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ITM 2021, Tekstil Sektörüne Güçlü Bir İvme
Kazandıracak

Koronavirüs salgını nedeniyle 22-26 Haziran 2021 tarihine ertelenen ITM 2021
Fuarı; pandemi sonrası atağa geçecek olan dünya ve Türk tekstil sektörüne
yön verecek.

Bu yıl, 2-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ITM Fuarı,
koronavirüs salgını sebebiyle 22-26 Haziran 2021 tarihine ertelenmişti. Virüsten en
çok etkilenen İtalya, Fransa, İspanya, Almanya ve Çin başta olmak üzere
üretimlerine ara vermek zorunda kalan ülkelerdeki katılımcı firmalar, ITM fuarının
ertelenmesini olumlu karşıladı. Koronavirüse karşı etkili bir ilaç tedavisi veya aşı
bulunmadan pandemiden kurtulmanın mümkün olmadığı görüşünde birleşen ülkeler,
bir yandan salgınla mücadelede ederken bir yandan da koruyucu tedbirlerini
arttırarak normalleşme adımlarını attı. Fabrikalarda çarklar yeniden dönmeye başladı,
üretim ve siparişlerde artışlar oldu.
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Türk Tekstil Sektörü Gücünü Gösterdi 

Vaka sayıları ve ölüm oranları düşük seyrettiği için koronavirüs salgınından diğer 
ülkeler kadar etkilenmeyen ve özellikle tekstil sektöründe üretimine aralıksız devam 
eden Türkiye, pandemi sonrası düzenlenecek fuarlarda en doğru adres olacak. 
Çünkü tüm dünyada maske ve koruyucu giysi sıkıntısı yaşanırken tekstil, konfeksiyon 
ve nonwoven alanında güçlü bir alt yapıya sahip olan Türkiye, bir yandan kendi 
ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da dünyaya kişisel koruyucu ekipmanlar tedarik 
etti. Bu süreçte Türkiye; dünyanın ve Avrupa’nın en büyük üreticilerinden ve 
hammadde tedarikçilerinden biri olduğunu göstermiş oldu. Amerika ve Avrupa 
ülkelerindeki markalar ve firmalar, koronavirüsün çıkış noktası olduğu için Çin’deki 
siparişlerini Türkiye’ye yönlendirdi. Üretimdeki artış nedeniyle teknolojik yatırımlarını 
da hızlandıracak olan Türkiye, dünya tekstil sektörüne yön vermeye devam edecek.

ITM 2021, Tekstil Teknoloji Liderlerinin Buluşma Noktası Olacak

Gelecek yıl, 22-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ITM 2021 
Fuarı’nın, tam da küresel ekonominin canlanacağı döneme denk gelmesi, firmaların 
fuara ilgisini arttıracak. Böylece uluslararası binlerce katılımcı, en son yeniliklerini 
sergilemek için tekstil teknoloji liderlerinin buluşma noktası olan ITM 2021 Fuarını 
tercih edecek.

Son Teknolojiler ve Yeni Ürünler Tekstil Yatırımcılarıyla Buluşacak

Türk tekstil sektöründeki bu sinerji ITM 2021 Fuarına olumlu yansıyacak. Gelecek yıl, 
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak olan ITM 2021 
Fuarında sergilenecek olan son teknolojiler ve yeni ürünler, dünyanın dört bir 
yanından gelen tekstil yatırımcılarıyla buluşacak.
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