler sunduklarını 

kaydetti.

1892 yılında Horgen/Zürih’te küçük bir 

atölye olarak kurulan Stäubli, günümüz-

de merkezi Pfäffikon, İsviçre’de bulunan 

uluslararası bir grup olarak faaliyetlerini 

sürdürüyor. Dünya çapında on iki endüst-

riyel üretim tesisi, 29 bağlı kuruluş ve 50 

ülkedeki geniş temsilcilik ağıyla faaliyetle-

rine devam eden Stäubli, tüm endüstriyel 

sektörlere yenilikçi çözümler sunmayı sür-

dürüyor.

Founded in 1892 as a small workshop 

in Horgen/Zurich, Stäubli now oper-

ates as an international group based in 

Pfäffikon, Switzerland. Continuing its 

operations with 12 industrial manufac-

turing facilities, 29 affiliates and a wide-

spread network of representatives in 50 

countries worldwide, Stäubli continues 

to offer innovative solutions to all in-

dustrial sectors.

Ozan Çöteli, Ümit Vural, A. Muzaffer Sinangil, Prof Dr. Özgür Demirtaş,
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As a result of 

long years of 

R&D work, 

the domestic 

slasher ma-

chine developed 

with Pro-SMH 

experience is 

offered to users 

with production 

of world class 

quality.

İ
zmit, İstanbul ve Mönchengladbach’da bu-

lunan, 15 bin metrekarelik üretim ve Ar-Ge 

tesisleriyle, dünya standartlarında üretim ger-

çekleştiren Pro-SMH, denim kumaşlara yönelik 

indigo boyalı çözgü ipliklerinin boyanmasında 

yaygın olarak kullanılan, slasher, haşıl ve seri çöz-

gü makinelerinin üretimi ile dikkat çekiyor. Pro-

SMH; 2 metre çalışma eninde tasarlanan slasher 

indigo makinesi ile denim sektöründen büyük 

ilgi görmüştü.

Üretimini yaptıkları slasher makineleri ile sektöre 

yeni bir soluk getiren Pro-SMH, seri üretime ge-

çerek sektörün ihtiyacına kaliteli, uygun maliyetli 

ve hızlı çözümler sunmaya devam ediyor. Uzun 

yıllara dayanan Ar-Ge çalışmalarının sonunda ta-

mamen orijinal olarak bu makinelerin üretimini 

gerçekleştirdiklerini belirten Pro-SMH Kurucu 

Ortaklarından Cüneyt İşman, ürün kalitesi an-

lamında dünya standartlarında üretime sahip 

olduklarını kaydetti. İşman, “Makinelerimizin 

üretimi konusunda Ar-Ge çalışmalarına büyük 

önem verdik.  Hiçbir makinenin kopyası olma-

yan, uzun yıllar kullanım garantisi verebileceği-

P
roducing world-class production with 

15,000 square meters production and 

R&D facilities in İzmit, Istanbul and 

Mönchengladbach, Pro-SMH stands out with 

the production of slasher, sizing and direct 

warping machines which are widely used in dye-

ing indigo dyed warp yarns for denim fabrics.

Pro-SMH had received a great deal of interest 

in the denim sector with its slasher indigo ma-

chine, which was designed to work at 2 meters.

Bringing a new breath to the sector with slasher 

machines that they produce, Pro-SMH offers 

quality, cost-effective and fast solutions to in-

dustry needs by engaging in serial production. 

Cüneyt İşman, one of Pro-SMH Founder Part-

ners, said that the domestic slasher machines 

have been produced at the end of their long 

R&D works and that they produce at theworld 

class quality standarts in terms of product qual-

ity.Mr. İşman said: “We attached great impor-

tance to R&D worksin the production of our 

machines. We have produced unique machines 

for which we can give a guarantee of use for 

Yerli Slasher Üretiminde 
Dünya Kalitesi
World Class Quality in Domestic 

Slasher Production

Uzun yıllara dayanan Ar-Ge çalıșmaları sonucunda 

Pro-SMH tecrübesi ile geliștirilen yerli slasher makinesi, 

dünya kalitesinde üretimle kullanıcılara sunuluyor.
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miz makineler ürettik. Özellikle yazılım ve metalürji konusunda 

çok önemli yol aldık. Kullanılan tüm malzemeler, kullanıldığı yere 

ve makinedeki işlevine göre seçildi. Demir ve paslanmaz metal 

akşamların hepsi uzun ömürlü karışımlara sahip. Üretimini ger-

çekleştirdiğimiz makineler üstün teknoloji ve mükemmel işçilikle 

bir araya getirildiği için müşterilerimize uzun yıllar kalite garantisi 

vermekteyiz” sözlerine yer verdi.

PS-N ve PS-W haşıl teknelerinin uzun yıllara dayanan Ar-Ge ça-

lışmaları sonucunda piyasaya sunulan ürünler olduğuna dikkat 

çeken Cüneyt İşman, Alman ve Türk mühendislerin işbirliği ile 

gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaş-

tı; “Eski Sucker kökenli Alman ve Türk mühendisleri ile ortak 

Ar- Ge çalışmalarına imza atıyoruz.  Şu anda 100 kişilik ekibi-

mizin 45’i mühendislerden oluşuyor. Çok yakın zamanda Ar-Ge 

merkezimizi de devreye sokacağız. Tekstil sektöründe ekonomik 

ve ekolojik etkilerin rekabette yarattığı artışın farkındayız. Bu ne-

denle dünya pazarlarında rekabet etmek isteyen müşterilerimize, 

bu şartlara uygun makineler sunmak istiyoruz.”

Dünya Pazarlarında Pro-SMH İmzası

Pro-SMH‘ın üretim kapasitesi ve pazar faaliyetleri hakkında da 

sorularımızı yanıtlayan İşman, şu anda yılda 13 haşıl makine-

si üretimi gerçekleştirdiklerini bununla beraber aynı sayıda seri 

many years.Especially we took a very important step in software 

and metallurgy. All materials used were selected according to the 

function of the machine and the place used. All of the used iron 

and stainless metal components have long life blends. We have 

been providing our customers with quality guarantee for many 

years since the machines we manufacture are assembled with 

superior technology and excellent workmanship.”

Stating that PS-N and PS-W sizing becks are the products in-

troduced to the market as a result of the R&D works of many 

years, Cüneyt İşman gave the following information about the 

R&D works carried out with the cooperation of German and 

Turkish engineers: “We carry out joint R&D works with the 

German and Turkish engineers from old Sucker. Now 45 of our 

100-person team consist of engineers. We will open our R&D 

center soon. We are aware of the increase caused by the econom-

ic and ecological effects in the textile sector. Thus, we want to 

offer machines to our clients who want to compete in the world 

markets.”

Pro-SMH Signature in World Markets

Answering our questions about the production capacity and 

market activities of Pro-SMH, İşman stated that they currently 

produce 13 sizing machines and also direct warping machines at 
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çözgü makinesini de müşterilerine birlikte sunduklarını belirtti. 

İndigo makinelerinde ise şu anda yıllık üretim kapasitesinin 5 ol-

duğunu kaydetti.

Pro-SMH olarak pazardaki bilinirliklerinin çok yüksek olduğuna 

dikkat çeken İşman, satış ağı ile ilgili şu bilgilere yer verdi; “Yö-

netici ekibin sektördeki geçmişinden kaynaklanan önemli bir 

tecrübemiz ve dünya çapında ciddi bir satış ağımız var. Yaklaşık 

24 ülkeyle uzun yıllardır çalışmaktaydık; servis, yedek parça ve 

upgrade modifikasyonlar gerçekleştiriyorduk. Uzun yıllara daya-

nan bu çalışmalarda müşterilerin bize güveni çok fazla arttığı için 

Peru, Kolombiya, Meksika, Mısır, Vietnam, Endonezya, Hindis-

tan, Çin, Bangladeş ve Pakistan gibi çok sayıda ülkede ürünlerimi-

zi rahatlıkla pazarlayabiliyoruz.”

Makinelere olan talebin artmasıyla birlikte, bir mümessillik ağı 

da oluşturmaya başladıklarını kaydeden İşman, “Daha önceleri, 

müşteriler bizi direkt buluyorlardı, ancak şu anda profesyonel bir 

şekilde dünya çapında bir mümessillik ağı kurduk. Bu konuda 

eski Moenus Grubu’nda (Sucker, Babcock, Krantz, Stentex) başa-

rılı çalışmalara imza atmış olan, Sayın Alfred Esser’le Almanya’da 

bir firma kuruldu.  Bu firma, dünya çapındaki pazarlama faali-

yetlerimizi Almanya merkezli olarak yürütecek. Bunun yanında 

Türkiye de bizim için oldukça önemli bir pazar ve aynı zamanda 

Ar-Ge çalışmalarımız için önemli bir kaynak.  Türkiye pazarına 

verdiğimiz önem doğrultusunda ürettiğimiz makineleri geniş bir 

pazarlama ağıyla tekstil üreticisine sunuyoruz. Son bir yıl içerisin-

de 4 slasher indigo, 12 haşıl ve 7 adet seri çözgü makinesi satışı 

gerçekleştirdik. Tabi ki bu konuda Türk müşterilerimizin de des-

teği çok büyük, önümüzdeki dönemlerde de desteklerini bekliyo-

ruz.” sözlerine yer verdi.

the same number for their customers. He added that the annual 

production capacity is 5 in indigo machines.

Pointing out that their recognition rate as Pro-SMH is very 

high, İşman gave the following information about their sales 

network: “We have significant experience resulting from the past 

of the management team in the sector as well as a remarkable 

sales network. We have been working with 24 countries for long 

years; we have been providing service, spare parts and upgrade 

modifications. Since the trust of the clients in us increased sig-

nificantly thanks to these works of many years, we can market 

our products in many countries like Peru, Colombia, Mexico, 

Egypt, Vietnam, Indonesia, India, China, Bangladesh and Pa-

kistan.”

Stating that they started to create an agency network with the 

increasing demand in the machines, İşman added that, “Pre-

viously, clients had to find us directly but now we established 

a professional agency network throughout the world. In this 

respect, a firm was established in Germany with Mr. Alfred Es-

ser who carried out successful works in the old Moenus Group 

(Sucker, Babcock, Krantz, Stentex). This firm will carry out our 

world-wide marketing activities in Germany. Besides, Turkey is 

a very important market for us and is an important source for 

our R&D works. In line with the importance attached to the 

Turkish market, we offer the machines produced to the textile 

manufacturers with a wide marketing network. In the last one 

year, we sold 4 slasher indigo, 12 sizing machines and 7 direct 

warping machines. Of course, the support of the Turkish clients 

is remarkable and we expect their supports in the upcoming pe-

riods as well.”
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“Türkiye’de Üretilemeyecek Makine Grubu Yok”

Yaşadıkları en büyük sorunun Türkiye’de yerli makine üreticisinin 

yeterince desteklenmemesinden kaynaklandığını da sözlerine 

ekleyen İşman, gerekli destekler sağlandığında Türkiye’de üre-

tilemeyecek makine grubunun olmadığını vurguladı.  İşman, 

“Türkiye’de tekstil makine sektöründe güveni sağlamak oldukça 

zor. Bunu sağlamak için piyasada kendinizi yapmış olduğunuz 

işle kanıtlamanız lazım. Bizim Alman Sucker firmasında 20 yılı 

aşan tecrübelerimiz müşterimizle çok ciddi bir karşılıklı güven 

oluşturdu. Sağ olsun bazı müşterilerimiz bizi bu konuda çok 

desteklediler ve bu işi yapmamız için çok fazla ön ayak oldular. 

Yine de bence Türkiye’de geç kalınmış bir işti. Sadece bizim yap-

tığımız işle ilgili değil, Türkiye’de tekstil sektöründe tüm makine 

gruplarında yapılamayacak bir şey yok. Yeter ki müşterilerimiz, 

devletimiz ve sorumlu kurumlar buna destek versin. Araştırma-

lara baktığımızda Türkiye’nin yıllık yaklaşıl 2 milyar dolar gibi 

bir makine alımı var yurt dışından. Bu yatırımları kendi maki-

nelerimize yapabiliriz” dedi.

Denim Sektöründe Çığır Açan Yenilikler 

Teknolojik alt yapısı ve özellikleri ile Türkiye’de ilklere imza atan 

makineler üreten Pro-SMH, fiyat politikası ile de rakiplerinden 

ayrılıyor. Rekabet konusunda ürettikleri makinelere oldukça gü-

vendiklerini kaydeden İşman, şu açıklamaları paylaştı; “Bu konu-

da çok değişik haberle duyumlar alıyoruz. Özellikle yerli ve ya-

bancı rakiplerimizin olmayan makineleri varmış gibi göstermeleri 

konusunda… Şu anda dünyada çift kafa 2 metre çalışma eninde 

indigo makinesi üretebilen ve çalıştırabilen tek firmayız. Günü-

müz itibariyle ise, 2.20 eninde slasher indigo makinesini üreterek, 

kurulumunu gerçekleştirmeye başladık.”

Son olarak boyama teknolojisinde de yeni gelişmeler sunacakları-

nı sözlerine ekleyen İşman, “Boyama teknolojisinde de çok ciddi 

yeni gelişmeler var, denim piyasasını değiştirecek yeniliklerle geli-

yoruz diyebilirim. Bunların hepsi uzun yıla dayanan çalışmaların 

sonuçları. Rakiplerimiz her zaman olacaktır ancak biz iyi ve ka-

liteli makine yapıp rakiplerimizi teknolojik olarak geçmeye çalı-

şıyoruz ki dünyada her zaman birinci olalım” sözlerine yer verdi.

“There is No Machine Group That Cannot Be Produced in Turkey”

Stating that the biggest problem is the lack of support to the do-

mestic machine manufacturers in Turkey, İşman emphasized that 

there is no machine group that cannot be produced in Turkey when 

necessary support is received. İşman added that, “In Turkey, it is re-

ally difficult to ensure trust in the textile machinery sector. You need 

to prove yourself with your works in the market in order to achieve 

trust. Our experience of exceeding 20 years in German Sucker firm 

created a serious mutual trust with our clients. We are grateful to 

the support provided by some of our clients. They supported us, 

and they took the initiative for our business. However, I think that 

this business has been belated in Turkey. This is not only related 

to our business, there is no work that cannot be conducted in all 

machine groups in the textile sector in Turkey. What is needed is 

the support of clients, state and responsible institutions. When we 

look at the research, the machinery purchase of Turkey from foreign 

countries is about 2 billion USD annually. We can make these in-

vestments with our machines.”

Ground-Breaking Innovations in the Denim Sector

Manufacturing ground-breaking machines in Turkey with its tech-

nological infrastructure and features, Pro-SMH is distinguished 

from its rivals with its price policy. Stating that they trust in their 

machines in terms of competition, İşman gave the following infor-

mation: “We hear many news in this respect. Especially domestic 

and foreign rivals pretend as if non-existent machines exist. Cur-

rently, we are the only firm that can produce and operate an indigo 

machine with double head and 2-meter working width. As of today, 

we started to manufacture and install the slasher indigo machine of 

2.20 meters width.”

Lastly adding that they will offer new developments in dyeing tech-

nology as well, İşman said that, “There are significant new develop-

ments in dyeing technology as well.  I can say that we are coming 

with innovations that will change the denim market. All of these are 

results of works of many years. There will always be rivals, but we 

try to surpass our rivals technologically by making good and quality 

production. Our aim is to be the first in the world all the time.”
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Zümrüt Makina 

manufacturing 

fabric dye ma-

chines having 

an important 

place in textile 

industry conti-

nues to make its 

brand known in 

the worlds th-

rough internati-

onal exhibitions.

T
üp ve açık en şeklindeki; pamuk, sen-

tetik ve karışık elyaftan yapılmış ku-

maşların, kasar ve boyama işlemleri 

için tasarlanan HT Kumaş Boyama Makine-

leri imalatı, yedek parça, tamir ve servis hiz-

metleriyle tekstil üreticilerine önemli avantaj-

lar sunan İzmir merkezli Zümrüt Makina ve 

Tekstil San. Tic. Ltd. Şti, son olarak üretimini 

gerçekleştirdiği ZTM Dyeing Monster Mac-

hine Classic ve ZTM Dyeing Monster Machi-

ne Mix serileri ile dikkat çekiyor. 

Makinelerin sağladığı enerji ve su tasarrufu ile 

uluslararası pazarlarda ilgi ile karşılandığını 

belirten, Zümrüt Makina ve Tekstil San. Tic.

Ltd. Şti Yurtdışı Satış & Pazarlama Yönetici-

si İsmail Alparslan Ece; müşterilere sunulan 

avantajlar ve son olarak yer aldıkları fuarlar 

hakkında bilgi verdi: Ece,“ZTM Dyeing Mons-

ter Machine Classic ve ZTM Dyeing Monster 

Machine Mix serileri, kaliteden ödün verme-

den minimum proses maliyetleri göz önünde 

bulundurularak dizayn edildi. Bu makineleri-

miz, üstün performansının yanı sıra çevreye 

duyarlı oluşuyla da ilgi görüyor.” dedi.

Z
TM ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti headquart-

ed in İzmir offers crucial advantages for tex-

tile manufcturers with HT Fabric Dyeing 

Machineries designed for the dyeing process of cot-

ton, synthetic and mixed fiber fabrics and its spare 

parts, repair and after sales services, and the compa-

ny attracts the attention with its recently manufac-

tured ZTM Dyeing Monster Machine Classic and 

ZTM Dyeing Monster Machine Mix series. 

İsmail Alparslan Ece, Overseas  Sales and Mar-

keting Manager of Zümrüt Makina ve Tekstil 

San. Tic. Ltd. Şti, informed that thanks to the 

machineries manufactured, they receive interest 

in international markets with the energy and wa-

ter savings provided and then gave information 

about the advantages offered to customers and 

finally about the exhibition they exhibited. Ece, 

“ZTM Dyeing Monster Machine Classic and 

ZTM Dyeing Monster Machine Mix series were 

designed taking into consideration the minimum 

process cost without giving any sacrifice from 

quality. These machines receive interest as they 

are environmental friendly as well as having an 

outstanding performance,” he said.

ZTM
Uluslararası Pazar 
Çalıșmalarını Hızlandırıyor
ZTM Accelerates its 

International Market Activities

Tekstil sektöründe önemli yeri olan kumaș boyama maki-

nelerinin imalatını gerçekleștiren ZTM katıldığı uluslararası 

fuarlarda adını dünyaya duyurmaya devam ediyor.



Kumaş Boyamada Ekstra Su Tasarrufu

Makinelerin çevreye duyarlı oluşu ve özellikle su tüke-

timinde sağladığı avantajlarla büyük beğeni topladığını 

sözlerine ekleyen Ece, “Yüksek kalitede standart boyama 

garantisi ile konvansiyonel makinelere göre boyama süre-

cini büyük ölçüde kısaltarak zaman tasarrufu sağlayan bu 

makineler, aynı zamanda enerji, su, buhar vb. harcama-

larda da önemli oranda tasarruf sağlıyor. 1 kilo kumaşı 

22 litre su ile boyayan ZTM Dyeing Monster Machine 

Classic ve ZTM Dyeing Monster Machine Mix serileri, 

tekstil üretiminde uluslararası standartlarda üretim im-

kanı sunuyor.” sözlerine yer verdi.

Extra Water Savings in Fabric Dyeing

Ece added that the machines are appreciated as they are envi-

ronmentally friendly and especially they provide advantages 

in water consumption, “Compared to conventional machin-

eries, thanks to its high quality standard dyeing guarantee, 

these machines provide time savings in dyeing process by re-

ducing time spend on dyeing and at the same time they also 

provide important savings in energy, water, steam and other 

costs. ZTM Dyeing Monster Machine Classic and ZTM 

Dyeing Monster Machine Mix series dyeing 1 kilo of fabric 

with 22 lt of water provide the opportunity have production 

in textile with international standards,” he said.
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ZTM Dyeing Monster, Yurtdışı 

Fuarlarda İlgi Görüyor

ZTM Dyeing Monster Machine Classic ve ZTM Dyeing 

Monster Machine Mix serileri ile dünya çapındaki tanıtım 

faaliyetlerine ağırlık veren firma, 4-7 Eylül 2017 tarihle-

rinde İran’ın Tahran kentinde düzenlenen Irantex 2017 

Fuarı ve 13-15 Eylül’de ise Özbekistan’ın Taşkent ken-

tinde düzenlenen Caitme Fuarı’nda yer aldı. Bu fuarlarda 

uluslararası tekstil firmalarından büyük ilgi gördüklerini 

sözlerine ekleyen İsmail Alparslan Ece, “Önümüzdeki dö-

nemlerde yurtdışı pazarlara yönelik çalışmalarımız daha da 

hızlanacak.” dedi.

Türkiye’deki tanıtım çalışmalarına da yine fuarlar ile de-

vam edeceklerini belirten Ece, ZTM Dyeing Monster 

Machine Classic ve ZTM Dyeing Monster Machine Mix 

yeniliklerini 2018 yılında İstanbul fuarında sergileyecek-

lerini söyledi. 

Makinelerde sunduğu yeniliklerle üretim sürecinde önemli 

oranda tasarruf sağlayan Zümrüt Makina, hizmet kalite-

si ile de kısa sürede Türk tekstil üreticilerinin beğenisini 

kazandı. Son dönemde Kahramanmaraş ve Çorlu bölgele-

rinden ilgi gördüklerini kaydeden İsmail Alparslan Ece, bu 

bölgelerdeki taleplerin giderek arttığını belirtti. 

ZTM Dyeing Monster Receives Great Interest 

in Overseas Exhibitions

The company giving more priority to worldwide promotion 

activities with its ZTM Dyeing Monster Machine Classic 

and ZTM Dyeing Monster Machine Mix series took part at 

Irantex 2017 Exhibition organized in Tahran and at Caitme 

Exhibition organized in Tashkent on 13-15 September. İs-

mail Alparslan Ece added to his words that they received 

great interest from international textile companies in these 

exhibitions and continued, “We will accelerate our promo-

tion studies dedicated for international markets in the forth-

coming periods,” he said.

Ece noting that they will also have promotional activities in 

Turkey with exhibition said that the innovations of ZTM 

Dyeing Monster Machine Classic and ZTM Dyeing Mon-

ster Machine Mix will be showcased in Istanbul in 2018.

Zümrüt Makina offers crucial savings in production pro-

cess with the innovations offered with the machines and the 

company is appreciated by the Turkish textile manufacturers 

for its service quality. İsmail Alparslan Ece informed that 

they recently experience an interest from Kahramanmaraş 

and Çorlu regions and added that the demands received 

from these regions are increasing constantly. 
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Temsan, known 

for its success-

es in the clima-

tization and air 

conditioning 

sector, also car-

ries its success 

to the textile 

sector by pro-

ducing domes-

tic slasher paint 

machines.

K
ahramanmaraş’ta yerli slasher boya ma-

kinesi üretimine başlayan Temsan, yerli 

üreticilere gerçekleştirdiği satışların ar-

dından yurt dışı pazarlara da açıldı. Yayın grubu-

muza gerçekleştirdiği ziyarette özel açıklamalarda 

bulunan Temsan Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ke-

sim, yüzde yüz Türk mühendislik projesi olan yerli 

slasher makinesini Özbekistan’a sattıklarını açıkladı.

Özbekistan ile yakın temaslarının devam edeceğini 

belirten Kesim, önümüzdeki günlerde Özbekis-

tan’ın önde gelen tekstil üreticilerine yeni makine 

satışlarının gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Yerli Üretim Slasher Makinesine İlgi Artıyor

Geliştirdikleri makine ile ilgili bilgiler veren Kesim, 

1 yıl süren Ar-Ge sonucunda denim üretimin-

de yatırımları dışa bağımlılıktan bir nebze olsun 

kurtaracak olan çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve 

üretilen slasher makinesinin mekaniğinden yazılı-

mına kadar yüzde yüz Türk mühendislik projesi 

olduğunu söyledi.

Yeni geliştirdikleri sistemin alışılagelmiş maki-

nelerle karşılaştırıldığında, kullanıcıya opsiyonel 

S
tarting to produce domestic slasher dyeing 

machines in Kahramanmaras, Temsan en-

tered into foreign markets after the sales made 

to domestic producers. In his visit to our publish-

ing group, Board Member of Temsan, Cem Kesim 

made special statements and announced that they 

have sold a local slasher machine, a 100 % Turkish 

engineering project, to Uzbekistan.

Stating that their close contacts with Uzbekistan 

would continue, Kesim gave the good news about 

new machine sales to Uzbekistan’s leading textile 

producers in the coming days.

Increasing Interest for Domestic Slasher Machine

Giving information about the machine that they de-

veloped, Kesim said that they have carried out studies 

that will save investments in denim production from 

foreign dependency to some extent as a result of the 

R&D works lasting for one year, and the produced 

slasher machine is a hundred percent Turkish engi-

neering project from the software to the mechanics.

Stating that when the newly developed system is 

compared with the conventional machines, it al-

Temsan’dan
Özbekistan’a 
Slasher Makinesi
Slasher from Temsan 

to Uzbekistan

İklimlendirme ve klima sektöründeki bașarılarıyla bilinen 

Temsan, yerli slasher boya makinesi üretimiyle bașarısı-

nı tekstil sektörüne de tașıyor.
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kapasitede satın alma ve çalışma imkânı sağladığını söyleyen 

Cem Kesim, sözlerini şöyle sürdürdü; “Piyasada çalışan slasher 

makineleri aylık 700.000-750.00 m’lik üretim kapasitesine çı-

kabilmekte iken bu makine opsiyonel satın alma imkânları ile 

aylık 1.300.000 m’ye kadar üretim yapabilmektedir. Makine 

bu kapasiteye çıkarken işletme ve operasyon maliyetleri sadece 

yüzde 12’lik bir artış göstermektedir. Bu da özellikle ticari ko-

leksiyon üreticileri için avantajlı üretim imkân sağlıyor. 

Makine, aynı zamanda tasarım esnekliği dolayısıyla uygula-

mada 16 tekneye kadar çalışabilme imkânı sunuyor. Makineyi 

farklı kılan bir diğer özellik ise boya tekneleri arasında oksi-

dasyon yolu en uzun olan makine olmasıdır. Temsan, iklim-

lendirme tekniklerinin iplik ve elyaf üzerinde etkilerindeki 

tecrübelerinden yola çıkarak bu makinenin uygulamasına özel 

bir klima sistemi de ekledi ve çalışma esnasında oksidasyon 

kalitesini yüze 4’e kadar arttırdı. Ayrıca Türkçe ve İngilizce ya-

zılımı ile kullanıcılar için kolay kullanım ve adaptasyon imkânı 

sağlıyor.”

Özbekistan’a yapılan satışın kendilerini daha da motive etti-

ğini belirten Kesim, gerek üretim kapasitesi ve kalite, gerekse 

servis hız ve pazar payı ile klima sektöründe Avrasya’nın lideri 

konumunda olduklarını, slasher makinesi ile de pazara yeni bir 

soluk getireceklerini sözlerine ekledi.

lows the user to purchase and work at the optional capacity, Cem 

Kesim continued his statements as follows: “While the slasher 

machines operating in the market can operate at monthly pro-

duction capacity of up to 700.000-750.00 m, this machine can 

make production up to 1.300.000 m per month with optional 

purchasing facilities. Operating costs increase only by 12 percent 

while the machine achieves this capacity. This, in turn, provides 

advantageous production opportunities especially for commercial 

collection producers. 

At the same time, the design flexibility allows the machine to 

operate up to 16 becks in practice. Another feature distinguishing 

the machine is that it is the machine with the longest oxidation 

path between the dye becks. Temsan has added a special air con-

ditioning system to this machine based on its experience con-

cerning the effects of the air conditioning techniques on yarn and 

fibre, and increased the oxidation quality to 4 per cent during the 

operation. In addition, Turkish and English software allows for 

ease of use and adaptation for users.”

Saying that sales made to Uzbekistan has motivated them more, 

Kesim added that they are in the leading position in Eurasia in 

the air conditioning sector with their production capacity and 

quality, service speed and market share, and that they will bring a 

new breath to the market with their slasher machine.

Musa İmdat, Cem Kesim, Ümit Vural
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Tekstil kimyasalları üre-
timi ile sektöre geniș bir 
ürün yelpazesi sunan 
Denge Kimya, Ar- Ge ve 
inovasyon ile sektöre 
önemli yatırımlar yap-
maya devam ediyor.

Offering a wide range of 
products to the sector 
with textile chemicals, 
Denge Kimya continues 
to make substantial in-
vestments to the sector 
with its R&D and inno-
vation. 

T
ekstil kimyasalları ve boyaları sektöründe 1993 yılından 

bu yana yenilikçi çözümler sunan Denge Kimya, Ar- Ge 

ve inovasyona olan yatırımlarını sürdürüyor. Sektörün ih-

tiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veren 

Denge Kimya’nın Denge İnovasyon ve Bilim Merkezi, Türkiye’de 

308. Ar-Ge Merkezi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta-

rafından 2016 yılında tescillenmişti. Türkiye’de 308. Ar-Ge Merke-

zi olan Denge Kimya, sektöründe öncü Ar-Ge Merkezlerinden biri 

olurken, Kimya alanında Ar-Ge Merkezi olarak belgelendirilen 18. 

firma ünvanını da elde etti. Ar-Ge merkezi ile birlikte geliştirdiği 

yeni ürünleri sektörle paylaşmayı devam eden Denge Kimya, fark 

yaratan çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. 

10-14 Eylül 2017 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversi-

tesi’nde gerçekleştirilen 29. Ulusal Kimya Kongresi’ne katılım ger-

çekleştiren Denge Kimya, sektöre değer katan çalışmaların içinde 

olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin kimya alanında önde gelen ülkeler 

arasında yerini alabilmesi için somut hedefler oluşturmak amacıyla 

yola çıkan kongrenin aynı zamanda sponsorları arasında yer alan 

Denge Kimya, Türkiye’de kimya bilimi ve eğitiminin geleceğine 

katkı sundu. Şirket, katma değeri yüksek ürünler için projeler üret-

meye, ortaya çıkardığı inovatif ürünleriyle uluslararası platformda 

yeniliklerin içinde olmaya ve paydaşlarına değer kazandıran çözüm-

ler sunmaya devam ediyor.

O
ffering innovative solutions in textile chemicals and dyes 

sector since 1993, Denge Kimya continues to make in-

vestments to R&D and innovation. Providing services 

with a wide range of products in order to fulfil the needs of the 

sector, Denge Innovation and Science Centre of Denge Kimya was 

accredited by the  Ministry of Science, Industry and Technology 

as the 308th of R&D Centre of Turkey.  Becoming the 308th of 

R&D Centre of Turkey, Denge Kimya becomes one of the leading 

R&D Centres in its sector and also the 18th company who is certi-

fied as a R&D Centre in Chemistry field.  Continuing to share new 

products developed with the R & D center in the sector, Denge 

Kimya continues to carry out distinguishing works.

Participating in 29th National Chemistry Congress held in the 

Middle East Technical University  during September 10-14, 2017, 

Denge Kimya continues to take its place in works adding value to 

the sector.  Becoming one of the sponsors of the Congress, which 

has set out to establish concrete targets for Turkey to take place 

among the leading countries in the field of chemistry, Denge Kimya 

has contributed to the future of chemistry science and education in 

Turkey. The company continues to conduct projects for high value 

added products, to take its place among innovations in internation-

al platform with its innovative products and to offer solutions add-

ing value to its shareholders.

Denge Kimya Sektöre Katkılarını 
Sürdürüyor

Denge Kimya Continues Its Contributions 

To Chemistry Sector
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Pigment baskı boya-

ları ve baskı yardımcı 

kimyasalları üretim 

ve satıșını yaparak 

devam eden Uras 

Kimya, son olarak 

ürün gamına sübli-

masyon boyalarını da 

ekledi.

Uras Kimya has re-

cently added subli-

mation dyes into its 

product range.

K
imya sektöründeki faaliyetlerine 1997 yılından bu yana, 

pigment baskı boyaları ve baskı yardımcı kimyasalları üre-

tim ve satışını yaparak devam eden Uras Kimya, son ola-

rak ürün gamına süblimasyon boyalarını da ekledi. Uzun yıllardır 

tekstil baskı sektörüne su bazlı ve pigment boya üreten Uras Kimya, 

Türkiye’nin ilk yerli süblimasyon boyaları FIT Jet’i (Fluid Ink Tech-

noloji) piyasaya sundu.

Ürettiği boyaların kalitesi ile Çin, Kore ve Avrupalı üreticilere kı-

yasla pek çok avantaj sunan Uras Kimya, farklı makine ve baskı 

kafalarında da sorunsuz baskı kalitesi vaadediyor.Yerli üretim sübli-

masyon boyalarının üretim süreci hakkında bilgi veren Uras Kimya 

Satış&Teknik Destek Kordinatörü Müdürü Sercan Altuntaş, şu 

açıklamalara yer verdi; “Kurulduğumuz günden beri kaliteli ürün 

ve güvenilir hizmet alt yapısı ile üretimlerimize devam ederek, Av-

rupa ve Asya pazarındaki tekstil firmalarının tercih ettiği bir marka 

olmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.”

“Firmamızın Genel Müdürü Murat Özavşar’ın önderliğinde 2 yıl 

önce başlattılan ilk süblimasyon boyaları şu anda sektöre yön veren 

bir pozisyonda.”diyen Altuntaş, “Fabrikamızda, teknolojik cihazlar 

ile donatılmış laboratuarımızda,sektör gelişimlerini Ar-Ge faali-

yetlerimiz ile yürüterek müşterilerimize satış sonrası teknik destek 

hizmetlerimize de devam ediyoruz. Kısa süre içerisinde güçlü satış 

kadromuz ile Avrupa’da ve Türkiye’de geniş satış alanlarına ulaşa-

cağız. Şu anda Bangledeş, Özbekistan ve Mısır’da ofislerimiz aktif 

olarak faaliyetlerine devam ediyor.” açıklamalarını sözlerine ekledi.

H
aving operated in the chemistry sector since 1997 with 

the production and sales of pigment printing dyes and 

auxilliary chemicals, Uras Kimya has recently added 

sublimation dyes into its product range. Having manufactured 

water-based and pigment dyes to the textile printing sector for 

long years, Uras Kimya introduced Turkey’s first domestic subli-

mation dyes FIT Jet (Fluid Ink Technology) to the market.

Offering numerous advantages with the quality of its dyes when 

compared to Chinese, Korean and European manufacturers, 

Uras Kimya commits problem-free printing in different ma-

chines and print heads. Sercan Altuntaş, Sales&Technical Sup-

port Coordinating Director of Uras Kimya, provided informa-

tion about the production process of domestic sublimation dyes 

and made the following explanations: “Since our establishment, 

we has continued our production with quality products and re-

liable service infrastructure and our efforts for becoming a brand 

preferred by the textile companies in Europe and Asia. 

Altuntaş said that, “The first sublimation dyes initiated under 

the leadership of our General Manager Murat Özavşar two years 

ago now lead the sector. We also continue our after-sales technial 

support services for our clients by conducting R&D activities 

in our factory and our laboratory equipped with technological 

devices. In a short time, we will reach large sales areas in Eu-

rope and Turkey with our strong sales staff. Now we have active 

branches in Bangladesh, Uzbekistan and Eygpt.”

Uras Kimya’dan Yerli Boya Atılımı
Domestic Dye Breakthrough from Uras Kimya
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Avocet, kalite ve 

çevre standartları ile 

ISO 9001 & 14001 

sertifikalarını aldı.

Avocet gains both 

quality & environ-

mental standards 

ISO 9001 & 14001.

İ
ngiltere menşeili tekstil boya ve yangın-geciktirici üreticisi Avo-

cet, başarılı bir şekilde Uluslararası Standardizasyon Kurumun-

dan ISO 9001:2015 kalite yönetimi ve ISO 14001:2015 çevre 

standartları sertifikalarını aldı. Avocet, ilk kez 1990 yılında BS 5750 

ile ISO standardını almıştı. Çevre güvenliğine dair yıllara dayanan bir 

adanmışlıkları olduğunu ifade eden firma, ISO 14001 standardını al-

malarında sürdürülebilirliğin belirleyici faktör olduğunu ve bu sayede 

Avocet firmasına uluslararası alanda daha fazla itibar kazandırdığını 

belirtti.

ISO 14001:2015 standardı, çevresel performansın geliştirmesi için 

bir kurumun çevre yönetimi açısından sahip olması gereken sorumlu-

lukları ifade eder. Genel sürdürülebilirlik sürecine katkı sağlayacak şe-

kilde sistematik bir yolla çevresel sorumluluklarını yönetmek isteyen 

firmalar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  Avocet Yönetim 

Müdürü Michael Lever, konuya ilişkin açıklamasında, “BSi, hem 

ISO 9001 ve ISO 14001 standardında değişiklikleri duyurduğunda, 

her bir standart özelinde bulunan gereksinimler ve değişimler gözü-

müzü korkutmuştu. Ne var ki, oturup her bir bölümün üzerinden 

geçerek bu yeni gerekliliklere uymak için kendi stratejilerimizi geliş-

tirdik. Değişikliklere uyması için tüm sistemimizi yeniden yazıp yeni-

den düzenledik ve sonunda hedefe ulaştık.” sözlerine yer verdi. Lever, 

son olarak, “Üretimden laboratuvara kadar ofisteki bütün takım, bir 

araya geldi; kalite kontrolü ve çevre güvenliği için oldukça önemli 

yönetim araçları olan bu konuda yeniden lider konumda olmaktan 

gurur duyuyoruz.” sözlerine yer verdi.

A
vocet, the UK based textile dye and flame-retardant manu-

facturer, has successfully achieved the ISO 9001:2015 qual-

ity management and the ISO 14001:2015 environmen-

tal standards certifications from the International Organisation for 

Standardisation. Avocet gained its first ISO standard in 1990, with 

the BS 5750. The company says it has a long-standing commitment 

to environmental safety and that sustainability was the determining 

factor in acquiring the ISO 14001 standard, as it gives Avocet further 

international credibility.

ISO says the 14001:2015 standard specifies the requirements for an 

environmental management system that an organisation can use to 

enhance its environmental performance. It is intended for use by 

companies seeking to manage its environmental responsibilities in a 

systematic manner that contributes to overall sustainability. Avocet 

managing director Michael Lever said: “When BSi announced the 

changes to both ISO 9001 and ISO 14001 we were a little daunt-

ed by all the new requirements and changes within each standard. 

However, we sat down and worked our way through each section to 

develop a strategy to fulfil the new requirements. We had to re-write 

and re-order the entire system to address the changes and hopeful-

ly bring us into line.” Mr Lever said: “The whole team from office, 

through production to laboratory, have all pulled together and we 

are very proud to again be in a leading position on what we believe 

to be extremely important management tools for quality control and 

environmental safeguards.”

Avocet, Kalite ve Çevre 
Standartlarını Tescilledi

Avocet Gains Quality And 

Environmental Standards
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İzmir Ticaret Borsası’nın  
yüzde yüz sermayesi 
ile kurulan İzladaș, 31 
ülkeden 88 laboratuvar 
ve 155 cihazın katıldığı 
karșılaștırma testlerin-
de; dünyada 3. sırada 
yer aldı.

İzladaș, which was 
established with % 100 
capital from İzmir Com-
modity Exchange, ranks 
3rd in the trials encom-
passing 88 laboratories 
from 31 countries and 
155 devices. 

2
014 yılında faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası Labora-

tuvar, Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ)  

başarılarına bir yenisini ekledi. 155 cihaz arasında İzmir 

Laboratuvarı dünyada 3. sırada, Selçuk Laboratuvarı ise 7.  sırada 

yer aldı. Uluslararası Pamuk Danışma Komitesinin (ICAC) işti-

raki olan Commercial Standardization of Instrument Testing of 

Cotton (CSİTC) tarafından düzenlenen pamuk lif analiz labora-

tuvarları karşılaştırma çalışmasına (Round Trials) bu yıl ilk kez ka-

tılan İzladaş,, çalışmanın 2017 yılı 1. ve 2. etaplarında elde ettiği 

başarısını 2017/3. etabında artırarak devam ettirdi. 

İzmir ve Selçuk’ta faaliyet gösteren İzladaş pamuk lif analiz labo-

ratuvarları; 31 ülkeden 88 laboratuvar ve 155 cihazın katıldığı 

karşılaştırma testlerinde; dört farklı numunede 5 gün süre ile ya-

pılan çalışma sonucunda 0,17 ve 0,21’lik değerlendirme skorları 

ile yüzde 100 tolerans değerleri içinde ölçüm sonuçları vererek 

tam puan aldı.

Geniş bir katılım ile gerçekleştirilen laboratuvarlar arası karşılaş-

tırma testine;  Amerika Tarım Bakanlığına bağlı olarak faaliyet 

gösteren tüm sınıflandırma laboratuvarları ve FIBRE– Faserins-

titut-Bremen başta olmak üzere birçok önemli pamuk üreticisi 

ülkeden laboratuvar katılıyor. Laboratuvarlar arası karşılaştırma 

çalışması yılda dört kez yapılıyor. Organizasyon, dünyada bu alan-

da faaliyet gösteren laboratuvarların ölçüm performanslarını diğer 

laboratuvarlarla değerlendirme imkânı sağlayarak, laboratuvar ça-

lışma standartlarının iyileştirilmesini amaçlıyor.

S
tarting to operate in 2014, İzmir Commodity Exchange 

Laboratory, R&D and Consultancy Services Corporation 

(İZLADAŞ) added another achievement to its existing 

ones. Out of 155 devices, İzmir Laboratory ranked 3rd while 

Selçuk Laboratory ranked 7th. Taking part in the Round Trials for 

cotton fibre analysis laboratories, which is organized by Commer-

cial Standardization of Instrument Testing of Cotton (CSİTC) 

as a subsidiary of the International Cotton Advisory Committee 

(ICAC), for the first time this year, İzladaş continued the success 

it reached in the 1st and 2nd rounds of 2017 in the 3rd round of 

2017 as well.

İzladaş cotton fibre analysis laboratories operating in İzmir and 

Selçuk got full marks by giving % 100 tolerance values with its as-

sessment scores of 0.17 and 0.21 at the end of the trial carried out 

on four different samples for 5 days in the round trials where 88 

laboratories from 31 countries and 155 devices were compared. 

In the round trials carried out with high level of participation, 

laboratories from many important cotton-producing countries 

including all classification laboratories affiliated to the American 

Department of Agriculture and FIBRE-Faserinstitut-Bremen 

took part. Trials among the laboratories are organize four times 

in a year. The organization aims at improving the standards of the 

laboratories by enabling the comparison of measurement perfor-

mances of all laboratories operating throughout the world with 

one another. 

İzladaș Bașarılarına Yenilerini Ekliyor
İzladaș Adds New Ones to Its Achievements 
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The collabora-

tion between 

Resil Chemicals 

and Acticell 

GmbH focuses 

on develop-

ing a range of 

Green, sustain-

able chemical 

solutions for the 

denim industry. 

A
sya’nın önde gelen tekstil terbiye kim-

yasalları ve yardımcı malzeme üretici-

lerinden Resil Chemicals, çevre dostu 

ve sürdürülebilir tekstil geliştirmeyi amaçlayan 

Avusturyalı kimya araştırma şirketi Acticell 

GmbH ile güçlerini birleştirdi. Resil Chemicals, 

denim sanayisinde tehlikeli bir süreç olarak dü-

şündükleri potasyum permanganat spreyi kulla-

nımını ortadan kaldırmak için Acticell GmbH 

ile ortaklık kuruyor. 

Birçok denim üreticisi, denim üzerinde efekt 

yaratmak için potasyum permanganat kullanımı 

gibi tehlikeli ve çevreye zararlı kimyasal süreç-

lere ihtiyaç duyuyor. Toksik ve tehlikeli madde 

olarak düşünülen potasyum permanganat, püs-

kürtme el tabancasıyla denim kumaşa püskür-

tüldüğünde, fabrika personelini potasyum per-

manganatın mikro partiküllerine maruz kalma 

tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

Denim İmalatında PP Kullanımını 

Sonlandıran Çözüm

Resil Chemicals İnovasyon Müdürü Ganesh 

Srinivasan, bu konuda geliştirdikleri çözüme 

R
esil Chemicals, one of Asia’s leading 

textile finishing chemicals and auxilia-

ry manufacturer has joined forces with 

Acticell GmbH, an Austrian Chemical research 

company committed to developing environmen-

tally friendly, sustainable textiles. Resil Chemicals 

is partnering with Acticell GmbH to eliminate 

what they consider a hazardous process of using 

potassium permanganate spray in the denim in-

dustry. 

Most denim manufacturers rely on hazardous 

and environmentally damaging chemical pro-

cesses like Potassium Permanganate treatments 

to create effects on denim. Potassium perman-

ganate, considered as toxic and hazardous sub-

stance, is sprayed onto the denim fabric with a 

hand spray gun, exposing the factory employees 

to the danger of exposure to micro particles of 

Potassium permanganate.

The Solution that Eliminates the Usage of PP 

in Denim Treatment

Ganesh Srinivasan, Executive Director Inno-

vation, Resil Chemicals providing information 

Denim Terbiye Sürecine 
Yeșil Çözüm
Green Solution For 

Denim Finishing

Resil Chemicals ve Acticell GmbH, gerçekleștirdiği iș-

birliği ile denim sektörü için bir dizi sürdürülebilir kimya-

sal çözüm geliștirmeyi hedefliyor.
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ilişkin şu bilgileri paylaştı; “Bu işbirliğinin sunduğu yenilikçi çö-

zümlerden biri, potasyum permanganatın, yeşil ekran listesinde 

patentli Acticell® teknolojisi ile güçlendirilmiş bir Laser Boos-

ter olan ACTIGO™ ile ikame edilmesidir. ACTIGO™ denim 

imalatçılarının potasyum permanganat (PP) sprey ve el zımpara 

işlemlerine duyduğu ihtiyacı ortadan kaldıran yeni bir işleme 

geçmesini sağlıyor. Lazerden önce gerçekleştirilen bu yeni denim 

işlemi, ACTIGO™ lazer kombinasyonlarını kullanarak, yeni bir 

görünüm yaratmanın yanı sıra, denim efektlerini el zımparası ve 

PP sürecine benzer şekilde çoğaltmaya yardımcı olur.

Su ve Enerjiden Tasarruf 

Lazerle aktive olan ağartma teknolojisi ACTIGO™, aynı zaman-

da lazer üretkenliğinin geliştirilmesine yardımcı olur ve böylece 

potasyum permanganat spreylerden geçiş yapmak için maliyet 

açısından nötr bir çözüm sağlar. Buna ek olarak yeni süreç de-

nim parlatma işleminde su ve enerjiden tasarruf etmeyi sağlıyor 

ve yorucu el zımparasını ortadan kaldırıyor. Bu durum ayrıca 

fabrika çalışanlarının güvenliğini de arttırıyor. 

Resil Chemicals Genel Müdürü MS Vijayan ise büyük denim 

üreticileriyle birlikte Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen 

bu ürünün sonuçlarının çok olumlu olduğunu belirtti. Kuzey 

Amerika’daki büyük denim şirketlerinin kullanmaya başladığı 

bu çözüm, diğer pazarlara tanıtılmaya devam ediyor.

   

regarding the solution they have developed to eliminate the us-

age of PP in the denim process, quoted as follows; “One of the 

innovative solutions offered by this collaboration is to substitute 

Potassium Permanganate with ACTIGO™, a Laser Booster, pow-

ered by Green screen listed; patented Acticell® technology. “ACTI-

GO”™ enables jeans manufacturers to move to a new process that 

eliminates the need for potassium permanganate (PP) spray and 

hand sand process. The new process of denim treatment carried 

out prior to Laser step helps to create the new look as well as repli-

cates denim effects similar to that of hand sand and PP process on 

denim garments just by using ACTIGO™ - Laser combinations.

Water & Energy Conservation

ACTIGO™, a laser activated bleaching technology also helps in 

improving laser productivity thereby providing a cost neutral 

solution to switch over from Potassium permanganate sprays. 

Additionally, the new process saves water and energy in denim 

finishing and eliminates labour intensive hand sand and not to 

mention improving the safety of factory employees. 

MS Vijayan, Joint Managing Director, Resil Chemicals, indicated 

that the results from early stages of development with major den-

im manufacturers have been very positive. This treatment, which 

is now being used by major denim companies in North America, 

continues to be introduced to other markets.



62  Tekstil Dünyası   Haber / News

www.tekstildunyasi.com.tr

Taypa will invest 

a total of € 35 

million over the 

next five years 

for the apparel 

and garment 

factory, which 

is planned to be 

built in Kraljevo, 

Serbia. 

T
ekstil ve hazır giyimde dünyanın 

en büyük 5 üreticisi arasına girme 

hedefiyle çalışmalarına hız veren 

Taypa, küresel büyüme vizyonu çerçeve-

sinde yurt içinde devam eden yatırımların 

yanında yurt dışında da yatırımlarını sür-

dürüyor.

Mısır’da yaklaşık 2 bin 500 kişiyle üretim 

yapan, Cezayir’de ise Tayal SPA isimli fir-

mayla gelecek yıl içinde üretime geçmeye 

hazırlanan Tay Group şirketlerinden Taypa, 

Sırbistan’da yapmayı planladığı yeni tekstil 

yatırımı için imzaları attı. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyare-

ti kapsamında, Sırbistan Ekonomi Bakanı 

Goran Knezevic ve Tay Group Yönetim Ku-

rulu Başkanı Mesut Toprak arsında imzala-

nan İyi Niyet Anlaşması’na (Memorandum 

of Understanding)  göre Taypa, Sırbistan’ın 

Kraljevo şehrinde kuracağı hazır giyim ve 

konfeksiyon fabrikasına 5 yılda 35 milyon 

Euro’luk yatırım yapacak. Tesiste yaklaşık 2 

bin 500 kişiye istihdam imkânı sağlanacak. 

Taypa’nın yeni yatırımının adresi olacak 

T
aypa has accelerated its efforts to be-

come one of the top five producers 

of the world in textile and apparel 

industry. In addition to its ongoing domestic 

investments, Taypa continues to make invest-

ments in abroad.

Taypa, one of the Thai Group companies that 

makes productions together with about 2,500 

people in Egypt and prepares to start produc-

ing with Tayal SPA in Algeria, has finalised 

the formalities to new textile investment it 

has planned in Serbia. Within the scope of 

the visit paid President Recep Tayyip Erdogan 

to Serbia and according to the Memorandum 

of Understanding signed between Serbian 

Economy Minister Goran Knezevic and Thai 

Group Chairman Mesut Toprak, Taypa shall 

establish a apparel and garment factory in Ser-

bia’s Kraljevo city and will invest 35 million 

EUR within 5 year. Nearly 2,500 people will 

be employed in the factory. 

Kraljevo, who will be the address for Taypa’s 

new investment, stands for its close location 

Taypa’dan Balkanların 
Tekstil Merkezine Yatırım
Taypa To Make Investments To The 

Textile Centre of the Balkans

Taypa, Sırbistan’ın Kraljevo șehrinde kurulması planla-

nan hazır giyim ve konfeksiyon fabrikası için önümüzde-

ki 5 yılda toplam 35 milyon Euro’luk yatırım yapacak.



Kraljevo, Belgrad’ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde yer 

alırken, uluslararası ulaşım ağlarına olan yakınlığıyla öne 

çıkıyor.

Cezayir’e Avrupa ve Doğu Akdeniz’in En Büyük 

Tekstil Üretim Tesisi

Tekstil sanayiciliğinde 40 yılı geride bırakan Tay Group ve 

Cezayir devletinin ortaklığı ile kurulan Tayal SPA ise Ce-

zayir’in Relizane Vilayeti Sdi Khettap endüstri bölgesinde 

hayata geçireceği Organize Tekstil Sanayi Bölgesi ile Av-

rupa ve Doğu Akdeniz havzasının en büyük tekstil üretim 

tesisine imza atmaya hazırlanıyor.

Kurulan tesis ile tekstil ihtiyacının yüzde 90’ını ithal eden 

Cezayir ekonomisine büyük katkı sağlanması ve Cezayir’i 

tekstil alanında uluslararası bir marka haline gelmesi he-

to international transportation networks while it is located 

about 160 kilometres south of Belgrade.

Europe and Eastern Mediterranean’s Largest Textile 

Production Facility For Algeria

Tayal SPA, which has been established with the partnership 

of Thai Group and Algeria State, leaving 40 years behind in 

textile industry, is preparing to establish the largest textile 

production facility of the Europe and Eastern Mediterranean 

basin with the Organized Textile Industrial Zone at Sdi Khet-

tap industrial zonein  Algeri’s Ghilizan District.

Thanks to this facility, it is aimed to make a great contribu-

tion to the Algerian economy that imports 90 percent of its 

textile needs and to turn Algeria into an international brand 

in textile field. Organized Textile Industry Zone, which will 

be built on 250 hectares of land by Tayal SPA, will be com-

posed of 8 units. 
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defleniyor. Tayal SPA tarafından toplamda 250 hektar arazi üze-

rine kurulacak olan Organize Tekstil Sanayi Bölgesi’nin ilk etabı 

8 üniteden oluşacak. 

2018 sonunda tamamlanacak olan ilk etapta 10 bin kişiye; 10 

sene içerisinde kademeli olarak toplamda 25 bin kişiye istihdam 

yaratılması hedefleniyor. Tekstil kampüsünün ilk etabı tamamlan-

dığında yılda 30 milyon metre denim kumaş, 15 milyon metre 

gabardin ve gömleklik kumaş, 5 bin ton örme kumaş ve 30 mil-

yon adet giysi üretimi gerçekleştirmeyi hedefleyen Tayal SPA, 

bu sayede Cezayir ekonomisine yıllık 300 milyon dolarlık bir 

katkı sağlamayı planlıyor. Cezayir ekonomisine ilk etapta sağ-

lanacak 300 milyon dolarlık katkının, on yıllık proje tamam-

landığında 1 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Üretiminin 

yüzde 40’ı ile Cezayir pazarının talebini karşılayacak, geri kalanı 

ise ihraç edilecek.

Dünya Devlerine Üretim Yapıyor

Bugün yurt içinde 4 ayrı lokasyonda, toplam 70 bin metrekarelik 

kapalı alanda üretim yapan Taypa, 3 bin kişiye istihdam sağlarken 

50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 2016 yılını 95 milyon Euro’luk 

ciro ve 81 milyon Euro’luk ihracat ile kapatan şirket, Levi’s, Tom-

my Hilfiger, Uniqlo, Calvin Klein, Inditex, Massimo Dutti ve 

Dockers gibi dünyaca ünlü markalara da ürün ihraç ediyor.

In the first stage, which will be completed by the end of 

2018, 10 thousand people are intended to be employed 

and a total of 25 thousand people intended to be employed 

later in 10 years. Aiming to produce 30 million meters 

of denim fabric, 15 million meters of gabardine and shirt 

fabric, 5 thousand tons of knitted fabric and 30 million 

pieces of garments annually when the first stage of the tex-

tile campus is completed, Tayal SPA plans to provide an 

annual contribution of 300 million dollars to the Algerian 

economy. Estimated $300 million contribution to the Al-

gerian economy at the first stage is expected to reach $1 

billion when the ten-year project has been finally complet-

ed. 40 percent of the production will meet the demand of 

the Algerian market while the rest will be exported.

Making Production To World Leading Companies

Manufacturing in a closed area of 70 thousand square me-

ters in 4 different locations in the country today, Taypa has 

3 thousand personnel and exports to 50 countries. Having 

finished the year 2016 with a turnover of 95 million EUR 

and made exports worth of 81 million EUR, the Company 

also exports its products to widely recognised brands such 

as Levi’s, Tommy Hilfiger, Uniqlo, Calvin Klein, Inditex, 

Massimo Dutti and Dockers.
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With its certifi-

cates and labels, 

OEKO-TEX® 

helps textile 

manufacturers 

to comply with 

environment-

related regula-

tions and social 

responsibilities 

in production 

chains.

S
osyal ve çevresel sorumluluklar, kamu satın 

alımlarında büyük rol oynuyor.  Tekstil en-

düstrisindeki küresel tedarik zincirleri dik-

kate alındığında uzmanlar bile üniformaların ve 

koruyucu kıyafetlerin sürdürülebilirliğini değer-

lendirirken çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Ulus-

lararası mahiyeti ve üretim zincirinde üçüncü ta-

rafların çok olması nedeniyle sorumluluk giderek 

piyasaya yeni tekstiller sunanlara yükleniyor. 

Özellikle kamu alımları, kıyafetlerin güvenli olma-

sı, çevre dostu üretim faaliyetlerinde bulunması ve 

düzgün çalışma koşullarında üretilmesini öngörü-

yor. Ancak kamu alımlarını yapanlar tarafından 

tedarikçilerin bu koşulları karşılayıp karşılamadı-

ğının değerlendirilmesi zor olabilir. Kamu ihale 

yönetmeliği sayesinde bu tür sürdürülebilirlik ge-

reksinimlerine uyum, artık etiketlerden anlaşılabi-

liyor. Etiketli tekstil ürünleri, rehberlik sunarken, 

müşterilerin çalışma kıyafetlerini satın alırken so-

rumlu kararlar vermelerine yardımcı olur. Ancak 

dünya çapında yüzlerce etiket ve sertifika bombar-

dımanına tutulduklarında doğruyu seçmek kolay 

olmuyor. Hatta bu zorluk nedeniyle “etiket labi-

renti” ifadesi ortaya çıktı.

S
ocial and environmental concerns play a 

greater role in public procurement. Con-

sidering the global supply chains within the 

textile industry, even experts face numerous chal-

lenges when evaluating the sustainability of uniforms 

and protective clothing. Due to its international na-

ture and the excessive absence of third parties in the 

production chain, responsibility is increasingly placed 

on those introducing new textiles onto the market. 

In particular, public procurement envisages that 

clothes should be safe, be environmentally friend-

ly, and are produced under proper working con-

ditions. However, it may be difficult to assess for 

the the public purchasers to evaluate whether 

the suppliers meet these requirements. With the 

public procurement regulation, compliance with 

such sustainability requirements can now be un-

derstood from the labels. Labeled textile products 

provide guidance and help consumers make deci-

sions when they buy work clothes. However, when 

hundreds of labels and certificates are bombarded 

around the world, choosing the right one is not 

easy. Even with this difficulty, the phrase “label lab-

yrinth” was coined.

OEKO-TEX® 
Tekstil Endüstrisine 
Sürdürülebilirlik Sağlıyor
OEKO-TEX® Offers Sustainability in 

The Textile Industry

OEKO-TEX®, sertifika ve etiketleri ile tekstil üreticile-

rinin üretim zincirlerinde çevre ile alakalı yönetmelikler 

ve sosyal sorumluluklara uyum sağlamalarına yardımcı 

oluyor.



67 Tekstil Dünyası  Haber / News

www.tekstildunyasi.com.trHABER: Burçin Saruhanoğlu

OEKO-TEX®, Güvenilir Sonuçlar Sunuyor

Uygun bir etiketin peşindeyken denenmiş ve test edilmiş tasarımlara 

güvenmek mantıklı hale geliyor. OEKO-TEX®, bu alanda 1992’den 

beri çevre dostu ve sosyal açıdan sorumlu tekstiller için çeşitli çözüm-

ler geliştiriyor. OEKO-TEX’in ilkeleri şeffaflık, izlenebilirlik, güvenir-

lik ve güvenden oluşuyor. Piyasada bulunan OEKO-TEX® sertifika 

ve etiketleri, tekstil üreticilerinin üretim zincirlerinde çevre ile alakalı 

ve sosyal yönetmeliklere uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. İster 

üretimde kimyasalların kullanılması, ister tedarikçinin çalışma ve 

üretim koşullarının sürekli iyileştirilmesi ve nihai ürünün güvenli-

ği olsun OEKO-TEX® Birliği tarafından geliştirilen çeşitli ürünler 

sayesinde hepsi bağımsız ve güvenilir şekilde doğrulanabiliyor.Ör-

neğin MADE IN GREEN by OEKO-TEX® etiketi sayesinde satın 

alımları yapanlar, bitmiş kumaşın üretim sürecini izleyebilmekte-

dir. Etiket üzerindeki bir barkod veya ürün numarasıyla üretimin 

farklı aşamaları görüntülenebilir. Benzer şekilde yeni yasal statü 

satın alma prosedürlerini basitleştirmek istiyorsa sürdürülebilirlik 

yönetmeliği yeni bir yaklaşım gerektirir. Güvenilir bir ortağa gü-

venmek bu konuda avantaj sağlıyor. OEKO-TEX®, 25 yıldır satın 

almacıların piyasanın artan talepleriyle baş etmesini sağlamak ve 

kimyasal yönetimi, çevre dostu üretim süreçleri ve adil çalışma ko-

şullarından ürün performansını net şekilde gösteren etiketlere kadar 

her şeyi sağlamak suretiyle kolay çözümler sunmaya devam ediyor. 

OEKO-TEX® sistemi, sürekli olarak standartlarını düzelttiği ve her 

zaman güncel piyasa gelişmelerine odaklandığı için, müşterilerine 

en uygun temeli sunmaya devam ediyor.

OEKO-TEX® Offers Reliable Results

It makes sense to rely on tried and tested designs while pursuing an 

appropriate label. Since 1992, OEKO-TEX® has developed a range 

of solutions for environmentally friendly and socially responsible 

textiles. The principles of OEKO-TEX include transparency, trace-

ability, reliability and safety. OEKO-TEX® certificates and labels on 

the market help textile manufacturers comply with environmen-

tal and social regulations in their production chains. Whether the 

use of chemicals in production, the continuous improvement of 

the supplier’s working and production conditions, and the safety 

of the final product, thanks to the various products developed by 

the OEKO-TEX® Association, they can all be independently and 

reliably verified. For example, the MADE IN GREEN by OE-

KO-TEX® label allows buyers to monitor the production process of 

the finished fabric. Different stages of production can be displayed 

with a bar code or product number on the label. Likewise, if the 

new legal status wishes to make procurement procedures simpler, 

then sustainability regulation requires a new approach. Relying 

on a trustworthy partner is certainly advantageous. For 25 years, 

OEKO-TEX® has offered easy solutions, enabling procurers to suc-

cessfully overcome the increasing demands of the market; ensuring 

everything from chemical management, environmentally friendly 

manufacturing processes and fair working conditions to labels clear-

ly displaying product performance. OEKO-TEX® system provides 

the optimal basis for this as it continually refines its standards and 

always focused on current market developments.
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Türkiye’de düzen-

lenen Cotton USA 

Kalite Konferansı, 

Amerikan pamuğu 

satıșlarını canlandırdı.

Cotton USA Quality 

Conference held in 

Turkey boosts US 

cotton sales.

T
ürk tekstil firmaları ile Amerikan pamuk tüccarlarının iş 

ilişkilerini güçlendirmek üzere tasarlanan Cotton USA 

Kalite Konferansı 13-15 Eylül tarihlerinde Antalya Be-

lek’te düzenlendi. Katılımcı firmalar yaklaşık 1.1 milyon balya 

ABD pamuğu ile 2016/17 döneminde ABD’nin Türkiye’ye olan 

ihracatının yüzde 74’ünü temsil ettiler. Konferansta konuşan Cot-

ton Council International (CCI) Başkanı Eduardo Esteve, “Cotton 

USA Kalite Konferansı bize, Türkiye’deki önemli tekstil firmaların-

dan oluşan müşterilerimize Amerikan Pamuk elyafı tedarikinde ka-

rarlılığımızı artırma fırsatı verdi ve satış etkisi yarattı” dedi. 

Tekstil firmaları etkinlikte, önümüzdeki yıl boyunca ek olarak yak-

laşık 122.9 milyon dolar değerinde 365.700 balya ABD pamuğu 

alacaklarını belirtti. Cotton USA Kalite Konferansı Amerikan pa-

muğuna yakından bakış sağladı ve dünya tedarik değişimleri ve elyaf 

rekabetinde karşılaşılan güçlükler de dahil olmak üzere Türk Tekstil 

sektöründeki ABD pamuğu kullanımını kapsayan konuları ele aldı.

Cotton USA Kalite Konferansı’nda konuşmacı olarak; National 

Cotton Council CEO’su Gary Adams, Perseus Yönetim Direktörü 

Bülent Alkanlı, CCI Yönetici Direktörü Bruce Atherley, CCI Baş-

kanı Eduardo Esteve, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 

Başkanı Şeref Fayat, Southeastern Gin and Peanut Yönetim Ortağı 

Kent D. Fountain, American Cotton Shippers Association Yönetim 

Kurulu Başkanı Jeff Johnson, Supima Başkanı Marc Lewkowitz, 

AMCOT Başkan Yardımcısı Jarral T. Neeper, Kipaş Holding Baş-

kan Yardımcısı Ahmet Öksüz ve Cotton Council International Baş-

kan Yardımcısı Ted Schneider yer aldı.

T
he Cotton USA Quality Conference, designed to 

strengthen the business relations of Turkish textile firms 

and American cotton traders, was held in Belek, Antalya 

on September 13-15. Participating firms represented 74 percent of 

the US exports to Turkey with around 1.1 million bales of US cot-

ton in 2016/2017. Speaking at the conference, president of Cotton 

Council International (CCI), Eduardo Esteve said that, “The Cotton 

USA Quality Conference gave us the opportunity to increase our 

commitment to supply American Cotton fiber to our customers, 

who are major textile companies in Turkey, and had a sales effect.”

In the event, the textile firms stated that they would receive an ad-

ditional 365,700 bales of US cotton, worth about $ 122.9 million, 

over the next year. The Cotton USA Quality Conference provided 

a close look at the American cotton and addressed issues involving 

the use of the US cotton in the Turkish textile sector, including 

challenges in world supply exchanges and fiber competition.

In the event, the speakers were as follows: Gary Adams, CEO of 

National Cotton Council; Bülent Alkanlı, Perseus Management 

Director; Bruce Atherley, CCI Executive Director; Eduardo Esteve, 

President of CCI; Şeref Fayat, President of Turkish Clothing Man-

ufacturers Association (TGSD); Kent D. Fountain, Southeastern 

Gin and Peanut Managing Partner; Jeff Johnson, Chairman of the 

Board of Directors of American Cotton Shippers Association; Marc 

Lewkowitz, President of  Supima; Jarral T. Neeper, Vice President 

of AMCOT; Ahmet Öksüz Vice Chairman of Kipaş Holding; Ted 

Schneider, Vice President of Cotton Council International.

 Amerikan Pamuğuna İlgi Artıyor
Increasing Interest for American Cotton
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İstanbul Carpet 

Week, held by 

The Association 

of İstanbul Car-

pet Exporters, 

hosted activities 

which enriched 

“Turkish Carpet” 

brand.  

T
ürk Halısı markasının yaşatılması, korun-

ması ve değerinin artırılması için İstanbul 

Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) tarafın-

dan hayata geçirilen ‘İstanbul Halı Haftası’, Türki-

ye’nin tasarım potansiyeline uluslararası bir kimlik 

kazandırdı. İHİB Başkanı Uğur Uysal, 2-4 Ekim 

tarihleri arasında “İstanbul Halı Haftası” etkinlik-

leri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların  “Türk 

Halısı” markasına değer kattığını vurguladı. Başkan 

Uğur Uysal, etkinlik ile ilgili şu açıklamaları paylaş-

tı; “Türk halısı sadece bu sektör ile ilgilenen insanla-

rın değil, bu topraklarda yaşayan herkesin mirasıdır. 

Bu zengin mirası, bir adım öteye taşıyabilmek için 

tasarım ve tasarımcı kavramlarının ön plana çıkarıl-

ması gerekiyor. Düzenlediğimiz İstanbul Halı Haf-

tası, zengin halı mirasımıza dikkat çekerken, aynı 

zamanda günümüz Türkiye’sinin tasarım potansiye-

line uluslararası bir kimlik kazandırmayı amaçlıyor.”

İstanbul Halı Haftası boyunca gerçekleştirilen 

etkinliklere de değinen Uysal, “Yoğun katılımla 

gerçekleştirdiğimiz İstanbul Halı Haftası boyunca 

halıya dair birçok çalışmamız oldu. 11. Ulusal Halı 

Tasarım Yarışması, İstanbul Rug Show, 2. İstanbul 

Uluslararası Halı Konferansı, İHİB sponsorluğunda 

İ
stanbul Carpet Week’ which is adopted to keep 

Turkish carpet brand alive,  protect and increase 

its value by the Association of İstanbul Carpet 

Exporters (İHİB) gained an international identity for 

the design potential of Turkey. Uğur Uysal, President 

of İHİB, highlighted that the things which were car-

ried out within the scope of “İstanbul Carpet Week 

“activities from 2 to 4 October enriched “Turkish 

Carpet” brand. President Uysal shared the following 

statements about the event; “Turkish carpet is not 

only belong to the ones who make this business but 

also is the heritage of all living on this land. To carry 

this heritage to one step ahead, the notions of design 

and designers need to be brought into the forefront. 

As İstanbul Carpet Week we organized points out 

our rich carpet heritage, it also target to gain an in-

ternational identity for design potential of Turkey.”

Mr. Uysal who mentioned the events realized during 

İstanbul Carpet Week, said “We have many studies 

about the carpet during İstanbul Carpet Week that 

we carried out with an intense participation. 11th 

National Carpet Design Competition, İstanbul Rug 

Show, 2nd İstanbul International Carpet Confer-

ence, 15th and 17th century Ottoman Carpet last-

Türk Halısı ‘İstanbul Halı 
Haftası’ ile Tanıtıldı
Turkish Carpet Was Introduced With 

‘İstanbul Carpet Week’ 

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 

İstanbul Halı Haftası, “Türk Halısı” markasına değer 

katan çalıșmalara ev sahipliği yaptı.
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gerçekleşen Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 15. ve 17. Yüzyıl Os-

manlı Halıları kalıcı sergisi ve Lucien Arkas’ın kişisel koleksiyonun-

dan Kumkapı halıları geçici sergisi; Türk Halısı markasını geliştirmek 

için hayata geçirilen çalışmalar arasında yer aldı.” dedi.

Başlıca Önceliğimiz ‘Türk Tasarımı’ Algısını Yukarılara Taşımak 

İstanbul Halı Haftası etkinlikleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı ve 

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nin destekleriyle, başta Amerika, 

Kanada ve İngiltere olmak üzere 25 ülkeden 200’ün üzerinde yaban-

cı alıcının ağırlandığını belirten Uysal, “İhracat yapan üretici firma-

larımız ile alım heyeti kapsamında ülkemize getirdiğimiz bu alıcıları 

bir araya getirerek B2B görüşmeler gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.” 

açıklamalarına yer verdi. Sektörün katma değeri yüksek bir ihracat 

birim fiyatına sahip olduğunu sözlerine ekleyen Uysal, “Katma değe-

ri yüksek ihracatın önemi her geçen gün daha da artıyor. İhracatımız-

daki katma değeri artırmak için de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız 

var. Bunun için başlıca önceliğimiz ‘Türk Tasarımı’ algısını yukarılara 

taşımak. Bu amaçla 11’incisini düzenlediğimiz Halı Tasarım Yarış-

mamızın finalini yine İstanbul Halı Haftası etkinlikleri kapsamında 

gerçekleştirdik. 128 başvuru arasından finale kalan 8 tasarımcımız 

jürimizin verdiği puanlar ile kıyasıya yarıştılar. Mercanlar teması ile 

birinci olan tasarımcımız Zeynep Gürbüz’ü, oluşum teması ile ikinci 

olan Merve Bütüşaba’yı, umut arayışı teması ile üçüncü olan Yasemin 

Songur’u tebrik ediyor, sektörümüze katkılarının sürekli olmasını te-

menni ediyorum.” diye konuştu.

ing exhibition which is realized under the sponsorship of İHİB at 

Turkish and Islam Pieces Museum and Kumkapı Carpets from the 

private collection of Lucien Arkas take place among the activities to 

develop Turkish Carpet.” 

Our Priority Is To Carry ‘Turkish Design’ Sense To The Upper 

Mr. Uysal who stated that more than 200 foreign participants from 

25 countries especially from USA, Canada and England were hosted 

within the scope of İstanbul Carpet Week activities with the support 

of the Ministry of Economy and the Association of İstanbul Carpet 

Exporters, also said “By gathering our manufacturing firms which 

carry our export with these buyers whom we brought in our country 

within the scope of buying committee, we enable B2B meetings.” Mr. 

Uysal who added his words that the sector had a high added- value 

export unit price, ended his words as follows “The importance of high 

value- added export has increased day by day. We have activities to 

increase value- added within our export. Our priority for this is to carry 

‘Turkish Design’ sense to the upper. With this aim, we made the final 

of our 11th Carpet Design Competition within the scope of İstan-

bul Carpet Week. Our 8 designers who got to the finals among 128 

applications competed cutthroat with the points given by the jury. I 

congratulate Zeynep Gürbüz who ranked first with the theme of cor-

als, Merve Bütüşaba who ranked second with the theme of formation 

and Yasemin Songur who ranked third with the theme of the search 

of hope and I desire their contributions for our sector to be constant.” 

 İHİB Başkanı Uğur Uysal / Uğur Uysal, President of İHİB
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Intertextile 

Shanghai Appa-

rel Fabrics 2017 

hosted the mee-

ting of the inter-

national fashion 

industry once 

again and beca-

me the address 

of new business 

ties and trends 

for three days.

K
üresel moda endüstrisi, sergilemiş ol-

dukları yeni koleksiyonlar ve inovas-

yonlarıyla sektörün önde gelen fuarı 

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics 2017’de 

yeniden bir araya geldi. 32 ülke ve bölgeden 4 

bin 538 katılımcı, 11 salonda 2016’ya kıyasla 

yüzde 6 kadar genişletilen fuar alanında ürün-

lerini sergiledi. 

Türk Firmalardan Yoğun Katılım

Tekstil Dünyası Yayın Grubu editörlerinin 

yerinde takip ettiği Intertextile Shanghai Ap-

parel Fabrics Fuarı’na katılım gösteren Türk 

firmaların sayısı da dikkat çekiciydi. Türki-

ye’den fuara katılan firmalar arasında; Deni-

mes Tekstil, Deridesen Etiket San. ve Tic. A.Ş, 

Durak Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Eurasia 

Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Form Dış Tic. 

Ltd. Şti, Hantaş Dokumacılık Konfeksiyon 

Tekstil San Tic. Ltd. Şti, Karsu Tekstil San ve 

Tic. A.Ş, Kipaş Pazarlama ve Tic. A.Ş, Lüks 

Kadife Tic. Ve San A.Ş, Orta Anadolu Tic. ve 

San. Isl TAS, Özel Tekstil İnş. San ve Tic. Ltd. 

Şti, Polsan Button, Sahsa Tekstil Konfeksiyon 

San. Tic. Ltd. Şti, Soktaş Dokuma İşl. San. ve 

G
lobal fashion industry came together 

at the Intertextile Shanghai Apparel 

Fabrics 2017, the leading fair of the 

sector, with their new collections and innova-

tions. 4538 participants from 32 country and 

regions exhibited their products in the fair 

area, which has been expanded by 6 % when 

compared to the one of 2016.

Intense Participation of the Turkish Firms 

The number of the Turkish firms participating 

in Intertextile Shanghai Apparel Fabrics 2017, 

which was followed by Textile World Magazine 

Group editors on site, was striking as well. The 

participating Turkish firms included Denimes 

Tekstil, Deridesen Etiket San. ve Tic. A.Ş, 

Durak Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş, Eurasia 

Tekstil Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti., Form Dış Tic. 

Ltd. Şti, Hantaş Dokumacılık Konfeksiyon 

Tekstil San Tic. Ltd. Şti, Karsu Tekstil San ve 

Tic. A.Ş, Kipaş Pazarlama Ve Tic. A.Ş, Lüks 

Kadife Tic. Ve San A.Ş, Orta Anadolu Tic. Ve 

San Isl TAS, Özel Tekstil İnş. San Ve Tic. Ltd. 

Şti, Polsan Button, Sahsa Tekstil Konfeksiyon 

San Tic. Ltd. Şti, Soktaş Dokuma İşl. San Ve 

Trendlerin Adresi 
Intertextile Shanghai 
Oldu
Address of Trends is 

Intertextile Shanghai

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics 2017, uluslararası 

moda endüstrisinin bulușmasına bir kez daha ev sa-

hipliği yaparak, üç gün boyunca, yeni iș bağlantıları ve 

trendlerin adresi oldu.
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Tic. A.Ş, Tüp Merserize Tekstil Elektrik Üretim San. ve Tic. 

A.Ş ile Yurt Kumaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş yer aldı.

Intertextile Shanghai Fuarına katılan ve önemli görüşmeler 

gerçekleştiren Türk firmalar gördükleri ilgiden memnundu. 

Fuara ilişkin değerlendirmelerini yayın grubumuzla payla-

şan Deridesen Etiket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Mü-

dürü Elif Sertkaya, bu yıl ilk kez katıldıkları Intertextile 

Shanghai Apparel Fabrics Fuarı’nda standlarına gösterilen 

ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sertkaya, “İlk 

kez katılmamıza rağmen geri dönüşler oldukça olumlu. Bi-

zim için başarılı geçen bir fuar olduğunu söyleyebiliriz.” söz-

lerine yer verdi.

Çin pazarında tanınmaya başladıklarını ve bu nedenle fuar-

dan olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirten Form Button 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oktay ise, değerlendirme-

lerini şu sözlerle paylaştı; “Çin pazarı bizim uzun yıllar üze-

rinde durduğumuz ve yatırım yaptığımız bir bölge. Fuarda 

mevcut müşterilerimize yeni koleksiyon sunumu yaptığımız 

gibi yeni firmalarla tanışma imkanı da elde ettik.  Ayrıca ya-

kın coğrafyadan gelen farklı müşterilerle iş bağlantıları kur-

duk.  Çin çok zor bir pazar ancak doğru pazarlama stratejisi 

ile başarılı olunacağına inanıyoruz.  Bu anlamda fuar bizim 

için oldukça başarılı ve verimli geçti.”

Tic. A.Ş, Tüp Merserize Tekstil Elektrik Üretim San Ve Tic. 

A.Ş and Yurt Kumaş Tekstil San Ve Tic. A.Ş.

Turkish firms, participating Intertextile Shanghai fair and car-

ried out important meetings, were satisfied with the interest 

they got. Elif Sertkaya, General Director and the member 

of the Board of Deridesen Etiket, who shared her evaluation 

about the fair with our publication group uttered the satisfac-

tion for their booth at Intertextile Shangai Apparel Fabrics Fair 

which they participated for the first time this year. Mrs. Sert-

kaya said “However we attended for the first time, feedbacks 

are quite positive. We can say it is a successful fair for us.” 

Mustafa Oktay, Chairman of the Board of Form Button, who 

stated that thy have started to be known at Chinese market 

and they obtained positive results from the fair, shared his eval-

uations with the following words “Chinese market is a place 

where we focused on and invested for long years. As well as 

we realized new collection presentation for our current cus-

tomers at the fair, we had the chance of meeting new firms 

on the other hand. Besides, we made business contact with 

different customers coming from nearby geography. Chine is 

so hard market but we believe that success is possible with cor-

rect marketing strategy. In this sense, fair was so successful and 

productive for us.”
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Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Fuarı’nda ürünlerini sergileyen 

Türk firmalar arasında Kipaş Tekstil de yer aldı. “Çeşitli ülkelerden 

gelen katılımcıları aynı çatı altında toplayan Intertextile Fuarı , bizle-

re müşterilerimize kolaylıkla ulaşıp koleksiyonumuzu tanıtma imka-

nı sağlıyor.” diyen Kipaş Müşteri Temsilcisi Esra Kula, “Her geçen yıl 

ziyaretçi sayısı daha da artan bu fuara acenteler , tasarımcılar ve alı-

cılar yüksek talep gösteriyor.” sözleriyle değerlendirmelerini paylaştı. 

Yurtiçi pazarı yanı sıra diğer bölgelerde de büyüme gerçekleştiği göz-

lemlenirken, fuarın özel bölgelerinden Functional Lab bu yıl yüzde 

33 oranında, Premium Wool Zone ise yüzde 18 oranında alanını 

genişletti ve talebin karşılanması için de bir aksesuar salonu eklendi. 

100’den fazla ülke ve bölgeden gelen 77 binin üzerine alıcı, giysilik 

kumaş ve aksesuarlardan oluşan ürün yelpazesinin sunulduğu Inter-

textile’de bir sonraki sezon için alımlarını gerçekleştirdi.

Geniş Ürün Yelpazesi Alıcılarla Buluştu

Messe Frankfurt (HK) Ltd, Kıdemli Genel Müdürü Wendy Wen, 

fuarın hazır giyim sektörüne sağladığı katkıları şu sözlerle yorumladı; 

“Intertextile Shanghai, sadece sektörün en büyük etkinliği değil aynı 

zamanda endüstrinin de önde gelen tedarik ve ticaret platformudur. 

Katılımcılar, iş yapmak için dünyanın dört bir yanından gelen kali-

teli ticaret alıcıları ile tanışabileceklerini bilerek buraya gelirken,  alı-

cılar da fuarda geniş bir ürün yelpazesi sunan çok sayıda tedarikçiden 

alışveriş yapabileceklerini bilmektedir. Bu kombinasyon, başarılı, iş 

odaklı bir ticaret etkinliğinin başlama noktasını oluşturuyor ve bu 

edisyonun bir kez daha bu bağlamda oldukça etki yaratmış olduğu-

nu söylemekten de mutluluk duyuyorum.”

Fuarın artan katılımcı sayısına da dikkat çeken Wendy Wen, “Bu yıl 

salonları gezerken, giderek artan sayıda yenilikçi ürün ve çözümleri 

görmek beni yüreklendirdi. Dikkat çeken bir başka trend ise, fuarda 

yer alan ‘All about Sustainability Zone’ ‘Sürdürülebilirlik’ temalı özel 

bölgesi haricinde çevre dostu ürünler ve teknolojiler sunan çok sayı-

da şirketin olmasıydı. İnovasyon ve sürdürülebilirlik temaları gelecek 

yıl bahar ve sonbahar edisyonlarımızın odağında olmaya devam ede-

cek.” sözlerine yer verdi. Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Bahar 

Edisyonu’nun tarihi ise 14 - 16 Mart 2018 olarak açıklandı.

Among the Turkish firms which exhibited their products at Intertextile 

Shanghai Apparel Fabrics Fair, there was also Kipaş Tekstil. Esra Kula, 

Customer Representative of Kipas Tekstil, who said  “Intertextile Fair 

which gathers exhibitors coming from different countries under one 

roof enable us to reach customers and introduce our collection” share 

her evaluations as follow “Agencies, designers and buyers show high 

demand for this fair whose visitor number has increased each year.” 

While growth was observed in the other regions along with domestic 

market, Functional Lab, one of the special parts of the fair, expanded 

its area by 33 % and Premium Wool Zone by 18 %. Also, an acces-

sories hall was added this year in order to meet the demand. More 

than 77 thousand buyers from about 100 country and regions bought 

products for the next season at Intertextile where a wide range of cloth 

fabrics and accessories were exhibited. 

Wide Product Range Meets Buyers

Wendy Wen, Senior General Manager of Messe Frankfurt (HK) Ltd, 

highlighted the contributions of the fair to the apparel sector as such: 

“Intertextile Shanghai is not only the biggest event of the sector but 

also the leading supply and trade platform of the industry. While par-

ticipants come to the fair by being aware of the fact that they could 

meet qualified buyers from all over the world to conduct businesses, 

the buyers know that they could deal with many suppliers offering 

wide ranges of products in the fair. This combination constitutes the 

starting point of a successful and business-oriented trade event, and I 

am happy to state that this edition has created a significant effect in 

this respect.”

Pointing out to the number of participants of the fair, Wendy Wen 

“While walking through the halls this year, the increasing number of 

innovative products and solutions encouraged me. Another striking 

trend is there were many companies offering environment-friendly 

products and technologies apart from the special part “All about Sus-

tainability Zone” themed on sustainability.  Themes of innovation and 

sustainability will continue being at the focus on our next year’s spring 

and fall editions.” The announced date of Intertextile Shanghai Appar-

el Fabrics Spring Edition is 14-16 March. 
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Supplying 

complete 

nonwoven lines 

to its clients, 

Autefa Soluti-

ons will offer its 

clients econo-

mic and techni-

cal advantages 

during SINCE 

2017.

T
araklı- crosslapped nonwoven hatla-

rı, needlepunch nonwoven hatları, 

spunlace ve termobonding nonwoven 

hatları sağlayıcısı Autefa Solutions, nonwoven 

üreticilerinin kaliteli web formasyonu, web ya-

pıştırma, aktif ağırlık regülasyonu ve minimal 

bakım ihtiyaçlarına karşılık veriyor.

Nonwoven üreticileri daha fazla rekabet yaşa-

dıklarından güvenilir ve ekonomik makineler 

aramaktalar. Başarının anahtarı olan yüksek ka-

lite ve en iyi toplam mülkiyet maliyeti (TCO) 

beklentileri bulunan müşteriler, artan fiyatlar 

nedeniyle mevcut makinelerini değiştirmek ya 

da yeni makinelere yatırım yapmak konusunda 

tereddüt yaşamaktalar.

Autefa Solutions, Şangay Uluslararası Nonwo-

ven Konferansı ve Fuarı (SINCE) süresince ken-

di Nonwoven “LineONE” konseptini tanıtacak. 

Satış Direktörü Marco Fano konuya ilişkin; 

“Autefa Solutions, LineONE ile çok yüksek se-

viyede çalışan ve çekici bir maliyet-performans 

oranı ile yeni standartlar ortaya koyan yeni bir 

teknoloji tanıtıyor.” sözlerine yer verdi. 

S
upplier of carded-crosslapped non-

woven lines, neddlepunch nonwoven 

lines, spunlace and thermobonding 

nonwoven lines, Autefa Solutions meets 

such needs of nonwoven producers as qual-

ity web formation, web bonding, active 

weight regulation and minimal mainte-

nance. 

Since nonwoven producers experience higher 

level of competition, they look for more re-

liable and economic machines. Expectations 

of clients are high quality and best total cost 

of ownership as key of success, but they hes-

itate to change their machines or invest in 

new machines due to increasing prices. 

Autefa Solutions will introduce its own 

“LineONE” concept during Shanghai In-

ternational Nonwoven Conference and Fair 

(SINCE). Sales Director Marco Fano said 

that, “Autefa Solutions introduces a new 

technology which operates at a high level 

and puts forward new standards with an ap-

pealing cost-performance ratio”. 

Autefa Solutions Müșteri 
İhtiyaçlarına Odaklanıyor
Autefa Solutions Focuses on 

Client Needs

Müșterilerine komple nonwoven hatları tedarik eden 

Autefa Solutions, SINCE 2017 Fuarı boyunca, ziyaretçi-

lerine ekonomik ve teknik avantajlar sunacak.
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Autefa Solutions Farkını Ortaya Koyuyor

Crosslapper UnilinerONE ile Autefa Solutions, başarılı Cross-

lapper Topliner makinesine dayalı yüksek performanslı bir ma-

kine sunuyor. Carded Web’in optimize edilmiş içeri beslemeli 

hızları, kat kat kesme hassasiyeti, 80 m/dak (maks.) kesme hızı 

ve güvenilirliği Crosslapper UnilinerONE’nin temel avantajları-

nı oluşturuyor. İğneli Tezgah Fehrer StylusONE, 1,800 g/m2’ye 

kadar olan tüm iğneleme uygulamaları için kompakt bir iğneli 

dokuma tezgahıdır. 1,200 vuruş/dk’lık maksimum performansı 

ile iğneli tezgah Fehrer StylusONE,  üretkenliği, garanti edilmiş 

uzun ömrü ve bakım gerektirmeyen dişli kutuları ile kendi far-

kını ortaya koyuyor.

Müşterilerin ürünleri, nonwoven ürünlerinin elastikiyetinden, 

yumuşaklığından ve emiciliğinden faydalanır. Autefa Solutions, 

Premium bir tedarikçi olarak, tek bir elden açma, karma ve ta-

raklamanın yanı sıra fırınlar ve kurutucular için de makine te-

dariki yapmaktadır. Firma ayrıca hijyen ürünlerinin üretiminde 

kullanılan HiPerTherm’e odaklanıyor. Autefa Solutions kayış fı-

rınının ana gücü; tekdüze hava akışı ve hassasiyet ile ayarlanabi-

lir sıcaklık dağılımı, yüksek dansiteleri koruma ve oluşturabilme 

yeteneğidir. Autefa Solutions, hijyen ürünlerinde termobonding 

hatlarında yüksek hızlı hava için Çin pazarında lider konumun-

dadır. Komple hat performans ekipmanları ile firma, her bir 

müşteri için özel bir çözüm sunmaktadır.

Autefa Solutions Exhibits Its Difference

With Crosslapper UnilinerOne, Autefa Solutions offers a 

high-performance machine based on the successful Cross-

lapper Topliner. Optimized infeed speeds of Carded Web, 

layering precision and cutting speed and reliability of 80 

m/min. (max) are the basic advantages of Crosslapper Uni-

linerONE. Needle loom Fehrer StylusONE is a compact 

needle loom for all needling applications up to 1.800 g/

m2. With its maximum performance of 1.200 strokes/

min, needle loom Fehrer StylusONE exhibits its difference 

with its productivity, guaranteed longevity and gear boxes 

not requiring maintenance. 

The products of the clients benefit from the elasticity, soft-

ness and absorption of the nonwoven products. As a pre-

mium supplier, Autefa Solutions supplies ovens and dryers 

as well as machines for opening, blending and carding. The 

firm also focuses on HiPerTherm which is used in the pro-

duction of hygiene products. The main strengths of Autefa 

Solutions’ belt oven are uniform airflow, precisely adjusted 

heat diffusion and high-density formation and protection. 

Autefa Solutions is the market leader in the Chinese mar-

ket for high-speed air in thermobonding lines for hygiene 

products. With its complete line performance equipment, 

the firm offers a special solution for each client.
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ShanghaiTex 2017 
ve Marks&Spencer, 
endüstriyel sürdürü-
lebilirliği teșvik eden 
“Plan A 2025 İș Fo-
rumunu” ortaklașa 
düzenliyor.

ShanghaiTex 2017 
and Marks&Spencer 
jointly undertakes 
“Plan A 2025 Busi-
ness Form” promo-
ting industrial sustai-
nability. 

T
ekstil teknolojilerine yönelik son gelişmelerin sergilenece-

ği ShanghaiTex 2017, Pudong New International Expo 

Center’da 27-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

ShanghaiTex, artan çevreci üretim bilincine yanıt olarak, yeşil teks-

til teknolojisini düşük enerji tüketimi ile sunmaya kendini adıyor. 

ShanghaiTex, farklı alanlardan uzmanlarla işbirliği yaparak, endüst-

ri profesyonelleri için en gelişmiş bilgileri sunmanın yanı sıra, en-

düstri gelişimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir 

platform sunuyor.

ShanghaiTex 2017, 33. yılına adım atarken Marks & Spencer ile 

28 Kasım 2017’de “Marks & Spencer - Plan A 2025” adlı bir trend 

belirleme etkinliği düzenlemek için işbirliği yaptı. “Plan A”, dün-

yayı korumaya yardımcı olmak, yönetim stratejileri, kaynakların 

sorumluluk bilinci ile kullanılması ve israfın azaltılması ile ilgili 

topluluklara yardımcı olmak için düzenleniyor. Etkinliğe katılanlar, 

Plan A’nın en son gelişmelerinden haberdar olurken yeşil çözümleri 

diğer üst düzey endüstri liderleriyle tartışabilecekler.

ShanghaiTex, 1984’ten beri Çin’de alanında en köklü ve en profes-

yonel tekstil makine fuarı olarak öne çıkıyor. Dünyanın en gelişmiş 

tekstil teknolojisi uygulamalarını keşfetmek isteyen tekstil endüst-

risine liderlik etmeye hazırlanan ShanghaiTex 2017, endüstrinin 

yeniden yapılanma döneminde önemli çözümler sunacak. 

S
hanghaiTex 2017, where the latest developments in textile 

technology will be exhibited, will be held on November 27-30 

at the Pudong New International Expo Center. In response 

to growing environmental awareness, ShanghaiTex is committed 

to offering green textile technology with low energy consumption. 

ShanghaiTex collaborates with experts from different segments to 

provide the most advanced information for industry professionals, 

as well as providing an important platform for exchanging views on 

industry development.

ShanghaiTex 2017 works in cooperation with Marks & Spencer to 

set up a trending event called “Marks & Spencer - Plan A 2025” on 

November 28, 2017 on its 33th anniversary.  “Plan A” is organized 

to assist communities to help protect the world and help them on 

management strategies, use of resources with responsibility aware-

ness and reduction of waste. Participants in the event will be able 

to discuss green solutions with other top industry leaders as they 

become aware of Plan A’s latest developments.

Since 1984, ShanghaiTex has emerged as the most long-established 

and most professional textile machinery trade show in China. Pre-

pared to lead the textile industry to explore the world’s most ad-

vanced textile technology applications, ShanghaiTex 2017 will offer 

important solutions during the restructuring process of the industry. 

ShanghaiTex ve M&S 
Sürdürülebilirliğe Çağrı Yapıyor
ShanghaiTex ve M&S Calls On Sustainability 
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