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Türk Tekstil Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Geçmiş yıllardan bu yana Türkiye ekonomisinde öncü rolü olan tekstil sektörü, günümüzde de bu başarılı konumunu 

sürdürüyor. Yüksek katma değeri, rekabetçi fiyatları ve mühendislik becerileriyle tekstil ürünleri ve makineleri alanında 

uluslararası pazarda saygın bir oyuncu haline gelen Türkiye, bu alandaki yeni yatırımlarla potansiyelini her geçen yıl 

daha da arttırıyor. Gerçekleştirilen yeni yatırımlarla istihdam ve ekonomiye hareketlilik katmaya devam eden Türk 

tekstil sektörü, ihracat performansı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. 

Avrupalı makine üreticilerinin her yıl açıkladıkları resmi rakamlara göre en büyük 3 müşteriden biri olan Türkiye, 

global tekstil endüstrisinin itici gücü olarak gösteriliyor. Yeni yatırımları sürdüren ve üretim parkurunu yenileyerek,  

yeni teknolojilerle katma değeri daha yüksek ürünlerin üretimine yönelen Türkiye, böylelikle dünya piyasalarındaki 

rekabetçi ve dinamik yapısını da korumayı hedefliyor.

Son dönemde inovatif çalışmalara imza atan Türkiye, tekstilde yakaladığı başarıyı hammadde ve makine üretiminde 

de sürdürmek istiyor. Her zaman yeniliklere ve ilklere öncülük eden Türk tekstilciler bu alanda da dünya markası 

olmayı hedefliyor.

Textil Dünyası Dergisi olarak,  bu gelişmeler ışığında, hem yerel hem de uluslararası platformda tekstil sektörünün 

nabzını tutmaya devam ediyoruz. Siz değerli sektör temsilcisinin elinde tuttuğu Textil Dünyası 2019 Medya Kit’i, 

gelecek yıla dönük bir rehber niteliği taşıyor. Medya Kit içeriğinde yakından göreceğiniz üzere, güncel haber 

çalışmalarının yanı sıra, dosya konularımız, söyleşiler ve katıldığımız uluslararası fuarlar ile sektöre dair tüm gelişmeleri 

siz değerli okuyucularımıza aktarıyor, Türkçe-İngilizce yayınımızla uluslararası bir köprü kuruyoruz. 

Küresel tekstil endüstrisinde var olan rekabet ortamında, fark yaratmak isteyen tüm sektör temsilcilerini Textil Dünyası 

ile hedeflerine taşımaya devam ediyoruz. 
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Aylık olarak yayınlanmakta olan Textil Dünyası Dergisi, editöryel içeriğini sektörün bütün 
segmentlerini kapsayacak şekilde oluşturmaktadır. Tekstil teknolojileri, makinaları, yedek 
parçaları, aksesuarları, tekstil kimyasalları, teknik tekstiller-nonwovens ve sektörün 
küresel yapısı ana konu başlıklarıdır. Editoryal içerik bir yıl önceden MediaKit’de sektör 
temsilcilerine duyurulmaktadır. 

Baskı adedini Noter’e onaylatan tek yayın organı olan Textil Dünyası, 12 bin tiraja sahiptir. 
Çift dilli bir yayın olan Textil Dünyası Dergisi’nin bütün editoryal içeriği birebir İngilizce 
çeviri ile yayınlanmaktadır. Uluslararası kimliğini öne çıkaran Textil Dünyası, küresel çapta 
tekstil sektörü ile ilgili düzenlenmekte olan fuarları yakından takip etmekte, bu fuarlar ve 
organizasyonlar hakkında Türk üreticileri bilgilendirmektedir.

Hazır giyim, aksesuar, yan sanayi, iplik, kumaş, dokuma ve örme, trend ve moda 

konseptlerinde editoryal içeriğini belirleyen TextoWear, aylık olarak yayınlanmaktadır. 

Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli yayınlanan TextoWear, hazır giyim ve tekstil üreticilerinin 

ihtiyaç duyduğu küresel sektör ve pazar bilgilerini ve dosyalarını içermektedir. 

Noter tarafından baskı adedi onaylanan TextoWear, 10 bin adet basılmaktadır. Yerli ve 

uluslararası sektör temsilcilerine ücretsiz olarak ulaştırılan TextoWear, fuar ve benzeri 

sektörel organizasyonlarda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 

Tekstil sektörünün bütün segmentlerini kapsayan bir yayıncılık gerçekleştiren Tekstil 
Dünyası, tekstil sektöründe üretim gerçekleştiren bütün firma ve kurumlar için ajans 
hizmetleri de sunmaktadır. Firmaların talep ettiği, ürün ve marka tanıtım çalışmaları, 
reklam ve afiş tasarımları, medya hizmetleri kurumumuzca sağlanmaktadır. 

Yazılı, görsel ve web tabanlı medyaya erişim hizmetlerinin de sağlandığı 3X Ajans, 
tekstil sektörünün pazara dönük faaliyetlerine yardımcı olmaktadır. 3X Ajans ayrıca 
küresel tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin önemli fuarlarının Türkiye ve bölge temsilciliğini 
yürütmektedir.
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İÇERİK

Tekstil makinaları, teknolojileri, yedek parça ve aksesuarları, tekstil 

kimyasalları ve yardımcı maddeleri, elyaftan ipliğe, dokumadan 

terbiyeye kadar bütün tekstil üretim süreci, satış ve sonrasındaki 

hizmetler, sektör kurum ve kuruluşları ile firmaların çalışmaları bu başlık 

altında yer almaktadır. Haberler, sektör ve güncel gelişmeler hakkında 

okuyucuları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Hızlı bir üretim-pazarlama süreci olarak öne çıkan tekstil sektöründe 

gündemi belirleyen önemli etkinlik ve organizasyonlar, kurum ve 

kuruluşların çalışmaları detaylı olarak bu başlıkta toplanmıştır. Tekstil, 

teknik tekstil, teknoloji, kimyasallar vb. başlıklardaki fuarlar Gündem’de 

okuyucularla buluşmaktadır. Bu başlıkta, sektör temsilcilerinin güncel 

gelişmelere dair görüşleri de yer bulmaktadır.

Textil Dünyası, her sayısında belirlediği dosya konusu ile okuyucularını 

bu çerçevede detaylı olarak bilgilendirmektedir. Elinizde bulunan 

Mediakit’te duyurulan bu dosya konuları sektörün güncel gelişmelerinin 

yanı sıra, uzun süreli yapısal konularını da içermektedir. Dosya 

çalışmaları, makine ve teknoloji, teknik tekstiller, doğal ve yapay 

elyaf teknolojileri, dokuma ve örme teknolojileri gibi alanlardaki yeni 

teknolojileri, makroekonomik dengelere bağlı olarak küresel ve yerel 

sektörün dönüşümü ile sürdürülebilirlik, verimlilik ve tasarruf gibi 

yükselen yeni değerleri de sektör çerçevesinden ele almaktadır.

Haber

Gündem

Dosya

Textil Dünyası, editoryal içeriğini tekstil sektörünün teknik, tasarım, üretim, satış ve know-how süreçlerinin tümünü 

kapsayacak şekilde oluşturmuştur. Tekstil makine ve teknolojileri, doğal ve yapay tekstil hammaddeleri, iplik ve elyaf 

alanındaki çalışmalar, sektörün güncel gelişmeleri, önemli AR-GE çalışmaları, firmaların piyasadaki mevcut konumları 

ve üretimleri genel içerikte yer almaktadır. Sektörün tedarik zincirindeki bütün unsurlar, haber, gündem, dosya, teknik 

tekstil, söyleşi ve makale başlıklarında okuyuculara sunulmaktadır.
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Bursa Techno-
logy Coordina-
tion and R&D 
Center (BUTE-
KOM) aims to 
decrease the 
testing costs of 
firms with their 
tests developed 
for textile pro-
ducts. 

Ülke endüstrisinin en önemli kol-
larından biri olan tekstil sektörü, 
BUTEKOM bünyesinde yapılan 

testlerle dışa bağımlılıktan kurtulacak. Tek-
nik tekstil konularında Ar-Ge çalışmalarının 
da yapıldığı merkezde, tekstil firmalarına 
yerli olarak test analiz ve muayene, proje 
hizmetleri, numune üretimi, teknik rapor-
lar, teknik danışmanlık, eğitim, organizas-
yon hizmetleri veriliyor. Türk Akreditasyon 
Kurumundan (TÜRKAK) kısa süre önce 
uluslararası “ISO 17025 Laboratuvar Akre-
ditasyonu” belgesini alan ve böylece firma-
ların test sonuçlarının dünyanın her yerinde 
geçerliliğe kavuşmasını sağlayan merkezde, 
test analiz ve muayene hizmeti kapsamın-
da lif, iplik, kumaş fiziksel, performans ve 
konfor, renk hastalıkları, yanma, kimyasal, 
konfeksiyon aksesuar, halı, elastik yer döşe-
meleri, plastik ve kauçuk, deri, yaşlandırma, 
muayene test ve analizleri yapılıyor. Bugüne 
kadar 250 farklı kurum ve firmaya hizmet 
verilen merkeze dahil olacak ‘Numune Üre-
tim Merkezi’ ile elyaftan bitmiş ürüne kadar 
elyaf-iplik üretimi, kumaş üretimi, boya, 

Textile is one of the most important 
industrial branches of Turkey. BUTE-
KOM with its newly developed tests 

aims to minimize sector’s foreign-source de-
pendency. The services of the center include 
local test analysis and examination, projects 
consultancy, production of samples, technical 
reports, technical consultancy, education and 
organization besides R&D studies for techni-
cal textiles. İn the center which has recently 
been accredited with international “ISO 17025 
Laboratory Accreditation” by Turkish Accredi-
tation Institute (TURKAK) tests and examina-
tions are done on fiber; string; fabric, physi-
cal, performance and comfort; color illnesses, 
burning, chemical; manufacturing, accessories, 
carpet, elastic linoleum; plastics and rubber; 
leather; ageing conditioning on which the re-
sults are internally valid. The center, which cur-
rently serves to 250 different firms, will begin 
sample production in different branches from 
fibers to fiber-products, fabric production, dye, 
hem and covering, finish and manufacturing 
with 30 different instruments under their new 
department, “Specimen Production Center”. 

Test Maliyetleri 
BUTEKOM ile Düşecek 
Testing Costs Will Decrease 
with BUTEKOM 
Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BU-
TEKOM) tekstil ürünlerine yönelik geliştirdiği testlerle, 
firmaların maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.
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ITMA Fair, held 
once in four 
months since 
1951, has alre-
ady reached its 
occupancy for 
2019 edition to 
be held in Bar-
celona Gran Via. 

Dünyanın önde gelen tekstil ve konfek-
siyon teknolojisi fuarı olarak ününü 
pekiştiren ITMA Fuarı, Barselona’da 

gerçekleştirilecek olan 18. Edisyonu için şimdi-
den tamamen rezerve edildi.

ITMA fuarının sahibi Avrupa Tekstil Ma-
kineleri İmalatçıları Komitesi CEMATEX’e 
göre, 45 ülkeden Bin 500’ü aşkın firma şim-
diden ITMA 2019’da yer almak için başvu-
ruda bulundu. Rezerve edilen toplam net 
alanın 110 bin metrekareden fazla olduğu 
belirtildi. Başvurular devam ederken, fuarı 
Barcelona Gran Via fuar alanının tamamına 
genişletmek üzere çalışmalar yapılıyor.

CEMATEX Başkanı Fritz P. Mayer; konuya 
ilişkin değerlendirmesinde şu açıklamalara 
yer verdi; “Endüstrinin bu kararı için min-
nettarız. ITMA’nın bu kadar tercih edilmesi, 
dünyanın dört bir yanından gelen en yeni 
teknolojiler için fuarın önemli bir fırlatma 
rampası olduğunu gösteriyor. ITMA 2019’a 

ITMA Fair which reinforced its popular-
ity as being world’s leading textile and 
outfit technology fair, has already been 

reserved for 18th edition to be carried out 
in Barcelona. 

According to CEMATEX, European Tex-
tile Machinery Manufacturers’ Committee 
owner of ITMA fair, more than one thou-
sand 500 firma have already applied to take 
place in ITMA 2019. Total net area to be 
reserved was informed to be more than 110 
thousand square meters. As the applications 
are keeping on, activities are being done to 
enlarge the fair on the whole fair area of 
Gran Via. 

President of CEMATEX Fritz P. Mayer gave 
place to the following explanations about 
the subject; “We are grateful for this deci-
sion of industry. Preferability of ITMA so 
much shows that the fair is an important 
launcher for the technologies coming from 

ITMA 2019 Fuar 
Satışlarına Yoğun İlgi
Deep Interest For 
ITMA 2019 Fair Sales  
1951’den beri her dört yılda bir düzenlenen ITMA Fuarı, 
Barcelona Gran Via’da gerçekleştirilecek 2019 edisyonu 
için şimdiden doluluk oranına ulaştı.
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Turkish Firm Co-
tam Enterprises 
Ltd. is building a 
textile complex 
in Turkmenistan. 

Türk şirketi Cotam Enterprises Ltd. 
ve Türkmenistan Tekstil Bakanlı-
ğı arasında, ülkede yeni bir tekstil 

kompleksi kurmak için bir anlaşma imzalan-
dı. Kompleksin inşaat çalışmaları Mart ayı iti-
bariyle başladı. 

İş dünyasının köklü isimlerinden Ağım Ai-
lesi’nin, Muammer Ağım tarafından kurulan 
Bisaş İplik ile başlayan tekstil yolculuğu;  Bi-
saş Tekstil’in kurulmasının ardından turizm 
ve AVM sektöründeki yatırımlarla devam etti. 
Grubun tekstil alanında dikkat çeken yatırım-
larından bir diğeri ise Türkmenistan’da 1993 
yılında kurulmuş olan Cotam Enterprises 
Ltd. şirketi. Uzun yıllardan bu yana Türkme-
nistan Devleti’ne hizmet veren Türk şirketle-
rinden biri olan Cotam’ın Türkmenistan’ın 
çeşitli bölgelerine dağılmış 17 adet projesi 
bulunuyor.

2021 Yılında Bitirilecek
Geçtiğimiz aylarda, Türkmen Cumhurbaşka-
nı Gurbanguly Berdimuhamedov tarafından 
imzalanan karar ile modern teknolojilerle 

An agreement was signed between 
Turkish Firm Cotam Enterprises Ltd 
and Turkmenistan the Ministry of 

Textile to establish a new textile complex in 
the country. The construction activities of the 
complex started on March. 

Textile journey of Bisaş İplik founded by 
Muammer Ağım who is the member of Ağım 
Family which is the rotted names of business 
world, continued with the investments at 
tourism and Mall sectors after the founda-
tion of Bisaş Textile. One of the other rivet-
ing investments of the group at textile field 
is Cotam Enterprises Ltd. founded in 1993 
in Turkmenistan. Cotam that is one of the 
Turkish firma servicing for the Government 
of Turkmenistan for long years has 17 projects 
in various regions in of Turkmenistan. 

It Will Be Finished in 2021
The Ministry of Turkmenistan Textile was 
given the authorization of signing agreement 
with Cotal Enterprises for the construction 
of textile complex equipped with modern 

Türk Şirketten 
Türkmenistan’a 
Tekstil Fabrikası
Textile Factory in Turkmenistan 
By Turkish Firm 
Türk şirketi Cotam Enterprises Ltd., Türkmenistan’da bir 
tekstil kompleksi inşa ediyor.
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baskı ve kaplama, bitim işlemleri ile konfeksiyon işlemleri, 
30 farklı cihazla gerçekleştirilecek.

‘Numune Hizmeti de Vereceğiz’
Merkez bünyesinde 5 laboratuvar bulunduğunu söyleyen 
BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, Türki-
ye genelindeki tekstil üreticilerinin test, muayene ihtiyacını 
gidermek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Hati-
poğlu, “TÜRKAK’tan aldığımız akreditasyon ile uluslara-
rası bir test merkezi olduğumuzu kanıtladık. BUTEKOM 
Türkiye’de bir ilk. Geniş imkanları olan bir laboratuvara sa-
hibiz. Firmalarımızın, yurt dışında döviz ile ödeme yaparak al-
dığı test hizmetini, Türk Lirası bazında çok daha ucuz fiyatlara 
karşılıyoruz. Test ve muayene hizmetlerimizin yanında, numu-
ne alanında da hizmet vermeye hazırlanıyoruz.  Sanayicimiz, 
tekstilcimiz geldiği zaman, herhangi bir üretimi istediği zaman 
malzemesini getirerek orada yapacağımız yatırımla, tekstilin 
gerektirdiği bütün fonksiyonları orada bulacak. Seri üretime 
hazır hale gelinceye kadar kendisine bu Ar-Ge, ürün geliştirme 
yatırımı yapılacak ve paket olarak ona teslim edilecek. O da 
bunu alıp fabrikasında uygulayacak.” ifadelerini kullandı. Öte 
yandan, 2016 yılında faaliyete geçen BUTEKOM, tekstil ala-
nında 1120 farklı testi bünyesinde yapabilecek kabiliyete sahip 
bir kurum durumunda. BUTEKOM, yerli firmalara hizmet 
verdiği gibi, yabancı firmalarla da iş birliği içerisinde.   

‘We’ll Also be Providing Specimen’
Claiming that there are 5 different laboratories in the center, 
General Coordinator of BUTEKOM, Dr. Mustafa Hatipoğ-
lu, emphasized that they put out all the stops for providing 
for the needs of test and examination needs of local produc-
ers. Hatipoğlu continued, “With the accreditation we re-
ceived from TÜRKAK we proved that we are an international 
test center. We have a laboratory which has wide facilities 
which puts us in a pioneering position in Turkey. The test 
services which were previously obtained by local firms with 
huge payments on foreign currencies are now provided by us 
on Turkish lira and on cheaper prices. Besides our test and 
examination services we are also prepared to provide spec-
imen-production. With our investments when local indus-
trialists, textile businessmen come to our center, when they 
want any kind of production by bringing their own raw ma-
terials, they will find any functions necessary on textile in our 
center. Until the producer becomes ready for mass produc-
tion, we’ll invest for them on R&D, product development 
and we’ll provide the product as a package. So they will im-
plement the same production process in their own factories.” 
On the other hand, since 2016 when the center’s operations 
began, BUTEKOM has the capabilities to provide 1120 dif-
ferent tests. Besides serving to local firms, BUTEKOM also 
cooperates with foreign firms. 
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ilgi son derece güçlü ve önceki edisyonlara kıyasla daha 
önce bir tarih itibariyle daha fazla başvuru aldık. Ziyaret-
çilerimiz için, ITMA 2019’u daha canlı bir kaynak hali-
ne getirme konusunda yardımcı olacak, özellikle de yeni 
ürünleri pazara süren üreticilerden oluşan yeni katılımcıları 
ağırlamaya devam ediyoruz.”

Avrupa Tekstil Makineleri İmalatçılarından oluşan toplam 
başvurular, alanın yüzde 65’ini oluşturdu. Başlıca ülke-
ler arasında İtalya, Almanya ve İspanya yer aldı. Türkiye, 
Hindistan ve Çin’den gelen başvurular ise uygulama alanı 
açısından en üst sıralarda yer alıyor. En çok talep gösteren 
sektörler arasında terbiye (%25), eğirme (%14), baskı ve 
dokuma (%12) ve örme (%11) olarak yer alıyor.

Gösterilen yoğun ilgi ile ITMA 2019’un, fuar açıldığında 
yaklaşık 1,600 katılımcıyla birlikte, 115 bin metrekareden 
fazla bir alanda gerçekleştirilmesi planlanıyor. 20-26 Ha-
ziran 2019 tarihleri arasında Fira de Barcelona, Gran Via 
fuar alanında düzenlenecek olan ITMA 2019’un, temasını 
ise ‘Tekstil Dünyasının Yenilikleri’ oluşturuyor. Fuar, teks-
til ve konfeksiyon sektörlerine ait üretim değer zincirinin 
yanı sıra, elyaf, iplik ve kumaşlar için en yeni teknolojiler 
ve sürdürülebilir çözümlere yer verecek.

four corners of the world. Interest for ITMA 2019 is so 
strong and we have taken much more application in com-
parison with the previous editions. We continue hosting 
new exhibitors forming the manufacturers who have just 
launched their products to the market and help them to 
make ITMA 2019 more live source.”

Total applications including European Textile Machinery 
Manufacturers formed 65% of the area. Among the prin-
cipal countries, Italy, Germany and Spain exist. And the 
applications coming from Turkey, India and China are on 
the top for the application. Among the most demanded 
sectors, it exists finishing (25%), spinning (14%), printing 
and weaving (12%) and knitting (11%). 

With the deep interest, ITMA 2019 is planned to be car-
ried out on more than 115 thousand square meters area 
with about 1,600 exhibitors when the fair is opened.  And 
the theme of ITMA 2019 which will be realized from 20 to 
26 June 2019 in Fira de Barcelona, Gran Via fair area com-
poses ‘Innovations of Textile World’. As well as production 
value chain belonging to textile and outfit sectors, the fair 
will give place latest technologies and sustainable solutions 
for fiber, threads and fabrics. 
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donatılmış bir tekstil kompleksinin inşası için Türkmenistan 
Tekstil Bakanlığı’na Cotam Enterprises Ltd. ile bir sözleşme 
imzalama yetkisi verildi. Cotam Enterprises Ltd. ile imzala-
nan anlaşma üzerine, Ahal Vilayeti’ne bağlı Kaka bölgesinde 
kurulan, fabrikanın inşaat işlerine 2018 yılı Mart ayı itibariy-
le başlanırken, projenin 2021 yılının Mart ayında tamamlan-
ması planlanıyor.

Türkmenistan kaynaklarına göre, işletmenin yıllık üretim ka-
pasitesi, 10 milyon metrekarelik boyalı kumaş ve 1.2 milyon 
adet hazır giyim dahil olmak üzere, 3.650 ton pamuk ipliği, 
12 milyon metrekarelik yüksek kaliteli kumaşlardan oluşa-
cak. Sözleşme aynı zamanda, komşu toprakların iyileştirilme-
si, uzmanların eğitimi ve teknolojik donanımın yedek parça 
temini gibi konuları da kapsıyor. 

Ülkede ağırlıklı olarak Türk ortakları bulunan 20’nin üzerin-
de tekstil firması faaliyet gösteriyor. 2011-2020 yılları arasın-
da Türkmenistan tekstil endüstrisinin geliştirilmesi için oluş-
turulan Devlet Programı kapsamında hükümet, 2020 yılına 
kadar tekstil sektöründeki yatırımları 2 milyar dolara çıkar-
mayı planlıyor. Planda, sektördeki çalışan sayısının 2020’de 
36 bine çıkarılması öngörülüyor. Bu genişlemenin yılda yak-
laşık 230 bin ton pamuk işlenmesini sağlaması ve yıllık ihra-
cat gelirlerini 350 milyon dolar arttırması bekleniyor.

technology with the decision signed by the Prime Minister 
of Turkmenistan; Gurbanguly Berdimuhamedov . After the 
agreement made with Cotam Enterprises Ltd., the construc-
tion activities of the factory which was founded on Kaka re-
gion of Ahal Province started March 2018 and to be planned 
to complete on March 2021. 

According to the data of Turkmenistan, annual production 
capacity of the operation will compose of 10 million square 
meter dyed fabrics, 1.2 million pieces of ready-to-wear, 3.650 
tons of cotton yarn and 12 million square meter high quality 
fabrics. At the same time, the agreement covers the subjects 
development of the neighbor lands, training of the experts 
and the supply of spare parts. 

In the country, more than 20 textile firms having Turkish 
shareholders are carrying on business. Within the scope of the 
Government Program to be created to develop Turkmenistan 
textile industry between 2011 and 2020, the government is 
plannings to raise textile investments to 2 billion dollars till 
2020. In the plan, the employee digit at the sector is expect-
ed to increase to 36 thousands in 2020. This expanding is 
expected to provide 230 thousand tons of cotton to be pro-
cessed per year and provide export incomes to increase 350 
million dollars. 

Türkmenistan Ahal Bölgesi / Ahal Province at Turkmenistan
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İÇERİK

Kullanım alanı sürekli genişleyen teknik tekstiller ve nonwoven ürünler, 

Textil Dünyası’nın editoryal içeriğinde önemli bir yere sahiptir. Uzay 

teknolojilerinden medikal uygulamalara, giyimden otomotiv ve inşaat 

çalışmalarına kadar birçok alanda her geçen gün kullanımı artan bu 

teknik tekstiller ve nonwoven ürünler konusunda okuyucular detaylı 

olarak bilgilendirilmektedir. 

Yoğun bir teknolojik alan olan tekstil sektörünün teknoloji ve 

ekipmanları, yedek parça ve aksesuarları en güncel konular arasında 

yer almaktadır. Bu başlıkta, teknolojik gelişmeler, AR-GE çalışmaları 

ve yatırımları, pazarın yeni teknolojilerden beklentileri ve yeni 

nesil teknolojilerin sektöre sunduğu yeni olanaklar bu çerçevede 

değerlendirilmektedir.

Tekstil sektörü profesyonel ve uzmanların hem yönetim hem de 

üretim aşamasında söz sahibi olduğu niş bir alandır. Bu nedenle, bu 

uzmanlarla hem sektörün güncel durumu hem de yenilikler hakkında 

söyleşi ve röportajlar gerçekleştirilmektedir. Sektör temsilcilerinin 

görüş ve değerlendirmelerine odaklanan bu söyleşiler; okuyucuları hem 

firmalar bazında hem de sektörün küresel ve yerel görünümü hakkında 

bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Tekstil sektörünü yakından ilgilendiren, sektöre farklı bir bakış açısı 

getiren, akademik nitelikli makaleler Yayın Kurulu’nun onayından 

sonra dergimizde yayımlanmaktadır. Türk ve dünya üniversitelerinden 

önemli akademisyenlerin yanı sıra sektör uzmanları tarafından 

hazırlanan makalelerin ana konu başlıklarını şunlar oluşturmaktadır; 

tekstil teknolojileri ve yenilikler, elyaf segmentindeki gelişmeler, iplik ve 

kumaş süreçlerinde yenilikler, doğa dostu-sürdürülebilir üretime dönük 

yenilikçi teknolojiler, AR-GE çalışmaları. 

Teknik Tekstiller - Nonwovens

Teknoloji

Söyleşi

Makale
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Prepared to 
move to the new 
production site, 
the interest in 
Brückner’s in-
novative ovens 
demonstrates 
an increasing 
trend towards 
smoother and 
better quality 
products.

Son yıllarda Brückner hatlarına olan yo-
ğun talep nedeniyle, Alman teknolo-
ji tedarikçisi için üretim kapasitesinin 

genişletilmesi gündeme geldi. Tittmoning 
(Bavaria)’da yer alan mevcut üretim tesisinde 
genişleme için imkân olmadığından firma, Tit-
tmoning’deki tesisin birkaç kilometre uzağında 
yeni bir tesis kurmaya karar verdi. Firma yöne-
timi, üretimi yurt dışına taşıması halinde ça-
lışanlarını ve dolayısıyla uzun yıllara dayanan 
deneyim ve know-how kaybedeceğinden bu 
düşünce içerisine girmedi. Eylül 2016’da baş-
layan temel atmanın ardından Kasım 2017’de 
Brückner, aşama aşama üretimi yeni tesisine 
taşımaya başladı. Bahar 2018’de ise taşınmanın 
tamamlanması planlanıyor. Yeni tesis, 25.000 
metrekarelik inşaat sahasına yayıldı ve en son 
teknoloji üretim ile donatıldı.

Brückner Nonwoven Birimi Satış Müdürü 
Markus Leffler, firmanın yeni tesisi, nonwoven 
sektörüne yönelik gelişmeleri ve yeni fırın nes-
li SUPRA-FLW BA’ya yönelik açıklamalarda 
bulundu. Son yıllardaki artan satış başarısı ve 
Brückner’in nonwoven sektörünün sistematik 
genişlemesi, bu yeni tesisin inşaa edilme kara-

Due to the strong demand for Brückner 
lines in the last years, an enlargement of 
the production capacity was indispensable 

for the German technology supplier. There were no 
possibilities for expansion at the previous production 
site in Tittmoning (Bavaria), so that the company 
came to the decision to build a completely new site 
near Tittmoning, at a distance of a few kilometers 
from the previous site.  The company management 
have never even thought of moving the production 
abroad since by doing so the company would lose 
invaluable employees and thus decades of experience 
and know-how. The groundbreaking in September 
2016 was followed by a one-year construction pe-
riod. In November 2017 Brückner began step by 
step to move the production to the new production 
site.  In spring 2018 the moving will be terminated. 
The new plant comprises 25.000 square meters of 
construction hall area and is provided with the latest 
production technology.

Markus Leffler, Sales Manager of the Nonwoven 
Unit of Brückner, has made some statements about 
the developments for the nonwoven sector and their 
new generation oven, Supra-Flow BA. The increas-
ing sales success during the last years and the sys-

Brückner Geleceğin 
Seyrini Belirliyor
Brückner Sets The Course 
For The Future

Yeni üretim tesisine geçmeye hazırlanan Brückner’in 
inovatif fırınlarına olan ilgi daha yumuşak ve daha iyi 
kalitedeki ürünlere yönelik artan trendi gösteriyor.
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Rieter being a 
strong manu-
facturer of short 
staple spinning 
systems will 
host textile in-
dustrialists from 
Kahramanmaraş 
and the sur-
rounding re-
gions with Erbel 
Mümessillik at 
KTM 2018. 

Geleneksel Türk pamuğunu kaliteli 
ipliğe dönüştüren ülke ekonomi-
sine katma değer yaratan tesislerin 

kurulmasına aracılık eden Erbel Mümessil-
lik, Türkiye tekstil sektörüne mümessillik 
tecrübesi ile uzun yıllardır hizmet veriyor. 
Sektörde 40 yılı geride bırakan, Türkiye’nin 
köklü mümessillik firmalarından Erbel, 
Türkiye temsilciliğini yaptığı Rieter’in yanı 
sıra Bracker, Steinemann CVS, Novibra, 
Rosink, Gretener, Uster Jossi, Andritz Per-
fojet ve Schönenberger firmaları ile Kahra-
manmaraş Tekstil Makineleri Fuarı KTM 
2018’de yerini aldı. KTM 2017 Fuarı’ndan 
memnun ayrıldığını belirten Erbel Mümes-
sillik, bu yıl KTM 2018’de yerini alarak Rie-
ter’in makinelerini sergilemeye hazırlanıyor.

“KTM Bizim İçin Önem Arz Ediyor”
KTM Fuarını değerlendiren Erbel Mümes-
sillik Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erbel, 
“KTM 2017’de 85 farklı firmadan 300’ü aş-
kın ziyaretçiyi standımızda ağırladık. KTM 
Fuarı yenilikleri tanıtmak adına bizim için 
çok büyük önem arz ediyor.” dedi.  Ulusla-

Erbel Mümessillik is an agent contrib-
uting in the establishment of plants 
providing added value for the country 

economy in turning the traditional Turkish 
cotton into quality yarn and has been serving 
in the Turkish textile industry with is agency 
experience. Erbel having completed 40 years 
in the industry is one of the most long-estab-
lished agency companies in Turkey and will 
be present at KTM 2018 with companies like 
Bracker, Steinemann CVS, Novibra, Ros-
ink, Gretener, Uster Jossi, Andritz Perfojet 
and Schönenberger, as well as Rieter. Erbel 
Mümessillik indicated that they were satisfied 
with KTM 2017 Exhibition and the company 
gets ready to display Rieter’s machineries at 
KTM 2018 this year.

“KTM is Important For Us”
Board Chairman of Erbel Mümessillik, 
Mr.Haluk Erbel evaluated KTM Exhibition, 
“We hosted more than 300 visitors from 85 
different companies in our booth at KTM 
2017. KTM Exhibition is actually very im-
portant for us to present innovations,” he said. 

Erbel Mümessillik, 
KTM 2018’de 
Yerini Aldı
Erbel Mümessillik Took its 
Place at KTM 2018
Kısa elyaf eğitme sistemlerinin güçlü üreticisi Rieter, 
Türkiye Temsilcisi Erbel Mümessillik ile birlikte KTM 
2018’de yer alarak Kahramanmaraş ve bölge tekstil 
sektörünün temsilcilerini ağırlayacak. 

27-29 Eylül 2018 - September 27 - 29, 2018
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Zorluteks, one 
of leading ma-
nufacturers of 
home textile, 
maintains to 
invest for digital 
printing techno-
logies at produ-
ction section. 

Ev tekstili ürünleri alanında sunduğu ürün 
yelpazesi ve üretim kapasitesi ile sektör-
de önemli bir yere sahip olan Zorluteks, 

üretim hattına eklediği dijital baskı makineleri ile 
sürdürülebilirliğe ve enerji verimliliğine katkı sağ-
lıyor. Dijital baskıya yönelik yatırımları ve üretim 
kapasitesi konusunda yayın grubumuzun sorularını 
yanıtlayan Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, 
stratejik planlar doğrultusunda yeni dijital baskı ve 
teknolojik makinalara yatırım yapmaya devam ede-
ceklerini açıkladı. 

Dev üretim tesislerindeki yüksek üretim kapasitesi 
ve 4 bini aşkın istihdamı ile sektörün en modern ve 
en büyük entegre tekstil tesisleri arasında gösterilen 
Zorluteks, dijital baskı alanında önemli yatırımlar 
gerçekleştiriyor. Bu alanda güçlü bir teknik altyapı-
ya sahip olduklarını söyleyen Zorluteks Genel Mü-
dürü Cemil Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sahip 
olduğumuz dijital baskı makinaları, dünyadaki en 
(3.2mt basılabilir en) ve dijital kafa sayısı(240 di-
jital kafası) bakımından en büyük makinalardır. 
Fabrikamızda şu an mevcut 7 adet dijital baskı ma-
kinası bulunuyor. 2016 yılında üretim hattına yeni 
eklediğimiz 2 yeni single pass ve multi pass dijital 
baskı makinesi ile 4 milyon dolar civarında yatırım 
gerçekleştirdik.”

Zorluteks which has an important position 
at the sector with its range of products and 
production capacity offering at home textile 

field contributed to sustainability and energy efficien-
cy with its digital printing machines that it has added 
within the production section.  Zorluteks General 
Director Cemil Çicek who responses the questions 
of our publication group about their investments and 
production capacity on digital printing, explains they 
will continue to invest new digital printing an tech-
nologic machines in accordance with strategic plans. 

Zorluteks which is shown among sector’s most mod-
ern and the biggest integrated facility with its high 
production capacity and more than 4 thousand em-
ployment in a giant production facility, carries out 
important investments in its own field. Zorluteks 
General Director Cemil Çiçek who says they have a 
strong technical substructure at this field, maintains 
his words as follows; “Digital machines we have the 
biggest machines in the world in the sense of 3.2 me-
ters ptrintable width and digital head number (240 
digital head).  Now 7 pieces of digital printing ma-
chines exist in our factory. With 2 new single pass and 
multi pass digital printing machşnes that we added 
into our production line in 2016, we realized about 4 
million dollars investment.”

Zorluteks Sürdürülebilir 
Teknolojilere Yatırım 
Yapıyor
Zorluteks Invest For Sustainable 
Technologies 

Ev tekstili sektörünün önde gelen üreticilerinden Zorlu-
teks, üretim parkurunda dijital baskı teknolojilerine yatı-
rım yapmayı sürdürüyor.
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Prof.Dr.Ömer 
Berk Berkalp 
from Istanbul 
Technical Uni-
versity’s Textile 
Technologies 
and Design 
Faculty talked 
about the trends 
in weaving tech-
nologies from 
the past to our 
present day.

Dünyanın en eski sanatlarından biri olarak 
kabul edilen ve yaklaşık 12.000 yıl ön-
cesinde Neolitik Dönemlerde izine rast-

lanan Dokumacılık sanatının temelini oluşturan 
“Dokuma İşleminin Prensipleri” geçerliliğini halen 
korumaktadır. Ancak Sanayi Devrimleri neticesinde 
hızla değişen üretim yöntemleri ile bilhassa 1950’li 
yıllardan sonra mekikli sistemlerin dışında kademeli 
olarak çok daha hızlı ve verimli olan projektil (me-
kikcik), rapier (kancalı), hava jeti ve su jetinin do-
kuma tezgahlarında kullanılmaya başlanmasıyla çok 
daha yüksek üretim hızlarına ve verimliliklerine 
ulaşılmıştır. Bunun yanında kam, armür ve jakar 
gibi ağızlık açma sistemlerindeki gelişmeler ve 
bu sistemlerin hızının ve verimliliğinin artması 
ile birlikte dokuma sektöründe ürün çeşitliliğini 
de oldukça  arttırmıştır.

Dokuma teknolojilerinde son 20 yıldır meydana 
gelen bazı yeni eğilimler ve teknolojik gelişme-
ler şu şekilde sıralanabilir;  20 yıl öncesine ka-
dar dokuma hazırlık aşamasında yoğun emek ve 
çok uzun süreler alan düğümleme ve taharlama 
işlemleri artık tam otomatik hale getirilmiştir. 
Groz Beckert ve Staubli firmalarının son sistem 
düğümleme ve taharlama makinaları ile çok 
farklı tiplerdeki iplikler, çok hızlı şekilde dü-

The principles of Weaving Process 
constituing the basis of weaving art 
that has been seen in Neolitic Era 

dating back to around 12.000 years and that 
is accepted as one of the world’s oldest arts 
still preserves its validity. However, with the 
fast-changing production methods through-
out Industrial Revolution, higher production 
speeds and productivities have been achieved 
with the use of projectile, rapier, air jet and 
water jet weaving looms which were intro-
duced after 1950’s. On the other hand, the 
developments in shed opening like cam, 
draft and jacquard and the increase of the 
speed and productivity of these systems con-
sequently increased the product variety in 
weaving industry.

The new trends and technological develop-
ments in weaving technologies in the last 20 
years can be listed as follows: Knotting and 
weaving draft processes, which used to re-
quire intense efforts and long times 20 years 
ago, became fully automatic. The latest sys-
tem machineries provided by Groz Beckert 
and Staubli companies enable to knot and 
draw different types of yarns at increadible 

Dokuma Teknolojilerinde 
Yeni Eğilimler
New Trends in Weaving 
Technologies
İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Ta-
sarımı Fakültesi’nden Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp, 
geçmişten günümüze dokuma teknolojilerinde yaşanan 
eğilimleri yayın grubumuza anlattı.
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rında önemli rol oynadı. 2017 yılında, Brückner, Techno-Line 
Nonwovens ürün hattında geo-nonwoven, medikal sektörü 
için bağlama katkı maddeleriyle takviye edilmiş hafif-nonwo-
venlar, mobilya sektörü için hacimli termo-kaynaşmış dolgu 
nonwovenlar ve hijyen endüstrisi için alt ve üst kılıf, ADL için 
termo-kaynaşmış fırınların üretimi için birçok hat sattı. 

Yapılan Satışlar Yükselen Trendi Gösteriyor
Bu satışlar hijyen nonwovenları alanında, daha yumuşak do-
kunuş ve daha tekdüze yapıya sahip daha iyi kalitedeki ürün-
lere yönelik yükselen trendi gösteriyor. Yeni nesil air-through 
fırının geliştirilmesi ile Brückner, müşterilere yüksek kaliteli 
bu bitmiş ürünleri üretmesi için gerekli teknolojiyi sağlayacak 
koşulları yaratıyor. Yeni fırın nesli SUPRA-FLW BA’nın dün-
yadaki tanınmış nonwoven üreticilerine başarılı satışları, bir 
kez daha Brücker’in inovasyon gücünü kanıtlıyor. Komple 
çalışma eni boyunca sabit sıcaklık dağıtımının yanı sıra özel-
likle tekdüze hava akışının sağlanması, henüz yapıştırılma-
mış web’in hassas taşınması için özel bir özen gösterildi. İlgili 
Brückner ürün hatlarının çok farklı termal tretman sistemle-
rinden elde edilen önemli bulgular, yapı tasarımına entegre 
edilebiliyor.

Yeni fırın tipinin, yapısal özellikleriyle sunduğu avantajlar 
ise şu şekilde; hassas kumaş nakliyesi, minimum termal ener-
ji ihtiyacı, yüksek akış değişmezliği, çalışma aralığında sabit 
sıcaklık dağıtımı, fırın odalarına erişim, bakım kolaylığı, akış 
optimizasyonlu hava sirkülasyonu, iyi ayırma karakteristik-
leri ile özel kaplamalı kayış kullanımı, standart tasarımda 
4200 mm’ye kadar çalışma aralıkları ve dakikada 200 m’ye 
kadar üretim hızı. Bu yeni fırın tipi için sürekli olarak artan 
talep sayısı, yoğun geliştirme çabalarının sonuç verdiğinin ve 
bu yeni kayış fırınının piyasa ihtiyaçlarına cevap verdiğinin 
göstergesi olarak yorumlanıyor. 

tematic expansion of Brückner ‘s nonwovens sector had a significant 
influence on the decision to build this new site.  In 2017, Brückner 
sold in the techno-line nonwovens product line several lines for the 
production of geo-nonwovens, light nonwovens consolidated with 
bonding agents for the medical sector, voluminous thermo-fusioned 
filler nonwovens for the furniture industry and thermo-fusion ovens 
for ADL, topsheet and backsheet for the hygienics industry.  

The Success Achieved In Sales Indicates Increasing Trend
Particularly in the field of hygienic nonwovens, a trend shows towards 
products of a better quality with a smoother hand and of more uniform 
texture, With the development of a new generation of air-through 
oven, Brückner created the preconditions to provide customers all 
over the world with the technology to produce these high quality end 
products. The successful sales of the new oven generation Supra-Flow 
BA to renowned nonwovens producers all over the world confirms once 
again the innovation power of Brückner.  Particular attention was given 
to a gentle transport of the not yet bonded web, a particularly uniform 
air flow through the web as well as a constant temperature distribu-
tion across the complete working width. Important findings from very 
different thermal treatment systems of related Brückner product lines 
could be integrated into the construction design.

The new oven type is characterized among other advantages by the 
following constructive features: gentle fabric transport minimum 
thermal energy required high flow uniformity constant temperature 
distribution across the working width best possible accessibility of the 
oven chambers easy to maintain flow-optimized air circulation use of 
belts with special coating with good detaching characteristics working 
widths of up to 4200 mm in the standard design production speeds 
up to 200 m/min. The continuously increasing number of inquiries 
for this new type of oven shows that the extensive development efforts 
were definitely justified and that the new belt oven corresponds abso-
lutely to the market requirements.  
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rarası KTM 2018 Fuarı’nda sergileyecekleri makineler ile 
ilgili bilgiler paylaşan Erbel, “Fuarda, başta düşük ener-
ji ve esneklik olmak üzere kullanıcılarına birçok avantaj 
sağlayan Rieter’in yeni kompakt ring makinesi K 48 ve 
yeni konvansiyonel ring makinesi G 38’i tanıtmayı hedef-
liyoruz. Ayrıca yeni UNlfloc A12 otomatik balya yolucu, 
SB-D 50 regülesiz cer ve RSB-D 50 regüleli cerlerimize de 
dikkat çekmek istiyoruz.” diye konuştu. 

Yüzde 10’a Varan Düşük Enerji Tüketimi
İplik üretiminin merkezi olan Kahramanmaraş’ta yeni ring 
makinelerini sergileyeceklerini aktaran Erbel, makinenin 
özelliklerini ise şu sözlerle açıkladı; “Yeni ring makinesi, 
Rieter’in bir önceki ring makinesine göre yüzde 10’a varan 
düşük enerji tüketiminin yanı sıra dahili şantuk sistemi, 
standart bireysel iğ izleme sistemi (ISM), her türlü sentetik 
ve karışım iplik çalışmaya müsait kompakt sistemi gibi bir-
çok avantaj sunuyor.” 

“Özellikle 2017 yılının ikinci çeyreğiyle birlikte birçok 
yatırım kararının alındığı bir süreç yaşandı.” diyen Erbel,  
“Bu süre zarfında 250.000 iğ civarı ring makinesi satışı 
gerçekleştirdik. 2018 yılında da başarılı satış grafiğimizi 
devam ettirmeyi hedefliyoruz.” sözleri ile açıklamalarını 
sonlandırdı.  

Mr.Erbel gave information about machineries to be displayed 
at International KTM Exhibition, “Rieter’s new compact 
ring machine K 48 and the new conventional ring machine 
G 38 that provide several advantages to users like mainly low 
energy and flexibility will be presented. In addition, the new 
UNlfloc A12 automatic bale opener, we also want to attract 
attention with SB-D 50 Draw Frame and RSB-D 50 Draw 
Frame,” he stated.
 
Lower Energy Consumption up to 10%
Mr.Erbel noted that they woul be exhibiting the new ring 
machineries in Kahramanmaraş being the center of yarn pro-
duction and gave information about the machinery’s specifi-
cations: “Besides providing lower energy consumption up to 
10% compared to the previous Rieter ring machine, the new 
ring machine features an integrated shantung system, a stan-
dard individual spindle monitoring system (ISM), a compact 
system that enables to operate with all kinds of synthetic and 
mixed yarns.” 

“A process in which several investment decisions were taken 
took place, especially, in the second quarter of 2017,” said Er-
bel, “During this period, we realized a sales of ring machines 
around 250.000 spindles. We aim to maintain our successful 
sales graphic in 2018, too,” he concluded his explanations. 
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“Dijital Baskı Yatırımlarında Sadece Bir Markaya 
Odaklanmıyoruz”
Dijital baskı yatırımlarında, makinaları seçerken çok sayıda araştır-
ma yaptıklarını da sözlerine ekleyen Cemil Çiçek, “En son tekno-
loji ile en iyi sonucu elde edebileceğimiz makineleri tercih ediyo-
ruz. Sadece bir markaya ya da ülkeye odaklanmıyoruz. Pamuklu ev 
tekstilinde Avrupa’nın en büyük entegre üreticisi olan Zorluteks, 
üstün ürün kalitesi, çevre ve çalışan sağlığına verdiği önem ve ça-
lışma koşulları ile sektöründe fark yaratmaktadır. Katma değerli 
üretim anlayışımızla, inovasyonu merkezimize alıyoruz ve tekstil 
sektörünün geleceğini inşa ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da yeni 
dijital baskı makinası yatırımlarına devam ederek hem zamandan 
hem de enerjiden daha fazla tasarruf etmeyi ve katma değerli ürün-
ler üretmeyi planlıyoruz.” dedi.

Dijital Baskı İle Sürdürülebilirliğe Katkı
Dijital baskı makineleri ile hem verimlilik hem de sürdürülebilirli-
ğe katkı sağladıklarını kaydeden Çiçek, sözlerine şöyle devam etti; 
“Dijital baskı makinelerimiz sayesinde yılda 44.400 KW elektrik-
ten tasarruf ediyoruz. Yaptığımız teknolojik yatırımın sürdürülebi-
lir bir dünya hedefine de önemli katkıları olduğunu söyleyebiliriz. 
Dijital baskı makinelerine yaptığımız yatırım sayesinde su kullanı-
mında da günde 200 ton tasarruf sağlıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 
olarak günlük 1000 kişilik hane halkının tüketeceği kadar enerji ve 
su tasarrufu sağladığımızı söyleyebiliriz. Söz konusu makine yatı-
rımlarının özellikle sürdürülebilir üretim süreçlerinde de büyük bir 
katkı sağlayacağına inanıyoruz.” 

“We Don’t Just Focus On One Brand At Digital
Printing Investments”
Cemil Çiçek who adds his words that they made several searches 
as they chose the machines at digital printing investments, says 
“We prefer the machines that we gain the best result with high 
technology. We don’t just focus on one brand or one country. Zor-
luteks which is the biggest integrated manufacturer of Europe at 
cotton home textile, creates different at the sector with its superior 
product quality, the importance it gives for environment and the 
personnel and the working conditions. We are taking innovation 
to our centre with our value- added production and building the 
future of the textile sector. We are planning to save much from the 
time and energy and produce value- added products by continuing 
to invest on new digital printing machines in the coming years.” 

Contribution To Sustainability With Digital Printing 
Çiçek who records that they contribute to both efficiency and sus-
tainability with digital printing machines, maintains his words as 
the following; “Thanks to our digital printing machines, we are 
saving from 44.400KW electricity per year. We can also say the 
technologic investment we carry out has important contributions 
for a sustainable world target. Thanks to the investments we make 
on digital printing machines, we are saving 200 tons of water per 
day. With this, we can say we save energy and water that about 
1000 people household consume. We believe the mentioned ma-
chines investments will contribute especially to sustainable pro-
duction processes.” 

Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, /Zorluteks General Director Cemil Çiçek 
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ğümlenebilmekte veya taharlanabilmektedir. Bu makinalar artık 
sanayiciler için bir lüks değil gereklilik olmuştur.

Modanın Hızlı Değişimi Özel Numune Tezgah
Üretimine Sebep Oldu
Son dönemlerde modanın çok sık ve hızlı değişmesi, çok sayıda nu-
mune kumaşın hazırlanmasının gerekliliği ile birlikte yenilikçi ve fark-
lı ürün geliştirmenin global rekabetteki önemini daha da artmıştır. 
Bu anlamda birçok bilgisayar destekli program ile 3 boyutlu kumaş 
geliştirmek mümkün olabildiği gibi eskiden el tezgaları ile yapılan 
numune üretimleri veya normal tezgahlarda yapılan ve üretim verim-
liliğini düşüren numune üretimleri için dar enli, tam otomatik, özel 
numune tezgahlarının üretildiğini görüyoruz. Numune tezgahlarının 
yanında yine tam otomatik çözgü çekme, haşıllama makinaları da 
gerçek numune üzerinden ürün geliştirme yapanlar için bir opsiyon 
olarak sunulmaktadır. Projektilli (mekikcikli) makinaların ise yakın 
zamanlarda giysi amaçlı üretimlerden ziyade teknik tekstil üretimle-
rinde çok daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Bilhassa çok geniş 
enli projektilli dokuma makinalarının teknik tekstillerin üretimi için 
kullanıldığı, buna mukabil 1980-2000’li yılların başında giysilik ku-
maş sektöründe yakaladıkları başarının ve tercih edilirliklerinin bir 
daha gerçekleşmesinin zor olduğu da aşikardır. Projektilli dokuma 
makinalarının atkı atma sisteminin ani ivmelenme prensibine dayalı 
olması, bu sistemin orta-kalın iplikler için uygun olması ve çok esnek 
üretime yatkın olmamaları gibi bazı temel özellikleri bu makinaların 
artık giysi sektörünün görüş alanından çıkmalarını sağladı.

speeds. These machines are no more a luxury, but they are a 
necessity now.

The Fast Change of Fashion Led to Special Sampling 
Loom Production
Due to frequent and fast changes in fashion recently, the impor-
tance to develop innovative and different products has increased 
with the necessity to prepare several sample fabrics. In that sense, as 
it is possible to develop 3D fabrics with the help of computer-based 
programmes, in the past special sampling loom with a narrow 
width and featuring fully automatic working were manufactured 
for sample production which reduced the production productivity 
on hand looms or normal looms. Fully automated warp takes up, 
sizing machineries are also provided along with sampling looms as 
an option for those who develop product through real sample. Re-
cently, we have seen that projectile machineries are mostly preferred 
for the production of technical textiles rather than apparel. Espe-
cially, it is obvious that weaving machines having a wide working 
width are used for the production of technical textiles and as of the 
start of 1980’s-2000’s, it can be said that it is hard to achieve the 
success they had achieved in apparel fabrics and the preferability.  
As the weft system of the projectile weaving machines are based on 
the sudden acceleration principle, this caused these machines to be 
out of the sight of the apparel industry as this system is not suitable 
for medium-thick yarns and that they do not have the tendency for 
very flexible production.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi üyesi Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp/ 
Istanbul Technical University’s Textile Technologies and Design Faculty member Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp
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2019 EDİTORYAL TAKVİM

OCAK NİSAN

ŞUBAT MAYIS

MART HAZİRAN

DOSYA: 2018 Sektör Değerlendirmesi

SÖYLEŞİ: Tekstil Teknoloji Üreticilerinin 2019 Hedefleri

NONWOVEN: Türkiye’de ve Dünyada Nonwoven Sektörünün Genel 

Değerlendirmesi

PANORAMA: Tekstil Sektöründe Yeni Yatırımlar

FUAR: Heimtextil – Almanya/Frankfurt:  08-11 Ocak 2019

DTG – Bangladeş/Dakka: 9-12 Ocak 2019

Domotex – Almanya/Hannover: 11-14 Ocak 2019

FUAR ÖN İNCELEME:  : Ispo – Almanya/Münih: 3-6 Şubat 2019

FILO- Italya/Milano: 27-28 Şubat 2019

Igatex – Pakistan/Karachi: 26-28 Şubat 2019

DOSYA: Dokuma Teknolojilerinde Öne Çıkan Yenilikler 

SÖYLEŞİ: Halı Üretim Süreçlerindeki Gelişmeler

NONWOVEN:  Avrupalı Nonwoven Teknolojisi Üreticileri

PANORAMA: SWISSMEM-İsviçre

FUAR:  Domotex Türkiye – Türkiye/Gaziantep: Nisan 2019

Evteks 2019 –Türkiye/İstanbul: 23-27 Nisan 2019

FUAR ÖN İNCELEME:  Fespa Global Print Expo–

Almanya/Münih: 14-17 Mayıs 2019

FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: Intertextile Shanghai-  

Çin/Shanghai:  12-14 Mart 2019

Inlegmash – Moskova/ Rusya: 19-22 Mart 2019

DOSYA: İplik Teknolojisindeki Gelişmeler

SÖYLEŞİ: İplik Kalite Kontrol Teknolojilerindeki Yenilikler

NONWOVEN: Akıllı Tekstiller ve Nanoelyaf Üretim Tekn. Gelişmeler

PANORAMA: VDMA- Almanya

FUAR: Ispo – Almanya/Münih: 3-6 Şubat 2019

FILO- İtalya/Milano: 27-28 Şubat 2019

Igatex – Pakistan/Karachi: 26-28 Şubat 2019

FUAR ÖN İNCELEME:  Intertextile Shanghai-Çin/Shanghai:  12-14 Mart 2019

Inlegmash – Moskova/ Rusya: 19-22 Mart 2019

FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: Heimtextil – 

Almanya/Frankfurt:  08-11 Ocak 2019

DTG – Bangladeş/Dakka: 9-12 Ocak 2019

Domotex – Almanya/Hannover: 11-14 Ocak 2019

DOSYA: Tekstil Üretiminde Kalite Ve Verimliliği Arttıran Dokuma, 

Örme Ve Terbiye Teknolojileri

SÖYLEŞİ: Dijital Tekstil Baskıda Öne Çıkan Gelişmeler

NONWOVEN: Teknik Tekstil Ve Nonwoven Üretiminde Trendler

PANORAMA: SYMATEX- Belçika

FUAR: Fespa Global Print Expo–Almanya/Münih: 14-17 Mayıs 2019

FUAR ÖN İNCELEME: ITMA 2019- 

İspanya/Barselona: 20-26 Haziran 2019 

FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: Domotex Türkiye – 

Türkiye/Gaziantep: Nisan 2019

Evteks 2019 –Türkiye/İstanbul: 23-27 Nisan 2019

DOSYA: Ev Tekstili Sektörüne Yönelik Gelişmeler Ve Kullanılan 

Yeni Teknolojiler 

SÖYLEŞİ:  Ev Tekstil Sektöründe İnovatif Üretim Süreçleri

NONWOVEN: Türkiye’de Nonwoven Üreticisi Firmalar

PANORAMA: UCMTF- Fransa

FUAR: Intertextile Shanghai-  Çin/Shanghai:  12-14 Mart 2019

Inlegmash – Moskova/ Rusya: 19-22 Mart 2019

FUAR ÖN İNCELEME:  Domotex Türkiye – Türkiye/Gaziantep: Nisan 2019

Evteks 2019 –Türkiye/Istanbul: 23-27 Nisan 2019

FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: Ispo – Almanya/Münih: 3-6 Şubat 2019

FILO- İtalya/Milano: 27-28 Şubat 2019

Igatex – Pakistan/Karachi: 26-28 Şubat 2019

DOSYA: Tekstil Sektöründe Industry 4.0 Gelişmeleri

SÖYLEŞİ: Tekstil Teknolojilerinde Verimliliğe Etki Eden Yenilikler

NONWOVEN: Nonwoven Filtreleri ve Üretim Teknolojileri

PANORAMA: ACIMIT- İtalya 

FUAR:  ITMA 2019- İspanya/Barselona: 20-26 Haziran 2019  

FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: Fespa Global Print Expo–

Almanya/Münih: 14-17 Mayıs 2019
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2019 EDİTORYAL TAKVİM

TEMMUZ EKİM

AĞUSTOS KASIM

EYLÜL ARALIK

DOSYA: Tekstil Sektörünün Geleceğini Belirleyen Teknolojiler

SÖYLEŞİ: ITMA 2019’un En Dikkat Çeken Teknolojileri 

NONWOVEN: Nonwoven Üretiminde Yeni Teknikler, 

Nonwoven Teknolojisi Üreticileri

PANORAMA: Tekstil Sektörünün İlk Yarı Değerlendirmesi

FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: ITMA 2019- İspanya/

Barselona: 20-26 Haziran 2019 

DOSYA: Dokuma Teknolojilerinde Öne Çıkan Yenilikler 

SÖYLEŞİ: Halı Üretim Süreçlerindeki Gelişmeler

NONWOVEN:  Avrupalı Nonwoven Teknolojisi Üreticileri

PANORAMA: SWISSMEM-İsviçre

FUAR:  Domotex Türkiye – Türkiye/Gaziantep: Nisan 2019

Evteks 2019 –Türkiye/İstanbul: 23-27 Nisan 2019

FUAR ÖN İNCELEME:  Fespa Global Print Expo–

Almanya/Münih: 14-17 Mayıs 2019

FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: Intertextile Shanghai-  

Çin/Shanghai:  12-14 Mart 2019

Inlegmash – Moskova/ Rusya: 19-22 Mart 2019

DOSYA: Tekstil Laboratuvarlarına Yönelik Teknolojiler

SÖYLEŞİ: Tekstil Laboratuvar Hizmetleri

NONWOVEN: Medikal Alanda Kullanılan Nonwovenlar

PANORAMA:  BTMA- İngiltere

FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: KTM 2019- K.Maraş/

Türkiye: 26-28 Eylül 2019

DOSYA: Tekstil Kimyasalları

SÖYLEŞİ: Tekstilde Yeni Hedef Pazarlar

NONWOVEN:  Nonwoven Endüstrisinde Kullan At Ürün Teknolojisi

PANORAMA: GTMA- Hollanda

FUAR ÖN İNCELEME: KTM 2019- 

K.Maraş/Türkiye: 26-28 Eylül 2019

DOSYA: Tekstil Üretiminde Kalite Ve Verimliliği Arttıran Dokuma, 

Örme Ve Terbiye Teknolojileri

SÖYLEŞİ: Dijital Tekstil Baskıda Öne Çıkan Gelişmeler

NONWOVEN: Teknik Tekstil Ve Nonwoven Üretiminde Trendler

PANORAMA: SYMATEX- Belçika

FUAR: Fespa Global Print Expo–Almanya/Münih: 14-17 Mayıs 2019

FUAR ÖN İNCELEME: ITMA 2019- 

İspanya/Barselona: 20-26 Haziran 2019 

FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: Domotex Türkiye – 

Türkiye/Gaziantep: Nisan 2019

Evteks 2019 –Türkiye/İstanbul: 23-27 Nisan 2019

DOSYA: Tekstil Sektöründe Otomasyon Çözümleri

SÖYLEŞİ: Tekstil Yan Sanayi Ve Yedek Parça Sektörü

NONWOVEN: Hijyen Alanında Kullanılan Nonwovenlar

PANORAMA: TMAS- İsveç

DOSYA: Boya ve Terbiye Makinelerindeki Son Gelişmeler

SÖYLEŞİ: Tekstil Boya Ve Terbiye İşlemlerinde Son Yenilikler

NONWOVEN: İleri Teknoloji Teknik Tekstiller

PANORAMA: CTMA- Çin Halk Cumhuriyeti

FUAR: KTM 2019- K.Maraş/Türkiye: 26-28 Eylül 2019

DOSYA: Tekstil Teknolojilerinde Yeni Boyut (2019 Yılı Sektör 

Değerlendirmesi)

SÖYLEŞİ: Üretim, İthalat Ve İhracatta Yaşanan 

Gelişmelerle 2019 Yılı 

NONWOVEN: Nanofiber Ürün Teknolojisinde Yeni Gelişmeler

PANORAMA: AMEC  AMTEX-İspanya
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Heimtextil – Almanya/Frankfurt    :  08-11 Ocak 2019

DTG – Bangladeş/Dakka     : 9-12 Ocak 2019

Domotex – Almanya/Hannover    : 11-14 Ocak 2019

Interfliere Paris-Fransa/Paris    : 19-21 Ocak 2019

Colombiatex de las Americas – Kolombiya/Medellin  : 22-24 Ocak 2019

Ispo – Almanya/Münih     : 3-6 Şubat 2019

Milano Unica(Spring Edition) - İtalya/Milano   : 5-7 Şubat 2019

Premiere Vision Paris – Fransa/Paris   : 12-14 Şubat 2019

FILO- İtalya/Milano     : 27-28 Şubat 2019

Igatex – Pakistan/Karachi     : 26-28 Şubat 2019

İstanbul İplik Fuarı – Türkiye/İstanbul   : 28 Şubat-2 Mart 2019

Intertextile Shanghai-  Çin/Shanghai   : 12-14 Mart 2019

Inlegmash – Moskova/ Rusya    : 19-22 Mart 2019

Domotex Türkiye – Türkiye/Gaziantep   : 27-30 Nisan 2019

Evteks 2019 –Türkiye/İstanbul    : 23-27 Nisan 2019

Fespa Global Print Expo–Almanya/Münih   : 14-17 Mayıs 2019

Yiwutex-Çin/Yiwu      : 16-18 Mayıs 2019

ITMA 2019- İspanya/Barselona    : 20-26 Haziran 2019

Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı

(KTM 2019)Türkiye/K.Maraş     : 26-28 Eylül 2019

Dornbirn MFC – Avusturya/Dornbirn   : September 2019

                  

Fuarlar
Katıldığımız
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KALİTE BELGELERİ

Textil Dünyası uluslararası çapta 
bir haber içerik ve dağıtım ağına 
sahip bir dergidir. Küresel sektörün 
dergisi olmayı başaran Textil 
Dünyası, konumunu kurumsal 
vizyonu ile sağlamlaş- tırmıştır. 
“Reklam verene güven, okuyucuya 
yayıncılıkta tarafsızlık ve devamlılık” 
sözü veren Textil Dünyası, sektörel 
yayıncılıkta bir ilki başararak tirajını 
Noter’e onaylatmıştır. Bu kulvarda 
halen tek olan dergimiz, her yıl 
düzenli olarak Noter tarafından 4 
kez onaylanmaktadır. Bu belgeyle 
imzamızı attığımız kurumsal 
yayıncılık ilkelerimiz iki eksende 
oluşmaktadır; sektörün belkemiğini 
oluşturan reklamverenlerin 
reklamlarını, ilanlarını ve editoryal 
çalışmalarını hedef kitleye ulaştırma 
ve okuyucumuz olan sektör 
temsilcilerine her sayıda belli bir 
tirajda, düzenli olarak ulaşmak, 
haber ve reklam çalışmalarını birlikte 
sunmak.

Textil Dünyası Dergisi’ni yayınlayan 
Tekstil Dünyası Yayıncılık, kalite 
yönetimi ve uluslararası standartlar 
konusunda gösterdiği başarılı 
çalışmaları markasını tescil ettirerek 
sürdürdü. Sektöründe hem editoryal 
içeriği hem de dağıtım ağıyla 
haklı bir başarıya ve saygınlığa 
ulaşan Textil Dünyası, Türkiye 
Patent Enstitüsü’nden Marka 
Tescil Belgesi’ni alarak yayıncılıkta 
markalaşmaya giden ilk yayın oldu. 
Küresel pazarda takip edilen bir 
yayıncılık markasına dönüşen Textil 
Dünyası, hem okuyucuları hem 
de reklamverenleri ile büyümesini 
sürdürmüştür. 

Yayıncılıkta kalite yönetimi sürecini 
başarıyla yürüten Textil Dünyası, 
aldığı ISO 9001:2008 belgesi ile bunu 
kanıtlamıştır. Sorumlu, dik duran, 
nesnel ve tarafsız bir yayıncılık 
benimseyen dergimiz, sürdürdüğü 
çalışmalar ve araştırmalarla 
sektörün yakından takip ettiği bir 
yayına dönüştü. Uluslararası kalite 
belgesi ile sektörün talep ettiğinin 
ötesinde bir yayıncılığa imza atan 
Textil Dünyası, MediaKit’te belirtilen 
editoryal içeriği ve dağıtım ağıyla 
reklamverenler için en doğru 
mecra olduğunu ispatlamıştır. ISO 
9001: 2008 Belgesi, ilkeli yayıncılık 
sözümüzün belgesidir.

Textil Dünyası, sektörde yükselen 
sürdürülebilir üretim, doğal 
kaynakların korunması gibi 
çevreye duyarlı konularda sorumlu 
bir yayıncılık yürütmektedir. Bu 
bağlamda iki farklı çalışmayı 
birlikte gerçekleştiriyoruz. Öncelikle 
dergilerimizi FSC sertifikalı kağıtlara 
basıyoruz. Yani bu sertifika ile 
yetişmekte olan ormanları yok 
etmemiş oluyoruz. Böylece sınırlı 
olan doğal kaynaklardan en doğru 
yöntemlerle faydalanmış oluyoruz. 
Diğer bir çalışmamız ise sektörde 
büyük takdir gören e-dergi 
uygulamamız oldu. Basılı dergimizin 
birebir kopyasını internet ortamında 
pdf formatında okuyucularımıza 
sunuyoruz. Böylece dergimizin bütün 
içeriğine hiçbir kısıtlama olmadan 
okuyucularımız sanal ortamda bir ‘tık’ 
ile ulaşmış oluyor. 
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Sektörel Dağıtım Detayı

Dinamik bir yapıya sahip olan tekstil sektörü yine aynı 

dinamik yapıda bir sektörel yayını talep ediyor. Sektörün 

olduğu her yere giden, haberi yerinde takip eden, sektörün 

nabzının attığı fuar ve diğer etkinlikleri takip eden Textil 

Dünyası, tüm segmentleri kapsayan içeriği ve dağıtım 

ağıyla güçlü bir duruş sergiliyor. Textil Dünyası her ay 12 

bin adetlik baskısı ile sektörün küresel ve yerel önemli 

oyuncularının tümüne ulaşıyor. 

Textil Dünyası; makine ve ekipman üreticileri, aksesuar 

tedarikçileri, teknoloji ve yazılım firmaları, distribütörler, 

mümessiller, tekstil, hazırgiyim, iplik ve kumaş üreticileri, 

tekstil kimyasalları ve yardımcı maddeleri üreticileri 

ağırlıklı bir dağıtım ağına sahiptir. Dergiler bu dağıtım 

kanallarının yanı sıra, fuar ve önemli organizasyonlarda 

kurumumuz tarafından dağıtılmaktadır. Textil Dünyası, 

sektörün yoğunlaştığı lokasyonlara dergi sevkiyatını daha 

yoğun olarak gerçekleştirmektedir.  Makine üretiminin 

öne çıktığı Avrupa’nın yanı sıra Asya, tekstil üretimi ile 

küresel pazarın başrol oyuncularıdır. Üretici ve alıcı 

grupların hızlı hareket ettiği sektörde Türkiye, önemli 

tekstil bölgeleri ve kentleri ile temsil edilmektedir. Yerel 

ve küresel sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturan 

yayınımız, dağıtım kanalı ile de bu iletişim sirkülasyonunu 

tamamlamaktadır.

a) Elyaf Üreticileri  

b) İplik Üreticileri          

c) Dokumacılar            

d) Düz & Yuvarlak Örgülü Ürün Üreticileri    

e) Tekstil Terbiye (Kumaş, İplik, Boyama vs.)

f)  Tekstil Kimyasal Üreticileri   

g) Tekstil Makineleri & Yedek Parça Üreticileri  

h) Hazır Giyim Üreticileri ve İhracatçılar 

i)  Nonwoven Endüstrisi    

j) Teknik Tekstil Üreticileri           

k) Diğer         

Toplam: 8960

615

1992

1354

985

1590

120

310

1245

240

280

229

DAĞITIM DETAYI
textil dünyası
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Şehirlere göre dağıtım detayları

Dağıtım yapılan şehirler ve dağıtım adetleri;

İstanbul:

Bursa: 

İzmir:

TekirdaĞ: 

Gaziantep: 

Denizli:

 

Kahramanmaraş: 

Adana:

Kayseri:

Uşak:

Diğer Şehirler: 

3404

1532

987

820 

338

330

236

127 

116

111  

959 

Şirket

Şirket

Şirket

Şirket

Şirket

Şirket

Şirket

Şirket

Şirket

Şirket

Şirket

*100 adetten daha az dergi gönderilen şehirler, diğer şehirler kategorisinde belirtilmiştir.

Toplam :               8960           Şirket

DAĞITIM DETAYI
textil dünyası
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Türkiye içerisinde yer alan şirketlerde çalışan eleman 
sayısına göre dağıtım  detayı

1-50 arası çalışan elemanı bulunan şirketler  

51-250 arası çalışan elemanı bulunan şirketler

251-1000 arası çalışan elemanı bulunan şirketler     

1001’den fazla çalışan elemanı bulunan şirketler

   

1991

3097

3456

416

Toplam :                           8960            

DAĞITIM DETAYI
textil dünyası

2019 media kit                             magazine www.tekstildunyasi.com.tr P .  1 3



Şirketlerde çalışan eleman sayısına göre dağıtım detayı

1-50 kişi arası çalışan elemanı bulunan şirketler

1-50 kişi arası çalışan elemanı bulunan şirketler

Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Başkanları ve

Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri)

Orta Düzey Yöneticiler (İşletme Md. , Satın Alma Md., 

Satış Md., Pazarlama Md.)

Diğer

1991

1778

196

17

DAĞITIM DETAYI
textil dünyası
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Şirketlerde çalışan eleman sayısına göre dağıtım detayı

51-250 kişi arası çalışan elemanı bulunan şirketler

51-250 kişi arası çalışan elemanı bulunan şirketler

Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Başkanları ve

Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri)

Orta Düzey Yöneticiler (İşletme Md. , 

Satın Alma Md., Satış Md., Pazarlama Md.)

Diğer

3097

1648

1059

390

DAĞITIM DETAYI
textil dünyası
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Şirketlerde çalışan eleman sayısına göre dağıtım detayı

251-1000 kişi arası çalışan elemanı bulunan şirketler

251-1000 kişi arası çalışan elemanı bulunan şirketler

Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Başkanları ve

Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri)

Orta Düzey Yöneticiler (İşletme Md. , Satın Alma Md., 

Satış Md., Pazarlama Md.)

Diğer

3456

2029

1315

112

DAĞITIM DETAYI
textil dünyası
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Şirketlerde çalışan eleman sayısına göre dağıtım detayı

1001 kişi arası çalışan elemanı bulunan şirketler

251-1000 kişi arası çalışan elemanı bulunan şirketler

Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Başkanları ve

Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri)

Orta Düzey Yöneticiler (İşletme Md. , 

Satın Alma Md., Satış Md., Pazarlama Md.)

Diğer

416

295

124

17

DAĞITIM DETAYI
textil dünyası
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REKLAM
Teknik Bilgi

Yayın Periyodu : 

Aylık

Son Teslim Tarihi :

Reklamın yayınlanacağı sayıdan 

bir önceki ayın yirminci günü.

İptal :

Materyallerin son teslim 

tarihinden sonra yapılacak iptaller 

kabul edilmez.

Baskı Materyallerinin Formatı :

CMYK  renk modunda PDF, 

JPEG, TİF, PSD dökümanları.Y
ay

ın
 p

er
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od
u 
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REKLAM
Ücretleri

1/1 Tam Sayfa

1/2 Yarım Sayfa

1/4 Çeyrek Sayfa

Ön Kapak

Ön Kapaka İçi

Birinci Sayfa

Arka Kapak

Arka Kapak İçi

Baskı Adedi

İki Taraflı Reklam

4 Sayfa

Reklam Sayısı

3 adet

6 adet

12 adet

3.000

1.650

850

5.000

3.500

3.750

3.900

3.200

9.120 

5.000 Euro

6.250 Euro

İndirim 

Oranı%10

% 20

% 30

Reklam Birimi Yöneticisi 
Musa İMDAT 
musaimdat@tekstildunyasi.com.tr

Ölçü :

İnsört Özel İndirim

Ücret / Euro
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TEKSTİL DÜNYASI YAYINCILIK DANIŞMANLIK VE TANITIM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hat Boyu Cad. Eceler Sokak No:13 Fırat Apt. D.3  34100 Florya / İstanbul

Tel: +90 212 573 0 662 Faks: +90 212 573 0 682

www.tekstildunyasi.com.tr
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