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Türk Tekstil Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Geçmiș yıllardan bu yana Türkiye ekonomisinde öncü rolü olan tekstil sektörü, günümüzde de bu bașarılı 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. Gerçekleștirilen 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 müșteriden 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 çalıșmalara imza atan Türkiye, tekstilde yakaladığı bașarıyı 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 gelișmeler ıșığında, hem yerel hem de uluslararası platformda tekstil sektörünün nabzını tutmaya 
devam ediyoruz. Siz değerli sektör temsilcisinin elinde tuttuğu Textil Dünyası 2018 Medya Kit’i, gelecek yıla dönük bir rehber niteliği 
tașıyor. Medya Kit içeriğinde yakından göreceğiniz üzere, güncel haber çalıșmalarının yanı sıra, dosya konularımız, söyleșiler ve 
katıldığımız uluslararası fuarlar ile sektöre dair tüm gelișmeleri 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 
tașımaya devam ediyoruz. 
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Hazır giyim, aksesuar, yan sanayi, iplik, kumaș, 
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 ulaștırılan TextoWear, 
fuar ve benzeri sektörel organizasyonlarda ücretsiz 
olarak dağıtılmaktadır. 

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

Yazılı, görsel ve web tabanlı medyaya erișim 
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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Aylık olarak yayınlanmakta olan Textil Dünyası Dergisi, 
editöryel içeriğini sektörün bütün segmentlerini 
kapsayacak șekilde olușturmaktadır. Tekstil 
teknolojileri, makinaları, yedek parçaları, aksesuarları, 
tekstil kimyasalları, teknik tekstiller-nonwovens ve 
sektörün küresel yapısı ana konu bașlıklarıdır. 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.
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içerik
Textil Dünyası, editoryal içeriğini tekstil sektörünün teknik, tasarım, üretim, satıș ve know-how süreçlerinin 
tümünü kapsayacak șekilde olușturmuștur. Tekstil makine ve teknolojileri, doğal ve yapay tekstil hammaddeleri, 
iplik ve elyaf alanındaki çalıșmalar, sektörün güncel gelișmeleri, önemli AR-GE çalıșmaları, firmaların 
piyasadaki mevcut konumları ve üretimleri genel içerikte yer almaktadır. Sektörün tedarik zincirindeki bütün 
unsurlar, haber, gündem, dosya, teknik tekstil, söyleși ve makale bașlıklarında okuyuculara sunulmaktadır.

Tekstil makinaları, teknolojileri, yedek parça ve aksesuarları, tekstil kimyasalları ve yardımcı maddeleri, elyaftan 
ipliğe, dokumadan terbiyeye kadar bütün tekstil üretim süreci, satıș ve sonrasındaki hizmetler, sektör kurum 
ve kurulușları ile firmaların çalıșmaları bu bașlık altında yer almaktadır. Haberler, sektör ve güncel gelișmeler 
hakkında okuyucuları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Haber

Gündem

Dosya

Hızlı bir üretim-pazarlama süreci olarak öne çıkan tekstil 
sektöründe gündemi belirleyen önemli etkinlik ve 
organizasyonlar, kurum ve kurulușların çalıșmaları detaylı 
olarak bu bașlıkta toplanmıștır. Tekstil, teknik tekstil, 
teknoloji, kimyasallar vb. bașlıklardaki fuarlar Gündem’de 
okuyucularla bulușmaktadır. Bu bașlıkta, sektör 
temsilcilerinin güncel gelișmelere dair görüșleri 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 gelișmelerinin 
yanı sıra, uzun süreli yapısal konularını da içermektedir. Dosya çalıșmaları, 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 dönüșümü ile sürdürülebilirlik, verimlilik ve tasarruf gibi yükselen 
yeni değerleri de sektör çerçevesinden ele almaktadır.
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Setting up its 
first independ-
ent sales and 
marketing office 
in Istanbul, the 
Lenzing Group 
together with 
its growing field 
force, aims to 
provide better 
sales and mar-
keting services 
to the Turkish 
market. 

Botanik selüloz elyaf üreticisi Lenzing Gru-
bu, ilk bağımsız satış ve pazarlama ofisini 
19 Nisan’da İstanbul’da açtı. Müşterilere 

daha yakın olma hedefiyle yola çıkan Lenzing 
Grubu,  Lenzing™ elyaflarıyla yapılan uygula-
maları müşterilere yakından göstermek için bir 
de showroom hazırladı.  Lenzing AG CFO’su 
�omas Obendrauf, AMEA Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Vineet Singhal, Türkiye MEA Ticari 
Direktörü ve Lenzing Elyaf A.Ş Yönetim Kuru-
lu Başkanı Jürgen  Eizinger’in yanı sıra Lenzing 
Elyaf A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Niyazi Bahar ve Türkiye İş Geliştirme Müdürü 
Hale Saraçoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen açılışa 
Lenzing müşterileri ve basın mensupları katıldı.

Türkiye ofisi hakkında değerlendirmelerini pay-
laşan Lenzing AG CFO’su �omas Obendrauf, 
“Amacımız müşterilerimizin bize doğrudan ve 
hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak.  Yeni ku-
rumsal stratejimiz  sCore TEN’e göre, müşterile-
rimizi n yakınında olmak satış ve pazarlamanın  
en önemli öğelerinden biri. Bu nedenle sahada 
doğrudan ulaşılabilir olmak çok önemli.” sözle-
rine yer verdi.

The Lenzing group, leading in the produc-
tion of botanic cellulose fibers, has set up 
its first independent sales and marketing 

office in Istanbul on Wednesday, 19 April 2017. 
Starting off with the aim to have greater proxim-
ity to its customers, the Lenzing Group also laid 
out a showroom so as to bring the applications 
for LenzingTM fibers to life for its customers. 
�e opening ceremony, which was realized with 
the participation of �omas Obendrauf, CFO of 
Lenzing AG, Vineet Singhal, Senior Vice President 
AMEA (Asia, Middle East and Africa), Jürgen 
Eizinger, Commercial Director Turkey & MEA 
and Chairman of Lenzing Elyaf A.S, Niyazi Bahar, 
Vice Chairman of Lenzing Elyaf A.S. and Hale 
Saraçoğlu, responsible for Business Development 
Turkey, hosted Lenzing’s customers as well as the 
members of the press.

�omas Obendrauf, CFO of Lenzing AG, sharing 
his assessments regarding their new office in Tur-
key, quoted his wordings as follows; “Our goal is 
to be available to our customers both quickly and 
directly. In our new corporate strategy sCore TEN, 
proximity to our customers is one of the most im-

Lenzing Grubu Türkiye 
Faaliyetlerine Hız Verdi
The Lenzing Group Steps Up Its 
Activities in Turkey
İstanbul’da kendi ofisini açan Lenzing Grubu, büyüyen 
kadrosu ile Türkiye pazarına daha iyi satıș ve pazarlama 
hizmeti vermeyi hedefliyor. 
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“İstanbul ofisimiz üretim tesisleri ve grubumuza ait diğer 
ofislerde daha yoğun bir etkileşim içerisinde olma fırsatını 
sunuyor. Ayrıca müşterilerimize verdiğimiz hizmeti de iyileş-
tirecek.” açıklamasına yer veren AMEA (Asya, Orta Doğu ve 
Afrika) Kıdemli Başkan Yardımcısı Vineet Singhal ise, bu doğ-
rultuda 11 kişinin istihdam edildiğini hatırlattı.

Showroom Tüm Müşterilere Açık Olacak
Farklı Lenzing™ elyaflar, işlenmiş ürünler ile bitmiş tekstil ve 
nonwoven uygulamalarının sergilendiği showroom tüm müş-
terilere açık olacak. Lenzing Grubu’nun son inovasyonları da 
showroomda sergilenecek.  Türkiye MEA Ticari Direktörü ve 
Lenzing Elyaf A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Eizinger: 
“Ofisimiz bir buluşma yerinin yanı sıra, her yönüyle Lenzing™ 
elyaf dünyasının tanıtıldığı bir yer olacak. Müşterilerimize 
yakın olmak bölgesel yeniliklere eşlik etmemize ve müşteri-
lerimizle birlikte piyasaya yeni ürünler sürmemize yardımcı 
olacak. Türkiye tekstil ürünleri işlemesinde önemli bir oyun-
cu olmasının yanı sıra, cazip bir tüketici pazarı.” sözlerine yer 
verdi.  Lenzing Elyaf A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Niyazi Bahar ve Türkiye İş Geliştirme Müdürü Hale Saraçoğlu 
ise ürün kalitesinin iyileştirilmesi için elyaflarının işlenme sü-
recine rehberlik etmelerinin çok önemli olduğuna değinerek, 
merkezin bu anlamda müşterilerine önemli avantajlar sınaca-
ğını kaydetti.

portant elements for sales and marketing. With this in mind being 
directly available at the site is crucial.”“Our office in Istanbul gives 
us the possibility to interact more extensively with the production sites 
and the other offices in our group. It will also improve the service we 
offer our customers”, Vineet Singhal, Senior Vice President AMEA 
(Asia, Middle East and Africa) comments and mentions that in this 
direction they had appointed a team of 11 employees in Istanbul. 

Our Showroom Is Open to All Customers
A showroom featuring the different LenzingTM branded fibers, the 
processed products and the final applications for both textiles and 
nonwoven products is open to all customers and business associates. 
�e latest innovations of the Lenzing group will also be on display 
here. Jürgen Eizinger, Commercial Director Turkey & MEA and 
Chairman of Lenzing Elyaf A.S., stated as follows; “Our office should 
be a meeting-place and among other things somewhere where the 
multi-faceted Lenzing™ fiber world can be presented. Being close to 
our customers will allow us to accompany regional innovations and 
bring new products to the market together with our customers. Tur-
key is an important textile processor as well as being an interesting 
consumer market.” In their statements, Niyazi Bahar, Vice Chairman 
of Lenzing Elyaf A.Ş. and Hale Saraçoğlu, responsible for Business 
Development Turkey, indicated that in order to enhance the quality 
of their customers demand, it was important that they guided the 
processing of their fibers at all phases of the value-added chain. 
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Domotex Turkey 
Fair which will 
be held in Ga-
ziantep Middle 
East Fair Center 
on 22- 25 May is 
getting ready to 
bring together 
domestic and 
foreign carpet 
makers.  

Domotex Turkey, 22-25 Mayıs 2017 
tarihleri arasında 4. kez Gaziantep’te 
gerçekleşecek. Gaziantep Ticaret Odası 

(GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıla-
rı Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası 
(GHO) ve Hannover Fairs Turkey işbirliği ile ger-
çekleşecek olan fuar, sektörün önde gelen marka-
larını tek çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. 
Türkiye, Belçika, Çin, Danimarka, Hindistan, 
Endozenya, İran, Ürdün, Rusya ve Özbekistan’dan 
toplam 203 firma 21 bin 509 metrekare alanda 
en yeni ürünlerini sergileyecek. Fuar, makina ha-
lısı sektörünün Avrasya’daki en önemli buluşması 
olarak öne çıkmaya hazırlanıyor. Makine halıları-
nın yanı sıra; el-dokuma halıları, kilim, tekstil yer 
döşemeleri, elastik yer döşemeleri, laminant, ahşap 
ve parkeler de fuar boyunca sergilenen ürünler ara-
sında yer alacak.

Uluslararası Alım Heyetleri Gaziantep’te
Halının merkezi Gaziantep’te gerçekleşecek olan 
Domotex Turkey, katılımcı firmalara Türkiye ve 
Ortadoğu’da yeni iş bağlantıları için önemli fır-
satlar sağlarken, sektörün ticaret hacminde kayda 
değer bir artış sağlanmayı hedefliyor. Domotex 
Turkey, Ekonomi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 
Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında 
bu yıl ilk kez, Arnavutluk, Bulgaristan, Irak, İsrail, 
Ürdün, Tunus ve Özbekistan’dan satın alma heyet-

Domotex Turkey will be carried out on 22- 
25 May 2017 in Gaziantep for the 4th 
time. �e fair which will be done with 

the collaborations of Gaziantep Chamber of Com-
merce (GTO), Association of Southeastern Anato-
lia Carpet Exporters (GAHİB), Gaziantep Carpet 
Makers Chamber (GHO) and Hannover Fairs Tur-
key is getting ready to bring together sector’s leading 
brands under single roof. 203 firms from Turkey, 
Belgium, China, Denmark, India, Indonesia, Iran, 
Jordan, Russia and Uzbekistan will exhibit their 
brand- new products on 21 thousands 509 square 
meter of area. Fair is getting ready to shine out as 
Eurasia’s most important meeting of machine- 
made carpet. In addition to machine- made carpets, 
hand- knotted carpets, rugs, textile floor covering, 
resilient floor coverings, laminated floorings, wood-
en and parquets will be among the products to be 
exhibited throughout the fair. 

International Procurement Committees 
are in Gaziantep 
As Domotex Turkey which will be realized in Ga-
ziantep, the center of carpet, provides new business 
contacts in Turkey and Middle East for exhibitor 
firms, targets to have a significant increase at trade 
volume of the sector. Domotex Turkey will host 
procurement committee from Albania, Bulgaria, 
Iraq, Israel, Jordan, Tunisia and Uzbekistan for the 

Halı Üreticileri Halının 
Merkezi Gaziantep’te 
Bulușuyor
Carpet Makers Are Getting Together 
In Gaziantep, The Center Of Carpet 
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi‘nde 22-25 Mayıs tarih-
lerinde gerçekleștirilecek olan Domotex Turkey Fuarı, yerli 
ve yabancı halı üreticilerini bulușturmaya hazırlanıyor.
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lerini ağırlayacak. Bunun yanı sıra Türkiye’nin alım gücü, sektör 
dernek ve birlikleri ile birlikte organize edilen Anadolu Delegasyon-
ları programı kapsamında yansıtılacak. 

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Başkanı 
Salahattin Kaplan, yaptığı  değerlendirmede halıcıların bugüne ka-
dar başarıyla göğüsledikleri sektörü daha ileri taşımanın planlarını 
yaptığını söyledi. Fuarın halının başkentinde gerçekleştirilecek ol-
masının da ayrı bir avantaj olduğuna dikkat çeken Kaplan, “Bir-
birinden değerli halı markalarının faaliyet gösterdiği Gaziantep, 
makine halısında söz söyleyen bir şehirdir. Dünyada dokunan 4 
halıdan biri Gaziantep menşelidir. Halının başkentinde böylesine 
önemli bir organizasyon yapılıyor olması bizleri mutlu ediyor” söz-
lerine yer verdi.

“Yenilikçi Ürünlerle Devam Etmeliyiz”
Bugün halıda aranan şehir olmanın gururunu yaşadıklarını ifade 
eden Kaplan, “Bu gururu gelecek nesillere de aktarabilmemiz için 
yenilikçi ürünlerle yola devam etmeliyiz. Sektör temsilcileri bunun 
farkında ve her geçen gün farklı ürünlerle üreticiyi şaşırtmaya devam 
ediyorlar” ifadelerine yer verdi. Türkiye’deki halı üretiminin yaklaşık 
yüzde 85’inin makine halısı olduğunu ve bunun da yüzde 89’unun 
Gaziantep’te dokunduğuna dikkati çeken Kaplan, “Son yıllarda ileri 
teknoloji makinelerde dokunan halılar, Amerika’dan Çin’e, Suudi 
Arabistan’dan, Almanya’ya kadar ihraç edilmektedir. Dünyanın en 
ücra köşelerinde bile Gaziantep’te dokunan halıları görmek müm-
kün. Domotex Turkey, Gaziantep’in halıcılıkta geldiği noktanın gös-
tergelerinden biridir. Farklı ülkelerden de halıcıların katılacağı fuar, 
hem sektör hem de şehir için önemli.“ sözlerine yer verdi.

first time this year within the scope of International Procurement 
Committee with the support of the Ministry of Economy. Besides, 
Turkish purchasing power which is organized with sectoral associ-
ations and foundations will be organized with sectoral associations 
and foundations. 

Salahattin Kaplan, President of Association of Southeastern Anatolia 
Carpet Exporters (GAHİB), says they are planning to carry the sec-
tor forward that the carpet makers have successfully stood to until 
now. Mr. Kaplan who also underlines that the fair will be held in the 
center of carpet is an advantage, says “Gaziantep where lots of pre-
cious carpet brands carry on business; city having right to say word 
on machine- made carpet. One of four carpets made in the world is 
originated from Gaziantep. 

“We Need To Keep On With Innovative Products”
Mr. Kaplan who states that they have the proud of being the city for 
searching on carpet, gives place the following words “In order to trans-
fer this proud to the next generations, we need to keep going with 
innovative products. Sector representatives are aware of this and each 
passing day they continue to surprise manufacturers “.  Mr. Kaplan 
who remarks that about 85% of Turkish carpet manufacture are ma-
chine- made carpet and 89% of this are made in Gaziantep, says “In 
recent years, carpets made on advanced technology are imported from 
USA to China, from Saudi Arabia to Germany. It is possible to see 
carpets manufactured in Gaziantep even in the back of the beyond. 
Domotex Turkey is one of the signs which Gaziantep has reached the 
point at carpet business. �e Fair in which carpet makers from different 
countries will participate is important for both the sector and the city“. 
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ShanghaiTex, 
at its edition to 
be actualized in 
November, will 
be giving wide 
coverage to de-
velopments ta-
king place in the 
field of e-com-
merce and its 
reflections on 
order processes 
within manufac-
turing platforms.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2018media kit

Teknik Tekstiller-Nonwovens 
Kullanım alanı sürekli genișleyen teknik tekstiller ve nonwoven ürünler, Textil Dünyası’nın editoryal 
içeriğinde önemli bir yere sahiptir. Uzay teknolojilerinden medikal uygulamalara, giyimden otomotiv 
ve inșaat çalıșmalarına kadar birçok alanda her geçen gün kullanımı artan bu teknik tekstiller ve 
nonwoven ürünler konusunda okuyucular detaylı olarak bilgilendirilmektedir. 

5

Teknoloji
Yoğun bir teknolojik alan olan tekstil sektörünün teknoloji ve ekipmanları, 
yedek parça ve aksesuarları en güncel konular arasında yer almaktadır. Bu 
bașlıkta, teknolojik gelișmeler, AR-GE çalıșmaları ve yatırımları, pazarın 
yeni teknolojilerden beklentileri ve yeni nesil teknolojilerin sektöre sunduğu 
yeni olanaklar bu çerçevede değerlendirilmektedir.

Söyleși
Tekstil sektörü profesyonel ve uzmanların hem yönetim hem de üretim 
așamasında söz sahibi olduğu niș bir alandır. Bu nedenle, bu uzmanlarla 
hem sektörün güncel durumu hem de yenilikler hakkında söyleși ve röportajlar 
gerçekleștirilmektedir. Sektör temsilcilerinin görüș ve değerlendirmelerine 
odaklanan bu söyleșiler; okuyucuları hem firmalar bazında hem de sektörün 
küresel ve yerel görünümü hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Makale
Tekstil sektörünü yakından ilgilendiren, sektöre farklı bir bakıș 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 bașlıklarını șunlar 
olușturmaktadır; tekstil teknolojileri ve yenilikler, elyaf segmentindeki gelișmeler, iplik ve kumaș süreçlerinde 
yenilikler, doğa dostu-sürdürülebilir üretime dönük yenilikçi teknolojiler, AR-GE çalıșmaları. 

www.tekstildunyasi.com.tr
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The India ITME 
Exhibition, 
where latest 
innovations in 
textile machi-
nery and tech-
nologies were 
exhibited, wel-
comed interna-
tional exhibitors 
and visitors at 
its 10’th edition.

Tüm dünyadan tekstil sektörü temsil-
cilerini, makine ve teknoloji üretici-
lerini buluşturan India ITME Fuarı 

bu yıl yapılan onuncu edisyonu ile birlikte 
40. yılını geride bıraktı. Tekstil sektöründe 
düzenlenen önemli etkinlikler arasında yer 
alan India ITME, bu yıl 3-8 Aralık 2016 ta-
rihinde Mumbai Kongre ve Sergi Merkezi’n-
de gerçekleştirildi. 

Açılışı Hindistan ITME Derneği Genel Di-
rektörü Seema Srivastava ve Başkan Sanjiv 
Lathia tarafından gerçekleştirilen organizas-
yon, tekstil teknolojilerinin yanı sıra, hazır 
giyim konfeksiyon makineleri, tekstil üreti-
mine yardımcı makineler ve tekstil sektörü 
için boya ve kimyasal ürünlere yönelik geliş-
meleri sergiledi. 4 yılda bir gerçekleştirilen, 
tekstil sektöründeki yeni teknolojiler ve üre-
tim çözümlerinin yer aldığı fuar, küresel pi-
yasanın güçlü oyuncularını bir araya getirdi.

6 gün boyunca tekstil endüstrisine yönelik 
yeniliklerin ve modern teknolojilerin odak 
noktası olan India ITME Fuarı’nda 38 ül-
keden 1000’den fazla katılımcı ile yer aldı.  

India ITME Exhibition, bringing together rep-
resentatives of the textile industry, machinery 
and technology manufacturers from all over the 

world, this year left 40 years behind with its tenth 
edition. India ITME, taking place as one of the 
most important events carried out within the textile 
industry, this year was held between the dates of De-
cember 3-8, 2016 in the Mumbai Convention and 
Exhibition Centre. 

�e event, which was organized by the Executive 
Director of India ITME Society, Seema Srivastava 
and Chairman of the India ITME Society, Sanjiv 
Lathia, in addition to textile technologies, also ex-
hibited machines used for garment manufacturing, 
auxiliary machinery for textile processing and the 
developments taking place in dyes and chemical 
products devoted to the textile industy. Held every 
four years, the exhibition that gives place to the new 
technologies and production solutions in the textile 
industry, brought together the powerful players of 
the global market.

At the India ITME Exhibition, where the focal 
point over the course of the 6 days was placed on 
the innovations and modern technologies devoted 

Tekstil Endüstrisi 
Hindistan’da Buluștu
The Textile Industry 
Met In India
Tekstil makine ve teknolojilerine yönelik son yeniliklerin 
sergilendiği India ITME Fuarı, onuncu edisyonu ile 
uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri ağırladı.
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Fuara katılan ülkeler arasında, Tayvan, İtalya, İsviçre, Çin, 
Fransa, Almanya, Avusturya ve Türkiye gibi önemli tekstil 
teknoloji üreticisi ülkeler yer aldı.

Uluslararası Makine Üreticileri ITME’deydi
TEMSAD ve Makine Tanıtım Grubu (MTG) işbirliği ile 
tanıtım faaliyetlerine hız veren Türk tekstil makine üretici-
leri dikkat çeken katılımcıların başında yer aldı. Özellikle 
iplik, dokuma ve kimyasal &boya sektörlerine yönelik tek-
nolojik gelişmelerle yerel ve bölgesel ziyaretçilerin odağında 
yer alan olan Türk makineciler, son teknolojileri ziyaretçile-
rin beğenisine sundu. 

Uluslararası makine üreticilerinin yer aldığı fuar kapsa-
mında birçok ülke, özel organizasyonlara yer verdi. İsviçre 
Makine Üreticileri Birliği Swissmem de bu kapsamda bir 
gala yemeği düzenledi. Yemeğe İsviçreli makine üreticileri-
nin yanı sıra Hindistan ve Bhutan İsviçre Başkonsolosu Dr. 
Andreas Baum da katıldı.

Fransız Tekstil Makine Üreticileri Birliği (UCMTF) çatısı 
altında India ITME 2016 Fuarı’nda yer alan Fransız Ma-
kineciler ise uzun elyaf eğirme, iplik bükme ve kontrol, ısı 
ayarlama, halı sistemleri, nonwoven, boyama, apreleme ve 
geri dönüşüm alanlarındaki yenilikleri tanıttı. Son inovas-
yonlarını Hindistan’da sergileyen Fransız tekstil makine 

to the textile industry, more than 1000 participants from 38 countries 
took place. Major textile technology producing countries such as Tai-
wan, Italy, Switzerland, China, France, Germany, Austria and Turkey, 
were among the participating countries of the exhibition. 

International Machine Manufacturers at ITME
�e Turkish textile machinery manufacturers, accelerating their 
promotional activities through the cooperation carried out between 
the Textile Machinery and Accessories Industrialists’ Association 
(TEMSAD) and Machinery Promotion Group (MTG), took place 
amongst the leading participants of the event.  

�e Turkish machinery manufacturers, being the focal point of local 
and regional visitors, particularly with their technological develop-
ments devoted to the yarn, weaving, chemical and dyes industries, 
presented the latest technological advancements to the visitors.

In the scope of the Exhibition, where international machinery manu-
facturers took part, many countries gave place to special organizations. 
�e Swiss Association of Mechanical and Electrical Engineering In-
dustries, Swissmem, also held a gala dinner within this framework. 
In addition to the Swiss Machinery Manufacturers, the Ambassador 
of Switzerland to India and Bhutan, Dr. Andreas Baum also joined. 

Participating in the India ITME 2016 Exhibition under the umbrel-
la of the French Textile Manufacturers Association (UCMTF), the 
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İplik eğirme, nonwoven, yapay elyaf ve taraklama çö-
zümleri konusunda uzman makine üreticilerinden 
Trützschler, geliştirdiği veri yönetim sistemi T-Data ile 

iplik hazırlama grubunda oluşan verileri toplayıp, daha az 
maliyet ve iş gücü ile  bu bilgilerin üst düzeyde bir sisteme 
aktarılmalarına, değerlendirilmelerine ve görüntülenip hafı-
zaya alınmalarına imkan sağlıyor.

Trützschler’in gerçek zamanlı iz-
leme sistemi T-DATA, iplik üre-
timinde günlük işler için önemli 
verilerle yönetim sağlıyor. Sis-
tem web tabanlı olduğu için 
veriler her zaman ve her yerde 
kullanılabiliyor.

Bireyselleştirme ve Entegras-
yon
T-DATA, kolay kullanımı ve ki-
şiselleştirilebilir özellikleri ile de dikkat çekiyor. T-DATA 
kullanıcının gereksinimlerine göre kolayca kişiselleştirile-
bilirken, sistem üst düzey müşteri sistemlerine kolay veri 
aktarımı yapılmasına olanak tanıyor. Trützschler tarafın-
dan anlamlı verilerle doğru bilgi elde etmek için bir dizi 

Being one of the world’s leading textile machinery manufactur-
ers and specialised in machines, installations and accessories for 
spinning preparation, the nonwovens, man-made fiber and 

the card clothing industry, Trützschler, via its data management system 
T-DATA, collects the data from the data storage in the readily accessible 
T-Records database and enables the data transfer to higher-level systems 
so as to be evaluated and recorded, while reducing the costs as well as 

the labour. 

T-DATA, the real-time monitoring system 
from Trützschler, provides management 
with solid data for the daily routine in spin-
ning. Since the system is web-based, the 
data are available anytime and anywhere. 

Individualisation and Integration
T-DATA stands out with its features con-
sisting of; ease of installation and the abil-
ity for individualisation, the user interface 

can easily be adjusted to the specifications of the customer. While 
T-DATA can be intuitively individualised and precisely tailored to the 
requirements of the user, the system also allows easy data transfer to 
higher-ranking customer systems. Trützschler has developed a number 
of sensors to determine the right and relevant data which is crucial for 

Trützschler’den Özel Veri 
Yönetim Sistemi   
An Exclusive Data Management 
System by Trützschler
Trützschler, geliștirdiği veri yönetim sistemi T-Data ile 
iplik ișletmelerine önemli avantajlar sunuyor.

The data management system T-DATA, which is developed 
by Trützschler, offers spinning mills many advantages.
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T-DATA kullanıcı-
nın gereksinimle-
rine göre kolayca 
kișiselleștirilebi-
lirken, sistem üst 
düzey müșteri 
sistemlerine kolay 
veri aktarımı ya-
pılmasına olanak 
tanıyor. 

sensör geliştirdi. Bu amaçla geliştirilen 
optik sensör WASTECONTROL, üfle-
me odasındaki temizleyicilerin atık ka-
litesini izlemek için kullanılıyor. WAS-
TECONTROL ile gereksiz fiber kaybı 
önleniyor. NEPCONTROL ise tarak 
makinelerinde, tarak tülbentindeki nep-
leri, atık parçaları ve tohum zarfı kırın-
tılarını sayar. Alınan veriler hedeflenen 
bakıma olanak tanır. Tarak makineleri, 
cer makineleri ve penye makinelerindeki 
DISC MONITOR sensörleri ise sinyal-
lerin spektrogram analizi yoluyla ortaya 
çıkan arızaların erken tespit edilmesi-
ni sağlıyor. Güç tüketimi, makinelerde 
özel enerji sayaçları tarafından izleniyor. 
T-DATA, ayrı makinelerin sapma değer-
lerini gösterebilir. Bu durum, hedeflen-
miş bakımın yapılmasına olanak tanıyor.

Trützschler’in bu özel sensörleri, önemli 
kalite verilerinin yönetimi ve değerlen-
dirmesini  sağlayarak işletmelere daha 
verimli bir üretim süreci sunuyor.

obtaining meaningful information. �e optical 
sensor WASTECONTROL, which is devel-
oped for this purpose, is used to monitor the 
waste quality of the cleaners in the blow room 
and thus, prevents unnecessary fiber loss. Tak-
ing place on the cards, the NEPCONTROL 
counts the neps, trash particles and seed-coat 
fragments in the card web. �e data obtained al-
lows targeted clothing maintenance. Moreover, 
the signals of the DISC MONITOR sensors on 
cards, draw frames and combers enable the early 
detection of emerging faults via the spectrogram 
analysis. Power consumption is monitored by 
special energy meters in the machines. T-DATA 
shows the deviating values of individual ma-
chines. �is allows a very targeted maintenance. 

�ese special sensors, all of which are developed 
and manufactured by Trützschler, offer a new 
dimension in the management of data quality 
as well as providing an analysis that expands the 
limits of productivity, making a higher quality 
level accessible and thus, enhancing the efficien-
cy of the  production process of spinning mills. 
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Dilo Group, one of 
the most important 
producers in the 
field of nonwoven 
technologies, will 
be providing 
information 
regarding its 
machine program 
from fibre 
preparation to 
finished 
needlefelt at 
the INDEX 
Exhibition.

Uluslararası nonwoven üreticileri, 4-7 
Nisan 2017 tarihleri arasında İsviç-
re’nin Cenevre kentinde düzenlenecek 

INDEX Fuarı‘nda bir araya gelecek. Nonwoven 
teknolojilerine dair yeniliklerin tanıtılacağı fuarda 
yer alan Dilo Group;  DiloSpinnbau, DiloTema-
fa, DiloMachines ve DiloSystems birimleriyle he-
men hemen tüm uygulamalar için sunduğu özel 
üretim hatlarını sergileyecek.

Dilo Group birimleri tarafından ITMA 2015 
Fuarında lansmanı yapılan yeni teknolojiler, 
INDEX Fuarı’nda kullanıcılara yakından tanı-
tılacak. DiloTemafa, yüksek üretim hızlarında 
birkaç açma kademesi kullanılarak daha uzun 
elyafların yumuşak bir şekilde açılması için yeni 
olanaklar sunuyor. DiloSpinnbau’nun VectorQu-
adroCard’ı, ise ara bölümün basit ve hızlı bir 
şekilde değiştirilmesi ile farklı tarak türlerini bir 
tarağın içinde birleştiriyor. Yeni tasarlanmış dağı-
tım sistemi paralel, rastgele veya yoğunlaştırılmış 
ağların üretimine izin vermek için esnektir. Açık 
dozaj beslemesinin avantajlarıyla ince dozajlama-
ya izin veren hacimsel bir sistemin prensiplerini 
birleştiren yeni tarak besleme sistemi Unifeed, 
aynı zamanda bu yeni tarağa adapte edilmiştir. 
DiloMachines’in yeni sunulan yatay çaprazlama 

International nonwoven producers will be meet-
ing in Geneva, Switzerland, from April 4 – 7, 
2017 on the occasion of the INDEX exhibi-

tion. Taking part in the exhibition, where innova-
tions devoted to nonwoven technologies will be in-
troduced, Dilo Group with its units; DiloSpinnbau, 
DiloTemafa, DiloMachines and DiloSystems, will 
be displaying its tailor-made production lines, of-
fered from one supplier for almost all applications. 

�e new technologies, which had first been pre-
sented at the ITMA 2015 Show in Milan, Italy by 
Dilo Group units, will be introduced at the IN-
DEX Exhibition, providing users a more ‘in depth 
look. DiloTemafa offers new possibilities for the 
gentle opening of longer fibres at high throughput 
speeds using several opening stages. �e Vector-
QuadroCard by DiloSpinnbau; combines different 
types of card within one card by a simple and fast 
changeover of the intermediate section. �e new-
ly designed delivery system is also flexible to allow 
the production of parallel, random or condensed 
webs. �e new card feeding system Unifeed that 
combines the principles of a volumetric system al-
lowing fine dosing with the advantages of an open 
vibration chute feed is also adapted to this new card. 
�e newly presented horizontal cross layer DLSC 

Dilo Group 
INDEX’te 
DiloGroup 
at INDEX
Nonwoven teknolojilerinin önemli üreticilerinden Dilo 
Group, INDEX Fuarı’nda elyaf hazırlığından mamul 
iğneleme keçesine uzanan geniș ürün yelpazesi 
hakkında bilgi verecek.
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DLSC 200’ü, kullanılan elyaflara bağlı olarak 200 m/dakikalık 
elektro-mekanik bir besleme hızı ile çapraz geçiş teknolojisinde 
yeni standartlar belirledi. DiloMachines’in yeni iğne modülü tek-
niği 22 iğneyi bir plastik desteğe gömer ve çok yüksek iğne yo-
ğunluğuna sahip iğne kartonlarında kullanılır. Bu modüller, iğne 
kartonlarının hızlı ve hassas şekilde doldurulmasına sağlar. De-
ğişken iğne düzenlemeleri ile dikiş dağılımındaki kötü noktaların 
ortadan kaldırıldığı Variopunch teknolojisi, böylece daha homo-
jen ve daha yüksek bir yüzey kalitesi oluşturur. Bu iğne modülü 
teknolojisi, ilk olarak İtalya’daki ITMA 2015’de sunulan kompakt 
hatta kullanıldı.

Dilo Group’tan Kompakt Hat
Bu kompakt hat, karbon gibi özel liflerden üretilen yüksek kaliteli 
iğne keçeleri üretimi için tasarlandı. Sadece laboratuvarlar için kü-
çük üretim hatları ve kâğıt makinesi keçeleri için büyük iğneleme 
hatları değil, aynı zamanda kesikli liften iğneleme keçesi imalatı 
için tüm makineler Dilo Group portföyünü tamamlıyor. 

Müşteri ihtiyaçlarına göre optimum üretim hattı tedarik etmek 
için gerekli teknik bilgiye ve teknolojiye sahip olan Dilo Group, 
dünya genelindeki nonwoven endüstrisine 300’den fazla üretim 
hattı tedarik etti. Tekstil araştırma merkezinde yürüttüğü mü-
hendislik ve Ar-Ge çalışmaları ile son derece modern ve yenilikçi 
üretim hatlarını müşterileri ile buluşturan Dilo Group, Cenevre 
INDEX Fuarı’nda yer alan standında tüm yeniliklerini yakından 
tanıtacak.

200 from DiloMachines sets new standards in cross lapping tech-
nology with an electro-mechanical web infeed speed of 200 m/min 
depending on the fibres used. �e new needle module technique of 
DiloMachines embeds 22 needles in a plastic support and is used in 
needle boards with very high needle density. �ese modules result in 
a fast and precise filling of needle boards. �e Variopunch needling 
technology where bad spots in stitch distribution are eliminated by 
variable needle arrangements thus creating a more homogeneous and 
higher surface quality, was first used in the compact line presented on 
the ITMA 2015 in Milan, Italy.

Compact Line by Dilo Group 
�is compact line has been designed for the production of high qual-
ity needlefelts from special fibres such as carbon. It completes the 
portfolio of Dilo Group that includes not only small production lines 
for laboratories and large needling lines for papermachine felts but all 
machines for the production of needlefelts from staple fibres. 

DiloGroup has delivered more than 300 production lines to the non-
wovens industry worldwide and thus has the required know-how and 
a complete range of machines to supply the optimum production 
line for your requirements. With their highly modern and innovative 
production lines, conducted in their own textile research centers and 
that are the result of continuous engineering development work as 
well as steady product development, Dilo Group will be introducing 
all of its innovations at their booth in the INDEX Exhibition, to be 
held in Geneva. 

20  Tekstil Dünyası

www.tekstildunyasi.com.tr

Tekstil makineleri üretimine, 1988 yılından bu yana mühen-
dislik imzasını atan Beneks, kesintisiz olarak tekstil sektö-
rüne hizmet ediyor. Apre ve kumaş hazırlama makineleri 

konusunda uzmanlaşan, 1998 yılında ürün gamına kumaş boyama 
makinelerini de dâhil eden firma, faaliyetlerini İstanbul Beylikdüzü’n-
de yer alan, 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasında sürdürü-
yor. Beneks Makine, Ar-Ge destekli norm ve standartlar ölçeğinde 
kaliteli üretim yaparak, müşterilerinin talep ettiği servis veya teknik 
desteği en hızlı ve en üst düzeyde veriyor. Ürün gamında, kumaş bo-
yama, kumaş terbiye ve kumaş yıkama makineleri bulunan Beneks, 
üretiminin yüzde 65’ini ihraç ediyor.

Yeni Teknolojisi ile KTM 2016’da
Ürettiği tekstil makinelerinde, daima kaliteyi ve müşteri memnuniye-
tini ön planda tutarak adından söz ettiren Beneks, Kahramanmaraş 
Tekstil Makineleri Fuarı KTM 2016’ya katılacak. Kahramanma-
raş’ın bölge için çok önemli olduğunun altını çizen Beneks Makine 
Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Birben, şehrin tekstilin merkezi 
konumunda bulunduğunu belirtti. Bölgedeki tekstil işletmelerinin 
kendileri için önemli bir pazar olduğunu ve daha önce burada bu-
lunan birçok firma ile çalıştıklarını söyleyen Birben, KTM 2016 ile 
daha büyük işlere imza atmak istediklerini vurguladı. Makine sektö-
ründe önemli bir marka olan Beneks, KTM 2016’da yeni geliştirdiği 
EKODYE kumaş boyama makinesini çalışır vaziyette sergileyecek.

KTM 2014’te Dikkatleri Üzerine Toplamıştı
Geçtiğimiz yıl düzenlenen KTM 2014 ile yeni müşterilere ulaşarak iş 

Beneks, known with its engineering in textile machin-
ery manufacturing since 1988, serves non-stop in 
the industry. Expert in finishing and fabric process 

machines, the company serves for the industry with a fac-
tory of 2.000 square meter located in Beylikdüzü/İstanbul. 
Beneks Makine, delivers quick and high-quality service and 
technical support to its customers besides its high-standard 
R&D and manufacturing. Beneks, whose product range 
comprises of fabric dyeing, finishing, and washing ma-
chines, exports 65% of its production. 

New Technology in KTM2016
Beneks, distinguished with its high-quality textile machines 
and customer satisfaction, attends Kahramanmaras Textile 
Machinery Show KTM 2016. Emphasizing that Kahraman-
maras has an important role for the region, Hüseyin Bir-
ben-Chairman of the Executive Board of Beneks- has stated 
that the city is the heart of textile. Birben, saying that the 
companies around the region are of importance for them-
selves and that they have been working with them for a long 
time, has declared that they would like to make more busi-
ness via KTM2016. One of the most important brands in 
the machinery industry, Beneks will be presenting its new-
ly-developed EKODYE fabric dyeing machine operatively. 

Attracted attention in KTM2014
Stating that they enlarged their volume of business with new 

Beneks, Yenilikleri İle 
KTM 2016’da
BENEKS with its Innovations in 
KTM 2016

Tekstil makine sektörünün tanınan markası Beneks, KTM 
2016’da son ürünü EKODYE kumaș boyama makinesini 
ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 

One of the well-known brands of the textile industry, Beneks 
will be introducing its latest product EKODYE fabric dyeing 
machine in KTM2016.
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Beneks, 
Kahramanmaraș 
Tekstil 
Makineleri 
Fuarı 
KTM 2016’ya 
katılacak

hacimlerini geliştirdiklerini ifade eden Hü-
seyin Birben, bölgedeki mevcut müşterile-
riyle daha sağlam iletişim kurduklarını be-
lirtti. Beneks, KTM 2014’te Maxiflux-HT 
kumaş boyama makinesini tanıtmış ve 
dikkatleri üzerine toplamıştı. Ayarlı düze, 
elektromanyetik flowmetre, ana pompa 
invertörü, makine yıkama nozulu, oransal 
ısıtma ve soğutma senkronize yıkama özel-
likleri ile ön plana çıkan makine, ziyaretçi-
ler tarafından yoğun ilgi görmüştü.

customers in KTM2014, Hüseyin Birben said 
that they also strengthened their communica-
tion with the current customers around the re-
gion. Beneks introduced Maxiflux-HT fabric 
dyeing machine in KTM2014 and attracted a 
lot of attention. Distinguished with its special 
options as adjustable nozzle, electromagnet-
ic flowmeter, main pump inverter, machine 
washing nozzle, proportional heating and 
cooling, synchronized washing, the machine 
saw interest by the visitors at the fair event.
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DOSYA: Dokuma teknolojilerinde öne çıkan yenilikler 
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Haziran
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DOSYA: Tekstil Kimyasalları
SÖYLEȘİ: Tekstilde yeni hedef pazarlar
NONWOVEN:  Kaplanmıș ve lamine edilmiș tekstiller
PANAROMA: BTMA- İngiltere
FUAR:FEBRATEX - Brazilya Textil Endüstrisi Fuarı, Brezilya/ Blumenau: 
21-24 Ağustos 2018 
FUAR ÖN İNCELEME:  Uluslararası Kahramanmaraș Tekstil Makineleri 
Fuarı KTM 2018-Türkiye/Kahramanmaraș: 27-29 Eylül 2018
Dornbirn MFC- Avusturya/Dornbirn: Eylül 2018
FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME:

Ağustos

DOSYA: Tekstilde kaliteyi arttıran, standartları yükselten teknolojiler
SÖYLEȘİ: Yeni nesil teknolojilerin ürün kalitesi ve verimliliğe etkisi
NONWOVEN: Hijyen alanında kullanılan nonwovenlar
PANAROMA: CTMA- Çin Halk Cumhuriyeti
FUAR: Uluslararası Kahramanmaraș Tekstil Makineleri Fuarı KTM 
2018-Türkiye/Kahramanmaraș: 27-29 Eylül 2018
Dornbirn MFC- Avusturya/Dornbirn: Eylül 2018
FUAR ÖN İNCELEME: ITMA Asia+CİTME 2018- Çin/Shanghai: 
26-30 Ekim 2018    
FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: 

Eylül

DOSYA: Tekstil Laboratuvar cihazlarında yenilikler
SÖYLEȘİ: Tekstil Laboratuvarları
NONWOVEN: Medikal alanda kullanılan nonwovenlar
PANAROMA:  GTMA- Hollanda
FUAR:  ITMA Asia+CİTME 2018- Çin/Shanghai: 26-30 Ekim 2018 
FUAR ÖN İNCELEME: 
FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: Uluslararası Kahramanmaraș Tekstil Makineleri Fuarı 
KTM 2018-Türkiye/Kahramanmaraș: 27-29 Eylül 2018
Dornbirn MFC- Avusturya/Dornbirn: Eylül 2018

Ekim

DOSYA: Tekstil sektörüne yönelik otomasyon sistemleri
SÖYLEȘİ: Türk tekstil yan sanayi ve yedek parça sektörü
NONWOVEN: İleri teknoloji teknik tekstiller
PANORAMA: TMAS- İsveç
FUAR:     
FUAR ÖN İNCELEME: 
FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: ITMA Asia+CİTME 2018- Çin/Shanghai: 
26-30 Ekim 2018

Kasım

DOSYA: 2018 sektör değerlendirmesi 
SÖYLEȘİ: Üretim, ithalat ve ihracatta yașanan gelișmelerle 2018 yılı 
NONWOVEN: Nanofiber ürün teknolojisinde yeni gelișmeler
PANAROMA: AMTEX-İspanya
FUAR:     
FUAR ÖN İNCELEME: DOMOTEX- Almanya/Hannover: Ocak 2018
Heimtextil-Almanya/ Frankfurt Ocak 2018
FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME:

Aralık

DOSYA: Boya ve Terbiye Makineleri
SÖYLEȘİ: Tekstil boya ve terbiye ișlemlerinde son yenilikler
NONWOVEN: Nonwoven üretiminde yeni teknikler, nonwoven 
teknolojisi üreticileri
PANORAMA: Tekstil sektörünün ilk yarı değerlendirmesi
FUAR: 
FUAR ÖN İNCELEME: FEBRATEX - Brazilya Textil Endüstrisi Fuarı, 
Brezilya/ Blumenau: 21-24 Ağustos 2018 
Uluslararası Kahramanmaraș Tekstil Makineleri
Fuarı KTM 2018-Türkiye/Kahramanmaraș: 27-29 Eylül 2018
FUAR SONUÇ DEĞERLENDİRME: 

Temmuz
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Heimtextil – Almanya/Frankfurt : 09 -12 Ocak 2018

Domotex – Almanya/Hannover: 12-15 Ocak 2018

Interfiliere Paris –Paris/Fransa: Ocak 2018

Colombiatex de las Americas – Kolombiya/Medellin: 23-25 Ocak 2018

Ispo – Almanya/Münih: 28- 31 Ocak 2018

Milano Unica- İtalya/Milano: 6-8 Șubat 2018

Texworld Paris – Fransa/Paris: 11- 14 Șubat 2018

DTG – Bangladeș/Dakka: 08-11 Șubat 2018

Premiere Vision Paris – Fransa/Paris: 13-15 Șubat 2018

Intertextile Shanghai-  Çin/Shanghai:  Mart 2018

FILO- İtalya/Milano: Mart 2018

Premiere Vision İstanbul – Türkiye/İstanbul: Mart 2018

TEXSTART 2018 - İstanbul / Türkiye Mart 2018

Inlegmash – Moskova/ Rusya: 20-23 Mart 2018

İstanbul İplik Fuarı – Türkiye/İstanbul: 14-17 Nisan 2018

Igatex – Pakistan/Karachi: Nisan 2018

Evteks 2018 –Türkiye/İstanbul: 24- 28 Nisan 2018

Fespa European Sign Expo–Almanya/Berlin: 15-18 Mayıs 2018 

Domotex Türkiye – Türkiye/Gaziantep: Mayıs 2018

Yiwutex – Çin/Yiwu: Haziran 2018

Interfiliere Paris –Paris/Fransa: Temmuz 2018

Milano Unica- İtalya/Milano: 10-12 Temmuz 2018

FEBRATEX - Brazilya Textil Endüstrisi Fuarı, Brezilya/ Blumenau: 21-24 Ağustos 2018 

Uluslararası K.Maraș Tekstil Makineleri Fuarı(KTM 2018)Türkiye/K.Maraș:  27-29 Eylül 2018

Dornbirn MFC – Avusturya/Dornbirn: Eylül 2018

Premiere Vision İstanbul – Türkiye/İstanbul: Ekim 2018

Itma Asia + Citme 2018: 26-30 Ekim 2018

TEXSTART 2018 - İstanbul / Türkiye Kasım 2018 

www.tekstildunyasi.com.tr

katıldığımız
fuarlar
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Milano Unica- İtalya/Milano: 10-12 Temmuz 2018

FEBRATEX - Brazilya Textil Endüstrisi Fuarı, Brezilya/ Blumenau: 21-24 Ağustos 2018 

Uluslararası K.Maraș Tekstil Makineleri Fuarı(KTM 2018)Türkiye/K.Maraș:  27-29 Eylül 2018

Dornbirn MFC – Avusturya/Dornbirn: Eylül 2018

Premiere Vision İstanbul – Türkiye/İstanbul: Ekim 2018

Itma Asia + Citme 2018: 26-30 Ekim 2018

TEXSTART 2018 - İstanbul / Türkiye Kasım 2018 

www.tekstildunyasi.com.tr



kalite belgeleri

Textil Dünyası uluslararası çapta bir haber içerik 
ve dağıtım ağına sahip bir dergidir. Küresel 
sektörün dergisi olmayı bașaran Textil Dünyası, 
konumunu kurumsal vizyonu ile sağlamlaș- 
tırmıștır. “Reklam verene güven, okuyucuya 
yayıncılıkta tarafsızlık ve devamlılık” sözü veren 
Textil Dünyası, sektörel yayıncılıkta bir ilki 
bașararak tirajını Noter’e onaylatmıștır. Bu 
kulvarda halen tek olan dergimiz, her yıl düzenli 
olarak Noter tarafından 4 kez onaylanmaktadır. 
Bu belgeyle imzamızı attığımız kurumsal 
yayıncılık ilkelerimiz iki eksende olușmaktadır; 
sektörün belkemiğini olușturan reklamverenlerin 
reklamlarını, ilanlarını ve editoryal çalıșmalarını 
hedef kitleye ulaștırma ve okuyucumuz olan 
sektör temsilcilerine her sayıda belli bir tirajda, 
düzenli olarak ulașmak, haber ve reklam 
çalıșmalarını birlikte sunmak.

Textil Dünyası, sektörde yükselen 

sürdürülebilir üretim, doğal kaynakların 

korunması gibi çevreye duyarlı konularda 

sorumlu bir yayıncılık yürütmektedir. Bu 

bağlamda iki farklı çalıșmayı birlikte 

gerçekleștiriyoruz. Öncelikle dergilerimizi 

FSC sertifikalı kağıtlara basıyoruz. Yani bu 

sertifika ile yetișmekte olan ormanları yok 

etmemiș oluyoruz. Böylece sınırlı olan doğal 

kaynaklardan en doğru yöntemlerle 

faydalanmıș oluyoruz. Diğer bir çalıșmamız 

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 ulașmıș oluyor. 

Textil Dünyası Dergisi’ni yayınlayan Tekstil 

Dünyası Yayıncılık, kalite yönetimi ve 

uluslararası standartlar konusunda 

gösterdiği bașarılı çalıșmaları markasını 

tescil ettirerek sürdürdü. Sektöründe hem 

editoryal içeriği hem de dağıtım ağıyla haklı 

bir bașarıya ve saygınlığa ulașan Textil 

Dünyası, Türkiye Patent Enstitüsü’nden 

Marka Tescil Belgesi’ni alarak yayıncılıkta 

markalașmaya giden ilk yayın oldu. Küresel 

pazarda takip edilen bir yayıncılık markasına 

dönüșen Textil Dünyası, hem okuyucuları 

hem de reklamverenleri ile büyümesini 

sürdürmüștür. 

Yayıncılıkta kalite yönetimi sürecini bașarıyla 

yürüten Textil Dünyası, aldığı ISO 9001:2008 

belgesi ile bunu kanıtlamıștır. Sorumlu, dik 

duran, nesnel ve tarafsız bir yayıncılık 

benimseyen dergimiz, sürdürdüğü 

çalıșmalar ve araștırmalarla sektörün 

yakından takip ettiği bir yayına dönüștü. 

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 ispatlamıștır. ISO 9001: 2008 

Belgesi, ilkeli yayıncılık sözümüzün 

belgesidir.
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textil dünyasıdağıtım 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 duruș sergiliyor. Textil 
Dünyası her ay 12 bin adetlik baskısı ile 
sektörün küresel ve yerel önemli oyuncularının 
tümüne ulașıyor. 
Textil Dünyası; makine ve ekipman üreticileri, 
aksesuar tedarikçileri, teknoloji ve yazılım 
firmaları, distribütörler, mümessiller, tekstil, 
hazırgiyim, iplik ve kumaș 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 
yoğunlaștığı lokasyonlara dergi sevkiyatını daha 
yoğun olarak gerçekleștirmektedir.  Makine 
üretiminin öne çıktığı Avrupa’nın yanı sıra Asya, 
tekstil üretimi ile küresel pazarın bașrol 
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 
bulușturan yayınımız, dağıtım kanalı ile de bu 
iletișim sirkülasyonunu tamamlamaktadır.
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Sektörel Dağıtım Detayı

a) Elyaf Üreticileri  
b) İplik Üreticileri          
c) Dokumacılar            
d) Düz & Yuvarlak Örgülü Ürün Üreticileri    
e) Tekstil Terbiye (Kumaș, 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         

Total: 8960

2018media kit

www.tekstildunyasi.com.tr

615
1992
1354
985

1590
120
310

1245
240
280
229

 Diğer 



textil dünyası

12

Șehirlere göre dağıtım detayları

2018 media kit

Dağıtım yapılan șehirler ve dağıtım adetleri;
İstanbul:
Bursa: 
İzmir:
TekirdaĞ: 
Gaziantep: 
Denizli:
Kahramanmaraș: 
Adana:
Kayseri:
Ușak:
Diğer Șehirler: 
Toplam: 
*100 adetten daha az dergi gönderilen șehirler, diğer 
șehirler kategorisinde belirtilmiștir.

3404
1532
987
820 
338
330
236
127 
116
111  
959 

8960

Șirket
Șirket
Șirket
Șirket
Șirket
Șirket
Șirket
Șirket
Șirket
Șirket
Șirket
Șirket

dağıtım detayı

www.tekstildunyasi.com.tr



textil dünyası
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2018media kit

dağıtım detayı

www.tekstildunyasi.com.tr

1-50 arası çalıșan elemanı bulunan șirketler  
51-250 arası çalıșan elemanı bulunan șirketler
251-1000 arası çalıșan elemanı bulunan șirketler     
1001’den fazla çalıșan elemanı bulunan șirketler  
Toplam 

Türkiye içerisinde yer alan șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım  detayı
1991
3097
3456
416

8960



textil dünyası dağıtım detayı
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Șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım detayı
1-50 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

2018 media kit

1-50 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Bașkanları ve
Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri)

Orta Düzey Yöneticiler (İșletme Md. , Satın Alma Md., 
Satıș Md., Pazarlama Md.)

Diğer

1991

1778

196

17

www.tekstildunyasi.com.tr



textil dünyası dağıtım detayı
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Șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım detayı
51-250 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

2018media kit

51-250 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Bașkanları ve
Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri)

Orta Düzey Yöneticiler (İșletme Md. , Satın Alma Md., 
Satıș Md., Pazarlama Md.)

Diğer

www.tekstildunyasi.com.tr

3097

1648

1059

390



textil dünyası dağıtım detayı
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Șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım detayı
251-1000 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

2018 media kit

251-1000 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Bașkanları ve
Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri)

Orta Düzey Yöneticiler (İșletme Md. , Satın Alma Md., 
Satıș Md., Pazarlama Md.)

Diğer

3456

2029

1315

112

www.tekstildunyasi.com.tr



textil dünyası dağıtım detayı
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Șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım detayı
1001 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

2018media kit

416

295

124

17

251-1000 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

Üst Düzey Yönetici (Yönetim Kurulu Bașkanları ve
Üyeleri, Genel Müdürler, Fabrika Müdürleri)

Orta Düzey Yöneticiler (İșletme Md. , Satın Alma Md., 
Satıș Md., Pazarlama Md.)

Diğer

www.tekstildunyasi.com.tr
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reklamteknik bilgi

2018 media kit

www.tekstildunyasi.com.tr

Yayın periyodu ve son teslim tarihi
Yayın Periyodu : Aylık



Reklam Birimi Yöneticisi 

Musa İMDAT 

musaimdat@tekstildunyasi.com.tr

Özel İndirim

19www.tekstildunyasi.com.tr

reklam
Ölçü Ücret/ Euro

İnsört

2018media kit

Reklam Sayısı
3 adet
6 adet
12 adet

İndirim Oranı
%10
% 20
% 30

1/1 Tam Sayfa
1/2 Yarım Sayfa
1/4 Çeyrek Sayfa
Ön Kapak
Ön Kapaka İçi
Birinci Sayfa
Arka Kapak
Arka Kapak İçi

3.000
1.650

850
5.000
3.500
3.750
3.900
3.200

Baskı Adedi
İki Taraflı Reklam
4 Sayfa

9.120
5.000 Euro
6.250 Euro

ücretleri
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TEKSTİL DÜNYASI YAYINCILIK DANIȘMANLIK VE TANITIM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ȘTİ.
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


