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Red Dot News Şirket, Teknoloji, Müşteri başarı hikayeleri ve daha fazlasını içeren Şirket hakkındaki
haberlerimizi üç ayda bir sizlere ulaştırmaktadır. Bizi takip etmeye devam edin, keyifle okuyun ve
düşüncelerinizi sayittoitema@itemagroup.com adresinden bizimle paylaşın.
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YÖNETIM KURULU BAŞKANININ MESAJI
Itema Group’un, ileri teknoloji geniş formatlı baskı çözümleri sağlayıcısı
NoeCha şirketinde azınlık hissesi bulunan lider teknik kompozit ürün
tedarikçisi Lamiflex hisselerinin %61’ini satın aldığı konusunda sizi
bilgilendirmekten memnuniyet duyarım. Bu satın alma, Itema ve %60’lık
hissesinin Radici ailesinin ve kalan %40’lık hissesinin Arizzi e Torri ailesinin
sahibi olduğu Şirketimiz Hissedarlarının tamamlayıcı ve hızla büyüyen
pazarlarda inovasyon yapan, birbirlerinin ana faaliyet alanlarında ortak
iş geliştirmeyi teşvik ederek önemli ölçek ekonomileri sunan şirketlerin
hisselerine sahip olup, çeşitlilik yaratarak genişlemeye devam etmeyi kesin
olarak hızlandırma ve Itema’nın uzun dönem karlılığını güvence altına alma
konusunda geniş kapsamlı stratejisinin bir parçasıdır.
Itema Group’un dokuma makinalarının satışlarını her yıl ard arda, çift haneli
büyümeler ile ikiye katladığı dikkate değer beş yıllık süreyi takiben, Şirketimiz
artık teknolojide liderlik konumunu sağlamlaştırmaya, genişleme temposunu
hızlandırmaya ve hedeflediği edinimler aracılığıyla global hedeflerimize
erişim ivmesini kazandırmaya hazırdır.
Yüksek performans ve gelişmiş makinaları tedarik etme adanmışlığımız ile mükemmel derecede uyum
sağladıkları için ileri görüşlü misyonları ve yenilikçi yaklaşımları nedeniyle Lamiflex ve NoeCha şirketlerini
seçtik. Güçlerimizi birleştirerek yenilikçi, yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretiminde yeni büyük
başarılara ulaşmada hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır. Itema dünya genelinde Lamiflex ve NoeCha
Müşterilerine birinci sınıf üretim tesislerinde ve global acente ve distribütörlük ağı ile yalın üretim konseptine
dayalı olarak yapılandırılmış bir organizasyon sunmayı taahhüt eder. Bu edinimlerin ilk turunda çeşitlendirme
stratejimizin önemli bir itici güç olarak işlev göreceğine ve yakın gelecekte Müşteri ve Hissedarlarımıza değer
katacak önemli sinerjileri yaratarak olumlu sonuçlar doğuracağına eminiz.
Şirket merkezi Bergamo şehri Ponte Nossa’da yer alan Lamiflex şirketi karbon, cam ve Kevlar benzeri
kompozit materyaller üzerine uzmanlaşmış ve dokuma makinaları, medikal ve havacılık sektörleri gibi geniş
bir yelpazeye hizmet sunan endüstriyel uygulamalar için istisnai çeşitlilikte, uyumlu patentli yeni ürünler ve
yenilikçi bir çözüm portföyü sunmaktadır.
NoeCha da aynı zamanda Bergamo’da yerleşik olan, gerçekçi fotoğraflar ve yüksek etki bırakan grafikler
için devrimci geniş formatlı endüstriyel UV-LED düz dijital baskı, NoeCha ONE benzeri ileri teknolojili baskı
çözümleri sunan, çabuk büyüyen genç bir şirkettir. NoeCha 600dpi × 600dpi doğal görüntü çözünürlüklü
üretim hızlarında 3.2 × 2metreye varan farklı tip ve boyuttaki malzemeler üzerine kusursuz bir baskı sağlar.
Itema Group bu hareketiyle Itema, Lamiflex, NoeCha ve aynı zamanda faaliyetteki Radici Group şirketlerindeki
ilgili tedarik zincirleri arasında önemli bir sinerji yaratmış ve sinerjiyi harekete geçirmek ve sadece tekstil
makinaları sektöründe değil aynı zamanda kompozit benzeri yeni, ileri yenilikçi sektörlerde de genişleyerek
büyümek üzere konumlanmış ve böylelikle her bir şirketin tek başına başaramayacağı kadar rekabetçi
olmuştur. Bu edinimler süreçleri optimize etme, ürün performanslarını geliştirmeye ve aynı zamanda daha
kısa, daha sürdürülebilir tedarik zincirlerinden edinilen avantajları sağlamaya ve döngüsel ve daha yeşil
ekonomi ilkeleri ile aynı doğrultuda ortak operasyonlar ile çevresel etkiyi azaltmaya öncülük edecektir.
Carlo Rogora, Itema Group Yönetim Kurulu Başkanı

Lamiflex hakkında daha fazlasını keşfedin

NoeCha hakkında daha fazlasını keşfedin
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TEKNOLOJİ KÖŞESİ

RAPIER

ITEMA R9500:
EMSALSİZ ÇEŞİTLİLİKTE ÜSTÜN PERFORMANSLARI BİRLEŞTİREN
DOKUMA TARİHİNDEKİ EN POZİTİF, NEGATİF RAPİER MAKİNA
Tam olarak 50 yıl öncesinden Somet tarafından piyasaya sürülen ilk rapierli otomatik mekiksiz dokuma
makinasından bu yana, rapiyerli atkı transfer sistemi çeşitlilik ile büyük ölçüde bağlantılı olup çok sayıda
desen ve ipliğin dokumasında diğer atkı atım sistemlerine nazaran reddedilemez bir avantaja sahiptir.
Dokuma teknolojisi, özellikle kusursuz makina randımanı ve daha fazla verimliliği garanti eden olarak
bilinen negatif rapierli atkı transfer sistemi alanında performans ve üretim hızında önemli gelişmeler elde
etmek üzere zaman içerisinde evrimleşmiştir.
Yakın tarihte en başarılı rapier makinası olan Itema R9500 çeşitlilik ve verimliliğin mükemmel
derecede sentezini temsil eder.
Geriye dönüp baktığımızda yaklaşık olarak 5 yıl önce Ekim 2012 tarihinde piyasaya sürülen ve dünya
çapında kurulumu yaygınlaşan R9500 dokuma tezgahının, en önemli başarı faktörü olarak tekrarlayan
siparişler ve Müşteri deneme sonuçları tarafından da teyit edilen piyasada sınıfında en iyi tekstil
performansına sahip olmasını gösterebiliriz.
Itema günümüz R9500’ün başarı hikayesi ile sonuçlanan başarısını dokuma devleri olan Somet, Sulzer
ve Vamatex’in birleşiminden miras kalan en iyi teknik bilgi birikimi ve yoğun ve sürekli ARGE yatırımları
üzerine inşa etmiştir. Itema R9500, Itema Müşterilerinin özel menfaati için randıman ve çeşitlilik arasındaki
en iyi dengeyi sunan pozitif ve negatif rapierli atkı atım sisteminin en üstün yönlerini bünyesinde barındırır.
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Itema R9500, bir dizi mekanik parça sayısının azaltılmasına bağlı olarak yüksek üretim hızı ve düşük
bakım maliyeti olarak adlandırılan negatif rapier teknolojisinin doğasında varolan tüm avantajları garanti
eder. Buna ilaveten, R9500 pazardaki en iyi tekstil çeşitliliği ve kusursuz randımanı sağlar ve bu sebeple
Itema R9500’ü “piyasadaki en Pozitif, Negatif rapier makinası” olarak tanımlayabiliriz.
Itema rapierli dokuma makinaları, örneğin rapierleri genişleterek yerleştirilecek en kaba atkı ipliklerine
bile izin verecek şekilde daha fazla geniş açı özelliklerine sahip olarak dokumacıların arzu ettikleri
talepleri karşılamak üzere özelleştirilmiştir.
Itema R9500, gerçekte iki farklı rapierli atkı atım sistemi ile donatılmıştır.
• SK Atkı Transfer Sistemi, hız için tasarlanmıştır ve yüksek performans ve üstün kumaş kalitesi
sağlar. Kılavuzlu rapierleri ve kancaları ile, örneğin denim ve pamuklu elbise kumaşları gibi kumaşlarda
ideal çözümdür.
• FPA – Serbest Pozitif Yaklaşım – Atkı Transfer Sistemi şönil, lureks ve buklet benzeri hassas ve özel
iplikleri gerektiren en sofistike kumaşlarda bile sınırsız yaratıcılık olanakları ile dokumayı sağlamakta
ve en yüksek performans ve verimlilik ile pozitif rapier sisteminin çeşitliliğini bir araya getirmektedir.
Ağızlıktaki kancasız transfer özelliği ile FPA Atkı Transfer Sistemi en hassas çözgü ipliklerinde bile
nazik ve etkili işleyişi sağlar. FPA, negatif rapierli atım sistemi tarafından sağlanan performastan
taviz vermeksizin bir pozitif sistem çeşitliliğini sağlayan, mefruşat, döşemelik kumaş, ipek ve
teknik kumaşlar için oldukça kompleks stillerin dokumasında en uygun rapier sistemidir
Mefruşat ve teknik uygulamalarda Itema rapier tezgahını tartışmasız pazar lideri yapan R9500’ün
pozitif yaklaşımı ayrıca Motorlu Atkı Kesici, Atkı İpliği Seçicisi ve ISD Bağımsız Kenar Aparatı olarak
adlandırılan belirli aparatlar ile bu yerini daha da sağlamlaştırmaktadır.
Itema tarafından geliştirilen ve 2001’de piyasaya sürülen Motorlu Atkı Kesici her bir atkı/renk için
farklı kesim sürelerine olanak tanıyan bağımız bir motor tarafından hareket ettirilir. Motorlu Atkı Kesici
sayesinde dokumacı farklı tipteki atkı iplikleri için tek bir kesim süresi ayarlamak üzere mümkün olan
en iyi uyuşmayı itinayla bulmada zaman kaybettiren uygulamalardan sakınır. Itema Motorlu Atkı Kesici
tarafından elde edilen nihai sonuçlar; çokça gelişmiş randıman ve hatalı ayarlar nedeniyle atkının
durmamasıdır. Başkaca faydaları atkı fire optimizasyonu ve mükemmel derecede atkı atımıdır.
Atkı atımının ilgili olduğu, stratejik diğer araçların ve rapierlerin yanı sıra tümüyle bütünleşik bir işlem
olduğu düşünülürse, operatör için optimize edilmiş çalışma alanı sayesinde atkı ve çözgü ipliklerinin
kolay bir şekilde işlenmesini sağlayan Itema Atkı İpliği Seçicisini kategorisinde en kompakt olarak
belirtmek faydalı olacaktır.
Sonuncu ancak son derece önemli olan, ISD – Bağımsız Kenar Aparatı kumaşın gergin kalmasına bağlı
olarak üstün kumaş kalitesine yol açan çapraz ve basit ağızlık desenleri ve yardımcı kenar geçişlerinin
bağımsız olarak ayarlanmasını sağlar.
Dokumacılar Itema ile negatif ve pozitif rapier sistemin her ikisinin de avantajlarından yararlanabilirler,
“pozitif olun, negatif dokuyun, Itema’yı seçin...”.
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ETKİNLİKLER
2017 yılının fuar ve özel etkinlikleri açısından önceki iki seneye
nazaran daha sakin bir yıl olarak gösterilmesine rağmen bunun
ITEMA’da bizim için böyle olmadığını bildirmekten mutluyuz.
Kolombiya (Colombiatex), Bangladeş (DTG), Mısır (Egystitch), Etopya
(ACITF), Türkiye (EGE-TMF ve KTM), Endonezya (IndoInterTex),
Pakistan (IGATEX), Almanya (Techtextil) ve ABD (Techtextil North
America) kadar uzak ülkelerden Müşterilere daha yakın olabilmek için
meslektaşlarımız dünyayı gezdiler. İlk elden en son teknolojiyi sunmak
üzere Müşterileri ve Fabrika ziyaretlerini yapmayı görev edinen ITEMA
“ITEMA İNOVASYON TANITIM GEZİSİ ” adı altında bir dizi etkinlik
yapmaktadır.
Müşteriler ve Özel Misafirler Türkiye ve Çin’deki özel etkinlikler sırasında canlı olarak çalışan en son
jenerasyon dokuma makinalarını doğrudan görme ve deneyimleme olanağına sahip olmuştur.

Bursa, Türkiye
Tarih: 8-9 Mart 2017 · Ziyaret Edilen Tesis: Itema Müşterisi R.E ÖZ-ELİ · Teknoloji: R9500 & A9500
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Denizli, Türkiye
Tarih: 22 Mart 2017 · Teknoloji: R9500terry & A9500

Pingdi, China
Tarih: 22-25 Mart 2017 · Teknoloji: R9500denim & R9500p
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ŞİRKET YATIRIMLARI

Son dört yıl Yalın Üretim ilkeleri ile tam uyumlu olacak şekilde Colzate’den
Zuchwil’e, Zuchwil’den Şangay’a kadar dünya genelinde yerleşik Itema Group
üretim tesislerini yenileme, optimize ve modernize etme amacıyla geniş ve
kapsamlı yeniden yapılanma ve bakım faaliyetleri ile geçti
Günümüzde Itema geçmişteki Itema’nın daha yalın bir versiyonudur. Tüm bunlar beş yıl önce göreve
geldikten sonra kısa bir sürede Şirket içerisinde üretim ve lojistik akışını elden geçirmek üzere büyük
bir program başlatan Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Rogora’nın vizyon, sağlam irade ve kararlılığına
bağlıdır.
Sağlam geçmiş performansı ile tecrübeli dönüşüm operasyonları idarecisi olan Rogora kısa bir süre
içerisinde Itema Müşterilerine bir an önce yarar sağlamak üzere verimsizliği bertaraf edecek üretim ve
lojistik süreçleri ile ilgili Şirket’in tüm akışlarını bütünüyle yeniden düşünerek direktif verdiği “yalınlaştırma”
profesyonellerinden oluşan özel bir çalışma ekibini bir araya getirmiştir.
Nihai hedef çok değişken bir pazarda, teslim süresini azaltırken aynı zamanda en iyi seviyede hizmet,
kalite ve maliyeti sunacak şekilde ihtiyaç duyulan esneklik, çeviklik ve değişimlere hızlıca cevap verme
becerisini sağlayarak Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere Itema Group’un kabiliyetini arttırmaktır.
Zorlu yolculukta Itema’nın İtalya Colzate’den İsviçre Zuchwil’e, oradan da Şangay Çine kadar tüm
dünya genelindeki imalat tesislerini yenilemek ve optimize etmek üzere yük altına girme nedeni işte bu
sebepledir. Artık tüm Itema tesisleri en sıkı Yalın Üretim ilkeleri ile tam uyumlu olacak şekilde birinci sınıf
imalatın gerçek amiral gemisidir.
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“Yalınlaştırma” projesi ilk olarak Grubun ana fabrikası olan Colzate’de Mekanik, Montaj Öncesi, Montaj ve
Kalite Kontrol süreçlerini kapsayacak şekilde bütününe odaklanmıştır. Bundan kısa bir süre sonra Yalın
Üretim uygulama faaliyetleri Grubun entegrasyon ve standardizasyon seviyesini arttırmak maksadıyla
Şangay montaj tesislerinde de uygulanmıştır. Sonuncu ancak son derece önemli, günümüzde halen
efsane olan ve bu teknolojinin gerçek meraklıları tarafından dünya genelinde saygı gösterilen mekikli
dokuma tezgahının üretimini yapan Suchwil İsviçre’deki eski Sulzer tesislerinin yeniden modernizasyonu
için özel bir ekip oluşturulmuş ve görevlendirilmiştir.
İmalat departmanları içerisinde gerçek değer yaratmak üzere her bir adıma öncülük eden itme tipli
üretimden çekme tipli üretim mantığına kademeli olarak geçişte iş yapma süresini önemli derecede
azaltmak amacıyla tüm tesislerinde yoğun iş gücü gerektiren alanlara ilk olarak odaklanmaya çaba
göstermektedir.
Bunun olmasını sağlamak amacıyla, Şirket, Üretim alanları ve aynı zamanda Lojistik ve Satın Alma
alanlarına ilaveten kendi iç ve dış lojistik akışlarını da içerecek şekilde her bir detayı tekrar tasarlamıştır.
Uygulanan faaliyetler Montaj Öncesi alana odaklanmış ve daha sonrasında Montaj departmanına kadar
genişletilmiştir. Bilhassa, şu alanlara odaklanılmıştır:
• Tüm üretim süreçlerinin değer akış haritalaması
• “5S” faaliyeti (“5S” Japoncadan tercüme edildiğinde “sınıflandırma”, “düzenleme”, “temizlik”,
“standartlaştırma” ve “disiplin” anlamına gelen “seiri”, “seiton”, “seiso”, “seiketsu”, ve “shitsuke”
kelimelerinden oluşan beş Japonca kelime listesini kullanan bir çalışma alanı organizasyon yöntemine
karşılık gelmektedir.)
• Montaj öncesinin alt gruplarının yeniden düzenlenmesi
• İç kanban sisteminin uygulanması (“kanban” Zamanında imalatı gerçekleştirmek amacıyla tedarik
zincirini kontrol eden bir envanter sistemidir.)
• Montaj öncesi iş idaresi için tek parçalı akış konseptinin şirket içinde uygulanması
• Takım hazırlama mantığının gözden geçirilmesi ve şirket içi departmanlarda lojistik akışlarının yeniden
yapılandırılması.
Itema Yalın Üretim projesi hem gerçekleştirme süresi hem de atık azaltımı ve verimliliğin arttırılması
bağlamında çok zorlayıcı hedefler göstermiştir. Yalın Üretim sürecine paralel olarak Itema’nın tesislerinin
kapasite, kabiliyet ve esnekliğini daha ileri seviyelere getirecek özel geliştirilmiş CNC ekipmanları
aracılığıyla üretim tesislerine ana yatırımlar yapılmıştır.
Sonuçlar şu ana kadar, pazarda en kısa teslim süresini garanti eden ve Itema dokuma makinalarına
olan talebin sabit bir şekilde artışını karşılayabilmek için mevcut tesislerin üretim kapasitesinin ikiden
fazlasına katlandığını göstermiştir.
Ancak tabi ki biz burada durmuyoruz. Itema olarak Müşterilerimizin sürekli menfaatlerine olacak şekilde
Yalın Şirket mantalitesi olma yoluna kendimizi adadık ve gururla bu yolda devam ediyoruz.
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WEAVING EXCELLENCE GÜNLÜKLERİ
Marka Elçimiz D’Decor’un Genel Müdürü Bay
Ajay Arora ile tanışın ve dokuma teknolojisinde
sınıfının en iyisi olan Itema’nın bir Şirketin
başarısına nasıl katkı yaptığını keşfedin...
BAZEN TICARET SADECE TICARI TAKAS DEĞIL AYNI ZAMANDA
GERÇEK BIR ‘KAZAN KAZAN’ ILIŞKISIDIR. ŞIRKET KURULUŞUNDAN BU
YANA ITEMA RAPIER DOKUMA MAKINALARI ILE ÜRETTIĞI SOFISTIKE
DOKUMA DÖŞEMELIK KUMAŞLARI ILE DÜNYA GENELINDE BILINEN
ITEMA’NIN SADIK MÜŞTERISI OLAN D’DECOR IÇIN DE DURUM BU
ŞEKILDEDIR
D’Decor’un Genel Müdürü Bay Ajay Arora’yı dinlediğinizde D’Decor’un başarısının arkasında ne olduğunu
hemen hissedersiniz: Müşterilerine yalnızca en iyiyi sunma kararlılığı. Ve bu nedenle D’Decor ile Itema
arasında derin bir bağ bulunmaktadır. Iki şirket arasındaki işbirliği D’Decor’un Tarapur, Maharashtra,
Hindistan’da kurulduğu ve Itema rapier Süper Excel ile döşemelik kumaş üretimine başladığı 1999
tarihine kadar dayanır. Bu tarihten bu yana D’Decor yumuşak döşemelik kumaşlarda dünyanın en büyük
üreticisi haline gelmiştir ve her yıl yeni dokuma makinaları kurarak Itema’ya olan güvenini mütemadiyen
göstermiştir. 2013 yılında D’Decor Hindistan’da Itema’nın en son modeli olan R9500’ü kuran ve onun
üstün tekstil performansını ve yüksek makina randımanını deneyen ve tekrarlayan birçok sipariş ile
seçimini teyit eden ilk şirketlerden biri olmuştur. 5 son model tesiste 400’ün üzerinde Itema rapier
makinası kurulu sistemi bulunan D’Decor her gün 120.000 m2 üzerinde dünya genelindeki tüm evler
için yüksek kaliteli kumaş üretmektedir. Ağızlıktaki hem kılavuz kancalı SK Atkı Transfer Sistemi hem de
kılavuz kancasız FPA Atkı Transfer Sistemi ile sınıfının en iyi rapier makinası olan Itema R9500 sadece
birkaçını adlandıracak olursak, lureks, şönil ve linen benzeri kalın ve narin atkı iplikleri de dahil olmak
üzere desen ve ipliklerde sınırlama olmaksızın geniş bir yelpazede döşeme ve perde kumaşı dokumaya
olanak tanır.
Videoyu izleyin ve hikayeyi doğrudan baş kahramanı olan Bay Ajay Arora’dan dinleyin
Hikayenin tamamını buradan okuyabilirsiniz:
http://www.indiantextilemagazine.in/corporate-news/d-decors-stellar-role-in-home-furnishing-industry/

Itema · Red Dot News Yaz Dönemi 2017 Yayımı

sayfa 10/12

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

GELİŞTİRME & DÖNÜŞÜM KİTLERİ
artık MY ITEMA portalinde online olarak yeni, özel olarak ayrılmış
“YÜKSELTME & DÖNÜŞTÜRME KİTLERİ” bölümünde yer almaktadır
DOKUMA MAKİNALARINA YENİ BİR HAYAT VERİN
MY ITEMA ‘YI HEMEN ZİYARET EDİN
Tam olarak aradığınız yedek parçayı veya ihtiyacınız olan geliştirme ve dönüşüm kitlerini bile kendi
dilinizde ve online sipariş vermek artık hiçbir zaman olmadığı kadar kolay.

NEDEN GELİŞTİRME KİTLERİ?
Geliştirme kitleri aşağıdakileri de içerecek şekilde çokça fayda sağlar:
• mevcut tezgahların işlevselliğine ilave/değişim,
• tezgah performansını arttırma,
• kullanım rahatlığını geliştirme, ve/veya
• yeni kumaşların üretimine geçerek çeşitliliğin arttırılması.
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GELİŞTİRME KİTLERİ NASIL SİPARİŞ EDİLİR?
Geliştirme & Dönüşüm Kitleri bölümüne kolayca erişerek, şunları yapabilirsiniz:
1. geliştirmek istediğiniz tezgah modelini aratma,
2. baktığınız dönüşüm tipi için hazır mevcut listeden seçme,
3. seçilen kitin tanımını PDF olarak indirme,
4. talep edilen bilgileri girme.
Arzu edilen konfigürasyonun Geliştirme Kitleri Kodlarından doğru olan kodu talep etmek üzere Yedek
Parça Sipariş Masası ile irtibata geçin:
• spareparts_it@itemagroup.com Itema ve eski-Promatech makinaları için
• sparepartsservice@itemagroup.com P7300HP modeli dahil olmak üzere eski-Sulzer makinaları için.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
• YEDEK PARÇA PORTALI 8 dilde (İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce,
Türkçe ve Çince) ONLINE olarak hizmet vermektedir.
• ŞİRKET BAZINDA 5 KULLANICIYA KADAR HESAP
• SİPARİŞ İÇİN ÜRÜN LİSTESİNİ OTOMATİK OLARAK YÜKLEYİN
• YEDEK PARÇA SİPARİŞİNİZİ ONLINE OLARAK TAKİP EDİN
• KULLANICI VE BAKIM EL KİTAPÇIKLARINA ERİŞİN

HABER BÜLTENİMİZE ÜYE OLUN
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