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İTHİB Başkanı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Öksüz:
Ahmet Öksüz, Chairman of the Board of ITHIB, deputy chairman of the Board of Kipaş Holding:

Şirketinizin her geçen yıl kârlılığının artması size gurur veriyor ama temel motivasyon 
kaynağımız hiçbir zaman karlılığımızı artırmak olmadı. Bu başarının altında yatan temel 
faktör; ülkemize, insanımıza ve temel değerlerimize bağlılığımız… Dolayısıyla misyonumuz 
arasında yer alan sürekli müşteri memnuniyetine de bu çerçeveden bakıyoruz çünkü ihraç 
ettiğimiz bir ürün Kipaş Holding’i temsil ettiği gibi ülkemizi de temsil ediyor. İhraç ettiğimiz 
üründeki memnuniyet, aynı zamanda bu ülkeye duyulan sevgiye de tesir ediyor.

It makes you proud that your company’s pro-
fitability increases every year, but our main 
motivation has never been to increase our 
profitability. The main factor underlying this 
success is; Our commitment to our country, 
our people and our core values… Therefore, 
we look at continuous customer satisfaction, 
which is among our mission, from this pers-
pective, because a product we export repre-
sents our country as well as Kipaş Holding. 
The satisfaction in the product we export 
also affects the love for this country.
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Sayın Ahmet Öksüz, kendinizi okurlarımız için tanıtır 
mısınız?

1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdum. Kabataş Erkek 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversite-
si’nde Makine Mühendisliği’ni bitirdim. Florida Üniversitesi’n-
de mastırımı da tamamladıktan sonra aile şirketimiz Kipaş 
Holding’de iş hayatına başladım. 1999-2018 yılları arasında 
İTHİB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görev-
lerini üstlendim. 2018’de gerçekleştirilen Genel Kurulla İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevime başladım. 

Kipaş Holding’in tarihçesini sizden dinleyebilir miyiz?
Kipaş Holding’in geçmişi 1984 yılında kurulan Kahra-

manmaraş İplik Pamuk AŞ’ye dayanmaktadır. 1986 tarihinde 
Kahramanmaraş’ın ilk open – end tesisini açan Kipaş Hol-
ding olarak her geçen yıl yatırımlarımıza hız kazandırdık. Yeni 
yatırımlarla şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol 
oynadık. Bu kapsamda yıllardır Anadolu 500 sıralamasında 
yer alan Kipaş Holding olarak, bu geleneği sürdürdük ve her 
geçen yıl daha üst sıralara yükseldik. 

Holdingimiz tekstil, hazırgiyim, çimento üretimi, kâğıt 
üretimi ve enerji gibi 6 ana sektörde faaliyet gösteriyor. Bu-
gün dünyanın dört bir yanına yıllık yaklaşık 200 milyon dolar 
seviyesinde ihracat gerçekleştiriyoruz.  

30 yılı aşan deneyimi, yeni yatırımları, yeni istihdam alanla-
rı ve sosyal sorumluluk projeleriyle bölgesinin ve Türkiye’nin 
önde gelen gruplarından biri olan Kipaş Holding olarak ülke-
miz ve insanımız için üretmeye devam ediyoruz. 

Kipaş Holding’in vizyonu ve misyonundan da söz edebilir 
misiniz?

Holding vizyonumuz, dünyadaki yeni teknolojileri takip 
ederek ülkemize yeni yatırımlar kazandırmaktır. Misyonumuz 

Dear Ahmet Öksüz, can you introduce yourself to our 
readers?

I was born in Kahramanmaraş in 1970. After gradua-
tion from Kabataş High School, I went to study mechanical 
engineering at Yıldız Technical University. Then I had gone to 
Florida to did my Master Degree at Florida University. I have 

been working as Vice Chairman of our family company Kipaş 
Holding. Between 1999-2018, I became an İTHİB Member 
of the Board, later becoming Vice Chairman. In 2018 with 
the decision of the General Assembly I was announced as 
İTHİB Chairman of the Board.

Can we learn about Kipaş Holding’s history?
History of the Kipaş Holding dates back to Kahraman-

maraş Yarn-Cotton I.C which was founded in 1984. We 
started to run first open – end establishment in 1986 and ac-
celerated our investments every year. We became pioneers 
for our city and country’s developments with new invest-
ments. In this context, Kipaş Holding maintains succesful 
tradition of being a part of Anatolian 500 and we get higher 
position of Anatolian 500 list every year.

Our holding operates in different sectors like textile, 
apparel, cement, paper and energy. We annually export 
approximately 200 million dollars worlwide. 

With the help of 30 years experience, new investments, 
new employment areas, and social responsibility projects, 
Kipaş Holding is one of the leading groups in its region and 
Turkey. We keep producing for our country and people.
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ise kaliteyi her hususta ön plana almak ve sürdürülebilir kalite 
anlayışıyla hareket etmek. Müşterilerimizin talep ve beklentile-
rini en uygun koşullarda karşılayarak sürekli müşteri memnu-
niyetini sağlamak temel prensiplerimiz arasında yer alıyor. 

10 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan Kipaş ailesi olarak 
en önemli motivasyon kaynaklarımızdan bir tanesi ülkemiz in-
sanına ve bu topraklara hizmet etmek. Şirketinizin her geçen 
yıl kârlılığının artması size gurur veriyor ama temel motivasyon 
kaynağımız hiçbir zaman karlılığımızı artırmak olmadı. Bu 
başarının altında yatan temel faktör; ülkemize, insanımıza 
ve temel değerlerimize bağlılığımız… Dolayısıyla misyonu-
muz arasında yer alan sürekli müşteri memnuniyetine de bu 
çerçeveden bakıyoruz çünkü ihraç ettiğimiz bir ürün Kipaş 
Holding’i temsil ettiği gibi ülkemizi de temsil ediyor. İhraç 
ettiğimiz üründeki memnuniyet, aynı zamanda bu ülkeye 
duyulan sevgiye de tesir ediyor. 

Bu kapsamda belki Kipaş ailesinin tüm Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle birtakım fedakarlıklar yapıyoruz, uzun seyahatle-
rimiz sebebiyle ailemizden uzak kalıyoruz. Çocuklarımızın 
büyümesine an be an şahitlik edemiyoruz. Ancak daha fazla 
istihdam kapısı yaratmak, daha fazla katma değer sağlamak, 
ülkemize döviz kazandırmak, ülkemizin küresel ölçekteki 
başarı sıralamasını bir üst seviyeye taşıyan kuruluşların bir 
parçası olmak bizlere tarifi olmayan bir motivasyon sağlıyor. 

What is the vision and mission of Kipaş Holding?
Vision of Kipaş Holding is to redound new investments 

to our country as following new Technologies in the World. 
As for our mission, the first thing is placing quality on the 
highest level and the second thing is acting with sustaina-
ble quality perspective. One of the basic principles of our 
company is to ensure customer satisfaction constantly, while 
fulfilling our customers’ demands and expectations in every 
condition.

To serve our people and country is one of the most 
important motivation sources of Kipaş company which 
employs over 10 thousand people. It makes you proud that 
your company’s profitability increases every year but our 
main motivation has never been to increase our profitability. 
The main factor of this success is our commitment to our 
country, people and core values. Thus, constant customer 
satisfaction is really important to us because every product 
that we export is a presentation of our country. The satis-
faction of our export products affects our country’s prestige 
indeed

Within this scope, nearly all Board Members of Kipaş 
Holding make sacrifices for common safety due to our long 
trips. For example, we do not have enough time to spend 
with our families because of long business trips. We can not 
witness our children’s growth, but creating more employ-
ment areas, adding more value, bringing foreign currency to 
our country and taking a better place in the world’s global 
arena give us incredible motivation.

We know, you are supporter of Fenerbahçe? You had 
hard times last season. What do you expect about Fener-

bahçe’s operations in next season?
In football, everybody needs to adopt ‘eternal 

rival but everlasting friendship’ motto be-
cause football always brings people 

Sizin koyu bir Fenerbahçeli olduğunuzu biliyoruz. Bu sene 
zor bir süreç geçirdiniz. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’nin 
nasıl bir süreç geçireceğini düşünüyorsunuz?

Futbolun seyir zevki yüksek, insanları kenetleyen, “ezeli 
rakip ebedi dostluk” prensibiyle hareket edilmesi gerekiyor. 
Bu çerçevede futbol kulüplerine önemli görevler düştüğü gibi 
biz taraftarlara da görevler düşüyor. Fenerbahçe maalesef bu 
sezon arzu ettiğimiz başarıyı yakalayamadı ancak önümüz-
deki dönem daha güçlü bir performans göstereceğimizi 
özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında ülkemizi 
başarıyla temsil edeceğini ümit ediyorum. 

Aynı zamanda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhra-
catçıları Birliği Başkanısınız. Birliğinizin çalışmalarından da 
bahsedebilir misiniz?

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak 
6 binin üzerinde üyemizle Türkiye tekstil ve hammaddeleri 
ihracatının çatı kuruluşuyuz. Üyelerimiz; elyaf, iplik kumaş, ev 
tekstili, teknik tekstil ve konfeksiyon yan sanayii başta olmak 
üzere her çeşit tekstil ürününün üretimini ve ihracatını gerçek-
leştirmektedir. Türkiye tekstil ihracatının yaklaşık olarak yarısı 
üyelerimiz tarafından yapılmaktadır dolayısıyla İTHİB ülkemi-
zin tekstil üreticilerinin ve ihracatçılarının büyük çoğunluğuna 
ev sahipliği yapmaktadır. 

Biz de İTHİB olarak bu çerçevede ulusal ve uluslararası 
platformlarda, kamu düzeyinde Türkiye tekstil sanayisinin 
ortak menfaatlerini korumak için çalışmalar yürütüyoruz. 
Türkiye’nin tekstil ürünlerinin dünya pazarına tanıtılması ve 
firmalarımız için yeni işbirlikleri kazandırmak için yurt dışında 
çeşitler fuarlar düzenliyor ve düzenlenen fuarlara katılıyoruz. 
Örneğin 2020 yılında İhracatçı Birlikleri arasında düzenlenen 
tek sektörel ihraç ürünleri fuarını düzenledik. ABD ile 100 
milyar dolar dış ticaret hedefinde öncü rol oynayan “I Of The 
World – New York” fuarımızı önümüzdeki yıllarda da gerçek-
leştirmeye devam edeceğiz. 

Ayrıca yılda 2 kez gerçekleştirilen Première Vision Paris, 

together and amuses them. In this context, As fans we have 
important duties as well as football clubs. Fenerbahçe didn’t 
achieve the success we desire this season but I hope that 
we will show a stronger/more intense performance in the 
upcoming period and will successfully represent our country, 
especially in the Champions League and European cups.

You are ITHIB Chairman of the Board, can you talk about 
your activities?

Istanbul Textile and Raw Materials Exporters Association 
(ITHIB) is a leading entity representing the textile and raw 
materials exporters of Turkey with its members over 6000. 
Members of ITHIB produce and export all kind of textile 
products including fiber, yarn, home textile, technical textile 
and garment sub – Industry half export of Turkish Textile 
Industry is made by members of ITHIB. Therefore, ITHIB is 
flagship for Turkish Textile manufacturers and exporters

In this context, we conduct studying to protect common 
interest of the Turkish Textile Industry in national and interna-
tional platforms. We organize fairs and participate in fairs for 
introducing Turkish Textile products to the world market and 
bringing new collobaritions for our companies. For example, 
we organized “I Of The World Fair”, which was the first and 
unique sectoral export products fair in 2020. We will contin-
ue to organize “I Of The World Fair” which plays a pioneering 
role for 100 billions dolar foreign trade target with U.S. 

We provide national participation to Premiere Vision 
Paris, the London Textile Fair and Munich Fabris Start twice 
a year. On the other hand, we represent our members in 
the world’s leading fair organizations such as Texfusion New 
York, Techtextil Frankfurt and Heimtextile. We also contribute 
to market diversity of the industry by making trade visitings 
to distant markets such as Japan Creation and Preview 
in Seoul. We organize trade delegations to potential and 
already existing markets to strengthen our position in the 
textile industry and increase efficiency. 
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the London Textile Fair ve Munich Fabric Start fuarlarına Milli 
Katılım organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 
Texfusion New York, Techtextil Frankfurt, Heimtextile Fuarı 
gibi dünyanın önde gelen tekstil fuar organizasyonlarında 
üyelerimizi temsil ediyor, Japan Creation Fuarı ve Preview 
in Seoul Fuarı gibi uzak pazarlara yönelik ticari ziyaretler 
gerçekleştirerek sektörün pazar çeşitliliğine katkı sağlıyoruz. 
İhracatçılarımızın sektördeki konumunu sağlamlaştırması ve 
etkinliklerini artırması için potansiyel ve halihazırda mevcut 
bulunan pazarlara ticaret heyetleri ile görüşmeler organize 
ediyoruz. 

Bunların yanında genç yetenekleri desteklemek ve sek-
törümüze kazandırmak amacıyla 2006 yılından beri Kumaş 
Tasarım Yarışması’nı düzenliyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek 
uluslararası nitelikte olan kumaş tasarım yarışmamız geçti-
ğimiz yıl 10’un üzerinde ülkeden 300’e yakın başvuru aldı. 
Yarışmamızda maddi ödüllerin yanında gençlerimizin pers-
pektiflerini geliştirebilecekleri yurtdışında eğitim, uluslararası 
fuar ziyaretleri gibi ödüllerimiz de bulunuyor. Bununla birlikte 
her yıl gerçekleştirdiğimiz trend seminerlerimizle sektörümü-
zün tasarım algısının yükseltilmesini hedefliyoruz. 

Sektörümüzün nitelikli mühendis ihtiyacını karşılamak için 
2019 yılında Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ile Türkiye 
Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası işbirliği ile başlattığımız 
Tercihim Tekstil Mühendisliği projesiyle tekstil mühendisliğine 
yönelik algının eski günlerine dönmesi için çalışmalar yürütü-
yoruz. Nitelikli öğrencilerimize asgari ücrete kadar burs ve iş 
garantisi vererek tekstil mühendisliğinin niteliğini geliştirmek 
üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlk 80 bin içerisinde yer 
alarak ilk 5 tercihinden biri tekstil mühendisliği olan ve bu bö-
lüme kayıt yaptıran öğrencilerimize öğrenim hayatları boyun-

Furthermore, We have been organizig “the Fabric Design 
Contest” since 2006 to support the young talents and bring 
them in textile Industry. Turkey’s first and unique international 
Fabric Design Contest was applied over 300 applications 
from 10 different countries. In the Fabric Design Contest, 
young designers have oppurtunity to study abroad to im-
prove their perspective and visiting international fairs as well 
as financial awards. In addition, We aim to increase the de-
sign perception of our sector with trend seminars every year.

We make an effort to return old days for meeting the 
qualified textile engineer needs of textile industry cooper-
ating with Textile and Apparel Exporters Association and 
Turkish Textile Employers’ Association in 2019.  We work to 
improve the quality of textile engineering by means ofgiving 
a  scholarship up to the minimum wage and job guarentee 
to qualified students. Additionally, we aim to ensure their ad-
aptation to workplaces before their gradution with practical 
education and internship programs.If the students who are 
placed in the first 80 thousand in their university exam and 
choose textile engineering within their first five choices, we 
give them scholarships during their studies and provide job 
guarantees after they graduate. The students will be able to 
experience a seamless transition from theoretical to practical 
training while their formal education is still going on. Within 
the framework of our studies, our students will be trained 
in production facilities in a semester of their education, and 
thus, they will be adapted to business life before graduation. 

Moreover, we conduct specific training and consultancy 
activities in order to develop cluster companies capacities 
by carrying out international competitiveness projects under 
the coordination of Ministry of Trade. With the normalization 

process, we will carry out international marketing activities in 
the target countries determined to increase the international 
competitiveness of our cluster members. 

How ITHIB protects common interest of Turksih textile indus-
try at a level of national, international and also govermental?

Turkey is one of the privileged countries that can carry 
out all the processes of production from cotton to apparel. 
We have seen the advantage of this and how strategically 
important textile industry is during the pandemic. Thanks 
to strong infrastructure and adaptability capacity of Turk-
ish Textile Industry, textile companies began to produce 
rapidly mask and personal protective equipment under the 
coordination of Turkish Exporters Assembly and number of 
producers reached 500.

Hence, protecting Turkish Texile Industry against unfair 
import pressure and preserving of the production chains 
are one of the most sensitive issues for us. Because if only 

ca asgari ücrete kadar burs vermenin yanında, uygulamalı 
eğitim – staj programlarıyla öğrencilerimizin okulları bitmeden 
iş yerlerine adaptasyonlarını sağlamayı hedefliyoruz. 

Ayrıca Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ur-Ge projeleri 
yürüterek; firmalarının kapasitelerini geliştirebilmesi için küme 
özelinde eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 
Normalleşme süreciyle birlikte küme üyelerimizin uluslararası 
rekabetçiliklerini artırmak için belirlenen hedef ülkelerde yurt-
dışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştireceğiz. 

İTHİB gerek ulusal ve uluslararası platformlarda gerek 
devlet düzeyinde Türk tekstil sanayisinin ortak menfaatlerini 
nasıl koruyor?

Türkiye pamuk üretiminden hazırgiyime kadar tüm üretim 
aşamalarını gerçekleştirebilen dünyadaki ayrıcalıklı birkaç ül-
keden bir tanesi. Bunun avantajını ve sektörümüzün ne kadar 
stratejik öneme sahip bir sektör olduğunu pandemi süresin-
ce bir kez daha görmüş olduk. Güçlü üretim alt yapımız ve 
adaptasyon kabiliyetimiz sayesinde Türkiye İhracatçılar Mecli-
simizin koordinasyonunda tekstil firmalarımız hızla maske – 
koruyucu kıyafet üretimine başladı ve bu alanda üretim yapan 
firma sayısı 500’e ulaştı. 

Dolayısıyla sektörümüzün menfaatlerini haksız ithalat bas-
kısına karşı koruma, üretim zincirinin bozulmaması en fazla 
hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında geliyor. Çünkü 
sadece bir ürün grubunun haksız rekabet ile karşı karşıya kal-
ması, orta ve uzun vadede tekstil ve hazırgiyim sektörünün 
üretim sürecine yansıyabilir.

Bu kapsamda özellikle bazı Uzakdoğu Asya ülkelerinden 
gelen dampingli ürünlere karşı Türkiye tekstil ve hammadde-
leri sektörü olarak yoğun bir mücadele veriyoruz. Çok büyük 
yatırımlarla kurulan fabrikalarımızın üretim kapasitelerinin âtıl 
kalmaması için İthalat İzleme Komitemizle birlikte aylık olarak 
bir araya geliyor ve tespitlerimizi ilgili Bakanlıklara iletiyoruz. 

Bununla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisimizin koordi-
nasyonunda belirli aralıklarla ilgili Bakanlıklarımız ile toplantılar 
gerçekleştirerek sektörümüzün karşı karşıya kaldığı sorunları 
ve çözüm önerilerimizi doğrudan ilgili mercilere aktarıyoruz. 

Aynı zamanda Avrupa Tekstil ve Hazırgiyim Konfederas-
yonu (EURATEX) gibi sektörümüzle ilgili önem arz eden ulus-
lararası yer alarak sektörümüzü ve ülkemizi temsil ediyoruz.

İTHİB Başkanı olduktan sonra ihracat hedeflerinizde 
oldukça başarılı oldunuz. 2020 yılında bu hedefleri arttırmayı 
düşünüyor musunuz?

Sektörümüz dünyanın en büyük 6’ncı, AB’nin ise en 
büyük 2’nci tedarikçisi konumunda. Vizyonumuz Türkiye’nin 
tekstil ve hammaddeleri ihracatını sürdürülebilir bir şekilde 
artırmak olduğu gibi, aynı zamanda küresel dış ticaretteki 
payımızı da korumak. Bu kapsamda Türkiye geneli ihraca-
tımız dünya ihracatından %0,9 pay alırken sektörümüz %3 
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one product group is confronted with unfair competition, 
production of textile and apparel industry can be affected in 
medium and long term. 

Within this framework, we put in effort against dumped 
products especially from Far East Asian countries as Turkish 
Textile and Raw Materials Industry. We meet montly with 
Import Monitoring Committee to preserve utilised capacity of 
factories which are established with huge invesment and we 
convey findings to the relevant Ministries. 

Additionally, we come together with Ministries to transmit 
problems of textile industry and solution suggestions under 
the coordination of Turkish Exporters Assembly. 

At the same time, we represent Turkey and Turkish Textile 
Industry at Euratex (The European Apparel and Textile Con-
federation) which is an international platform for our industry. 

You succeed a lot of things about export targets after 
becoming ITHIB Chairman of the Board. Do you think ench-
ancing these targets in 2020?

Turkish Textile Industry is the 6th biggest supplier in the 
World and 2nd biggest supplier in European Union. Our 
vision is to enhance Turkish textile and raw material’s exports 
in a sustainable way, while protecting our share in global 
foreign trade. While share of Turkey in gbobal trade is 0,9%, 
Turkish Textile Industry gets 3% in global trade. For sure, 
COVID-19 affects export of Turkish Textile Industry as well as 
global foreign trade. Therefore, one of our biggest goals in 
2020 is to preserve our share in global scale. 

After the second half of 2020, we believe we will have a 
higher acceleration in our export figures. In 2021 we assume 
that we will get a rapid growth trend.

Lately the global disaster have affected many sector 
in our country like textile. What are doing for reducing the 
damage?

According to the World Trade Commission, global trade 
will regress with the best possibility %13 and the worst 
possibility %32 in 2020. Because of global quarantine 
practices and restrictions our sector’s export was affected 
negatively. Measures to alleviate financial burdens in order to 
reduce damage such as short-time working allowance, V.A.T 
exemption rediscount credit by EXIMBANK had positive 
reflections on our manufacturing.

Facilities were converted into masks and personal pro-
tective equipment production by showing a great sacrifice 
example during the pandemic. Releasing export of reusable 
masks and personal protective equipments relieved compa-
nies because they could not return from abroad.  

Can learn more things about the situation and the future 
of textile sector?

Export of the Turkish Textile Industry had an increase 

oranında pay alıyor. Elbette Covid – 19 pandemisi küresel dış 
ticareti etkilediği gibi sektörümüz ihracatını da etkiledi. Do-
layısıyla 2020 yılında en büyük hedeflerimizden biri, küresel 
ölçekten aldığımız payı korumak.  

Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak küresel nor-
malleşme adımlarına paralel bir şekilde, 2020 yılının ikinci 
yarısından itibaren ihracatımızda hızla yükselen bir ivme 
yakalayacağımızı ve 2021 yılında ise hızlı bir büyüme trendi 
yaşayacağımızı düşünüyoruz.

Son günlerde küresel bir felaket ülkemizdeki birçok sek-
tör gibi tekstil sektörünü de vurdu.  Siz bu konuda daha az 
zarar görmemek için neler yapıyorsunuz?  

Dünya Ticaret Örgütü’ne göre küresel ticaretin 2020 
yılında en iyi ihtimalle %13, en kötü ihtimalle %32 oranın-
da gerilemesi öngörülüyor. Küresel karantina uygulamaları 
ve kısıtlamalar sebebiyle tekstil ve hammaddeleri sektörü 
ihracatımız da olumsuz etkilendi. Sektör olarak bu sürecin 
en az hasarla atlatılabilmesi için sık sık ilgili Bakanlarımızla 
toplantılar gerçekleştiriyor; yaşanan sorunlara çözüm öne-
rilerimizi aktarıyoruz. Bu kapsamda Kısa Çalışma Ödeneği, 
bazı sektörlerimize mücbir sebep kapsamında KDV muafiyeti 
sağlanması, Eximbank tarafından sağlanan TL Reeskont 
kredisi gibi firmalarımızın karşı karşıya kaldığı finansal yükleri 
hafifletici tedbirlerin üretimimize olumlu yansımaları oldu.

Süreç içerisinde firmalarımız büyük bir fedakârlık örneği 
göstererek üretim tesislerini maske – koruyucu elbise üretim 
tesislerine dönüştürdü. Bu kapsamda çok kullanımlık maske 
ve koruyucu giysi ihracatının kaldırılmasına yönelik çalışmaları-
mız da karşılığını verdi ve sektörümüz nefes almış oldu. Üretici 
firmalarımız yurt dışından gelen taleplere dönüş yapamadığı 
için kayıplar yaşıyordu bu sayede bunun önüne geçmiş olduk.

Tekstil sektörünün durumu ve geleceği hakkındaki görüş-
lerinizi öğrenebilir miyiz?

Ocak, Şubat ayları ile Mart ayının ortasına kadar sektör 
ihracatımız iyi bir artış trendi yakalamıştı. Covid – 19’un tüm 
dünyaya yayılmasıyla birlikte küresel ticaretin durmasıyla 
ihracatımız da süreçten etkilendi. Ancak buna rağmen sektö-
rümüzün en önemli ürün gruplarından biri olan teknik tekstil 
ihracatımız Mayıs ayında %53,4 oranında; 2020 yılının ilk 5 

ayında ise %14,7 oranında arttı. Ayrıca sektörümüz enteg-
re üretim yapısına sahip bir sektör. İTHİB olarak en büyük 
hedeflerimizden bir tanesi yenilikçi teknik tekstillere olan ilgiyi 
artırmak ve firmalarımızın teknik tekstile yönelik kapasitelerini 
geliştirmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Biz de 
bu kapsamda üyelerimizle Teknik Tekstil Ur-Ge projesi oluştu-
rarak sektörün dijital dönüşüm yol haritasını çıkardık ve küme 
üyelerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunların yanında 
İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile Türkiye’de ilk ve tek tezli 
teknik tekstiller yüksek lisans programını hayata geçirdik. Ger-
çekleştirdiğimiz bu proje ile amacımız özellikle sektörümüzün 
Ar-Ge merkezlerinde çalışan tekstil mühendislerimizin nitelikle-
rini geliştirerek sektörümüze yeni bir vizyon kazandırmak. 

Değişen küresel ticaret normlarına ve trendlere adapte 
olabilme kabiliyeti çok yüksek olan tekstil ve hammaddeleri 
sektörü olarak, sektörümüzü daha ileriye taşımak için çalış-
malar yürütüyoruz. Özellikle Aralık ve Ocak aylarında Çin’den 
ithalat gerçekleştiremeyen küresel markalar tek pazar odaklı 
ithalat anlayışından uzaklaşmaya yöneldiler. Bu da tekstil ve 
hammaddeleri sektöründe güçlü üretim kapasitesi ile Çin’e 
en yakın alternatif olarak ülkemizi ön plana çıkarıyor. Dola-
yısıyla küresel ticaretin normalleşmesiyle birlikte Türkiye’ye 
yönelik talepte hızla artış yakalayacağımızı öngörüyoruz. 

İTHİB olarak birçok yarışmaya adınızı yazdırdınız. Önü-
müzdeki günlerde bu yarışmalar devam edecek mi?

İTHİB olarak Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası kumaş 
tasarım yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Her yıl ilginin arttığı 
yarışmamıza 2019 yılında 10’dan fazla ülkeden yaklaşık 
300 başvuru almıştık. 2019 yılında binin üzerinde ziyaretçi 
sayısına ulaşan yarışmamız, tasarım gücü yüksek gençleri-
mizi sektörümüze kazandırdığı gibi, sektörümüzdeki tasarım 
algısını da yükseltiyor. Bu yıl 15.’sini gerçekleştireceğimiz 
İTHİB İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışmamızı maa-
lesef koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek zorunda kaldık. 
Ancak 2021 yılında yarışmamıza ilk günkü heyecanla devam 
edeceğiz. Bunun yanında teknik tekstil sektörümüz özelinde 
de bir proje yarışması gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. 

trend until middle of March. With the spreading COVID-19 
all over the World, our sector were affected as well as global 
trade. However, exports of technical textiles increased by 
53,4% in May 2020 and by %14,7 in 2020 In addition, our 
industry is a sector with an integrated production struc-
ture. As ITHIB, one of our biggest goals is to increase the 
interest in innovative technical textiles and to develop our 
companies’ capacities for technical textiles. In this context, 
we formed the technical textile international competitiveness 
project and we work with cluster members. Also, we started 
with Istanbul Technical University, Turkey’s first and only 
Master’s (with thesis) Technical Textile program to increase 
the qualified human resources people that we need.

We are working to carry one step further Turkish Textile 
Industry which has high ability to adapt changing global 
trade norms and trends. Global brands that could not import 
from China especially in December and January turned away 
from the perception of single market-oriented imports. That’s 
why Turkish Textile Industry is forefront with its production 
capacity as the closest alternative to China. So, we forsee a 
rapid increase in demand for Turkey with the normalization of 
global trade. 

As ITHIB you were named on many contests. Will these 
contests continue in forthcoming days?

We have organized Turkey’s first and unique international 
design contest for 14 years as ITHIB. We received approx-
imately 300 applications to contest which, attracts more 
attention every year, from 10 countries in 2019. The contest, 
which reached over a thousand visitors in 2019, not only 
brings young talented designer to our sector, but also raises 
the design perception in our sector. Unfortunately, we had 
to postpone our ITHIB Istanbul International Fabric Design 
Contest, which would be held for the 15th time this year, 
due to the coronavirus pandemic. However, we will continue 
the contest in 2021 with the excitement of the first day. On 
the other hand, we desire to organize a contest on technical 
textiles. 




