
Mimaki, dijital tekstil çözümlerindeki 
farkını ortaya koydu

Selahattin Aygüler: “Türkiye tekstilde dijital teknolojinin 
en yoğun kullanıldığı ülke konumunda”

Türkiye Distribütörlüğünü Pimms Group’un yürüttüğü Mima-
ki, ITMA Asia Fuarı’nda, TX300P-1800 direkt baskı makinesi, 
TX300P-1800B blanketli baskı makinesi ve Tiger-1800 dahil ol-
mak üzere en yeni tekstil baskı makinelerini ziyaretçilere tanıttı. 
Pimms Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aygüler, 
Dijital Teknik Dergisi’nin fuara ait sorularını yanıtladı.

Çin’de düzenlenen ITMA ASIA Fuarı’nı takip ettiniz. 
Dergi okuyucularımız için fuara ait izlenimlerinizi 
paylaşabilir misiniz? Nasıl bir fuar geçti? Katılımcı ve 
ziyaretçi bazında bir değerlendirme yapabilir misiniz?
ITMA Asia Fuarı, Çin ve çevre ülkelere yönelik düzenlenen bir 
fuar. Bu sene de Çin’in dışında Hindistan, Pakistan, Kore, Tayland 
ve Endonezya gibi ülkelerden ziyaretçilerin ağırlıkta olduğunu 
gördük. Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısı ise geçtiğimiz yılla-
ra kıyasla daha azdı. Buna karşılık bu sene fuarda dijital baskı 
makineleri üreten firmaların, yoğunluklu olarak tekstil baskı ma-
kineleri üretimine yöneldiğini gözlemledik. Bunların çoğunluğu-
nun da single-pass’ta konvansiyonel üretim kapasitesine yakın 
baskı yapabilecek makineler olduğunu gördük. En az 8-10 firma 
bu alana yönelmiş olup şu anda ilk prototiplerini gösteriyorlardı. 
Bu makinelerin henüz satılabilir durumda olmadığı belliydi. Bu 
makinelerin kullanıma hazır hale getirilip üretici firmalara sunu-
munun en az 1-2 yıl süreceği kanaatindeyim.

Dijital tekstil baskı pazarı hızlı bir şekilde gelişim 
gösteriyor.  Teknolojik anlamda dikkat çeken yenilikler 
gözlemediniz mi?
Yukarıda belirttiğim gibi, pazarda değişimler hızla devam edi-
yor. Yalnız baskı kafası üreticileri ve bu kafaları kullanan maki-
ne üreticileri arasındaki bazı uyumsuzluklar, bu üretici firmala-
rın çoğalması ve özellikle bu firmaların farklılık yaratmak adına 
farklı kafalar kullanması sebebiyle son yıllarda makineler tam 
kapsamlı olarak test edilmeden piyasaya sunuluyor. Bu durum 
da satıcı ve son kullanıcı arasında zamanla problemler yaşan-
masına sebebiyet veriyor. Ayrıca makine üreticilerinin çoğunun, 
artık seramik ve fayansa baskı pazarının doyuma ulaşması ne-
deniyle tekstil baskıda single pass’ı denemeye başladıklarını 
gözlemledik.

“Türkiye tekstilde dijital teknolojinin en yoğun 
kullanıldığı ülke konumunda”

Türk tekstil yatırımcılarının dijital baskıya bakışı nasıl? 
Dijital tekstil, konvansiyonel baskının yerini alabilir mi? 
Bu anlamda bir öngörünüz var mı?
Türk tekstil yatırımcıları, dünyada en fazla ve en hızlı dijitale ya-
tırım yapan firmalar olduklarını geçtiğimiz yıllarda ispatladılar. 
Şu anda Türkiye’de dijital tekstil baskı makinesi sayısı dünyanın 
hiçbir yerinde olmayan sayılara ulaşmıştır. 
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Fakat ülkemizdeki gerek siyasi gerek ekonomik sorunlar nede-
niyle zaman zaman dijitale olan yatırımlar biraz duraksamıştır. 
Ancak gün geçtikçe adetler artacaktır, çünkü dijital baskının ya-
kın zamanda konvansiyonel baskının yerini alacağı açıktır.

Türkiye Distribütörü olduğunuz Mimaki, dünyadaki 
dijital tekstil baskının öncü firmalarından birisi. Mimaki 
hangi çözümlerini sektörle buluşturdu?
ITMA Asia Fuarı’nda Mimaki, TX300P-1800 direkt baskı makine-
si, TX300P-1800B blanketli baskı makinesi ve Tiger-1800 dahil ol-
mak üzere en yeni tekstil baskı makinelerini ziyaretçilere tanıttı. 
Tiger-1800, Mimaki’nin bu yıl içinde satın aldığı La Mechanica 
firmasının bir ürünü. Makinenin İtalya’daki üretimi Mimaki-La 
Meccanica adıyla devam edecek. Özellikle pamuklu baskı üre-
timinde kullanılan bu makine, Reggiani ve MS gibi markaların 

üretimleriyle aynı kategoride yer alıyor. Makinenin satışına 2017 
yılında başlanacak olup, bu yıl Mimaki ile birlikte katılacağımız 
FESPA Eurasia Fuarı’nda da ziyaretçilere tanıtımı yapılacaktır.

Yatırımcılar neden Mimaki ürünlerini tercih etmeli? 
Mimaki’nin yatırımcısına ve kullanıcısına sağladığı 
avantajlar nelerdir?
Mimaki, sektörde kendi kategorisinde en eski firma olmasının 
yanı sıra, en fazla ürün çeşitliliğine sahip markadır. Böylelikle 
reklam, endüstriyel ve tekstil sektörlerinin baskı ihtiyaçlarına 
geniş yelpazedeki baskı ve kesim makineleri ile yanıt verir. 
Kullandığı teknoloji kendisine aittir ve tamamen özgündür. Bu 
sayede Mimaki, müşterisine kalitede süreklilik sağlayarak, bas-
kıların tutarlı ve sorunsuz olmasını temin eder. 
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Mimaki baskı makineleri, sahip olduğu nozül kontrol ve koruma 
fonksiyonları, boya sirkülasyon sistemi ve büyük makinelerde 
olan dökme boya sistemleri gibi özgün teknolojileri sayesinde 
düşük teknik servis gereksinimi duyar ve böylelikle üreticilerin 
kesintisiz baskı yapabilmesine olanak sağlar. Mimaki, kullanıcı-
larına sunduğu tüm bu avantajlar sayesinde piyasadaki liderliği-
ni sürdürmektedir.

Mimaki’den transfer baskıda büyük değişim kampanyası

Pimms, bayileri aracılığıyla Türkiye genelinde yaygın 
bir ağ oluşturdu. Satış ve pazarlamaya yönelik farklı 
çalışmalarınız olacak mı?
Şu anda 2016 sonuna kadar devam edecek bir değişim kam-
panyamız var. Mimaki TS300-1800 transfer baskı makinemiz 
için düzenlediğimiz bu kampanya kapsamında, son kullanıcının 
mevcut makinesini, hangi marka olursa olsun değerinde alıyor 

ve yerine Mimaki TS300-1800 makinemizi kafalar dahil 2 yıl full 
garanti kapsamında veriyoruz.

Şu anda firmaların kullanmakta oldukları transfer baskı makine-
leri eskidi. Ancak mevcut siyasi ve ekonomik durum nedeniyle 
firmalar yatırım yapmakta çekimser davranıyor. Biz de son kul-
lanıcının makinesini yenileyebilmesi adına böyle bir değişim 
kampanyası başlattık. Kampanyamız başlar başlamaz sektörden 
büyük ilgi gördü. 

Sektöre vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Son olarak, daima kazandırmayı hedefleyen firmamızın amacı, 
müşterilerimize her zaman ihtiyacına en uygun makineyi suna-
rak, kazançlarını maksimum seviyeye çıkarmak, karlılıklarını 
artırmak ve makinelerin problemsiz kullanılmasını sağlamaktır. 
Dolayısıyla, dijitale olan dönüşümü geliştirmeye ve piyasada 
dijital yaygınlaştıkça daha kaliteli bir üretimi sunmaya 
çalışıyoruz.


