
İtema’nın tüm dünya genelindeki çok değerli Müşteri ve Ortaklarına – yani size – özel Müşteri Haber 
Bülteni Red Dot Haberlere hoşgeldiniz.

Müşteri Haber Bültenimizi yeniden lanse etmekten dolayı çok heyecanlıyız. Sulzer’in “Weavers Digest”, 
Somet’in “Primo Piano” ve adını taşıyan İtalyan şirketi “Vamatex World” yayını gibi tanınan ve çokça 
sevilen tarihi yayınların ayak izlerini takip ederek geleceğe taşımamız gereken güçlü mirasımızın tamamen 
farkındayız. Aslına bakılırsa, Somet, Sulzer ve Vamatex’in başarılı bir şekilde birleşmesi sonrası şu anda 
en çok rağbet gören sınıfının en iyisi olan dokuma makinelerinin en büyük özel yönetimli tedarikçisi olan 
İtema bu zorlu görevi kabul etmekte ve bu geleneksel yöntem üzerine inşa etmeyi, sizinle doğrudan ve 
anlamlı bir bağ kurmayı sabırsızlıkla beklemektedir. 

Red Dot Haberleri Şirket, Teknoloji, Müşteri başarı hikayeleri ve daha fazlasını içeren haberlerimizi üç 
ayda bir kapınıza kadar getirecektir. Bizi takip etmeye devam edin, keyifli okumalar ve düşüncelerinizi 
sayittoitema@itemagroup.com adresinden bizimle paylaşın.

mailto:sayittoitema%40itemagroup.com?subject=


BAŞ MAKALE

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı
Şirkete katılalı halihazırda beş yıl olmuş. Geriye baktığımda bu yıllar süresince Şirketin nasıl değiştiği 
konusundaki hislerimi sizlerle paylaşmak isterim. 

Belirtecek birçok dönüm noktası mevcut ancak ara aşamalar, yeni ürünlerimizin lansmanı, üç atkı atımı 
teknolojisinin (N.B. İtema en yüksek üç atkı atım teknolojisini sunan tek markadır: rapier, havajet ve 
projektil) tamamı ile kazanılan pazar payı ve geniş kapsamlı Şirket dönüşümüdür. 

Tesislerimizde Yalın Üretim gerçekleştirerek üretimimizi tamamen yeniden tasarladık. İnovasyon ve 
otomasyona durmaksızın yatırım yaptık. İnovasyon merkezimiz, İtemaLab, ileri araştırma çabaları ve 
“geleceğin tezgahı” projesinde kaydettiği ilerleme ile 2016 İtalyan Mekatronik Ödülü ile ödüllendirildi. Her 
yıl daha çok inovasyon ile yeni dokuma makinalarını daha kısa sürede pazara sürmemizin bir sonucu 
olarak portföyümüzü modernleştirdik. Aslına bakılırsa, yeni “ürünlerimiz” pazarda büyük bir kabul görmesi 
ve yüksek miktarlarda tekrar eden siparişler almasıyla kalıcı bir biçimde tarih yazdı. 

Teknolojimizin kasırga gibi artan kabulü, inovasyon ile sağlam bilgi birikiminin bir araya getirilmesinden 
elde edilen geri kazanımın kanıtıdır. Dokumacıların sadece ihtiyaçlarını karşılamaya veya bunu aşmaya 
odaklanmadık, aynı zamanda bunun da ötesine giderek gelecek pazar gerekliliklerini öngördük. 
Hissedarlarımızın tam teşekküllü desteği ile kapsamlı ikiz ARGE departmanımızın daha iyi, akıllı, hızlı 
çözümleri, yüksek performasları, düşük tüketimi ve gelişmiş kullanıcı dostu sistem sunma çabalarına 
konsantre olmaya devam ediyoruz.

Ve özellikle önemli dönüm noktalarından olan ilk rapierli dokuma tezgahımızın 50.yılını kutladığımız bu 
yıl, geçmişimizi kutlarken geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğimiz sizlerle bugüne kadar olduğundan 
daha çok ve daha yakın olmayı amaçlıyoruz.

Carlo Rogora, İtema Group Yönetim Kurulu Başkanı



TEKNOLOJİ KÖŞESİ

İTEMA R9500DENIM, BU UYGULAMADA BAŞARI GÖSTERMEK 
ÜZERE ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ TÜM TEKNİK VE TEKSTİL 
PARAMETRELERİ İLE DONATILMIŞ İNCE AYARLI DOKUMA 
MAKİNASININ YENİLİKÇİ KONSEPTİ SAYESİNDE DENİM DOKUMADA 
YENİ BİR ÖLÇÜT GETİRMİŞTİR
Dokumadaki bilgi birikimini denimdeki büyük tecrübesi ile birleştirerek yaptığı güç aktarımı 
ile, İtema dokuma fabrikalarının dokuma gereksinimlerini araştırmış ve Müşterilerinin paha biçilemez 
ipuçlarını toplamıştır. Bu stratejik ittifak, denim dokuyuculara özel olarak ithaf olunmuş R9500denim ile 
yakın geçmişteki en başarılı rapier tezgahı olan R9500’in yepyeni bir evrimdir. 

Denim sürekli bir evrim geçirmektedir. İlk olarak iş kıyafeti üretmek üzere kullanılan denim şu anda 
en prestijli markaların moda koleksiyonlarının yadsınamaz kalbi haline gelmiştir. Bu sebeple, kompleks 
dokumacılık dünyasında, premium denim, hızlı değişen pazar taleplerini karşılayabilmek için ileri tekstil 
teknolojisi gerektiren üretimi en zor ve özene ihtiyaç duyan kumaşlardan biridir.

Itema tüm üretim alanlarında en yüksek kalite standartlarını garanti etmek ve pazara hızlı sürümü 
garantilemek için en son ve en etkili yalın üretim, süreç gelişimlerini uygulayarak modern üretim 
sistemindeki rekabeti kazanmıştır.

İtalya ve Çin’deki birinci sınıf imalat tesisleri sayesinde İtema en hızlı teslimatlarını sağlamada, en 
büyük maliyet tasarruflarında ve en yüksek kaliteli dokuma makinalarını sunmada Müşterilerine yakındır. 

Son nesil R9500denim dokuma makinası tüm üretim tesislerinde aynı yüksek seviye, maksimum 
dayanıklılık ve kusursuz kriterlerle üretilmiştir.

RAPIER



R9500denim geliştirilirken, İtema mühendisleri ve tekstil eksperleri günümüzün talep gören 
gereksinimlerini karşılamak ve bunun üzerine çıkmak üzere inşa edilen bir makina tasarlamak 
için 5 ana konuya odaklanmıştır:

• PERFORMANS

Diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında rapierli atkı atım sistemi fantezi, süper streç, örme etkili denim 
benzeri sofistike indigo kumaşların dokumasında daha yüksek iplik ve desen çeşitliliğini garanti eder, 
bu da dünya genelindeki denim üretim fabrikalarında rapierli dokuma makinalarının mevcudiyetinin 
artmasına yol açar. R9500denim ile dokumacı, yağ soğutmalı avangard ana motorunun makinası ve 
üstün performanslı aksesuarlarının uygulaması sayesinde artık üretkenlikten vazgeçmeksizin makina 
performansına paralel olarak üstün çeşitliliği eşleştirebilir.

• DAYANIKLILIK

Birkez denim dokuma tesisine adım atan biri tozlu dokuma pamuğunun nasıl olabileceğini bilir. 
R9500denim komponentleri dünya genelinde en talep gören dokuma şartlarında çalışmak üzere 
tasarlanmış ve optimize edilmiştir. 

Bakım maliyetleri en son mekanik ve teknik gelişmeler ile azaltılmıştır. 

Bunun da ötesinde, R9500denim’in İtema QRP damgası, endüstride emsalsiz olan İtema’nın mekanik 
ve elektronik parçalar için 2 yıllık garantisi anlamına gelmektedir.

• KUMAŞ KALİTESİ

İş kıyafetleri için bir kumaş olarak doğma durumu aslında kolay üretilebilir ve gösterişsiz bir kumaş 
olduğu anlamına gelmez. Moda markalar ve tedarik acenteleri koleksiyonları için yalnızca seçkin kaliteli 
malzemelere bakmakta ve günümüzde denim üretimi en talep gören kumaşlardan bir tanesini temsil 
etmektedir. 

R9500denim ile başlangıç işaretleri ve atkı duruşları geçmişte kaldı.  

Yaygın olarak endüstride en iyi olarak bilinen İtema’nın emsalsiz ağızlık geometrisi tuşe, denim fitilli 
kumaş dokuma ve tek biçimli görünümü bakımından mükemmel kumaş kalitesini garanti eder. 
Aralıksız ve pürüzsüz denim yüzey ve daha koyu bir renk efekti İtema R9500denim ile denim dokumanın 
yadsınamaz bir karakteristiğidir.

• KULLANIM KOLAYLIĞI

Dokuma makinası dokumacının elindeki bir araçtır. Tüm tekstil parametrelerinin ince ayarı bunun dışına 
çıkmada bir anahtardır. R9500denim denimi dokumak için önceden hazırlanan özel mekanik ayarları 
ile operatörlerin zamandan tasarruf etmesini sağlayıp kumaş kalitesini geliştirirken günlük operasyonları 
kolaylaştırır.

• ÇOK ÇEŞİTLİLİK

R9500denim, azami çeşitlilik sağlayan İtema rapierli atkı transfer sistemi sayesinde süper streçten, 
dolgun sık dokunmuş denim kumaşlara kadar ve en geniş çeşitlilikte denim kumaşları dokuyabilir. 
Her türlü ipliği dokuma olanağı dokumacıya dünya genelindeki denim moda trendlerinin herbirini 
uygulama kolaylığı sunar. Aşağıdaki adresten denim dokumak üzere uygun hale getirilmiş İtema dokuma 
makinalarını keşfedebilirsiniz:
http://www.howdoyoudenim.com/

http://www.howdoyoudenim.com/


http://www.howdoyoudenim.com/


ETKİNLİKLER

İtema’nın fuarları/etkinlikleri:
İtema’nın fuar ve daha özel etkinliklerinin listesinden sizinle buluşmayı beklediği tarih ve lokasyonları 
takviminizde işaretleyin:

Mayıs 9 ABTT Semineri , Brusque, Brezilya (solo por invitación)
Mayıs 9-12 TechTextil, Frankfurt, Almanya; Salon 3.0 – D05
Mayıs 30 ABTT Semineri , Belo Horizonte, Brezilya (solo por invitación)
Eylül 13-15 CAITME, Taşkent, Özbekistan
Eylül 26-29 IFAI, New Orleans, LA, ABD

2017’den Günümüze Etkinlikler:
2017 yılının başından bu yana, İtema, Türkiye Bursa’da ve Çin Guangdong’da İtema İnovasyon 
Tanıtım Şovu da dahil olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bu konuda daha fazla bilgi için Red 
Dot Haberleri’nin gelecek sayılarını takip edin.

Ocak 24-26 COLOMBIATEX, Medellin, Kolombiya
Şubat 23-26 DTG, Dhaka, Bangladeş (Itema_DTG_Dhaka_PressRelease)
Şubat 23-26 EgyTex, Kahire, Mısır
Şubat 23-Mart 1 ACITF, Addis Abeba, Etopya
Mart 8-9 İtema İnovasyon Tanıtım Turu, Bursa, Türkiye
Mart 22-25 İtema İnovasyon Tanıtım Turu, Pingdi, Çin
Mart 22-25 EGE TMF, Denizli, Türkiye (Itema_EGE+KTM_TurkeyExhibitions)
Nisan 4 ABTT Semineri (Brezilyalı Tekstil Teknisyenleri Derneği),  

Sao Paolo, Brezilya (sadece davetiyeyle)
Nisan 5-8 SaigonTex, Ho Chi Minh City, Vietnam; Salon A1 – 1D12
Nisan 6-8 KTM, Kahramanmaraş, Türkiye (Itema_EGE+KTM_TurkeyExhibitions)
Nisan 19-21 IndoInterTex, Jakarta, Endonezya; Salon A2 – 126
Nisan 26-29 IGATEX, Karaçi Pakistan; Salon 2 – C211

2016’dan Günümüze Büyük Etkinlikler:
ITMA’nın başarısını takiben, 2016 yılı üç büyük buluşmadan ITM ile Haziran ayında İstanbul’da, 
Ekim’de Şangay’da ITMA ASIA/CITME ile ve Aralık’ta Mumbai’de ITME ile bizi müşterilerimize daha 
da yakınlaştırdı. Bunun da ötesinde, 2016 yılında İtema dünya genelindeki müşterileri ve paydaşları 
ile buluşmak üzere Türkiye, Bursa’dan Hindistan Kualalumpur’a kadar, Çin, Xiqiao’dan Bangladeş, 
Dhaka’ya kadar İtema İnovasyon Şovu adı altında bir dizi açık hava etkinliği ve teknoloji semineri 
düzenledi.

http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/02/Itema_DTG_Dhaka_PressRelease.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/03/Itema_EGEKTM_TurkeyExhibitions.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/03/Itema_EGEKTM_TurkeyExhibitions.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/05/ItemaPressRelease_ITM.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/09/ItemaPress-release_ITMA-ASIA-2016-1.pdf
http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2016/11/ItemaPress-release_India-ITME-2016.pdf


İtema İstanbul’da ITM’de İtema Şangay’da ITM ASYA’da İtema Mumbai’de ITME’de

2015’den Günümüze Büyük Etkinlikler:
Her dört yılda bir, tekstil makina endüstrisi kaçırılmaması gereken ITMA günlerinde bir araya gelmektedir. 
2015 yılı, ITMA gösterisinin Milan’a dönüş yılıydı ve İtema için gerçek bir başarı yakalandı. Milan’da İtema 
Grup yenilikçi dokuma makinalarını, yeni MyItema yedek parça portalını ve gerçek zamanlı dokuma 
tezgahı yönetim sistemi konusundaki en son gelişmeleri vitrine çıkardı. Fuar alanlarında 6’sı avangart 
Şirket standı ve 7’si partner standlarında olmak üzere 13 dokuma tezgahı ile İtema en iyi temsil edilen 
marka oldu ve dünyanın her bir köşesinden teknoloji meraklılarına İtema markalı dokuma tezgahlarının 
avantaj ve üstünlüklerini gösteren dokuma tezgahları ile gösterinin gerçek yıldızı olmayı başardı.

İtema Milano’da ITMA’da

https://portal.itemagroup.com/


ŞİRKET YATIRIMLARI

Itema HQ eğitim olanakları şimdi ItemaCampus 
olarak adlandırılan modern ve tam fonksiyonel 
bir alan sunmakta 
En son nesil ekipmanların kullanımının kolay ve yenilikçi olması 
dışında, dokuma tezgahının haricinde en önemli unsur eğitimlerdir. 
Her ne kadar yakın gelecekte her zamankinden daha kendinden 
ayarlanabilir, yapay zeka ile çalışan Endüstri 4.0 ileri dokuma 
makinaları işaret edilse de biz hala dokuma ekipmanınızdan azami 
performansı elde edebilmeniz için insan faktörünün en önemli faktör 
olduğuna inanmaktayız. 

Bu sebeple, Itema, kapılarını 2015 Haziran ayında açan yeni 
İtemaCampus tesisimizde Müşterilerinin kilit dokuma elemanlarına yönelik ve özel eğitimler planlamayı 
şiddetle önermektedir. Rapier R9500, Rapier R9500terry, Havajet A9500 ve bunun gibi birkaçı daha 
dahil olmak üzere ana ürün grupları için uygulamalı eğitimlerin İtema Grubunun en yüksek eğitimli 
personelleri, tekstil mühendisleri ve teknoloji uzmanlarının gözetiminde dikkatlice verilmektedir. Müşteri 
geri bildirimleri son derece olumlu olmuştur ve Ürün Bakım ve Hizmet ekipleri halihazırda, her bir İtema 
Müşterisine sunmak üzere, İtemaCampus’ün kaliteli derslerinin üzerinde sıkı bir şekilde çalışmaktadırlar. 
Bu konudaki daha fazla bilgiye sonraki yayınlarımızda değineceğiz.



KUSURSUZ DOKUMA GÜNLÜKLERİ 

Burada Marka Elçimiz Candiani Denim’in sahibi Dr Gianluigi Candiani ile 
Tanışın ve seçkin İtalyan başarı hikayesi hakkında daha fazlasını keşfedin.

CANDIANI DENİM’İNİN EŞİĞİNİ GEÇERKEN BU ÜNLÜ ŞİRKETİN 
GELENEĞİNİ BİR ANDA SOLUYABİLİRSİNİZ. VE EĞER CANDIANI DÜNYA 
ÇAPINDA TANINMIŞ BİR DENİM ÜRETİCİSİ OLMUŞSA BU KESİNLİKLE 
ŞANS ESERİ OLMAMIŞTIR
Yetmişbeş yılın üzerinde bir süredir Candiani dünyanın en seçkin moda markalarından bazılarına prestijli, 
yüksek kaliteli Denim kumaşları tedarik etmektedir. 

Aileye ait şirket, Kuzey İtalya’da Milan, Varese ve Novara arasında yeşil düzlüklerde yer alan 
Robecchetto’da 1938 yılında kurmuştur. Başlangıçtan bu yana, Candiani ailesi öncü Şirketin ayak izlerini, 
insan sermaye değeri, teknoloji ekipmanları ve sürdürülebilir üretim cinsinden vermiştir. 

Candiani Denim dünya çapında bir kalite unsuru olarak tanınmıştır ve İtema eşi benzeri olmayan sınıfının 
en iyisi dokuma makinası ile bu seçkin Denim dokuma yapımının bir parçası olmaktan gurur duymaktadır: 
Projectile P7300HP.

KUSURSUZ DOKUMA

Kusursuzluk bir tutku meselesidir. Bazı şeyleri sadece iyi değil, daha iyi 
yaptığınızda elde ettiğiniz şeydir. İtema makinaları ile çok büyük ölçüde 
sofistike ve kompleks kumaş üreten seçilmiş 10 Türk Müşterimizi sizlere 
gururla sunmaktayız.
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-turkey-en/

http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-turkey-en/


KULLANILABİLİR İÇERİK
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