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ITM ve HIGHTEX Fuarları, 22-26 Haziran 2021
Tarihlerine Ertelendi

Tüyap Tüm Fuarcılık ve Teknik Fuarcılık ortaklığıyla, TEMSAD iş birliğiyle her
iki yılda bir düzenlenen ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı ile HIGHTEX
Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı’nın, bu yıl 2-6 Haziran tarihleri
arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına
korona virüsü (Covid-19) etkilerinin bugünlerde artarak devam etmesi
nedeniyle 14-18 Temmuz 2020 tarihlerine ertelenen ITM ve HIGHTEX fuarlarının
yeni tarihleri, 22-26 Haziran 2021 olarak açıklandı.

Bu yıl, ilk olarak 2-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ITM ve
HIGHTEX fuarlarının, korona virüsü (Covid-19) salgınının, önümüzdeki aylar
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ITM ve HIGHTEX Proje Grubu, ertelemeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade 
etti:
“ITM ve HIGHTEX fuarlarına yönelik çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. 
Korona virüsü (Covid-19) salgınının bitmesi ile birlikte tekstil sektörümüzün daha da 
canlanacağını ve daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Tüm dünyada maske 
ve koruyucu giysi sıkıntısı yaşanırken tekstil, konfeksiyon ve nonwoven alanında 
güçlü bir alt yapıya sahip olan Türkiye, hem nonwoven kumaş hem de hijyenik kıyafet 
ile maske üretiminde Avrupa’nın ve dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyor. 
Bugün, dünyanın sağlığı için maske ve koruyucu giysi üretimi yapan Türk tekstil 
sektörünün, bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacağını ve yatırımlarına tüm hızıyla 
devam edeceğini biliyoruz. Türk tekstil sektöründeki bu sinerjinin ve gücümüzün, 
fuarlarımıza olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Bu nedenle 2021 yılına ertelenen ITM 
ve HIGHTEX fuarlarımızın korona virüsü salgını sonrası atağa geçecek olan dünya 
ve Türk tekstil sektörüne, güçlü bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz.”

Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Alanında öncü teknolojiler geliştiren yüzlerce üreticiyi ve küresel çapta yatırımcıyı 
buluşturan ITM ve HIGHTEX 2021 fuarları için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Gelecek yıl, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak olan ITM 
ve HIGHTEX fuarlarında sergilenecek olan son teknolojiler ve yeni ürünler, dünyanın 
dört bir yanından gelen tekstil yatırımcılarıyla buluşacak.

Tekstil makine liderlerinin son teknolojik ürünlerini sergilediği ve dünya lansmanlarıyla 
adeta bir şova dönüşen ITM 2018 Fuarı, 64 ülkeden 1150 katılımcısı ve 94 ülkeden 
14.248’i yabancı olmak üzere toplam 58.942 ziyaretçisiyle dünyanın en büyük 
buluşmalarından birisine ev sahipliği yapmıştı.

Tüyap Tüm Fuarcılık A.Ş. ve Teknik Fuarcılık A.Ş. ortaklığı, TEMSAD iş birliği ile 12

salonda, 120.000 m2 alanda, 1250 uluslararası katılımcısıyla yapılacak olan ITM 
2021 ve eş zamanlı düzenlenecek olan HIGHTEX 2021 fuarları, ziyaretçisi ve 
katılımcısıyla yeni rekorlara imza atacak. On binlerce global ziyaretçiyi ağırlamaya 
hazırlanan fuarlarda, dünya tekstil teknoloji lideri firmalar, en yeni modelleriyle yer 
alacak. Teknik tekstil ve nonwoven ürünleri ile üretim teknolojilerindeki son gelişmeler 
sergilenecek. 
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