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Mr.Selahattin 

Aygüler, the 

Chairman of 

PİMMS being 

the Turkish Dist-

ributor of Mi-

maki, one of the 

leading manu-

facturers in the 

world in the field 

of digital prin-

ting machine-

ries,  stated that 

Turkey ranks 

number one in  

the use of textile 

digital printing.

K
uruluşundan bu yana sektörde ilklere 

imza atan ve 37 yılı başarılarla geride 

bırakan PİMMS, dijital baskı alanında 

Türkiye’yi ilklerle buluşturmaya devam ediyor. 

“Tabelacıları fırçadan bilgisayarlı sisteme döndü-

ren kişiyim” diyen PİMMS Yönetim Kurulu Baş-

kanı Selahattin Aygüler, dijital baskıdan tekstil di-

jital baskıya, hizmet verdikleri sektörler hakkında 

yayın grubumuzun sorularını yanıtladı.  

Türkiye’nin dijital baskı ve tekstil dijital baskı ala-

nında önemli bir ivme kaydettiğini söyleyen Ay-

güler, konuyla ilgili şu bilgilere yer verdi: “Tekstil 

dijital baskısı 1999’da Mimaki’nin yaptığı bir ma-

kineyle başladı.  Bir fuarda bu makinenin tanıtı-

mını yaptık ve sonrasında sektöre kazandırılan Mi-

maki seri makineleri ile devam etti. Yine dünyada, 

özellikle Mimaki’nin bu alandaki makinelerini alıp 

bazı değişiklikler yaparak yeni dijital baskı makine-

lerine dönüştürdüler. O zamanlar makinelerin hız-

ları çok iyi olmadığı için genellikle fabrikalar 5’er, 

10’ar hatta 20’şer adet koyarak istenen üretimleri 

yapmaya çalışırdı. Dünyada üretime yönelik maki-

neler 2010-2011 yıllarındaki fuarlarla tanıtılmaya 

başlandı. İtalyan makinelerinin büyük baskı kafa-

P
İMMS having a history of 37 years with 

achievements and having registered many 

firsts in the industry since its foundation con-

tinues to bring Turkey with novelties in digital print-

ing. “I am the person to convince sign painters to 

use computed system instead of brush,” says Mr.Se-

lahattin Aygüler, the Chairman of PİMMS and he 

answered our editorial board’s questions regarding 

the industries they serve.

Aygüler stating that Turkey has gained an import-

ant ground in digital printing and textile digital 

printing and informed the followings regarding the 

issue: “Textile digital printing started with a machine 

manufactured by Mimaki in 1999. We introduced 

this machine at an exhibition and later this contin-

ued with Mimaki machineries released to the indus-

try. Still in the world, other companies made some 

changes on Mimaki’s machines and converted them 

into new digital printing machines. As the speed of 

the machines were not satisfactory enough, plants 

usually tried to maintain production with groups of 

5, 10 and even 20 machines.  Machineries dedicat-

ed for production were displayed at exhibition s in 

2010-2011 in the world. The trend was accelerated 

“Türkiye Dijital Baskıda 
Birinci Sırada”
“Turkey Ranks Number One in 

Digital Printing”

Dijital baskı makineleri alanında dünyanın önde gelen 

üreticilerinden Mimaki’nin Türkiye Distribütörü PİMMS’in 

Yönetim Kurulu Bașkanı Selahattin Aygüler, tekstil dijital 

baskı kullanımında Türkiye’nin ilk sırada olduğunu söyledi
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larını ortaya çıkarmasıyla hızlandı. Ardından da fabrikalardaki kon-

vansiyonel baskı sistemi dijitale dönüşmeye başladı.”

“Transfer Baskı Geçtiğimiz Yıllarla Birlikte Çok Büyüdü”

Mimaki’nin genellikle orta boyda makineler ürettiğini belirten Ay-

güler, bu makinelerin transfer baskı ağırlıklı olduğunu dile getirdi. 

Tekstilde transfer baskı sisteminin dünyada da önemli bir ölçeğe 

ulaştığını söyleyen Aygüler, “Dünyada transfer baskı geçtiğimiz yıl-

larla birlikte çok büyüdü. 2014 yılında bu alanda, Mimaki olarak 

dünyada en fazla satış yapan bayi durumuna geldik.” sözlerine yer 

verdi.

Türkiye’nin dijital tekstil baskıda şu anda dünyada ilk sıralarda ol-

duğunu dile getiren Aygüler, “Türkiye tekstil dijital baskıda şu anda 

bir numara. Türkiye konum itibariyle çok hızlı bir şekilde dönüştü. 

Dünyadaki en fazla dijital baskı makinesi şu anda Türkiye’de.” açık-

lamasında bulundu.

Mimaki’den Sektörde Ses Getirecek Yenilikler

Mimaki’nin pazarda yaklaşık yüzde 60’lık bir hakimiyete sahip ol-

duğunu söyleyen Aygüler, sözlerini şöyle sürdürdü; “Mimaki daha 

önce de belirttiğim gibi kendi konusunda lider bir firma. Her yıl en 

az birkaç yeni modeli müşterilerin talepleri çerçevesinde pazara su-

nuyor. 2015 ITMA Milano Fuarı’nda 3 yeni model tanıttı. Mima-

ki TS 300 modelini, kağıt transfer sistemi için yeni bir teknolojiyi 

with the launch of big printing heads in Italian machineries. Then, 

the conventional printing system started to be converted into digital 

in plants.”

“Transfer Printing Industry Grew in the Past Years”

Aygüler informed that Mimaki usually manufactures medium size 

machineries and stated that these machineries are mainly transfer 

printing. Aygüler told that transfer printing system in textile reached 

an important level in the world and noted: “Transfer printing industry 

grew in the world in the past years. In 2014, as Mimaki, we became 

the dealer carrying out the most sales in the world,” he said.

Aygüler pointing out  that Turkey ranks number one at the moment 

in digital textile printing, “Turkey is number one in textile digital 

printing now. As of its position, Turkey quickly transformed. The 

most digital printing machineries in the world are in Turkey now,” 

he commented.

Outstanding Innovations for the Industry From Mimaki 

Aygüler informing that Mimaki dominates around 60% of the mar-

ket continued, “As I have previously informed, Mimaki is a leading 

company in its field.  The company releases at least a few new models 

to the market in compliance with their customer demands. Mimaki 

introduced 3 new models at ITMA 20154 Milano Show. Mimaki dis-

played its TS 300 model, a new technology for paper transfer system. 
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sundu. Ayrıca bu makinenin direkt kumaşa baskı yapan versiyonu 

da yine fuarda sunuldu. Mimaki dünyada kendi alanında bir ilki 

gerçekleştirerek, ilk kez direkt kumaşa pigment boya uygulaması ya-

pan makineyi geliştirdi. Böylelikle sadece polyestere değil pamuklu 

kumaşa da baskı yapılabilen TX300 versiyonunu ortaya çıkardı. Bu 

makinenin en büyük özelliği hızı arttırması ve boyadaki maliyetleri 

düşürmesi. Bunu yanı sıra Mimaki TS 500P 3.20 metre eninde ka-

ğıt transfer makinasını da ITMA da tanıttı ve Mart ayından itibaren 

pazara sunacağız. Aynı zamanda Mimaki’yi yakında  bir boya üreti-

cisi olarak da göreceğiz. Makine garantilerinin sürebilmesi için daha 

dayanıklı, daha kaliteli boya kullanımı gerekiyor. Bunu da Mimaki 

kendisi sunacak. Kullanıcılar diğer üreticilerle hemen hemen aynı 

fiyatlarla Mimaki’nin orijinal boyalarını kullanabilecekler.”

“Maliyeti Düşürmek Adına Kaliteden Ödün Veriyorlar”

Türkiye’de sektörün özellikle ucuz fiyata odaklandığını belirten 

PİMMS Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler, ürünlerin 

Avrupa’ya nazaran kalite farkının da fiyat endeksli olduğunu belirt-

ti. Aygüler, “Sektör ucuz fiyat bekliyor. Mimaki makinelerin daya-

nıklılığı, performansı artık ispatlanan bir şey. Beklenti maliyetlerin 

düşük olması. Türkiye’deki ürünlerin Avrupa’ya nazaran çok iyi ol-

maması hep fiyat endeksli. Gözlemlediğimiz kadarıyla Türkiye’de 

yüzde 60’ın üzerinde kişi transfer sistemlerinde kaplamalı transfer 

kağıdı kullanması gerekirken, kaplamasız transfer kağıdı kullanıyor. 

Bu da tabi ki hem boya sarfiyatını arttırıyor, hem de istenen kaliteyi 

vermiyor.  Maliyeti düşürmek adına yapılan bu işlemde boya daha 

fazla kullanılıyor ve kaliteden ödün veriyorlar.” sözlerine yer verdi.

Aygüler, “Kullanıcılara uyarı olarak şunları söyleyebilirim.  Kap-

lamalı kağıt kullandıklarında boya sarfiyatı daha da azalacaktır ve 

daha keskin, daha güzel baskılar alacaklarına inanıyorum” tavsiye-

sinde bulundu.

Türkiye ve dünyada rotasyon baskıdan halen vazgeçilmemesi ko-

nusunda da görüşlerini sorduğumuz Aygüler, dijitale dönüşün iler-

leyen yıllarda daha da hızlanacağını belirtti. Aygüler, “Bu bir süreç. 

In addition, the version of the machine, which can directly print on 

the fabric, was also introduced at the show.  By performing a first in the 

world in its field, Mimaki developed a machine performing pigment 

dye directly to the fabric for the first time, thus created TX300 version 

capable to print on not only polyester but also on cotton fabric. The 

greatest feature of this machine is the fact that it increases speed and 

reduces dye costs.  Besides, Mimaki also introduced TS 500P, paper 

transfer machine having a width of 3.20 m and this machine will be 

presented to the market as of March. We will soon see Mimaki as a 

manufacturer of dyes, too.  The use of more durable and better quality 

dyes are needed in order to maintain the machine warranty times. Mi-

maki will supply this itselt.  Users will be able to use Mimaki’s original 

dyes nearly at the same price with other manufacturers.”

“Quality is Sacrificed To Reduce Costs”

Mr.Selahattin Aygüler, the Chairman of PİMMS stated that the in-

dustry in Turkey especially focuses on cheap price and informed that 

the quality of products compared to Europe is price-indexed. “The 

industry looks for cheap price. The durability and performance of Mi-

maki’s machines is proved already. The expectation is low costs. The 

reason why the products in Turkey are not very good compared to 

Europe is all price-indexed. As we have observed, although over 60% 

of the companies in Turkey should use coated transfer paper in trans-

fer systems, they use un-coated transfer paper. This increases both dye 

consumption and reduced the desired quality. Quality is sacrificed to 

reduced costs but at this process done to reduce costs more dyes are 

used,” he said.

Aygüler, “As a warning I can say that if they use coated paper, the 

consumption of dye will reduce and more visible are better prints will 

be achieved as I believe,” he advised.

We have also interviewed Aygüler concerning the fact that rotation 

printing is still not quitted in Turkey and the world and he informed 

that the conversion to digital printing will accelerate in the forthcom-

ing years. Aygüler, “This is a process. The use of digital in textile is still 
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Dünyadaki dijital kullanımı tekstilde halen yüzde 10 civarında. 

Ancak su tasarrufu ve doğanın sürdürülebilirliği açısından dijitale 

dönüş teşvik ediliyor. Bu dönüş daha da hızlanacak.”

Mimaki TX 300 Sektörün Talebini Karşılayacak

Mimaki’nin sektörde sunduğu boyaların ekolojik ürünler olduğu-

nun altını çizen Aygüler, “Diğer büyük üreticilerin kullandığı gibi 

reaktif boya kullanıldığında bir ön işlem, buharlama ve yıkama ge-

rekiyor. Pigment boyaya geçtiğiniz zaman su sarfiyatınız yok.

Transferle uğraşan herkes aynı sistemi pamuklu kumaş için de kul-

lanmak istiyor. Bunun için de Mimaki’nin en son yaptığı TX 300 

makinesi ve pigment boyasıyla bu talebi karşılayacak.” dedi.

Mimaki Club ile Müşterilere Özel Ayrıcalıklar

Mimaki kullanıcılarına özel Mimaki Club kartı hayata geçirerek 

sektörde ilklere imza atan PİMMS, bu anlamda müşterilerine bir-

çok ayrıcalık sunmayı hedefliyor. Aygüler, Mimaki Club’ı hayata 

geçirme amaçlarını şu sözlerle anlattı; “Biz Mimaki Club’ı, Mima-

ki kullanıcılarına bir sürü avantaj sağlamak ve onlarla iletişimimizi 

güncel tutmak için düşünmüştük. Mimaki ile ilgili gelişmeleri on-

larla paylaşmak, haberleşmek, kulüp üyelerine yılbaşında veya fuar 

dönemlerinde değişik hediyeler sunmak, onlarla birlikte sektörel 

fuarlara katılmak, eğitimler yapmak amacıyla başlatmış olduğumuz 

bir oluşum bu. Kayıtlar kısım kısım geliyor ama çok istediğimiz 

oranda değil. Muhtemelen biraz zaman gerekiyor.”

“Fuarlar Yeni Bir Vizyon Kazanmak Açısından Çok Önemli”

Yıllardır sektörün içinde yer alan bir isim olarak fuarların sektöre 

katkılarını çok uzun zaman önce keşfettiğini dile getiren Selahattin 

Aygüler, sektörel fuarlara ilişkin görüşlerini ise şu sözlerle paylaştı; 

“Türkiye’de fuarcılığın başlangıcıyla beraber fuarları takip eden ve 

içinde olan biriyim. Fuarların sektör için çok büyük önemi var. Tabi 

ki iyi bir tanıtım yaptığınızda ve o fuara uygun bir hazırlanma döne-

mi yaptığınızda faydasını görürsünüz. Şimdiye dek satışa dayalı hiç-

bir fuara katılmadım. Fuarda ürününüzü sunarsınız o müşteri sizi 2 

sene sonra da arayabilir. Geleceği gösteriyoruz fuarlarda. Onun için 

müşterilerin gelip yapacağı yatırımları görmelerinde mutlaka yarar 

var. Yeni bir vizyon kazanmak, sektörün nereye gittiğini görmek, 

ileride yapacağı yatırımları planlaması açısından çok önemli.”

around 10% in the world. However, in terms of water savings and 

nature sustainability, the conversion to digital printing is encouraged. 

This conversion will accelerate more.”

Mimaki TX 300 Will Meet the Industry’s Demand

Aygüler underlining that the dyes supplied by Mimaki are ecological 

said: “A pre-treatment, steaming and washing is required when reac-

tive dye is used as other big manufacturers use. When you use pigment 

dye, you have no water consumption.”

“Everyone dealing with transfer wants to use the same system for cot-

ton fabric. Thus, Mimaki’s latest TX 300 machine and pigment dye 

will meet this demand,” he said.

Special Privileged for Customers with Mimaki Club 

By implementing Mimaki Club Card specially dedicated for Mima-

ki users, PİMMS aims to provide several privileges to its customers. 

Aygüler informed us about Mimaki Club; “We have thought about 

Mimaki Club in order to provide a lot of advantages to our customers 

and keep our contacts updated with them: to share news about Mi-

maki, keep in touch, provide gifts for New Year’s Eve or Exhibitions, 

participate industry show with them, to give trainings etc. Registra-

tions are submitted but not as much as we want. It probably takes 

some time.”

“Exhibitions Are Very Important to Obtain a New Vision”

As a person being present in the industry for many years,  Selahattin 

Aygüler stated that the contribution of exhibitions for the industry 

have been long before explored and commented the followings about 

industrial exhibitions: “I am someone who follows exhibitions and 

is present at exhibitions with the start of the exhibition industry in 

Turkey. Exhibitions have a crucial importance for the industry. If you 

conduct a good promotion and deal with an appropriate preparation 

time for the exhibition, you will certainly see the benefit. Up to now, I 

have never taken part at an exhibition dedicated for sales. You present 

your product at the exhibition and the client may call you in 2 years’ 

time. We present the future at the exhibitions. So it is important that 

the customers come to see the investments they will do. It is quite 

important to obtain a new vision, to see where the industry heads for, 

to plan future investments.”


