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Yakın geçmiște endüstride yașanan önemli gelișmeler Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaș ve istikrarsız 
ortam, Euro/Dolar kurlarında yașanan beklenmeyen artıșlar ve ticaret hayatına yansımaları, salgın eksenli 
kısıtlama ve yasakların gevșetilmesi, evden çalıșmaya geçilmesiyle birlikte enerji kazanımının ișletmelere 
sağladığı avantajlar ve Ortadoğu’da sağlanması beklenen özlenen istikrar ve barıș ortamı olarak kayıtlara geçti.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon endüstrilerinde yașanan kayda değer gelișmeler de dikkat çekiciydi. Yakın 
geçmiște ülkemizde düzenlenen fuarlar ve çeșitli tekstil yatırımlarının konum avantajımız ve hammaddeye 
ulașım kolaylığı nedeniyle rotasını Çin'den Türkiye'ye doğru kaydırması hem biz hem de yabancı yatırımcılar 
açısından dikkat çekiciydi. Çin’in pazarda yașadığı güveni yeniden sağlama noktasındaki zorluklar ve tedar-
iklere ulașmada yașanan lojistik problemleri nedeniyle siparișlerin rotası batıya kaydı.

Ticaret fuarları uzun bir aradan sonra yeniden düzenleniyor.  Hem ulusal hem de küresel çapta ticari alıcıları bir 
araya getiren bu organizasyonlar hem ticaret hacmini arttırırken hem de orta ve uzun vadede yatırımcı ve alıcılar 
açısından güven ortamı sağlamaktadır. Ayrıca, dijital ortamda sunulan sanal fuarlar sadece ișletmelerin çevrim-
içi ortamda birbirine bağlantısını değil aynı zamanda ürün ve hizmetlere ulașabilecekleri gerçek bir fuar deneyi-
mi yașamaları noktasında da onları destekliyor. Fiziki olarak fuarlara katılım sağlayamayan firma ve katılımcılar 
açısından sanal fuarlar șüphesiz çok değerli bir alternatif. Son kullanıcılar çevre dostu üretim ve döngüsel 
ekonomi konularında bilgi birikimini ve tecrübesini arttırdıkça bunun onları daha bilinçli alım tercihleri yapma 
noktasında desteklediğini de gözlemledik.

Tekstil ișletmelerinin uzak coğrafyadaki servis ve hizmet noktalarına çevrimiçi bağlantısı, zaman ve mekân 
sınırlaması olmadan sağlanan çevrimiçi ürün ve hizmet desteği, makinelerin ve teknolojilerin uzaktan bağlantısı 
ve yine ayrıca temel alanlarda bilgi aktarımı da dijitalleșmenin avantajları arasındadır.

Tekstil Business 2023 Medya Kit geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sektörün nabzını tutmaya devam 
edecek. Artık daha yakından tanıdığınız yenilikçi formatı ve güncel içerikleriyle basılı yayınımız yine sizler için 
ulașılabilir olacak. Sektörün lider kurulușu olan dergimiz hem sektöre ilișkin haberlere ayrıntılı bir șekilde yer 
verirken hem de sosyal sorumluluk ilkesinden ödün vermeden yayın hayatına devam etmektedir.



Aylık olarak yayınlanmakta olan Tekstil Business 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 Tekstil Business, 12 bin tiraja sahiptir. 
Çift dilli bir yayın olan Tekstil Business Dergisi’nin bütün editoryal içeriği birebir İngilizce 
çeviri ile yayınlanmaktadır. Uluslararası kimliğini öne çıkaran Tekstil Business, küresel çapta 
tekstil sektörü ile ilgili düzenlenmekte olan fuarları yakından takip etmekte, bu fuarlar ve 
organizasyonlar hakkında Türk üreticileri bilgilendirmektedir.

Tekstil sektörünün bütün segmentlerini kapsayan bir yayıncılık gerçekleștiren Tekstil 
Business, 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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İÇERİK

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.

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.

Tekstil Business, 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.

Haber

Gündem

Özel Haber

Tekstil Business, 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.
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Uluslararası teknik tekstiller ve dokunmamıș kumaș fuarı 
Techtextil, İsviçre Tekstil Makineleri üyelerinin yenilikleri-
ni sunmaları için ideal bir platform. Çok geniș çeșitlilikte 

uygulamalar için ‘teknik olarak’ ideal olan tekstiller üretmek için 
endüstri için en son teknoloji ve mükemmel hizmeti sunarlar.

Dokunmamıș Kumașlar: Rakipsiz ve Sürdürülebilir
Dokunmamıș kumașlar; filtrasyon, jeotekstiller, otomotiv, ha-
lılar, teknik keçeler, vatka, yalıtım ve hijyen uygulamaları ve 
mendiller dahil olmak üzere çeșitli teknik tekstil ürünlerinde 
kullanılmaktadır. En iyi sonuçlar, Luwa’nın uzmanlık alanı olan 
fabrikalarda doğru koșullardan bașlar. Nem değerleri liflerin op-
timal bir șekilde ișlenmesi ve pnömatik nakliyesi için ideal mi? 

Techtextil, the international exhibition for technical tex-
tiles and nonwovens, is the ideal platform for Swiss 
Textile Machinery members to present their innova-

tions. They offer latest technology and great service for the 
sector, to produce textiles that are `technically´ perfect for a 
vast range of applications.

Nonwovens: Unrivalled and Sustainable
Nonwovens are used in various technical textile products, 
including filtration, geotextiles, automotive, carpets, technical 
felts, wadding, insulation and hygiene applications and wipes. 
The best results start from the right conditions in the mill, 
which is the specialty of Luwa. Is the humidity ideal for optimal 

Kumaș Endüstrilerinde 
İsviçre Tekstil Makineleri 

Standartları Belirledi
Swiss Textile Machinery Members 
Set Standards in Fabric Industries
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İsviçre’de geliști-
rilen teknik teks-
tiller, makineler ve 
bileșenler yüksek 
kalite standartlarını 
belirler. Dokuma 
ve dokunmamıș 
kumaș üreticileri ve 
son kullanıcıları için 
memnuniyet garanti 
edilmektedir. Ve 
İsviçre çözümleri, 
mümkün olan en az 
çevresel ayak iziyle 
hem yenilikçi hem 
de sürdürülebilir 
teknolojiye kendini 
adamıștır

Technical textiles, 
machines and com-
ponents developed 
in Switzerland drive 
the highest quality 
standards. Satis-
faction is guaran-
teed for woven and 
nonwovens manu-
facturers and their 
end-users. And 
Swiss solutions 
are committed to 
technology that is 
both innovative and 
sustainable, leaving 
the smallest possi-
ble environmental 
footprint.

Fabrika ortamı, hijyen ürünleri için gerektiği 
kadar bakteriyel kontaminasyondan arındırıl-
mıș mı? Luwa hava mühendisliği, teknolojisi 
buhara dayalı olmadığı için yüksek enerji ve-
rimliliğine sahip hijyenik bir çözüm olan sür-
dürülebilir bir nemlendirme sistemi geliștirdi. 
Șirket ayrıca, hava kaynaklı uçucu  elyafın 
ve süper emici toz materyali gibi katkı mad-
delerinin eliminasyonu için benzersiz filtreler 
sunar.

Sürdürülebilir üretim, hem enerjiyi hem de 
hammaddeleri koruyan üretim sistemlerine 
odaklanan Autefa Solutions için de önemli 
bir hedeftir. Spunlace süreçleri nispeten yük-
sek enerji kullanımını gerektirebilir, ancak Au-
tefa’nın benzersiz sui le bağlama makinesi 
ve tamburlu kurutucu kombinasyonu, enerji 
tüketimini %30’a kadar azaltabilir. Müșteriler 
ayrıca mevcut üretim hatlarını en yeni hid-
ro-karıștırma teknolojisiyle modernize ede-
bilirler. İğneleme hatlarındaki ürün kalitesi, 
sofistike bir kontrol sistemi ile izlenebilir ve 
iyileștirilebilir. Bu, çapraz katlayıcıda ve tarak 
beslemede doğru ayarlar aracılığıyla ağırlık 
dağılımını yöneterek kumașta ideal bir uyum 
sağlar.

Yüksek ağ kalitesi aynı zamanda Rieter’in 
yan kurulușu Graf’ın ișletmesidir. Metalik 
tarak garnitürleri gibi ürünlerin yenilikçi ve 
dahiyane tasarımı, üreticilerin sürekli olarak 
kusursuz ağlar üretmelerine yardımcı olur. 
Hassas elyaf transferi sayesinde, ağ’da 
%20 daha az hatayla üretim mümkündür. 
Graf’ın üstün performansı, verimi %10’a 
kadar artırır ve konvansiyonel garnitürlere kı-
yasla daha yüksek derecede taraklama ve-
rimliliği sağlar. Bu, kimyasal, mekanik, termal 
veya çözülebilirler ișlemleriyle bağlı hem kısa 
hem de uzun kesikli elyaflar için geçerlidir. 
Elde edilen ağlar kumașı daha dayanıklı bir 
șekilde bir arada tutar.

Kumaș Yapımında Kusursuz Trendler
Teknik tekstiller, Crealet ve onun özelleștiril-
miș elektronik çözgü ipliği besleme çözüm-
leri için ideal olan yenilikçi ve hızlı ilerleme 
gösteren bir alandır. Bu son derece güvenilir 
sistemler, ayrıca sunulan özelleștirilmiș çö-
zümlerle birlikte çeșitli dokuma makinelerine 
uygulanabilir. Șirketin kapsamlı bilgi birikimi 
makine mühendisliği, tahrik teknolojisi, 

processing and pneumatic conveyance of 
fibers? Is the mill environment free of bac-
terial contamination, as required for hygiene 
products? Luwa air engineering has devel-
oped a sustainable humidification system– a 
hygienic solution with high energy-efficiency 
since its technology is not based on steam. 
The company also offers unique filters for re-
moval of airborne fibers and additives such 
as super absorbent powders.

Sustainable manufacturing is also a key 
goal for Autefa Solutions, with a focus on 
manufacturing systems which preserve 
both energy and raw materials. Spunlace 
processes can require relatively high ener-
gy usage, but Autefa’s unique combination 
of hydroentanglement machine and drum 
dryer can reduce energy consumption by 
up to 30%. Customers can also modern-
ize existing production lines with the new-
est hydroentanglement technology. Prod-
uct quality in needlepunching lines can be 
monitored and improved by a sophisticated 
control system. This results in an excellent 
uniformity in the fabric by managing weight 
distribution through accurate settings at the 
crosslapper and the card feed.

High web quality is also the business of Ri-
eter subsidiary Graf. Its innovative and inge-
nious design of products such as metallic 
card clothing help manufacturers consis-
tently produce impeccable webs. Thanks to 
its precise fiber transfer, 20% fewer failures 
are produced in the web. Graf’s superior 
performance increases throughput by up to 
10% and results in greater carding efficien-
cy compared to conventional clothing. This 
applies to both short and long staple fibers 
bonded by chemical, mechanical, thermal 
or solvent treatments. The resultant webs 
hold the fabric together more durably.
 
Flawless Trends in Fabric Making
Technical textiles are an innovative and 
fast-moving field – which is ideal for Crealet 
and its specialized electronic warp thread 
feed solutions. These highly reliable systems 
are applicable to various types of weaving 
machines, with customized solutions also 
offered. The company’s extensive know-
how spans mechanical engineering, drive 
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Kahramanmaraș Ticaret ve Sanayi Odası KMTSO Bașkanı Șahin Balcıoğlu 
Kahramanmaraș Chamber of Commerce and Industry KMTSO President Șahin Balcıoğlu

Kahramanmaraș Ticaret ve Sanayi Odası KMT-
SO Bașkanı Șahin Balcıoğlu tekstil sektörü 
üretim ve ihracatında öne çıkan Kahramanma-

raș’ta tekstil ihtisas gümrüğü uygulamasının bașladı-
ğını açıkladı. Balcıoğlu yaptığı açıklamada, “ Tekstil 
ihtisas gümrüğünün açıldığı Kahramanmaraș’ta en 
büyük endüstri konumunda bulunan tekstil sektörün-
de yılda 720 bin ton iplik, 475 milyon metre dokuma 
kumaș, 244 milyon metre denim, 300 bin ton örme 
kumaș, 46 milyon parça konfeksiyon üretimi ger-
çekleștirilmekte. Türkiye pamuk ipliği üretiminin yüz-
de 36’sını, dokuma ve örme kumaș üretiminin yüz-
de 15’ini, denim üretiminin yüzde 15’ini karșılıyoruz. 

Kahramanmaraș Chamber of Commerce and Industry 
KMTSO President Șahin Balcıoğlu announced that 
the textile custom has been integrated in Kahraman-

maraș  as it stands out in the production and export of the 
textile industry, Balcıoğlu said the following in his speech, 
‘’In the textile industry, which is the biggest industry in Kah-
ramanmaraș, where the textile custom was accessible, 
720 thousand tons of yarn, 475 million meters of woven 
fabric, 244 million meters of denim, 300 thousand tons of 
knitted fabrics, 46 million pieces of ready-made garments 
are being produced annually. We carry out 36 percent of 
cotton yarn production, 15 percent of woven and knitted 
fabric production, and 15 percent of denim production in 

Tekstil Șehrine 
“Tekstil İhtisas Gümrüğü’’

“Textile Custom’’ 
to Textile City
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Șahin Balcıoğlu 
‘’Tekstil Sektörün 
üretim, ihracat ve 
istihdam yönünden 
bașını çeken Kah-
ramanmaraș’ta, 
yerli üretici firmalar 
için ek maliyet ve 
vakit sıkıntısı oluș-
turan ‘tekstil ihtisas 
gümrüğü’ çözüldü” 

Șahin Balcıoğlu, “In 
Kahramanmaraș, 
which leads the 
textile industry in 
terms of produc-
tion, export and 
employment, the 
‘textile custom’, 
which involves ad-
ditional costs and 
time obstacles for 
domestic manufac-
turers have been 
resolved.’’

İhracatta önemli bir bașarı çizgisine 
ulașan ve ülkemiz tekstil ürünleri ihra-
catının yüzde 6’sını, ithalatın ise yüzde 
10’unu gerçekleștiren Kahramanma-
raș, örme kumaș ihracatında 2., iplik 
ve dokuma kumaș ihracatında 4. bü-
yük ildir” 

Türkiye’nin En Büyük Tekstil 
Entegrasyonuna Sahip İli 
Kahramanmaraș
Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında 
stratejik öneme sahip bulunan tekstil 
sektörünün, ihracat ve istihdam ba-
kımından Türkiye’nin omurgası konu-
munda olduğunu belirterek, “Yaklașık 
13 milyar dolar ihracat ve 460 bin ki-
șilik istihdam sağlayan sektör, ihracat 
performansını artırarak 2022 yılı için 
15 milyar dolar ihracat hedefi ile ya-
tırım ve üretime devam ediyor. Sektö-
rün üretim, ihracat ve istihdam yönün-
den bașını çeken Kahramanmaraș ‘ta, 
yerli üretici firmalar için ek maliyet ve 
vakit sıkıntısı olușturan ‘tekstil ihtisas 
gümrüğü’ sorunu çok șükür çözüldü” 
dedi.

Tekstil ihtisas gümrüğü olmadığın-
dan ihracatı yapılan birçok ürünün 
ithalatının bașka illerdeki tekstil ihti-
sas gümrüğünden yapılabildiği ifade 
eden Balcıoğlu, “Daha önce sana-
yiciler tarafından hammadde olarak 
kullanılmak kaydıyla getirilen iplik ve 
kumașların ithalat ișlemleri Kahraman-
maraș gümrük idaresince yerine geti-

Turkey. Kahramanmaraș while reaching a 
line of success in exports and achieved 6 
per cent of our country’s textile product 
exports and 10 percent of its imports, po-
sitioned as the 2nd largest city in knitted 
fabric exports and the 4th largest city in 
yarn and woven fabric exports.’’

Kahramanmaraș as the City with 
the Largest Textile Integration
While stating that the textile industry, 
which has a strategic importance in Tur-
key’s economic development, is the 
backbone of Turkey in terms of exports 
and employment, ‘’The industry, respon-
sible for approximately 13 billion dollars of 
exports and which provides employment 
to 460 thousand, sustain its invetstment 
and production with an export target of 
15 billion dollars for 2022 by pulling up 
its performance in exports. In Kahraman-
maraș, which leads the industry in terms 
of production, export and employment, 
the issue associates with the ‘textile cus-
tom’ which leads to extra cost and time 
for domestic manufacturers has been 
successfully resolved.’’

While stating that since there is no textile 
custom, many products exported can be 
imported from the textile custom in oth-
er provinces, Balcıoğlu said, “The trans-
actions of yarns and fabrics associate 
with imports, which were given credit by 
the industrialists to be employed as raw 
materials were not done by the Kahra-
manmaraș customs administration. This 

Ö
ze

l H
a

b
e

r / S
p

e
c

ia
l N

e
w

s
T

e
k

s
til B

u
s

in
e

s
s

/ 2
0

2
2

36

27 Mart 1922 tarihinde Bergisch Barmen’de Barmer 
Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (Barmag) kurul-
du. Böylece Alman ve Hollandalı kurucular, çığır açan 

bir buluș ile yaratılan yeni teknolojik alana girdiler. Fransız 
kimyager Kont Hilaire Bernigaud de Chardonnet 1884 yı-
lında nitroselülozdan, daha sonra rayon olarak bilinen suni 
ipeği yarattı. Sonraki onlarca yılda, sentetik dokuma mal-
zemeleri ve üretim teknolojileri arayıșında hızlı bir gelișme 
bașladı. 

Barmag, ilk makine fabrikalarından biri olarak, kimyasal el-
yaf endüstrisinin bu olaylı erken döneminde, “Altın yirmili 
yıllar” ve küresel ekonomik krizle mücadele etti ve İkinci 
Dünya Savașı’nın sonunda fabrikaları  büyük oranda yıkıma 
uğradı. Yeniden yapılanma bașarılı olur. Șirket, poliamid gibi 

Barmer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (Barmag) is 
founded in Barmen, located in the Bergische Land re-
gion, on March 27, 1922. The German and Dutch found-

ers enter unchartered technological territory, one created as the 
result of a groundbreaking invention: in 1884, French chemist 
Count Hilaire Bernigaud de Chardonnet used nitrocellulose to 
produce the first so-called artificial silk, later known as rayon. 
The following decades see rapid development focusing on the 
search for synthetic textile fibers and their manufacturing tech-
nologies.  

As one of the first machine factories, Barmag battles its way 
through the eventful early years of the manmade fiber industry, 
the ‘Roaring Twenties’ and the Great Depression – and suffers 
the extensive destruction of its factories at the end of World War 

Oerlikon Barmag 
100’üncü Yılını Kutluyor

Oerlikon Barmag Celebrates its 
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Oerlikon Barmag, 
bugün sentetik el-
yaf filament eğirme 
sistemleri ve teks-
türe makinelerinin 
lider tedarikçisidir 
ve Oerlikon Polimer 
İșleme Çözümleri 
bölümündeki Man-
made Fibers Solu-
tions iș alanının bir 
parçasıdır

Today, Oerlikon 
Barmag is a leading 
supplier of man-
made fiber filament 
spinning systems 
and part of the 
Manmade Fibers 
Solutions business 
unit of the Oerlikon 
Polymer Process-
ing Solutions Divi-
sion

tamamen sentetik plastik elyafların durdu-
rulamaz bașarı öyküsü ile 1950’li yıllardan 
1970’li yıllara kadar geliști, o zamanlar 
tekstil endüstrisi için önemli tüm uluslara-
rası endüstri bölgelerinde fabrikalar kurdu 
ve uluslararası geçerlilik kazandı. Barmag, 
genișleme, küresel rekabet ve kriz zaman-
larının iniș çıkıșlarında pazarda üst sıralar-
da yer alır ve Çin, Hindistan ve Türkiye’de 
kimyasal elyaf endüstrisinin teknolojik ku-
rulumu için tercih edilen ortak haline gelir. 
Șirket, 2007 yılından beri Oerlikon grubu-
nun çatısı altında güçlü bir marka olarak 
faaliyet göstermektedir. 

Yeniliğin Kanatlarında 
Oerlikon Barmag, bugün sentetik elyaf fi-
lament eğirme sistemleri ve tekstüre ma-
kinelerinin lider tedarikçisidir ve Oerlikon 
Polimer İșleme Çözümleri bölümündeki 
Manmade Fibers Solutions iș alanının bir 
parçasıdır. Ve talep azalmadı: Oerlikon 
Polymer Processing Solutions CEO’su 
Georg Stausberg, “İnovasyon ve tekno-
lojik liderlik arayıșı, DNA’mızın bir parça-
sıydı ve her zaman öyle kalacak,” diye 
vurguluyor. 

Bu, geçmiște, 2007’de POY için dev-
rim niteliğindeki sarıcı nesli WINGS ve 
2012’de WINGS for FDY gibi öncü ye-
niliklerde görünür hale geldi. Günümüz-
de, yeni gelișme ve daha fazla gelișme, 
dijitalleșmenin ve sürdürülebilirliğin etki-
sindedir. Oerlikon Barmag, son on yılın 
sonundan beri, dünyanın önde gelen ilk 
tesis üreticilerinden bir olarak dünya ça-
pındaki polyester üreticileri için tamamen 
ağ bağlantılı akıllı fabrikalar gerçekleș-
tirmiștir. Dijital çözümler ve otomasyon, 
daha fazla iklim ve çevre uyumluluğuna 
ulașmak için burada da yardımcı olmak-
tadır. Sürdürülebilirliğe olan bu bağlılık, 
kendini sadece 2004 yılında devreye 
alınan tüm ürünler için e-save etiketinde 
göstermiyor: Oerlikon, 2030 yılına kadar 
tüm fabrikalarında da CO2 nötr olmak ve 
enerjisini sadece yenilenebilir kaynaklar-
dan üretmek istiyor. Uygulamaya koyul-
masında Oerlikon Barmag’ın yıl dönümü-
nün yardımcı olabileceği iddialı bir hedef, 
diyor Georg Stausberg: “Yenilik, yaratıcılık 
ile bașlar. Ve geçmiși hatırlamak gelecek 
için çok fazla motivasyon sağlar.  

Two. Rebuilding is successful. With the un-
stoppable success story of purely synthetic 
plastic fibers such as polyamide, the compa-
ny flourishes from the 1950s through to the 
1970s, establishing sites in all international, 
for the textile industry at the time important, 
industrial regions and garnering prestige 
across the globe in the process. In the ups 
and downs of expansion, global competition 
and crises, Barmag reaches the very pinna-
cle of the market and becomes the preferred 
technological development partner for the 
manmade fiber industries in China, India and 
Turkey. The company has been a high-im-
pact brand under the umbrella of the Oerlikon 
Group since 2007.  

On the Wings of Innovation  
Today, Oerlikon Barmag is a leading sup-
plier of manmade fiber filament spinning 
systems and part of the Manmade Fibers 
Solutions business unit of the Oerlikon Poly-
mer Processing Solutions Division. And our 
aspirations have not diminished: “The striving 
towards innovation and technological leader-
ship has been, is and will always be part of our 
DNA”, emphasizes Georg Stausberg, CEO of 
Oerlikon Polymer Processing Solutions. 
 
 In the past, this has been observable in such 
trailblazing innovations as the revolutionary 
WINGS generation of winders for POY in 
2007 and WINGS for FDY in 2012. Currently, 
the focus of new and further developments is 
very much on digitalization and sustainability. 
Here, Oerlikon Barmag has – as one of the 
world’s first systems manufacturers – been 
implementing fully-networked smart factories 
for globally-leading polyester manufacturers 
since the end of the last decade. Within this 
context, digital solutions and automation are 
also helping to provide greater climate and 
environmental compatibility. This sustain-
ability commitment is not only evidenced by 
the e-save label introduced for all products 
back in 2004: Oerlikon is endeavoring to also 
make all its sites carbon-neutral by 2030 and 
to acquire its energy exclusively from renew-
able sources. An ambitious target, whose 
achievement could be helped by the Oerlikon 
Barmag anniversary, states Georg Staus-
berg: “Innovation begins with creativity. And 
remembering the past provides plenty of mo-
tivation and inspiration for the future.”  



İÇERİK

Kullanım alanı sürekli genișleyen teknik tekstiller ve nonwoven ürünler, 

Tekstil Business’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. 

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.

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.

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. 

Teknik Tekstil - Nonwovens

Teknoloji

Makale

Söyleși

 www.tekstilbusiness.com P .  5
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Saurer kendisini, tüm tekstil değer zinciri boyunca bir ma-
kine sağlayıcısından bir çözüm sağlayıcısına dönüștür-
düğü için, ara bağlantısallık ve dijitalleșme hayati hale 

geldi. Dijital çözümlere uzaktan erișim mümkün olduğundan, 
Saurer müșterileri artık mesafe tanımadan zamandan da ta-
sarruf sağlayabiliyor.

Dijitalleșmeye Erken Bir Geçiș
10 yıl önce Saurer, halihazırda dijitalleștirilmiș DigiPiecing ve Di-
giWinding opsiyonlarını sunan devrim niteliğindeki Autocoro 8’i 
piyasaya sürdü. Bugün Saurer, Autocoro’da 1 milyonun üze-
rinde iplik eğirme ünitesi tedarik etti. Müșteriler, tekli bağımsız 
iğ teknolojisinden, akıllı otomasyon ve dijitalleșme sayesinde 
benzeri görülmemiș verimlilikten yararlanıyor. En son sürüm 
olan Autocoro 10, open-end ișletmelerinde Endüstri 4.0 için 
güvenlikli bir platform.

As Saurer has transformed itself from a machine pro-
vider to a solution provider along the entire textile 
value chain, interconnectivity and digitalisation have 

become vital. Since digital solutions are accessible remotely, 
Saurer customers are no longer limited by distance and also 
save time. 

An Early Start into Digitalisation
10 years ago, Saurer launched the revolutionary Autocoro 
8 that already offered the digitalised option DigiPiecing and 
DigiWinding. Today, Saurer is looking back at over 1 million 
supplied spinning positions. The customers benefit from the 
single-spindle technology, unprecedented productivity due 
to intelligent automation and digitalization. The latest version, 
Autocoro 10, is a secure platform for Industry 4.0 in the rotor 
spinning mill. 

Dijitalleșme, Saurer Portföyünün 
Entegre Bir Parçasıdır

Digitalisation is an Integral Part of 
the Portfolio of Saurer
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Saurer, internetin 
gücünü kullana-
rak, Senses fabrika 
yönetim sistemi, 
Secos – Saurer 
Müșteri Portalı, 
Saurer Akademi ve 
uzaktan servis dahil 
olmak üzere bir 
dizi dijitalleștirilmiș 
yenilikle müșterileri-
ne ayrıcalıklı hizmet 
desteği sağlıyor

By harnessing 
the power of the 
internet, Saurer 
empowers its cus-
tomers through a 
range of digitalised 
innovations, includ-
ing the Senses mill 
management sys-
tem, Secos – Saurer 
Customer Portal, 
Saurer Academy 
and remote service 

Ring iplik eğirme tarafında Saurer, Optispe-
ed gibi dijitalleștirilmiș özellikler sunuyor. ISM 
(tekli iğ izleme sistemi) ile birlikte Optispeed, 
iplik kopuș oranına bağlı olarak iğ hızının bi-
reysel optimizasyonu için bir fonksiyon.

Dijitalleșme ve Otomasyon
Saurer Robot AGV, bobinlerin ergonomik 
olarak yönetimi ve lojistiği için tasarlanmıștır. 
Bobinleri toplar ve dahili toplama ünitesine 
yerleștirir. Modern lazer navigasyon sistemi 
sayesinde Saurer Robot AGV, ișletme bo-
yunca tam otomatik ve bağımsız bir șekilde 
hareket eder.

Senses Fabrika Yönetimi, Tüm Makineleri 
Tek bir Sisteme Entegre Eder
Saurer, iplik fabrikalarına sorunsuz bir șekilde 
entegre edilebilen tüm dijital verileri Senses’te 
birleștirir. Senses, müșterilerin tüm Saurer ve 
üçüncü parti makinelerinin tek bir sistemde 
bağlantısını sağlar. Senses ile müșteriler, iș-
letmelerindeki üretkenliği ve kaliteyi uzaktan 
kontrol etmek için çeșitli analizler yapabilirler.

Fabrika yönetim sisteminin temel ișlevselliği 
Senses Elements ile genișletilebilir. Bunlar, 
temel alanlar için ișlevselliği artıran ek özel-
liklerdir: Örneğin, Senses Element Mainte-
nance, verimliliği artırmak için tüm bakım 
hizmet süreçlerini dijitalleștirir, yapılandırır 
ve basitleștirir. Senses Workforce, personel 

On the ring spinning side Saurer of-
fers digitalised features like Optispeed. 
Together with the ISM (individual spin-
dle monitoring) Optispeed is a function for 
self-optimisation of the spindle speed de-
pending on the yarn break rate. 

Digitalisation and Automation
The Saurer Robot AGV is designed for the 
ergonomic handling and transportation of 
packages. It picks up the packages and 
stores them in its internal buffer system. Due 
to the modern laser navigation system, the 
Saurer Robot AGV moves fully automatically 
and autonomously through your mill. 

Senses Mill Management System 
Integrates All Machines Into One System 
Saurer consolidates all digital information 
in Senses which can be integrated seam-
lessly into spinning plants. Senses enables 
customers to connect all their Saurer and 
third-party machines in one system. With 
Senses, customers can carry out various 
analyses to control productivity and quality 
within their mills remotely. 

The mill management system’s basic 
functionality can be extended with Senses 
Elements. These are additional features 
to increase functionality for key areas:e.g. 
the Senses Element Maintenance digital-
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Teknoloji üreticisi DiloGroup, nonwoven süreç-
leri ve her tür kesik elyaf ürünü için üretim hat-
ları sağlıyor. DiloSpinnbau, DiloTemafa, Dilo-

Machines ve DiloSystems ile uzun bir geçmișe sahip 
olan DiloGroup, iğneli nonwoven üretimi için gereken 
eksiksiz makine yelpazesini ve partnerleri ile birlikte 
termo-bağlama ve su ile bağlama nonwoven tekno-
lojilerini sunuyor. Dilo Group CEO’su Johann Philipp 
Dilo ile șirket operasyonları, spesifik teknolojiler ve 
müșteri çözümleri konularında bir röportaj gerçekleș-
tirdik.

S. Dilo Group olarak nonwoven endüstrisi için ne 
gibi yenilikçi teknolojiler üretiyorsunuz?

The machine manufacturer DiloGroup provides 
production lines for any nonwoven process 
and all types of staple fibre products. In its 

long-standing history, with DiloSpinnbau, DiloTemafa, 
DiloMachines and Dilo Systems, DiloGroup delivers the 
complete range of machinery needed to produce needled 
nonwovens, and together with partners, thermobonded 
and hydroentangled nonwovens. We interviewed with the 
CEO’s of Dilo Group Johann Philipp in March issue of our 
magazine about the topics regarding company operations, 
specific technologies and customer solutions.

Q. Would you inform us on the innovative technolo-
gies produced by Dilo Group for nonwoven industry?

 Türkiye Nonwoven Üretiminde 
Artan Öneme Sahip

Turkey Has Growing Importance in 
Nonwoven Production

Dilo Group CEO’su Bay Johann Philipp Dilo
Dilo Group CEO’s Mr. Johann Philipp Dilo 

S
ö

yle
și  / In

te
rv

ie
w

T
e

k
s

til B
u

s
in

e
s

s
 / 2

0
2

2

43

Dilo Group CEO’su 
Bay Johann Philipp 
Dilo, Türk nonwo-
ven endüstrisinin 
uzun vadede yük-
sek büyüme oranla-
rını yakalayabilece-
ğini aktardı

Dilo Group CEO’s 
Mr. Johann Philipp 
Dilo stated that in 
the long run good 
growth rates can 
be expected for the 
Turkish nonwoven 
industry

C. Bay Johann Philipp Dilo, CEO- Ka-
pasite, ürün kalitesi, güvenilirlik ve ve-
rimlilik açısından standart makine yel-
pazesi için sürekli geliștirme sürecinin 
yanı sıra, önümüzdeki iki yıl için yeni 
teknolojilerin geliștirilmesine odakla-
nılacaktır. Eklemeli üretimler, değișen 
kütle ve kalınlıktaki sabit bir malzeme 
ekseninde 3 boyutlu elyaf dağılımı te-
melinde șekillendirilecek düșük ağır-
lıkta kalıplanan otomotiv parçaları için 
özel bir ișleve sahip olacaktır. 3D-Lof-
ter, çalıșma eni üzerinde 30 mm lik 
segmentlere ayrılan artıșlarla aerodina-
mik tülbent olușum ișlemi uygular.

Ayrıca, daha iyi üretim hattı verimlili-
ği, parametrelerin kontrolü, kalite ve 
kullanım kolaylığı için Siemens yazılım 
ve teknolojisine dayalı IoT çözümleri 
talep edilmektedir. Sensörler, tekstil 
ürününün yanı sıra makine elemanları-
nın güvenlik ve kalite parametrelerinin 
izlenmesine destek olur. Yașanan olası 
problemler yalnız önleyici bakım kay-
naklı değil aynı zamanda öngörülebilir 
bakım ile de ilișiklendirebilir.  

S. Dilo Group’un ürün gamı hakkın-
da kısaca bilgi verir misiniz?
C. Bay Johann Philipp Dilo, CEO- Di-
loGroup, iğneleme hatlarında uzman 
ve lider kuruluș olarak dokunmamıș 
kumașların üretimi için komple üre-
tim hatları sunar, aynı zamanda Dilo 
Group’un ilgili partnerleriyle birlikte 
sunduğu termo-bağlama, termo-füz-
yon, su ile bağlama ve kimyasal bağla-
ma gibi diğer konsolidasyon teknoloji-
leri için de komple hatlar sunar. Pazara 
yönelik tipik bir iğneleme hattı, herhan-
gi bir elyaf ve ürün için balya açma, 
harmanlama, tarak besleyici, tarakla-
ma, çapraz serme ve çeșitli iğneleme 
türlerini içerir.

S. Nonwoven teknolojisinin günü-
müzde geldiği noktayı nasıl değer-
lendirirsiniz? Medikal ve özellikle 
hijyen sektörünü bu anlamda örnek-
lendirerek konuyu açıklar mısınız?
C. Bay Johann Philipp Dilo, CEO- Do-
kunmamıș kumașlar için çeșitli tülbent 

A. Mr. Johann Philipp Dilo, CEO- Apart 
from a constant development process 
for the standard range of machinery 
with regard to capacity, product quality, 
reliality and efficiency, development of 
new technology is in focus for the next 
two years. Additive manufacturing will 
play a particular role for lightweight au-
tomotive moulded parts to be shaped 
on the basis of a 3D fibre distribution 
in the material plain with varying mass 
and thickness. The 3D-Lofter applies 
an aerodynamic webforming process 
segmented across the width in incre-
ments of ca. 30 mm. 

In addition, IoT solutions on the basis 
of Siemens software and technology 
are in demand for better production 
line efficiency, control of parameters, 
quality and ease of operation. Sensors 
help to monitor safety and quality of 
machine elements as well as the tex-
tile product. Not only preventive main-
tenance but predictive maintenance is 
the issue.

Q. Would you briefly mention about 
the product range of Dilo Group?
A.Mr. Johann Philipp Dilo, CEO Dilo Group 
offers complete lines for the production 
of nonwovens as the specialist and 
leader for needling lines, but also for 
other consolidation technologies like 
thermobonding, thermofusion, water 
entanglement and chemical bonding 
which DiloGroup offers together with 
the relevant range of partners. A typi-
cal needling line we offer includes bale 
opening, blending, card feeding, card-
ing, crosslapping and various types of 
needling for any fibre and product.

Q. Would you share your own as-
sessment about the current position 
of non-woven technologies with the 
progress it has made? Would you 
exemplify medical and especially 
hygiene industry? 
A. Mr. Johann Philipp Dilo, CEO- With 
regard to the relative importance of 
various webforming and consolidation 
technologies for the nonwoven indus-

Te
k

n
ik

 Te
k

stil / T
e

c
h

n
ic

a
l T

e
x

tile
s

T
e

k
s

til B
u

s
in

e
s

s
/ 2

0
2

2

62

Fransız Tekstil Ekipmanları Üreticileri Derneği Genel Sekre-
teri Christian Guinet, dünya lideri bir ekipman üreticisinin 
pazarlama müdürü olarak uzun yıllar Türkiye’yi dolaștığı 

için bu pazarı kendisi özellikle iyi tanıyor.Koronavirüs nedeniyle 
yașanan küresel çalkantı birçok bireysel ziyareti yavașlattı an-
cak yeni iletișim teknikleri sayesinde hem son ürünlerde, hem 
ekipmanlarda hem de üretim süreçlerinde inovasyon yer alma-
ya devam etti. Christian Guinet konuya ilișkin, “Sektörümüzün 
konusu pazarda yașanan değișimlerdir ve her gün karșı karșıya 
kaldığımız sorunlar ne olursa olsun gitgide hızını arttımaktadır. 
O halde üyelerimiz, müșterileri ile etkileșime geçebilmek, ihti-
yaçlarını anlayabilmek, Ar-Ge’lerini çözüm bulmaya odaklaya-
bilmek, her müșteriye en son teknoloji ürünü ekipman ve en iyi 
hizmeti sunabilmek için müșterilerine her geçen gün daha yakın 
iș ortağı olmak ve onlarla daha yakın ișbirliği içinde olmak zo-

The Secretary General of the French Textile Equipments 
Manufacturers’ association knows this market particu-
larly well as he travelled around Turkey for many many 

years when he was the marketing manager of a world leader 
equipment manufacturer. The global turmoil due to the corona-
virus has slowed many personal visits but, thanks to new com-
munication techniques, innovation has continued to take place 
both in end products, equipments and production processes. 
Christian Guinet adds “market changes are what our industry is 
about, it is quicker and quicker whatever the day-to-day issues. 
Then, our members have to be closer and closer partners for 
their customers in order to interact with them, understand their 
needs, focus their R&D to find solutions, offer state-of-the-art 
equipments and the best service to every customer. French 
textile equipment manufacturers are R & D and service geeks. 

Fransız Ekipmanlarıyla 
Desteklenen Türk Tekstilinin 

Geleceği
Turkish Textile Future Enhanced by 

French Equipments
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Guinet ‘’Önümüzde-
ki Haziran 2022’de 
İstanbul’daki ITM, 
salgının yarattığı 
șiddetli etkiden bu 
yana ilk ana tekstil 
ekipmanları sergisi 
olacak. Bu bizim için 
uzun süredir Türk 
ortaklarımızın çoğuy-
la șahsen tanıșmak 
için çok ayrıcaklı bir 
fırsat’’

“Next June 2022, 
ITM in Istanbul will 
be the first major 
textile equipments 
expo since the pan-
demic outburst. 
This is a major op-
portunity to meet in 
person with many of 
our long time Turk-
ish partners” says 
Guinet

rundadırlar. Fransız tekstil ekipmanı üreticileri, 
Ar-Ge ve hizmet meraklılarıdır. Türk müșterileri 
gibi girișimciler tarafından yönetilen KOBİ’ler 
oldukları için birbirlerini çok iyi anlamaları ve 
olağan iș ilișkilerinin ötesine geçmeleri çok 
kolay” dedi.

Üreticiler, katalogları ve özel yapım ekipman-
larıyla tanınırlar. Ayrıca tek bir mağaza mo-
delinde bir veya birkaç șirketi içeren anahtar 
teslimi çözümler sunarlar. Özellikle uzun elyaf 
eğirme (yün, akrilik…), iplik büküm ve kontro-
lü (teknik iplikler dahil), alan boyama, halı ip-
likleri için ısıl fiksaj, halı sistemleri, ağartma ve 
hidro-ekstraksiyon ekipmanları, boyama ve 
terbiye, finisaj ișlemleri için keçeler ve kayıș-
lar, hassas ișleme ve tekstil ERP konularında 
özellikle güçlüdürler.

Fransızlar uzun yıllardır Türkiye pazarında 
çok aktifler. Gaziantep’te ilk ulusal pavilyonu 
organize eden onlar oldu, 1995’teydi. İzmir 
ve Gaziantep’te road showlar düzenlediler. 
Elbette her ITM’de aktif oldular. Önümüzdeki 
14-18 Haziran tarihlerinde yine müșterileriyle 
bulușmak için can atıyorlar.

NSC Elyaftan İpliğe Salon 3 Stant 315E
“NSC elyaftan ipliğe”, germe koparma S200 
modeli ve ardından yeni Defelter germe 
D5GC40 modeli ve GC40 zincir solungaçıyla 
Tow to Top hatları geliștirmeye devam ediyor. 
Son ișlemci m/c olarak, FMV41/42 dikey 
ovalamalı finisör makineleri yer alır.

Son zamanlarda, “NSC elyaftan ipliğe”, N. 
Schlumberger tarafından üretilen SW35 ta-
rak m/c tarak (2,5 m veya 3,5 m genișliğinde) 
ile yarı kamgarn hatları kurdu, ardından GC 
40 modeli zincir solungaçları ve m/c modeli 
FMV41/42 finișerlerinden olușan hazırlama 
hatları takip etti. 

As they are SME’s run by entrepreneurs just 
as their Turkish customers, it is very easy for 
them to understand each other very well and 
to go beyond usual business relationships.”

The Manufacturers are well known for their 
catalogue and tailor-made equipments. 
They also offer turnkey solutions including 
one or several companies in a one shop 
model. They are particularly strong in long 
fibre spinning (wool, acrylic …), yarn twist-
ing and control (including technical yarns), 
space-dyeing, heat setting for carpet yarns, 
carpet systems, bleaching and hydro-ex-
tractor equipments, dyeing and finishing, 
felts and belts for finishing processes, pre-
cision machining and textile ERP. 

For many years, the French have been very 
active on the Turkish market. In Gaziantep, 
they were the first ones to organize a na-
tional pavilion, it was back in 1995. In Izmir 
and Gaziantep, they have organized road 
shows. Of course, they have been active 
on each ITM. They are eager to meet their 
customers next June 14-18.

NSC Fibre to Yarn Hall 3 Booth 315E   
“NSC fibre to yarn” continues to devel-
op Tow to Top lines with the model S200 
of stretch breaker followed by the new 
model of Defelter rebreaker D5GC40 and 
the GC40 chain gill. As finisher m/c, the 
FMV41/42 vertical rubbing frame takes 
place.

Recently, “NSC fibre to yarn” has installed 
semi-worsted lines with SW35 carding m/c 
card (2.5 m or 3.5 m wide), manufactured 
by N. Schlumberger followed by prepara-
tion lines consisting of chain gills model GC 
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Özet

Bu makalede döviz kurundaki dengesizlik riskinin 
Türk tekstil ihracatı üzerindeki etkisi araștırılmak-
tadır. İlk olarak, Türkiye’de döviz kuru istikrarsız-

lığının ve tekstil sektörünün tarihçesine ilișkin arka plan 
incelenmektedir. Daha sonra tekstil sektörü üretimini ve 
ihracatını olușturan unsurlar, sektör için önem derece-
lerine göre detaylandırılmıștır. Ayrıca, bu bileșenler ithal 
edilip edilmedikleri veya istikrarsız döviz kurlarından kay-
naklanan riske ne kadar duyarlı oldukları dikkate alınarak 
analiz edilmektedir. Son olarak, döviz kuru dalgalanması 
riskinin Türk tekstil ihracatını olumsuz etkilediğini öne sü-
ren sonuçlar ortaya konmuștur. Buna ek olarak, tekstil ve 
diğer sektörlerin gelișmesine yardımcı olabilecek öneriler 
ve uygulanabilir çözümler açıklanmıștır.

Anahtar Kelimeler: Döviz kuru istikrarsızlığı; 
Tekstil ihracatı
Döviz kurundaki istikrarsızlık ihracatçılar için birçok risk 
olușturabilir ve Türkiye için de durum farklı değildir. Tür-
kiye’de son on yılda Euro ve ABD Doları karșısında ol-
dukça değișken döviz kurları görülmüștür. Bu riski ve 
tekstil ihracatı üzerindeki etkisini bilmek, Türkiye’deki 
tüm ihracatın %10’u bu sektöre ait olduğundan, önem-
lidir. Tekstil sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkı-
nın gerçekliği yadsınamaz. Bu sebeple de döviz istikrar-
sızlığının Türkiye’nin tekstil ihracatını nasıl etkilediğini ve 
olumsuz etkiyi en aza indirmek için neler yapılabileceği-
ni incelemek son derece mühimdir.

1. Döviz Kuru İstikrarsızlığının Tekstil Üretim ve 
İhracat Bileșenlerine Etkisi
Tekstil ürünleri üretmek için neye ihtiyaç duyulduğu 

Abstract

This paper examines the impact of exchange rate 
risk on Turkish textile export. Firstly, the back-
ground information regarding the history of ex-

change rate volatility and textile industry in Turkey is 
explained. Then the elements that create textile sec-
tor production and export are elaborated according 
to their scale of importance for the sector. Moreover, 
these components are further analyzed considering if 
they are imported or not or the scale of how they are 
susceptible to the risk from volatile exchange rates. At 
the end, the results from the discussion are revealed 
which suggested that risk of exchange rate volatility 
has negative impact on Turkish textile export. In con-
clusion, the recommendation which can help the sec-
tor and others and applicable suggestions explained.

Keywords: Exchange rate volatility; Textile export
Exchange rate volatility can create many risks for ex-
porters and for the case of Turkey, the situation is not 
different. Turkey experienced highly volatile exchange 
rates against Euro and U.S. Dollars for the last decade. 
It is important to know this risk and its effect on tex-
tile export because textile exports accumulate 10% of 
all exports in Turkey contributing tremendously to the 
whole economy. That is why it is crucial to examine 
how this volatility affects textile export of Turkey and 
what can be done to minimize the negative impact. 

1. Effect of Exchange Rate Volatility on 
Components of Textile Production and Export
After analyzing what is needed to produce textile prod-
ucts, the effects of exchange rate volatility can be 

Döviz Kurundaki 
İstikrarsızlığının Türk Tekstil 

İhracatına Etkisi
Exchange Rate Volatility Effect on 
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M
a

k
a

le
 / A

rtic
le

T
e

k
s

til B
u

s
in

e
s

s
 / 2

0
2

2

79
analiz edildikten sonra döviz kuru değișkenliğinin etki-
leri görülebilir. Detaylandırmak gerekirse; tekstil üretimi-
nin hammadde, ișçilik veya enerji vb. gibi bileșenlerinin 
yurt dıșından alınıp alınmadığı, ne kadara mal olduğu, 
tekstil için ne kadar önemli olduğu daha fazla incelene-
bilir. Bütün bunlar tekstil üretiminin ve ihracatının sürekli 
değișen döviz kurlarından etkilenip etkilenmeyeceğini 
belirleyebilir.

1.1 Hammaddelere Etkisi
Tekstil üretiminin bileșenlerinden ilki, üretimde en yük-
sek maliyeti (%40’ını) olușturan en önemli unsur, ham-
maddedir. Bu hammaddelerin ithal edilmesi durumu, 
tekstil sektörü ve ihracatının istikrarsız döviz kurların-
dan etkilenebileceği anlamına gelmektedir. Hükümet 
yerli üreticiyi korumak ve ihracatı artırmak için çeșitli 
önlemler almıș olsa da, İTKİB’e göre Türkiye, son yıl-
larda tekstil üretiminde kullanılan tüm pamuğun orta-
lama yüzde 30,1’ini ithal etmiștir. Pamuğun en önemli 
hammadelerden biri olması, ihracatın döviz kurundaki 
ani veya sürekli değișimlere oldukça duyarlı olduğu ve 
etkisinin olumsuz olabileceği anlamına gelmektedir.

1.2 İș Gücü Üzerindeki Etkiler
İșçilik, tekstil üretiminin ikinci en yüksek maliyetli yö-
nüdür. Tüm maliyetlerin yaklașık yüzde 30’unu oluș-
turmaktadır. İșgücü dıșarıdan temin edilmese de, yani 
üretim yerli olsa da bu kalem döviz kuru değișkenliğin-
den olumsuz etkilenebilir. Bunun nedeni, istikrarsız dö-
viz kurunun ekonomiyi kötü etkilenmesine ve maașların 
yükselmesine neden olarak katlanarak artabilen mali-
yettir. Sadece bu çıkarımdan, döviz kuru istikrarsızlı-
ğının, iș gücünü, dolayısıyla tekstil ihracatını olumsuz 
etkileyebileceğini söylemek mümkündür.

1.3 Enerji Üzerindeki Etkiler
Enerji, tekstil üretiminin ve ihracatının önemli bileșenle-
rinin son unsurudur ve tüm maliyetler içinde yüzde 10’a 
yakın paya sahiptir. Geriye kalan yüzde 20’lik bölümü 
ise tek bașına büyük bir etkiye sahip olmayan birçok 
unsuru banrındrımaktadır. Tekstil üretimi için gereken 
enerji kaynakları miktarı yüksektir ve bunun yarısı ithal 
edilmektedir. Dolayısıyla tekstil üretimi için kullanılan 
enerji maliyetlerinin de döviz kuru dengesizliğine karșı 
hassas olduğu ve bundan olumsuz etkilendiği açıktır.

2. Sonuçlar
Tekstil üretim ve ihracat bileșenleri tek tek incelendi-
ğinde, döviz kuru istikrarsızlığının Türk tekstil ihracatı-
nı olumsuz etkilediği, değișken ortamın tekstilin ham-
madde, ișçilik ve enerji dahil tüm bileșenlerini bu etkiye 
duyarlı hale getirdiği ortaya çıkmıștır. Diğer bir deyișle, 
döviz kuru oranlarının sürekli değișmesi ve istikrarsız 

seen. To elaborate, the components of textile produc-
tion such as raw materials, labor or energy can be ex-
amined further to see if they are bought from abroad, 
how much it costs, how important it is for textile. All 
of these can determine if textile production and textile 
would be affected from volatile exchange rates or not. 

1.1 Effect on Raw Materials
First of the components of textile production is raw 
material which is the biggest and the most important 
one, adding the highest cost (40% of all cost) to the 
textile production. This means, if the raw materials are 
imported, the sector and exports of textile might be 
affected from volatile exchange rates. And even if the 
government took several precautions to protect local 
manufacturer and increase exports, According to IT-
KIB, Turkey imported 30.1 percent on average of all 
cotton used in textile production in recent years. Cot-
ton being one of the most important materials, this 
means the exports are highly susceptible to exchange 
rate volatility and the effect could be negative. 

1.2 Effects on Labor
Labor is the second highest costly aspect of textile 
production. It has almost 30 percent share in all costs. 
And even though the labor input is not outsourced 
meaning the production is done by locals, this item 
can still be impacted negatively from exchange rate 
volatility. The reason why is that, the volatile environ-
ment can cause wages to go up, increasing the cost 
exponentially. From this revelation alone, it is easy to 
conclude that, exchange rate volatility can negatively 
impact labor, thus, textile export.

1.3 Effects on Energy
Energy is the last aspect of important components 
of textile production and export, and it has almost 10 
percent share in all costs. The energy resources to 
manufacture textile production is high and half of that 
is imported. Hence, it is obvious that, the energy costs 
used for textile production is also vulnerable against 
exchange rate volatility and possibly affected negative-
ly from it. 

2. Results
Analyzing the components of textile production and 
export individually revealed that, the exchange rate 
volatility has a negative impact on Turkish textile ex-
port, the volatile environment makes all components 
of textile susceptible to the impact including raw ma-
terial, labor and energy. In other words, when the rates 
are volatile and instable, it raises the cost of compo-
nents that is needed for production and export. On 
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KALİTE BELGELERİ

Tekstil Business uluslararası çapta 
bir haber içerik ve dağıtım ağına 
sahip bir dergidir. Küresel sektörün 
dergisi olmayı bașaran Tekstil
Business, konumunu kurumsal 
vizyonu ile sağlamlaș- tırmıștır. 
“Reklam verene güven, okuyucuya 
yayıncılıkta tarafsızlık ve devamlılık” 
sözü veren Tekstil Business, 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.

Tekstil Business Dergisi’ni yayınlayan
ECR 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 Tekstil Business, Türkiye Patent 
Enstitüsü’nden Marka Tescil Belgesi’ni 
alarak yayıncılıkta markalașmaya giden 
ilk yayın oldu. Küresel pazarda takip 
edilen bir yayıncılık markasına dönüșen 
TekstilBusiness, hem okuyucuları hem de 
reklamverenleri ile büyümesini 
sürdürmüștür.  

Yayıncılıkta kalite yönetimi sürecini 
bașarıyla yürüten Tekstil Business, 
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 
Tekstil Business, MediaKit’te belirtilen 
editoryal içeriği ve dağıtım ağıyla 
reklamverenler için en doğru 
mecra olduğunu ispatlamıștır. ISO 
9001: 2008 Belgesi, ilkeli yayıncılık 
sözümüzün belgesidir.

Tekstil Business, 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. 
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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 Tekstil

Business, tüm segmentleri kapsayan içeriği ve dağıtım 

ağıyla güçlü bir duruș sergiliyor. Tekstil Business her ay 12 

bin adetlik baskısı ile sektörün küresel ve yerel önemli 

oyuncularının tümüne ulașıyor. 

Tekstil Business; 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. Tekstil Business, 

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.

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         

Toplam: 8960

615

1992

1354

985

1590

120

310

1245

240

280

229

DAĞITIM DETAYI
Tekstil Business
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Șehirlere göre dağıtım detayları

Dağıtım yapılan șehirler ve dağıtım adetleri;

İstanbul:

Bursa: 

İzmir:

TekirdaĞ: 

Gaziantep: 

Denizli:

 

Kahramanmaraș: 

Adana:

Kayseri:

Ușak:

Diğer Șehirler: 

3404

1532

987

820 

338

330

236

127 

116

  111

959 

Șirket

Șirket

Șirket

Șirket

Șirket

Șirket

Șirket

Șirket

Șirket

Șirket

Șirket

*100 adetten daha az dergi gönderilen șehirler, diğer șehirler kategorisinde belirtilmiștir.

Toplam :               8960           Șirket

DAĞITIM DETAYI
Tekstil Business
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Türkiye içerisinde yer alan șirketlerde çalıșan eleman 
sayısına göre dağıtım  detayı

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

   

1991

3097

3456

416

Toplam :                           8960            

DAĞITIM DETAYI
Tekstil Business
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Șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım detayı

1-50 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

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

DAĞITIM DETAYI
Tekstil Business
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Șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım detayı

51-250 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

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

3097

1648

1059

390

DAĞITIM DETAYI
Tekstil Business
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Șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım detayı

251-1000 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

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

DAĞITIM DETAYI
Tekstil Business
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Șirketlerde çalıșan eleman sayısına göre dağıtım detayı

1001 kiși arası çalıșan elemanı bulunan șirketler

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

416

295

124

17

DAĞITIM DETAYI
Tekstil Business
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REKLAM
Teknik Ölçüler

Yayın Periyodu : 

Aylık

Son Teslim Tarihi :

Reklamın yayınlanacağı sayıdan 

bir önceki ayın 20.nci günü.

İptal :

Materyallerin son teslim 

tarihinden sonra yapılacak iptaller 

kabul edilmez.

Baskı Materyallerinini Formatı :

CMYK  renk modunda PDF, 

JPEG, TİF, PSD dökümanları.Y
ay

ın
 p

er
iy

od
u 

ve
 

ila
n 

gö
nd

er
im

 t
ar

ih
i
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REKLAM
Fiyat Tablosu

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 Kopya 

5.000 Euro

6.250 Euro

Teșvik Oranları

%10

% 20

% 30

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

Ölçü :

İnsört Özel İndirim

Ücret / Euro
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ECR 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.tekstilbusiness.com


