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MİLLİ SEFERBERLİK

DARBELERE VE TERÖRE 
KARŞI CEVABIMIZ NET:

BAŞKAN’DAN
İSMAİL GÜLLE

Ülkemiz çok zor bir yıl geçirdi. 2016 
yılında yaşanan bütün acılar karşı-
sında Türk milleti tek yürek halin-
de birleşti. Tekstil sektörü bu zorlu 
süreçte üzerine düşen görevin bi-
lincindeydi. Hükümetimizle el ele 
verdik. Ekonomimizi şahlandırmaya 
ve tekstil sektörünün önünü daha 
da açmaya odaklandık. Ar-Ge ça-
lışmalarına yatırım yaptık. Küresel 
işbirlikleri geliştirdik. Dünyanın dört 
bir yanında Türkiye için yatırım elçili-
ği yaptık. Tasarımda fark yarattık. On 
birinci yılında kumaş tasarım yarış-
masını uluslararası arenaya taşıdık. 
Tekstil sektörü bir bütün halinde 
ülkesi için var gücüyle çalışmaya, 
üretmeye, ihraç etmeye devam etti. 
Yardım elimizi kimsesiz çocuklar-
dan, Halep halkına kadar herkese 
hiç esirgemeden uzattık. 2017’nin 
acıların sarıldığı, terör belasının de-
fedildiği bir yıl olması dileğiyle...
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DARBE VE TERÖRE DAHA ÇOK 
ÇALIŞARAK CEVAP VERDİK 

Türkiye 15 Temmuz’da, tari-
hinin en uzun gecelerinden 
birini yaşadı. TSK içerisin-
de kümelenen FETÖ bağ-
lantılı bir grup terörist dar-

be girişiminde bulundu. İstanbul’da as-
ker köprüleri kapattı, jetler Ankara ve 
İstanbul semalarında alçak uçuş yaptı, 
Atatürk Havalimanı darbeciler tara-
fından işgal edildi, TRT ekranlarından 
yönetime el konulduğuna dair bildiriler 
okundu, cuntacılar TBMM’yi bombala-
dı... Gelişmeler üzerine Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, başkomutan 
sıfatıyla gerçekleştirdiği konuşmada 
darbecilere hiçbir şekilde imkân ta-
nınmayacağını ifade ederek halkı 
darbeye tepki göstermek için sokağa 
çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, 
Türkiye’nin birçok ilinde darbe karşıtı 
protesto gösterileri düzenlendi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
dik duruşu ve çağrısıyla meydanlarda 
darbeye karşı direnen halk 16 Temmuz 
sabahı darbe girişimini bastırdı. FETÖ 

15 Temmuz gecesi demokrasi karşıtı darbe girişimi milletimizin ferasetiyle başarısızlığa uğradı. Milli 
iradeye karşı yapılan ihanet, toplumun tüm kesimlerinin sokaklarda demokrasi nöbetine çıkması, 
basın organlarının dirayetini koruması ve siyasi partilerin geçit vermemesiyle emeline ulaşamadı. 
Tekstil sektörü de Türkiye’nin geleceğine yönelik bu karanlık girişime karşı daha çok üreterek ve 
ihracat yaparak cevap verdi. 
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İTHİB Başkanı İsmail Gülle, darbe girişimine karşı olayın ilk saatlerinden itibaren sosyal 
medyadan tepkisini ortaya koydu. 

15 Temmuz gecesi hainlerin oyununu 
Cumhurbaşkanımızın halkı darbeye karşı 

meydanlarda toplanmaya çağırması bozdu.

mensubu teröristler tarafından cebir 
ve şiddet kullanmak suretiyle, anayasa 
ile kurulan hür demokrasi düzenini, te-
mel hak ve hürriyetleri, meşru Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kal-
dırmak amacıyla gerçekleştirilen silahlı 
darbe teşebbüsü milletin demokrasiye 
sahip çıkarak ortaya koyduğu kahra-
manca direniş sayesinde engellendi. 

Türkiye tek yürek oldu 
Darbe teşebbüsünün olduğu saatlerde 
ailesiyle birlikte Marmaris’te bulu-
nan Cumhurbaşkanı, TV’lerde halkın 
gücünü vurgulayarak millî iradenin 
iş başına getirmiş olduğu hükümete 
ve Cumhurbaşkanı’na yapılmış böyle 
bir darbenin başarıya ulaşamayaca-
ğını ifade etti. Sonrasında halkı mey-
danlara davet eden Cumhurbaşkanı, 
“Halkımın ülke genelindeki tepkisini 
izledim. İnsanlar meydanlara iniyor ve 
bunu görünce Marmaris’te durmanın 
gereksizliğini anladım” diyerek o ge-
ce uçağıyla İstanbul’a döndü. Atatürk 
Havalimanı’nda kendisinin çağrısıyla 
sokağa çıkan halkla buluşan Cumhur-
başkanı Erdoğan “Milletin oylarıyla 
işbaşına gelmiş olan bir hükümete, 
milletin oylarıyla işbaşına gelmiş Tay-
yip Erdoğan’ı hazmedemeyişleri bu iş 
onlar için bitiş olmayacak. Biz bu kutlu 
yola başımızı koymuşuz, kefenimizle 
bu yola çıkmışız. Ne yaparlarsa yapsın-
lar, Türkiye eski Türkiye değil. Bizler 
görevimizin başındayız ve sonuna ka-
dar da görevimizi yürüteceğiz” diyerek 
kararlığını ortaya koydu. Halk sokak-
larda demokrasi nöbetlerine durdu, 
iktidar tarafı olsun olmasın bütün halk 
darbeye karşı geldi. Muhalefet partile-
ri, STK’lar, meslek örgütleri, taraftar 
grupları, Türkiye’nin her kesiminden 
insanlar bu teşebbüs karşısında yekvü-
cut oldu.
Darbe teşebbüsü gecesi kendi çağrısıy-
la tankların önüne çıkan ve ölümüne 
demokrasiyi sahiplenen halka teşek-
kürlerini ileten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “15 Temmuz gecesi sokaklarda 

Türkiye’nin karanlık bir dehlize girmesi için 15 Temmuz’da darbe 
girişiminde bulunanlara tekstil sektörü daha çok üreterek ve 
ihracat yaparak cevap oldu.

Sünni - Alevi yoktu, Türk-Kürt yoktu 
o gece sokaklarda sağcı-solcu, iktidar-
muhalefet yoktu. 15 Temmuzda tıpkı 
Çanakkale’de İstiklal Harbi’nde olduğu 
gibi tüm fertleriyle tek yürek tek bilek 
olmuş iradesini bir avuç darbeciye çiğ-
netmeyen büyük Türkiye vardı, Türk 
Milleti vardı. 15 Temmuz milletimizin 
kökü nerede olursa olsun hangi güce 
dayanırsa dayansın bu millete ve bu 
ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi 
bir meydan okumasıdır. Demokrasi 
mücadelesini destekleyen tüm siyasi 
partilerimize, bu partilere gönül veren 
oy veren tüm vatandaşlarıma hukuk 
devletinin hak ve özgürlüklerin milleti-
mizin ve ülkemizin geleceğinin yanında 
yer aldıkları için şükranlarımı sunuyo-
rum. 15 Temmuz gecesi Türkiye tüm 
farklılıklarını tüm renklerini tüm mez-
heplerini geride bırakarak tek millet 
tek bayrak tek vatan tek devlet ilkeleri 
etrafında birleşmiştir” dedi.
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65 BİN İHRACATÇI
DARBEYE KARŞI TEK SES OLDU 

TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin ev sahip-
liğinde ve TİM’e bağlı 60 
İhracatçı Birlik Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin 

katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 
darbe girişimini ve FETÖ’yü lanetleyen 
ihracatçılar, belirledikleri 7 maddelik yol 
haritasını da paylaştı. 
65 bin ihracatçının her şeye 14 
Temmuz’da kaldığı yerden ama daha 
fazla gayretle devam ettiklerini söyleyen 

TİM ve çatısı altındaki 60 ihracatçı birliği, milleti ve devleti doğrudan hedef alan terörist girişime ilk 
andan itibaren büyük tepki gösterdi. Darbe girişimine karşı bir araya gelen ihracatçılar, Türkiye’nin 
aydınlık geleceği için her türlü antidemokratik girişime karşı duracaklarını beyan ettiler. 

Büyükekşi “Milletimizin sağladığı birlik 
ve beraberlik kendisini ekonomide de, 
ihracatta da gösterecektir. İş dünyası 
ileriye bakarak yoluna sağlam adımlarla 
devam edecektir. İhracatçılarımız yurt-
dışındaki alıcılarına siparişlerini hiçbir 
şey olmamış gibi zamanında teslim ede-
cektir. Geçen haftaya göre ihracatımız 
ilk 3 günde yüzde 33 artış göstermiştir” 
dedi ve sözlerine şöyle devam etti “Önü-
müzdeki dönemde yine en önemli ticaret 
partnerimiz olan AB ile ikili siyasi ve 

ticari ilişkilerimizin aynı şekilde devam 
edecektir.” Standard&Poors tarafından 
yapılan not indiriminin zamanlamasını 
doğru bulmadığını belirten Büyükekşi, 
hükümetimiz tarafından atılacak adım-
ların beklenmesi gerektiğinin altını çizdi. 
3 ay süre ile ilan edilen Olağanüstü Hal 
için de konuşan TİM Başkanı “Bu ka-
rar, demokratik bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde istikrarın ve 
güvenliğin hızlı bir şekilde yeniden tesis 
edilmesi adına alınmıştır. Benzer bir 

karar 8 aydır Fransa’da uygulanmıştır, 6 
ay da uzatılmıştır” dedi ve ekonominin 
dinamiklerinde normal işleyişi bozacak 
herhangi bir değişim yaşanmayacağına 
olan inançlarının tam olduğunu belirtti. 

Artık tek yürek bir Türkiye’yiz 
TİM öncülüğünde toplanan 60 ihracatçı 
birliğinin açıkladığı ortak bildiri şöyle: 
“15 Temmuz Cuma gecesi terörist girişim 
ülkemizin birliği ve beraberliğine, insa-
nımızın canına kastetmiştir. Bu girişim, 

21 TEMMUZ
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Darbe girişimine iş dünyasından 
ilk sert çıkışlardan biri İsmail 
Gülle’den geldi. Gülle, yaptığı 
açıklamada: “15 Temmuz 2016 
gecesi ülkemiz, demokrasimiz 
ve milletimiz korkunç bir gece 
yaşadı. Ancak Türk halkı ken-
disini gelmiş olduğu noktadan 
geriye götürecek hiçbir hareketi 
tasvip etmeyeceğini, kanını, ca-
nını feda etme pahasına bile ol-
sa demokratik kazanımlarından 
vazgeçmeyeceğini de tüm dün-
yaya ilan etti. Şehitlerimizin kanı 
ile kutsanmış, binlerce yıllık bir 
geleneğin en asil temsilcisi olan 
şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
içine sızmış hainlerin, bu güzel 
ülkeye ve milli iradeye alçakça 
saldırısı karşısında en karanlık 
anlarda dahi inancımızı net bir 
şekilde ifade ettik.Cumhurbaş-
kanımızın davetine icap ederek 
darbeci hainlerin karşısında 
olduğumuzu, milli iradenin 
üzerinde herhangi bir güç tanı-
madığımızı haykırdık. Hain giri-
şimde can veren şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum” dedi.

7 MADDELİK 
EYLEM PLANI
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
ve İhracatçı Birlikleri’nin 7 
maddelik yol haritası: 
1. 16 Temmuz’da Panama ve 
Guatemala’ya ticaret heye-
timizi gönderilmiştir. Yakın 
zamanda açmayı planladığı-
mız Türk Ticaret Merkezleri 
ile ilgili çalışmalara ara ver-
meden devam edilecektir. 
2. Dün İhracatçı Birliklerimiz 
aracılığıyla 65 bin ihracatçı-
mıza örnek bir mektup gön-
derilmiştir. İhracatçılarımız 
bu mektupları yurtdışındaki 
alıcılarına iletmeye başla-
mıştır. Bu mektupta, Türkiye 
ekonomisinin tüm kurum-
larıyla her zamanki gibi 
hatta daha etkili bir şekilde 
çalışmaya devam ettiği, eko-
nomimizde hiçbir şeyin 14 
Temmuz’dan farklı olmadığı 
vurgulanmıştır. 
3. Türkiye’deki tüm yabancı 
misyon şeflerine de durumu 
anlatan bir mektup hazır-
lanmıştır. Ülkelerimiz ara-
sındaki işbirliğinin ne kadar 
önemli olduğunu vurgulayan 
bu mektuplar, bu hafta için-
de herkese ulaştırılacaktır. 
4. Duruşumuzu dünyadaki 
iş çevrelerine duyurabilmek 
için yurtdışındaki muhatap 
STK’lara da aynı şekilde bir 
mektup hazırlanmıştır. 
5. Tüm dünyaya ulaşan ya-
bancı yazılı ve görsel medya 
kuruluşlarına da yine birer 
mektup gönderilmiştir. 
6. TİM’in yabancı yayını ola-
rak 6 yıldır her ay yayınlana-
rak yüzbinlerce kişiye ulaşan 
Turkish Perspective dergisi, 
özel bir sayı yayınlayarak 
sesimizi tüm dünyaya duyu-
racaktır. 
7. Yakın zamanda ülkemiz-
deki bütün Büyükelçileri 
davet edeceğimiz bir orga-
nizasyonun hazırlıklarına da 
başlanmıştır.

darbe adı altında onursuz, haysiyetsiz, 
milliyetsiz, insanlık değerlerinden yoksun 
bir terör eylemidir. Bu girişim Cumhuri-
yet tarihimizin en büyük toplu ihanetidir. 
Bizler, o uğursuz gece, o ihanete ve en 
acı tablolarına milletçe şahit olduk. Fakat 
onlar da şahit oldular ki: M. Âkif’in dediği 
gibi; ‘Toplu vurdukça yürekler, onu top 
sindiremez.’ Sindiremedi de. Bunu, hep 
birlikte bir daha yaşadık: Çünkü bu cen-
net vatan söz konusu olunca, bu millet, 

derhal tek yürek olabilen muhteşem bir 
millet! Bütün dünya, bir kez daha gördü 
ki; bu millet, işgaller karşısında bağrının 
her kalesine “geçilmez” yazdıran bir mil-
let! Bugün burada sizlerin karşısında 65 
bin ihracatçının temsilcisi olan İhracatçı 
Birliklerimiz ve Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi olarak bulunuyoruz. Bizler milletin 
iradesinden başka bir irade tanımıyoruz. 
Anti demokratik her türlü girişimin karşı-
sında dimdik durmaya devam edeceğiz.

TİM’e bağlı 60 İhracatçı Birlik Başkanı 
ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantıda, darbe girişimini 
ve FETÖ’yü lanetleyen ihracatçılar, 

belirledikleri 7 maddelik yol haritasını da 
kamuoyu ile paylaştı.

Aralarında birçok sivil toplum örgütünün bulunduğu bir heyet, 15 Temmuz 
gecesi bombalanan Gazi Meclis’i ziyaret etti.
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“Yol arkadaşı” olarak gördüğü 
ihracatçılarla Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde bir araya gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, “İş dünyası bir olmazsa, 
güçlü olmazsa ülkemizin de diri 

olması mümkün değil. Çünkü 
bu ülkeyi biz beraber ayağa 

kaldıracağız” dedi.
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TEK YÜREKLE

AŞIYOR

BULU
ŞMA

DURMAK YOK

ÜRETİM
E VE  İH

RACATA D
EVAM



7

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde, 10 Ağustos tari-
hinde Türkiye ekonomisinin 
can damarı İhracatçı Birlik 

başkanları ile TİM’in önderliğinde bir 
araya geldi. İş dünyasıyla sık sık bir araya 
gelmeye özen gösterdiğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “TİM’in geçmişine 
baktığımızda Cumhurbaşkanı ve Başba-
kanlar ne kadar sık bir araya geliyordu 
bilemem. Ben TİM’le de, TOBB’la da bir 
arada olmaya özen gösterdim. Bu ülkeyi 
biz beraber ayağa kaldıracaktık. İş dünya-
sı diri ve güçlü olmazsa, ülkemizin de diri 
olması mümkün değildir” dedi. Bugünün, 
10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan ve Tür-
kiye tarihinde ilk defa doğrudan milletin 
oyuyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin 2’nci yıl dönümü olduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu vesileyle, bir kez daha tüm milleti-
me, Cumhur ile Başkanını aracısız olarak 
sandıkta buluşturan bu seçime gösterdik-
leri teveccüh için teşekkür ediyorum. 10 
Ağustos 2014 tarihinde yüzde 52’lik bir 
oy oranıyla, şahsımı Cumhurbaşkanlığı 
görevine layık gören tüm kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Tüm milletinin Cumhurbaşkanı olarak, 
Türkiye’yi en iyi şekilde yönetmenin ve 
temsil etmenin mücadelesini verdiğini 
ve Anayasanın verdiği yetkileri, ülkenin 

ve milletin çıkarları doğrultusunda so-
nuna kadar kullanmaktan çekinmediğini 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek-
tiğinde Bakanlar Kurulu’nu topladığını, 
gerektiğinde ise 7 Haziran sonrasında 
olduğu gibi seçimlerin yenilenmesi kara-
rını alarak seçim hükümeti kurduğunu 
söyledi. Hiçbir zaman ‘Kim, ne der’ diye 
düşünmeyip sadece ülkenin ve milletin 
çıkarlarını gözettiğini, doğru olduğunu 
düşündüğü her konuda sonuna kadar 
mücadele ettiğini ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Başbakanlığım dönemin-
de, 17-25 Aralık darbe girişimi karşısında 
gösterdiğim net duruşun önemi, ancak 
15 Temmuz silahlı darbeye teşebbüs 
edenlerle geldiğimiz noktada anlaşıldı. O 
ana kadar maalesef birçok eş dost ahbap 
bile bizleri anlamıyordu, anlamamıştı. 
Ama ne zaman ki bu olay gerçekleşti, 15 
Temmuz’da bu olay ortaya çıktı, şimdi 
birçok kesim anladığını ortaya koymaya 
başladı” diye konuştu. 

İhracatçıları ‘yol arkadaşı’ 
olarak görüyorum
Türkiye tarihinin en alçak, en hain, en 
sinsi darbe girişimine, asker elbisesi 
giymiş teröristlerin saldırısına ve bir 
işgal teşebbüsüne 15 Temmuz’da maruz 
kalındığını söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “15 Temmuz nasıl karanlık 
bir gece olarak başladıysa, 16 Temmuz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği 
toplantıya katılan İTHİB Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin geçtiği zorlu süreci 
ihracatçılar olarak daha çok kenetlenerek aşacaklarını söyledi. 

sabahı da, istiklalimize ve istikbalimize 
dair ümitlerimizi tazelediğimiz aydınlık 
bir gün olarak doğdu” dedi ve şunları 
ekledi: “Milletimiz, kadınıyla, erkeğiyle, 
çocuğuyla, yaşlısıyla, her siyasi görüşten, 
her meşrepten insanıyla 15 Temmuz ge-
cesi silahların, tankların, helikopterlerin, 
uçakların karşısına büyük bir inançla ve 

kararlılıkla dikilmiştir. Bu millet büyük 
bir millet, bu millet güçlü bir millet… Bu 
millet ürkek, korkak, kaçak bir millet de-
ğil. Kaçaklar belli. Onlar şu anda kaçtılar, 
biz de kovalıyoruz. Bunu bir intikam hır-
sı ile yapmadığımızı da söyleyeyim. Bunu 
da bir hukuk içinde, adalet çerçevesinde 
yapıyoruz, yapacağız” dedi.

10 AĞUSTOS
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İHRACATÇILARIN SESİNİ 
HÜKÜMETE ULAŞTIRDIK

Milli Savunma Bakanı Fikri IşıkHükümet Sözcüsü ve Başbakan Yard. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Türkiye’nin ekonomisine 
can veren İhracatçı Birlik 
başkanları TİM’in önderli-
ğinde, Başbakan Binali Yıl-
dırım ve bakanları ziyaret 

ettiler. İhracatçılar hükümete ihracatçı 
sektörlerin yaşadığı sorunları ve çözüm 
önerilerini sundu. Ziyarete Başbakan 
Binali Yıldırım, “Sizleri Başbakanlık-
ta ağırlamaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum. Sizler, ekonomimizin bel 

kemiği, özel sektörün dünyaya açılan 
yüzüsünüz. Sizler, yatırım yapan, üre-
ten, ihracat yapıp istihdam oluşturan 
sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı tem-
sil ediyorsunuz. Ekonominin çarkını 
döndüren sizlersiniz” diye seslenen 
Yıldırım, ihracatçıların, Türkiye’nin 
adını ve logosunu, dünyanın dört bir 
yanına taşıdığını, ihraç edilen her ürü-
nün Türkiye’nin gücünün bir göstergesi 
olduğunu belirtti.

Hükümet üyeleri, 
ihracatçı sektörlerin 

sorunlarını ele almak 
üzere devletin tüm 
mekanizmalarıyla 

seferber olduğu, 
enstrümanları en etkin 

şekilde kullanmak 
üzere çalışmalar 

yaptıklarını 
kaydettiler. 

Hükümet, Türkiye’nin 
üretici gücünü daha 

fazla artıracak 
ekonomik program 

oluşturacak. 

İhracatçılar, ekonomi 
dünyasına yönelik 
reformlara devam 

sözü aldı.

15 HAZİRAN
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç

Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal (64. Hükümet)

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz (64. Hükümet)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu (64. Hükümet)
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BAKAN IŞIK’TAN AR-GE DESTEĞİ SÖZÜ 

Üç milyon kişiye istihdam 
sağlayan, 65 bin ihracat-
çının sesi olan Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin 
(TİM) Ekonomi Bakanlığı 

koordinasyonunda düzenlediği İhracat 
Zirvesi, 15-16 Kasım’da İstanbul Grand 
Tarabya Otel’de gerçekleştirdi. 2023 he-
defleri doğrultusunda Türkiye’nin ihra-
catını artırmaya yönelik atılması gereken 
adımların ve çözüm önerilerin konuşul-
duğu, panel ve konferansların gerçekleş-
tiği zirvede Başbakan Binali Yıldırım ve 
Hükümet üyeleri ihracatçının sorunlarını 
dinledi. Küresel ekonomi, ihracatın fi-
nansmanı, yeni pazarlar ve Sanayi 4.0 
gibi konuların tartışıldığı zirvede, bu yıl 
ilk kez “İhracatın Gizli Şampiyonları” adı 
altında 10 yeni kategoride firmalar ödül-
lendirildi.
“İhracat Zirvesi 2016” kapsamında 
İhracat Forumu düzenlendi. Foruma 
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan 

TİM Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu Toplantısı, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık’ın ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. 

Toplantıya 26 sektör ve dört bölgesel 
birliğin başkanları ile yönetim kurulu 
üyeleri katılarak Bakan Işık’a ihracat-
la ilgili sıkıntılarını, beklentilerini ve 
çözüm önerilerini anlattı. Toplantıda 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle de tekstil 
sektörünün beklentilerini dile getirdi. 
Toplantıda yaptığı konuşmada “Hem 
ekonomik hem de diplomatik açıdan 

lardan bir tanesi kur oyunları. Kur ile 
ilgili endişe etmeye gerek yok” dedi. Zey-
bekci, Türkiye’nin borçları ve döviz mü-
kellefiyetleri itibarıyla speküle edilmesini 
gerektirebilecek hiçbir şeyin olmadığına 
işaret ederek, “Net söylüyorum. Onun 
için kur ile ilgili aynı cümleyi tekrar edi-
yorum; Dokunmamak lazım, müdahale 
etmemek lazım. Dokunmayacağız, mü-
dahale etmeyeceğiz. Çünkü dokunmamı-
zı ve müdahale etmemizi gerektirecek bir 
şey yoktur” diye konuştu. 

Rusya ile STA
AB’nin kendi içinde birbiri ile ticaret 
ortalamasının yüzde 70’lere yakın ol-
duğunu vurgulayan Zeybekci, “Biz de 
oraya doğru geçeceğiz. Bu bizim için 
devasa bir ekonomik katkı” değerlen-

ihracatçıların önünü açmaya bundan 
sonra da devam edeceğiz” diyen Fikri 
Işık, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Zira ihracatçılarımızın bu ülke için ne 
kadar büyük bir değer ürettiklerinin far-
kındayız. Türk ihracatçısı, risk alabilen, 
değişikliklere hızlı cevap verebilen özel-
likleri ile küresel rakiplerinden ayrışı-
yor. Hükümetimiz ve reel sektörümüzün 
işbirliği ile 2002’de 36 milyar dolardan 
aldığımız ihracatı, 2014 yılında 158 mil-
yar dolara çıkardık. Çok daha önemlisi 
ihracatımızı nitelik anlamında da geliş-
tirdik, iyileştirdik.”

İHRACATÇILAR, HÜKÜMET İLE ZİRVEDE BULUŞTU 

İhracat Zirvesi’ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye 
Bakanı Naci Ağbal ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi otomotivden tekstile, tarımdan madenciliğe kadar 26 sektör 
temsilcisinin sorunlarını yüz yüze dinledi.

dirmesinde bulundu. Bakan Zeybekci, 
Rusya ile sorunların hala devam ettiği-
ne işaret ederek, “Maalesef o heyecana 
yakışır adımlar atılmıyor şu anda. Ama 
atılacak” dedi. Herkesin anladığı dilden 
konuşacaklarını vurgulayan Zeybekci, 
bunu negatif değil, pozitif anlamda 
söylediğini dile getirdi. Zeybekci, Rusya 
ile yakın dönemde hizmetler ve yatırım-
ları kapsayan STA imzalama noktasına 
geldiklerini, Rusya’nın Türkiye için çok 
önemli olduğunun altını çizdi. Ekono-
mide hiçbir şeyin beklenen, planlanan 
şekilde olmayacağını anlatan Zeybekci, 
“Ekonomide hiçbir şey spekülatörlerin 
istediği şekilde olmayacak. Türkiye 
ekonomisi speküle edilerek birilerinin 
rant kapısı haline gelmeyecek” şeklinde 
konuştu.

Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Mü-
ezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zey-
bekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi katıldı. 
Forumda otomotivden tekstile, tarımdan 
madenciliğe 26 sektör konseyi temsilci-
lerinin üçer dakikalık sürede ihracatın 
sorunlarını dile getirdi.

Endişe etmeye gerek yok 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Güm-
rük Birliğinin güncellenmesini 2017’nin 
ocak ayı itibarıyla resmi olarak başla-
tacaklarını söyledi. Cari açığa bakıldığı 
zaman Türkiye’nin endişe edilecek hiçbir 
şeyi olmadığını vurgulayan Zeybekci, 
“Türkiye’de speküle edebilecekleri alan-

15 KASIM

22 OCAK
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T İM, Nisan ayı Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu toplantısın-
da Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı 
ağırladı. KDV iade sürecinin 
hızlanacağı müjdesini veren 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “KDV konu-
sundaki şikâyetleri ortadan kaldıracağız. 
İhracatçıların bizden talep ettiği KDV 
iadesi, bizim onlara olan borcumuz ve bu 
borcu vadesinde ödememiz lazım” dedi. 
Toplantıda bir konuşma yapan İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, Türkiye diğer dünya 
ülkeler ile kıyaslandığında önemli bir vergi 
yükü taşıdığını, bugüne kadar birçok kez 
dertlerini anlatmalarına rağmen çare bula-
madıklarını aktardı.
Konuşmasına global büyümenin önünde-
ki en büyük engellerden birisinin yapısal 
reform ihtiyacı olduğunu ifade ederek 
başlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Bu-
gün ülkelerin tek yapmaları gereken ev 
ödevlerinden ziyade global anlamda yapı-
sal reformlar gittikçe daha öncelikli hale 
gelecek” dedi.

T İM, “Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu” Şubat ayı 
toplantısında Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek’i 
23 Şubat Salı günü ağırladı. 

TİM Sektörler Konseyi üyeleri katılarak 
ihracatta yaşanan sorunları ve çözüm 
önerilerini paylaştıkları toplantıda 
TİM Başkanı Büyükekşi de Başbakan 

MALİYE BAKANINDAN KDV MÜJDESİ 

TÜRKİYE’NİN İMAJI İHRACATÇILARA EMANET 

İHRACATIN ÖNCELİKLİ TALEPLERİ BAKAN ŞİMŞEK’E AKTARILDI 

Yardımcısı Şimşek’e hazırladıkları 150 
maddeden oluşan öneri ve beklentile-
rini içeren dosyayı sundu. Toplantıda 
tekstil sektörünün sorunlarını aktaran 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, sektörün 
2016 yılı hedeflerini de paylaştı. Top-
lantıda ihracatta 2015 yılının verilerini 
hatırlatan Büyükekşi, küresel anlamda 
da bir daralma olduğunu vurgulayarak 

ihracatçının gündeminde olan önemli 
talepleri Başbakan Yardımcısı Şimşek ile 
paylaştı. Büyükekşi buna göre öncelikli 
taleplerini şöyle sıraladı: “İhracatımız 
için kritik öneme sahip konulardan biri 
Eximbank kredileri. Özellikle Rusya ve 
Irak’tan ötürü sorun yaşayan firmaları-
mız için, taahhüt ve kredi ödemelerinde 
1 yıl süre uzatımı yapılmasının faydalı 

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, TİM’in Geniş-
letilmiş Başkanlar Kurulu 
Toplantısı’nda TİM Başkanı 
Büyükekşi ve 60 ihracat-

çı birliği başkanı ile bir araya geldi. 15 
Temmuz sonrası Türkiye ekonomisinin 
konuşulduğu toplantıda Türkiye’nin ima-
jı için kampanya düzenlenmesine karar 
verildi. 60 ihracatçı birliğinin başkan-
larının bir arada olduğu toplantıda ko-
nuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
“Tüm dünyaya Türkiye’nin gerçeklerini 
anlatacağız. Biz kendi kendimizi anlat-
makla yetinmedik, dostlarımızın da bizi 
anlatmasını istedik. Çok olumlu dönüşler 
aldık. Dünya bundan böyle negatif olarak 
anılmayacak, sadece Türkiye’nin yatı-
rımları konuşulacak” dedi. TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi de, “15 Temmuzdan 
sonra ekonomimizi nasıl daha iyi nokta-
lara taşıyabiliriz. Bu yapılanlara karşılık 
Türkiye için bir imaj kampanyası yürütü-
yoruz” dedi.

olacağına inanıyoruz. KOSGEB destek-
lerinden daha fazla firmanın yararlan-
ması için, 2012 yılında KOBİ tanımında 
belirlenen üst limitin 40 milyon TL’den 
100 milyon TL’ye çıkarılmasını istiyo-
ruz. Türkiye olarak adeta büyümeyi ce-
zalandıran bir anlayışımız var. Beklenti-
miz, firmalarımızın büyüdükçe yüklerini 
hafifleten bir anlayışla vergi ve sosyal 
güvenlik mevzuatımızın değiştirilmesi.”

Firmalar rekabet edebilmek için 
desteklenecek 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 
küresel anlamda büyümede sıkıntı 
olduğunu dile getirerek ihracatçının 
sıkıntılarını bildiklerini vurguladı. Şim-
şek, toplantıda paylaşılan Eximbank 
kredileri konusunda ihracatçıya her 
türlü desteğin verileceğini kaydederek, 
“Diğer konularda da ihracatçılarımıza 
yönelik alacağımız tedbir ve destekleri 
konuşacağız. Ölçek büyüdü diye birta-
kım desteklerin verilmemesini doğru 
bulmuyorum. Küçük firmaları büyütme-
miz, büyüğü de desteklememiz lazım” 
şeklinde konuştu.

6 AĞUSTOS

25 MART

23 ŞUBAT
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YARGITAY BAŞKANI’NDAN 
İHRACATÇILARA MARKA UYARISI 

İTHİB Başkanı İsmail Gül-
le ev sahipliğinde Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleştirilen 
sempozyuma Yargıtay 1. Daire 
Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TİM 

Yönetim Kurulu üyesi Ömer Burhanoğlu 
katıldı. İsmail Gülle, Ömer Burhanoğlu ve 
İsmail Rüştü Cirit’in açılış konuşmaları-
nın ardından oturumlar gerçekleştirildi. 
İsmail Rüştü Cirit, Türkiye’nin ihracatta 
kilogram başına düşen geliri artırma ve 
marka yaratma gibi önemli bir görevinin 
bulunduğuna dikkati çekerek, bunun için 
fikri mülkiyet haklarına ve kişisel eserlere 
önem verilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. 

Hukuki eksiklikler giderilsin
İTHİB Başkanı İsmail Gülle de adaletin 
önemine değinerek bunun refah ve huzur 
yaratması gerektiğini hatırlattı ve “Öyle 
bir adalet olmalı ki insanlar içinde hu-
zuru hissetmeli. İşçi ve işveren ilişkileri 
bunun başını çekiyor. Maalesef davaların 
yüzde 99 işveren aleyhine oluyor. Bu ge-

miyi başarıyla taşımak hepimizin görevi. 
ABD ve Çin gibi devlerle mücadele eden 
firmalarız. İnsanlarımızın hakkı hukuku 
başımızın tacı; asla biz yanlışın destekçisi 
değiliz, doğru olanın peşinde koşuyoruz. 
Hukuki konuları net olarak yerine oturta-
lım ve eksiklerimizi giderelim istiyoruz” 
şeklinde konuştu. Hukuk sisteminin göre-
vinin, bireyler arasında ayırım yapmadan 
onlara hukuki güvenliği sağlamak olduğu-
nu belirten Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüş-
tü Cirit, “Bu bakış açısıyla ele alındığında; 
tahkim, elektronik ticaret, tüketici hukuku, 
iş hukuku, aile hukuku gibi farklı devlet 
vatandaşlarını da çok yakından ilgilendi-
ren konulara da önem verilmesi gerekti-
ğini düşünüyorum” dedi.  İsmail Rüştü 
Cirit, Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyonda 
dünyanın önemli üreticileri arasında yer 
aldığını belirterek “Türkiye’nin ihracatta 
kilogram başına düşen geliri artırma ve 
marka yaratma gibi önemli bir görevi var. 
Bunun için fikri mülkiyet haklarına, kişisel 
eserlere önem vermeliyiz” dedi.

GÜMRÜK MÜDÜRLERİ İLE 
İHRACATÇILARI BULUŞTURDUK 

HUKUK İHRACATA YOL 
GÖSTERİYOR

İhracatçıların gümrük süreçle-
rinde karşılaştığı sorunlar ve 
çözüm önerilerini değerlendir-
mek amacıyla, İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, İHKİB Başkanı 

Hikmet Tanrıverdi, İDMİB Başkanı 
Mustafa Şenocak, birliklerin yönetim 
kurulu başkan yardımcıları ile yönetim 
kurulu üyeleri ile İstanbul Gümrük 
ve Ticaret Bölge Başmüdürü, Baş-
müdür Yardımcıları ve bağlı Gümrük 
Müdürlerinin katılımında bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda ilk sözü ev 

sahibi olarak İTKİB Yönetim Kurulu 
Başkanları alarak, 2023 için hedefle-
nen ihracatın gerçekleştirilmesi için 
ihracatın kolaylaştırılmasına yönelik 
çalışmaların yapılması gerektiği ve bu 
hususların her fırsatta ilgili bakan-
lıkları belirttiler. İstanbul Gümrük ve 
Ticaret Bölge Başmüdürü Halil İbra-
him Bozkuş gümrükler ile ilgili yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi vererek, Hal-
kalı Gümrük Müdürlüğü’nün tahmini 
olarak Nisan ayı başında Çatalca’ya 
taşınacağını söyledi.

İhracatçı firmaların yoğun 
olarak takip ettiği “Türk Hu-
kukunda Ticari İşletmelerin 
Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin Hukuki Çareler (Özel-

likle Şirket Kurtarma)” başlıklı semi-
ner İTHİB tarafından organize edildi. 
Türk hukukunda birtakım uygulama-
lar ticari şirketlere yaşadıkları ekono-
mik buhrandan kurtulabilme adına 
bir nebze de olsa geçici bir rahatlama 
sunuyor. Ancak bu uygulamalar hem 
tam olarak bilinmiyor hem de maale-

sef uygulanmıyor. Örneğin; bir tekstil 
firma sahibi iflasa gitmeden önce ne-
ler yapılması gerektiğini bilmiyor veya 
halı şirketinin sahibi alacaklılarına 
Konkordato teklifinde bulunamıyor. 
Çünkü bilinmiyor. Konuya ilişkin fir-
maları bilgilendirme adına, 21 Ocak 
tarihinde Dış Ticaret Kompleksi’nde 
“Türk Hukukunda Ticari İşletmelerin 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 
Hukuki Çareler (Özellikle Şirket Kur-
tarma)” başlığı altında bir seminer 
düzenledi. 

21 OCAK
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Cumhuriyetimizin 100’ün-
cü yılı olan 2023 yılında 
ihracatımızın dünya ti-
caretinden yüzde 1,5 pay 
alması amacıyla Türkiye 

İhracatçılar Meclisi tarafından yol 
haritası çizilen ve Ekonomi Bakanlığı 
koordinasyonuyla Resmi Gazete’de 
yayımlanarak Devlet Belgesi haline 
gelen 2023 İhracat Stratejisi ve Eylem 
Planı sektör liderleri değerlendirme 
toplantılarının bir yenisi 7 Kasım’da 
gerçekleştirildi. 2023 Türkiye İhracat 
Stratejisi’nde Türkiye’nin dünya ihra-
catından aldığı payın yüzde 1,5’e yük-
seltilmesi ve dünyanın ilk 10 ekono-
misi arasında yer alması amaçlanıyor. 
TİM Dış Ticaret Kompleksi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen 2023 Tür-

kiye İhracat Stratejisi Sektör Liderleri 
Toplantısı’nda 26 sektör lideri ve ilgili 
ihracatçı birliklerinin yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 2015 ve 2016 yılı 
ihracat gerçekleşmeleri ile 2023 yılı 
hedeflerine ve eylem maddeleri geliş-
melerine ilişkin sunumlar yapıldı. İH-
KİB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle, İDMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak da 
hazır giyim, tekstil ve deri sektörleri-
ne ilişkin sunumlarını yaptılar. Top-
lantıya, Ekonomi Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür 
Yardımcısı Musa Demir, Daire Başka-
nı Üstün Alan ve Uzman Yardımcısı 
Sedat Karaoğlu tarafından da katılım 
sağlandı. 

SEKTÖR LİDERLERİNDEN İHRACAT SEFERBERLİĞİ 

Tasarım dünyasını bir araya 
getiren, Ekonomi Bakanlığı 
ve TİM işbirliğinde dü-
zenlenen Türkiye Tasarım 
Haftası’nın açılışında Türk 

ihraç ürünleri için artık taklit değil 
tasarımın öne çıkması gerektiği vurgu-
lanırken, stantlar da ilginç tasarımlarla 
doldu. Etkinlikte İTHİB Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın sergisi de yoğun ilgi gör-
dü. Ekonomi Bakanlığı ve TİM işbir-
liğinde tasarım gücüyle katma değerli 
ihracatı artırmak ve İstanbul’un küresel 
tasarımın merkezlerinden biri olmasını 
sağlamak amacıyla düzenlenen Türkiye 
Tasarım Haftası/Design Week Turkey 
gerçekleşti. Etkinlik boyunca endüstri-

yel tasarım, moda ve görsel iletişim ta-
sarımı alanlarında öncü olmuş isimlerin 
deneyimlerini ve trendleri paylaşacağı 
konuşma ve paneller, uluslararası ve 
Türk sergiler, tasarımla fark yaratan 
Turquality firmalarının ürünleri, İhra-
catçı birliklerinin yarışmalarının finalist 
sergileri, tasarım ofisleri, tasarım okul-
ları ve tasarıma dair daha pek çok öğe 
ziyaretçilerle buluştu. Türkiye Tasarım 
Haftasının açılışında T.C. Ekonomi 
Bakanlığı, TİM ve ETMK işbirliği ile 
düzenlenen, inovasyon ve markalaşma 
alanında Türkiye’nin en büyük ödül 
organizasyonlarından biri olan Design 
Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 
beşinci kez sahiplerini buldu. 

TASARIM HAFTASI’NDA GELECEĞE DOKUNDUK 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle de sergileri 
gezerek tasarımcılarla konuştular. 

19 EKİM

7 KASIM
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İHRACATÇIYA İLK AR-GE 
MERKEZİNİ KAZANDIRDIK
Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk Ar-Ge-inovasyon merkezi olan İTA İstanbul, tekstil ihracatçı 
birlikleri ile Alman RWTH Aachen Üniversitesi Tekstil Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle kapılarını açtı.

İstanbul Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçıları Birliği Yö-
netim Kurulu Başkanı İsmail 
Gülle Ar-Ge Merkezinin açılı-
şında yaptığı konuşmada; “İTA 

İstanbul Ar-Ge Merkezinde doğacak 
fikirler üretime geçecek ve yenilikçi 
ürünlerimiz 150 milyar dolarlık ihra-
cat sınırını kıracak” diye belirtirken 
“Kaçırdığımız endüstriyel devrimlerin 
yasını tutup vakit kaybetmek yerine, 
Sanayi 4.0’ın parçası olacağız. Oyunun 
dışında kalma lüksümüz yok. Tekstil 
sektörü, İTA İstanbul Ar-Ge Merkezi 
ile Sanayi 4.0’ın öncüsü olacak” ifade-
sinde bulundu.

Türk-Alman işbirliği 
İTA İstanbul’un açılışına Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ka-
tılarak, temaslarda bulundu. Özlü, yeni 
bir destek mekanizması olan, Rekabet 
Öncesi İşbirliği Projeleri (RİP) Destek 
Programını hayata geçirecekleri müj-
desini verdi. 
Türk-Alman ekonomik ve bilimsel iliş-
kilerini güçlendirmesi hedeflenen İTA 
İstanbul Ar-Ge Merkezi ile ayrıca ortak 
kalkınma projeleri, knowhow paylaşı-
mı, mesleki ve akademik eğitimi des-
tekleyerek her iki tarafın kurumlarının 
daha da güçlenmesi amaçlamakta. 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve İTA 
İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Şişman’ın ev sahipliğinde dü-

zenlenen açılış törenine, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, İSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 
RWTH Aachen Üniversitesi İTA Ens-
titü Direktörü Prof. Thomas Gries’in 
yanı sıra Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Temel Karadeniz, İTHİB üyeleri 
ile tekstil ve iş dünyasından çok sayıda 
temsilci katıldı.

Hedef katma değerli üretim 
Türkiye’nin artık Ar-Ge’nin, inovasyonun, 
tasarımın ne kadar önemli olduğunun 
bilincinde olduğuna dikkat çeken İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, “Hala 150 milyar 
dolarlık ihracat hacmini kıramadık. Orta 
gelir tuzağına takıldığımız gibi bu ihra-
cat hacmine de takıldık kaldık. Açılışını 
yaptığımız, gerek ekonomimiz gerekse 
sektörümüz için bir gurur kaynağı olan 
İTA İstanbul’da doğacak fikirler üretime 
geçecek. Böylece yenilikçi ürünlerimiz 150 
milyar dolarlık bu ihracat sınırını kıracak. 
Yenilikçi üretim anlayışı ile daha yüksek 
birim fiyatlar ve katma değerli ihracat ile 
büyüyeceğiz” diye konuştu.

Tekstil sektörü,
Sanayi 4.0’ın öncüsü olacak
Türkiye’de sanayileşmenin öncüsü olan 
tekstil sektörünün, İTA İstanbul açılışı 
ile Sanayi 4.0’ın da öncüsü olacağının 
altını çizen İsmail Gülle, “Sanayi 4.0, 
Türkiye için düşük katma değerli üre-
timdeki kısır döngüsünü kırabilmesi 
için önemli bir fırsat. Kaçırdığımız 

endüstriyel devrimlerin yasını tutup 
vakit kaybetmek yerine, Sanayi 4.0’ın 
parçası olma yolunda elimizden geleni 
yapmak zorundayız. Oyunun dışında 
kalma lüksümüz yok. Türkiye’nin loko-
motif sektörü olan tekstil sektörü bir-
çok alanda öncü olarak ilkleri başardı-
ğı gibi, Sanayi 4.0’a attığı bu kapsamlı 
adımla da öncü olarak hareket edecek 
ve ülkemiz ekonomisini kalkındırmaya 
yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye gelişmelere
an be an vakıf olacak
İTA İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Şişman da Türkiye’nin 
dünya teknolojisini yakalaması için İTA 
İstanbul Ar-Ge Merkezi gibi merkez-
lere büyük ihtiyaç duyduğunu söyledi. 
Ortaklığın, Türk tekstil sektörünün 
teknolojik gelişmelere an be an vakıf 
olmaya olanak sağlayacağını vurgula-
yan Ahmet Şişman, “Ülkemizin dünya 
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ekonomik sisteminde ön sıralarda yer 
alabilmesi ve potansiyelimizden yarar-
lanarak katma değer yaratabilmek için 
akılcı bir şekilde hareket edecek olan 
merkezimiz; Ar-Ge’ye ve inovasyona 
verdiği önemle Türkiye’de örnek işler 
yapan, örnek bir kuruluş olacak. Teks-
tilde bilincimiz her geçen gün artıyor. 
Artık dünyadaki gelişmelere daha yakı-
nız ve içindeyiz. TİM inovasyon hafta-
larının bunda etkisi büyük. Net olarak 
2010 yılında şu anda işbirliği yapmakta 
olduğumuz Alman kuruluşuyla işbirli-
ğimiz başladı ve bu AR-GE Merkezinin 
bir okul olmasını istedik. Bugün bunu 
başarmanın gururunu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu işin hızla ileriye gideceği-
ni düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Özlü, yeni bir destek 
programı açıkladı
Açılış töreninde konuşan Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
Tekstil ve hazır giyim sektörüne bir 
de müjde verdi. Yeni bir destek me-
kanizmasını, Rekabet Öncesi İşbirliği 
Projeleri (RİP) Destek Programı’nı 
daha hayata geçireceklerini bildiren 
Bakan Özlü; “RİP kapsamındaki pro-
jeler için bütçe sınırı olmayacak. En az 

Türk-Alman ekonomik ve bilimsel ilişkilerini 
güçlendirmesi hedeflenen İTA İstanbul 

Ar-Ge Merkezi ile ayrıca ortak kalkınma 
projeleri, know how paylaşımı, mesleki 

ve akademik eğitimi destekleyerek her iki 
tarafın kurumlarının daha da güçlenmesi 

amaçlamakta. 

biri işletme olmak üzere iki veya daha 
fazla kuruluş tarafından ortaklık içinde 
yapılacak projeler destekten yararla-
nabilecek. Projelerle ilgili Ar-Ge ve 
tasarım harcamalarının yarısına hibe 
desteği vereceğiz. Harcamaların kolay 
yapılması için proje bütçesinin yüzde 
20’sini ön ödeme olarak gerçekleşti-
receğiz. Proje ortakları, bu desteklerin 
yanı sıra, Ar-Ge kanunu kapsamındaki 
diğer vergi indirimlerinden ve istisna-
lardan da yararlanabilecekler. RİP’in 
ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosistemi-
ne ciddi katkı vereceğini düşünüyoruz” 
diye konuştu.

Tasarımda da
yeni dönem başlayacak 
Kaliteli üretimin ve Ar-Ge çalışmaları-

Ar-Ge 
harcamalarının payı 

milli gelir içinde 
%1’ün üstüne çıkmış 

durumda.

Ar-Ge Reform 
Paketi ile bu oranın 

2023 yılında 
%3’e çıkarılması 

hedefleniyor. 

Bu oran 2003 
yılında % 0,5 

düzeyindeydi.

%1

%3

%0,5

nın önemine dikkat çeken Bakan Özlü, 
“Türkiye’nin ihraç ettiği erkek gömle-
ğinin kilogramı 25 dolar civarında sa-
tılıyor. İtalya’nın ihraç ettiği gömleğin 
kilogram başına satış fiyatı ise 100 do-
lara yaklaşıyor. Bu gömleklerin kalitesi 
aşağı yukarı aynı, fiyat farkı marka ve 
tasarımdan kaynaklanıyor. Tasarıma 
getirdiğimiz destekler işte bu yüzden 
büyük önem taşıyor. Sanayi Mülkiyet 
Kanununu yasalaştırdığımızda tasa-
rımlar, markalar ve patentlerle ilgili 
yeni bir dönem başlayacak. Bunlarla il-
gili başvuru süreçleri kolaylaşacak, tes-
cil süreçleri hızlanacak, koruma süreç-
leri ise daha etkin bir hale gelecek. İşte 
biz bu çalışmalarla artık katma değeri 
arttırmaya yoğunlaşmış durumdayız. 
Tekstil ve hazır giyim bizim için önem-
li bir sektör, bu iki sektörü bir arada 
değerlendirdiğimizde toplam 26 milyar 
dolara yaklaşan bir ihracat kalemimiz 
oluşuyor. İhracatımızın yaklaşık 5’te 
birini bu iki sektör oluşturuyor” şeklin-
de konuştu.

2023 yılına kadar
500 Ar-Ge Merkezi
Türkiye’de halen 250 adet Ar-Ge mer-
kezi bulunduğuna işaret eden TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 
yılına kadar 500 Ar-Ge merkezi oluştu-
racaklarını söyledi. Büyükekşi, yüksek 
teknolojiye yönelmenin diğer sektör-
leri göz ardı etmek anlamına gelmedi-
ğini, her sektörde inovasyon yaparak 
yüksek teknoloji ve yüksek katma 
değerli ürünler üretmenin mümkün 
olduğunu kaydetti. Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ulaşması için İhracatçılar 
olarak durmaksızın çalıştıklarını belir-
ten Büyükekşi, “İhracatımızı daha yu-
karılara taşımak için: Ar-Ge, inovasyon, 
tasarım, markalaşmadan oluşan dört 
temel prensibe odaklanmamız gerekiyor. 
Bugün, bu prensiplerden Ar-Ge ayağına 
ilişkin önemli bir merkezi Türkiye’ye 
kazandırdık. Türkiye Tasarım Haftası et-
kinliğini düzenliyoruz. Bu etkinliğimizle 
Türkiye’de tasarım kültürünü yaygın-
laştırmayı ve gençlerimize tasarım kül-
türünü aşılamayı hedefliyoruz. Tüm bu 
çalışmalarımızın, ülkemizi hedeflerine 
ulaşması yolunda önemli katkılar sağla-
yacağına inanıyoruz” dedi.



16

İTHİB, tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Kumaş Tasarım Yarışması uluslararası 
alanda da gücünü ortaya koydu. İtalya, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın 
birçok yerinde başvuru alan etkinliğin ismi de İTHİB İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım 
Yarışması olarak yenilendi. 

İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI 
ULUSLARARASI STANDARTLARA TAŞINDI

geçen gün artıran ihracatçılar, genç di-
mağları sektöre kazandırmanın da bir 
o kadar önemli olduğunun farkındalar. 
Bu sebeple İTHİB, tekstilde tasarımın 
yaygınlaşması adına 11 yıldır düzenle-
diği Kumaş Tasarım Yarışması ile genç 
tasarımcıların önünü açıyor. İTHİB’in 
genç yetenekleri desteklemek ve sek-
töre kazandırmak amacıyla 11 yıl önce 
başlattıkları Kumaş Tasarım Yarış-
ması, 1 Kasım tarihinde İstanbul Four 
Seasons Hotel’de dev bir organizasyon 
ile gerçekleşti. Ekonomi Bakanlığı hi-
mayelerinde İstanbul Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 
tarafından düzenlenen yarışma, bu yıl 
uluslararası unvanına kavuştu. Yarış-
ma böylece dünyanın en önde gelen 
uluslararası kumaş tasarım yarışma-
ları arasında yerini alarak 11. İTHİB 
İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım 
Yarışması olarak yurtiçi ve yurtdışın-
dan gelen konuklarını ağırladı. 

Tasarımları kumaşa 
işleyenler 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Gülle’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
İTHİB İstanbul Uluslararası Kumaş 
Tasarım Yarışması, rekor başvuru ile 
uluslararası yarışmalar arasında yerini 
aldı. Kumaşları sanata dönüştüren 

genç tasarımcıların tasarımları arasında 
jüri değerlendirmesi sonucunda yarışma-
nın birincilik ödülünü Peri Alagöz aldı 
ve 10 bin Euro ödülün sahibi olurken, 
100 bin TL değerinde yurtdışı eğitim 
ödülü kazandı. Bunun yanı sıra ulusla-
rarası bir moda dergisinde 4 tam 
sayfalık tanıtıcı makale hakkı 
da elde etti. İkincilik ödülünü 
İtalyan tasarımcı Liana Pati-
ashvilli aldı ve 5 bin Euro’luk 
ödülün sahibi oldu. Üçüncülük 
ödülünü ise Melis Kabail aldı 
2 bin 500 Euro’luk ödülün sa-
hibi oldu. Üç finalist aynı za-
manda dünyanın en prestijli 
kumaş fuarlarından Première 
Vision Paris’i ziyaret etme 
hakkına da sahip oldu. Su-
riye’deki savaştan kaçan ve 
Türkiye’deki mülteci kam-
pından yarışmaya katılan 
Celile Mustafa ise Jüri Özel 
Ödülü’nün sahibi oldu. 

Yarışmaya rekor 
başvuru geldi 
Yarışmanın kazananla-
rına ödülleri İTHİB 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gül-
le, İTHİB Yönetim 

83’ü
yurtdışındanolmak üzere 200’ü aşkın başvuru arasından yoğun uğraşlar sonucu seçilen10 finalistin kumaşları 
podyumda
sergilendi. 

1 KASIM

Pamuğu 
ipliğe, 
ipliği 
kumaşa 
dönüş-

türürken tasarımın 
gücünü kullanarak 
göze hitap eden 
ve dünyaya katma 

değerli ürün satmayı 
hedefleyen tekstil ih-
racatçıları, günümüz 
rekabet koşullarında 

katma değerli, ino-
vatif ve tasarım 
değeri yüksek 
ürünler üretmek 
zorunda oldukları-
nın bilincindeler. 
Devlet teşvikleriyle 
tasarım ve inovatif 
ürünler üreterek 
Türk tekstil ihra-

catını her 

KUMAŞ TA
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“Bu yarışma, uluslararası bir 
kumaş tasarım yarışması 
olmasıyla da çok özel ve 
farklı bir yere sahip. Üstelik 
yarışmamız, Dünya’nın farklı 
ülkelerinden çok yoğun başvuru 
almasıyla da bize ayrı bir gurur 
yaşatıyor.Bu anlamda, İTHİB 
11. İstanbul Uluslararası Kumaş 
Tasarım Yarışması’nın her 
bir finalisti, imza atacakları 
başarılarla yarının öncü 
Türkiye’sinin yıldızları olacaklar.”

İsmail GÜLLE 
İTHİB Başkanı 

Kurulu Başkan Yardımcısı Şerafettin 
Demir, Akdeniz Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki 
Kıvanç, Sanko Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Birleş-
miş Milletler Sanayi Kalkınma Ajansı 
temsilcisi Özge Dursun ve Şarkıcı Bengü 
tarafından verildi. İTHİB’in her geçen 
yıl modaya ve tasarıma yeni bir soluk 
getirmeyi amaçlayarak düzenlediği ve 
bu yıl ilk defa uluslararası bir boyut 
kazanan Kumaş Tasarım Yarışması; 
İtalya’nın önde gelen moda okullarının 
temsilcileri tarafından da büyük ilgi 
gördü. Bu yıl rekor başvurunun yapıldı-
ğı İTHİB İstanbul Uluslararası Kumaş 
Tasarım Yarışması’nın 10 finalist tara-
fından üretilen kumaşları ünlü Modacı 
Hakan Akkaya tarafından tasarlanarak 
Çağla Şikel, Ebru Şallı, Özge Ulusoy ve 
55 mankenle birlikte 110 parça olarak 
podyumda tanıtıldı. 

Tekstil tasarımla kazanacak 
Yarışmaya katkılarından dolayı İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle jüri 
üyelerine teşekkür plaketi takdim eder-
ken, Jüri Başkanı Fatih Bilici de finalistle-
re sertifikalarını verdi. Moda Tasarımcısı 
Hakan Akkaya’ya teşekkür plaketini veren 
İsmail Gülle, “Genç kardeşlerimizin ha-
yalleri sizde farklı bir anlam buldu. Des-
tekleriniz ve tasarımlarınız için çok teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı. Hakan 
Akkaya da genç bir tasarımcı olarak 
başladığı meslek hayatına üzülerek destek 
göremediğini söyleyerek, “Siz, İTHİB ve 
devlet desteğiyle genç tasarımcıların ya-
nında olmaktan gurur duyuyorum” dedi.
Gecede bir konuşma yapan İTHİB Yö-
netim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
Türkiye’nin tasarımda çok yol aldığını be-
lirtti. Tasarımda marka olmak için irade, 
istek, destek ve özveri gerektiğinin altını 
çizen Gülle, “Bizde bunların hepsi var. 

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın jüri 
üyeliğini Aslı Filinta, Deniz Berdan, Dilek Hanif, Fatih Bilici, Gülden Yılmaz, Mehmet Hotiç, Bengü Erdem, Fatya Mamcu, 
Natalija Zarkovic, Abdullah Kiğılı, Süleyman Orakçıoğlu, Edgar Schuster, Hakan Peker’den oluşan dev isimler yaptı.

İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Başkanı 
Fatih Bilici, yarışmanın finalistlerine sertifikalarını 
sahnede takdim etti.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
yarışmaya katkılarından dolayı 
jüri üyelerine plaket takdim etti.

Tekstil sektörünün duayen isimlerinden Abdulkadir 
Konukoğlu da genç tasarımcıların tekstilin geleceğini 
temsil ettiklerini söyledi.

Yarışmanın kazananlarına ödülleri İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, İTHİB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şerafettin 
Demir, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç, 
Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdulkadir Konukoğlu, Birleşmiş Milletler 
Sanayi Kalkınma Ajansı temsilcisi Özge 

Dursun ve Şarkıcı Bengü tarafından verildi. 

11. İTHİB İSTANBUL 
ULUSLARARASI 
KUMAŞ TASARIM 
YARIŞMASI’NIN 
SPONSORLARI

• Ankara Tekstil
• Aydın Tekstil
• Bossa
• Depar Deri
• Homeart
• Lami Transfer 
• Kaplan Brode-
Toliyent
• Küçükçalık
• Öztek Tekstil
• Türkün Holding
• Migiboy

Başladığımız günden bu yana çok büyük 
mesafe kat ettik. Bu yıl yarışmamızı ulus-
lararası boyuta da taşıdık ve İtalya’nın en 
ünlü moda okullarından öğrenciler, Türk 
gençleri ile yarıştılar. Kazanan gençleri-
miz ve tabii ki tekstil sektörü olacaktır” 
dedi. Defile sonrasında oğlu DJ Çağın 
Kulaçoğlu ile sahneye çıkan ünlü pop yıl-
dızı Hande Yener performansı ile herkesi 
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Peri ALAGÖZ
Birinci İkinci

Liana PATIASHVILI

Üçüncü Jüri Özel
Melis KABAİL Celile MUSTAFA

CEMİYET, İŞ VE SANAT DÜNYASI BİR ARADA

BİRİNCİLİK 
ÖDÜLÜ

İKİNCİLİK 
ÖDÜLÜ

ÜÇÜNCÜLÜK
ÖDÜLÜ

değerinde yurtdışı 
eğitim ödülü

Uluslararası bir moda 
dergisinde

4 tam sayfalık tanıtıcı 
makale

Aynı zamanda üç 
finalist dünyanın 
en prestijli kumaş 

fuarlarından 
Première Vision Paris 
ziyareti ödülünün de 

sahibi oldu.

10

5

2 500

100
BİN
EURO

BİN
EURO

EURO

BİN

BİN TL
İTHİB, katma değere
güç katıyor 
İsmail Gülle, “Türkiye ekonomisinin üre-
timdeki gücü, krizlerden çıkışın dinamosu, 
katma değerli ihracatın, istihdamının ve 
sürdürülebilir büyümenin lokomotif sek-
törü oldu” şeklinde devam etti. Dünyanın 
200 ülkesine yılda 10 milyar dolar ihracat 
gerçekleştiren on binlerce çalışanları bu-
lunduğunu söyleyen İsmail Gülle, Türk 
tekstil sektörünü temsil eden en büyük 

çatı kuruluş İTHİB olarak, katma değerli 
ihracata ivme kazandırarak Türkiye’nin kü-
resel rekabet gücüne güç katmakta kararlı 
olduklarına dikkat çekti. 

Tasarım tekstilin önünü açıyor 
Bu amaç doğrultusunda; günümüz bilgi 
çağında zirvede kalıcı olabilmenin yolunun 
inovasyondan geçtiğine vurgu yapan İsmail 
Gülle, “11 yıldır aralıksız olarak İTHİB Ku-
maş Tasarım Yarışması’nı düzenliyoruz. Bu 
yarışma, uluslararası bir kumaş tasarım ya-
rışması olmasıyla da çok özel ve farklı bir 
yere sahip. Üstelik yarışmamız, dünyanın 
farklı ülkelerinden çok yoğun başvuru al-
masıyla da bize ayrı bir gurur yaşattı. 2005 
yılından bu yana yarışmalara katılan tüm 
adaylar; malzeme seçimlerinden tasarım-
ları uygulama tekniklerine, yaratıcılık dü-
zeyinden sanayide üretime uyumlu olmaya 
kadar geliştirdikleri yenilikçi ve özgün 
kumaşları ile sektörün gelişimine belki de 
en kutsal katkıyı sağlıyorlar. Bu anlamda, 
İTHİB 11. İstanbul Uluslararası Kumaş Ta-
sarım Yarışması’nın her bir finalisti, imza 
atacakları başarılarla yarının öncü Türki-
ye’sinin yıldızları olacaklar” diye konuştu.

büyüledi. Hakan Akkaya imzalı kostüm 
ile sahneye çıkan Hande Yener, İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve 
ünlü Modacı Hakan Akkaya basın men-
suplarının sorularını yanıtladı. Ayrıca 
İsmail Gülle tarafından Hande Yener’e 
onur plaketi verildi. Söz Hande Yener’in 
müzikteki başarısına geldiğinde ise Ha-
kan Akkaya, Hande Yener’i işaret ederek; 
“Bu başarı tesadüf değil, o kumaşı sağlam 
bir sanatçıdır” dedi. 

KUMAŞ TA
SARIM

 YA
RIŞMASI

DURMAK YOK

ÜRETİM
E VE  İH

RACATA D
EVAM
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Bu yıl ilk defa
uluslararasıarenaya taşınan kumaş tasarım yarışmasıhem ulusal hem de yerel basında

geniş yankı
uyandırdı.
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Her yıl iki dönem şeklinde düzenlenen Première Vision Paris Fuarı’ında bu yılda İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle’nin öncülüğünde Türk tekstili tasarımlarını sergiledi. İTHİB milli katımıyla yapılan fuarın iki 
dönemine de yüzlerce Türk tekstil firması katıldı. 

Dünyanın dört bir köşe-
sinden hazır giyim üreti-
mine yönelik kumaş üre-
ticilerin, moda tasarım-
cıların ve alım grupları-

nın bir araya geldiği ve moda otorite-
lerinin yakından takip ettiği en önemli 
etkinlikler arasında yer alan Première 
Vision Paris Fuarı, 2016 yılında Şubat 
ve Eylül olmak üzere iki defa düzenle-
niyor. Fuar, dünya modasının küresel 
erişimine paralel olarak New York, 
SaõPaulo, Şanghay ve İstanbul gibi 
önemli merkezlerde de alt etkinlikle-
rini sürdürmekte.2015 yılı Şubat dö-
neminden başlayarak, PremièreVision 
Paris kumaş fuarı ile eş zamanlı ve 
aynı fuar alanında düzenlenen Expofil 
iplik, Cuir A Paris deri, Indigo desen 
ve tasarım, Modamont aksesuar ve 
Zoom fason üretim fuarlarının ço-
ğunluk hisseleri organizatör firma 
PremièreVision S.A. tarafından satın 
alındı. Böylece Şubat ve Eylül ayların-
da, birlikte ve aynı tarihlerde düzenle-
necek tüm bu fuarlar, PremièreVision 
Paris genel başlığı ile aşağıdaki 
isimlerle anılmaya başlanıldı. Böyle-
ce PremièreVision; PremièreVision 
Fabric, Expofil; PremièreVisionYarns, 
Cuir a Paris;PremièreVisionLeather, 

Indigo; PremièreVisionDesigns, Moda-
mont; PremièreVision Accessories, Zoom; 
Première VisionManufacturing oldu. 
Première Vision Paris fuarı Eylül 2016 
döneminde tüm alt fuarları ile birlikte 56 
bin 475ziyaretçi ağırladı. Yüzde 73 ora-
nında uluslararası ziyaretçi katılırken fu-
ara, Türkiye’den bin 862 ziyaretçi katıldı 

KUMAŞLARIMIZ 
PV PARIS’İN VİTRİNİNDE 

İTHİB İsmail Gülle, Pv Paris Fuarı’na 
Türkiye’den katılan firmaların yanı 
sıra yabancı alıcılar ile de yoğun 
temaslar gerçekleştirdi. 

ve Türkiye bu ziyaretçi sayısıyla sekizinci 
sırada yer aldı. Fuar, tüm alt etkinlikleri 
ile birlikte 126 ülkeden bin 898 firmayı 
ağırlarken, Türkiye’den fuarın bütün 
etkinliklerine 156 firma katılım sağladı. 
İTKİB tarafından milli katılım düzenle-
nen fuarın kumaş bölümüne Eylül 2016 
döneminde yaratıcılıklarına ve koleksi-

yonlarına bağlı olarak seçilen 79 firma 
katılırken, iplik bölümünde ise bu sayı 50 
olarak belirtildi. 

Gözler Türk stantlarındaydı 
Première Vision Paris fuarı 15 yılı aşkın 
bir süre önce Türkiye’den üreticilerin 
girmekte zorlandığı bir topluluğu simge-

Türkiye,
İtalya ve Fransa’dan sonra PV Paris’in 3. büyük 

katılımcısı

16-18 ŞUBAT

13-15 EYLÜL

PV PARIS 1.DÖNEM

PV PARIS 2.DÖNEM
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FUARA İTHİB MİLLİ KATILIMINDA 
KATILAN FİRMALAR 
• AKIN TEKSTİL
• ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL
• ALTINYILDIZ TEKS. VE KONF.
• ALTOTEKS TEKSTİL
• ANTİK DANTEL SANAYİ
• ARSAN DOKUMA BOYA
• BEZSAN TEKSTİL SANAYİ
• BM BAHARİYE MENSUCAT
• BTD TEKSTİL SANAYİ
• BURCE TEKSTİL
• BUR-ER TEKSTİL
• EKOTEN TEKSTİL
• ELYAF TEKSTİL
• ESENTEKS
• FUN TEKSTİL

• GÜLLE TEKSTİL
• KARMA KOKTEYL ÖRME SAN.
• KİMTEKS TEKSTİL
• KİPAŞ FORMAL
• KİPAŞ PAZARLAMA
• KİPAS PAZARLAMA VE TİC.
• KIVANÇ TEKSTİL
• ÖZDOKU TEKSTİL
• PALATEKS TEKSTİL
• SÖKTAŞ DİV. TAYLORD
• SÖKTAŞ DOKUMA
• TÜP MERSERİZE TEKSTİL
• UĞURTEKS TEKSTİL
• YARANGÜMELİ TEKSTİL

lerken Eylül 2016 döneminde fuarın tüm 
bölümlerindeki toplam 156 katılımcısıyla 
üçüncü büyük ülke katılımını Türkiye 
gerçekleştirdi. Fuarın bu bölümünde 
kumaş bölümünde 49’u bireysel, 26’sı 
milli katılım dâhilinde 75 Türk firması 
yer aldı. Ayrıca fuar idaresinin grup ka-
tılımlarını sınırlama politikası nedeniyle, 
milli katılımlarda her dönem bir ya da iki 
firma artış gösterebilmekteyiz. Bu çalış-
maların ana kalemi olarak; Türkiye’den 
fuara katılan tekstil üreticisi firmaların 
koleksiyonlarının fuar ziyaretçilerine tek 
bir çatı altında sunulabilmesi ve kolay 
erişim sağlanabilmesi amacıyla Hall 6’da 
54 m2 lik bir infostand alanı ve yine Hall 
6 dahilindeki fuar idaresinin resmi forum 
alanlarından Tech Forum yakınında47,25 
metrekare büyüklüğünde bir trend alanı 
çalışması gerçekleştirildi. Bu alanda fuar 
katılımcısı Türk kumaş üreticilerinin en 
son koleksiyonlarından örnekler, güncel 
kumaş doku ve renk eğilimleri hakkında 
detaylı bilgiler ve temalar eşliğinde bu 
alanda sergilendi. 

Türk tekstilinden tanıtım atağı 
Türkiye’nin trend alanında güncel ku-
maş ve renk trendlerini açıklayan özel 
bir broşür; trend alanı ve info stantta ise 
Türkiye milli katılımı broşürü ziyaretçilere 
dağıtıldı.Fuar idaresi tarafından 2015 Şu-
bat döneminden itibaren başlatılan basılı 
katalog dağıtımına son verilmişti, bu se-
beple katılımcıların detaylı bilgileriwww.
premierevision.com adresinden ve akıllı 
telefon uygulamalarından yayınlanmakta. 
Ürün sınıflarına göre firma unvanları ve 
stand numaraları ise resmi fuar rehberi 
üzerinden ziyaretçilere ulaştırılmaktadır. 
İTKİB’in tanıtım çalışmalarının son kale-
mi olarak, ParcdesExpositions fuar alanı 

Fuarda Türk 
firmalarına özel 

hazırlanan trend 
alanı göz doldurdu.

girişinde metro istasyonundan Hall 5 ve 
Hall6’ya uzanan yürüyüş yolu üzerinde16 
adet ışıklı ilan panosunda milli katılım 
ilanları yer aldı. Tanıtım çalışmalarına 
ek olarak Türkiye imajını güçlendirmek, 
Türk tekstil sektörünü yurtdışında daha 
iyi tanıtmak ve tüm ülkelerden gelecek 
yabancı alıcılarla fuara katılımcı olarak 
gelen Türk firmaları bir araya getirmek 
amacıyla ilgili fuarın ilk günü olan 13 
Eylül tarihinde Fransa’nın başkenti Paris 
şehrinde Tanıtım Gecesi Etkinliği dü-
zenlendi. Yemekli bir toplantı organize 
edilen etkinliğe; Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Şaban Dişli, Ekonomi Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, 
Türkiye’nin ve Dünya’nın önde gelen teks-
til sektörü temsilcileri, Türkiye’den fuara 
katılım yapan firma temsilcileri, Premie-
reVision Fuarı yetkilileri ve uluslararası 
basın mensupları iştirak etti. 200 kişinin 
katılım sağladığı etkinlikte; Baltika, Bcbg, 
Chicos, Diesel, Fsm, Hobbs, Jaya, Lacoste, 
Lands’ End, Miraoglio Fashion, Persenti-
li, Salsa, Talbots, Tesco, Texpro, Tommy 
Hilfiger, Treiss ve Zara gibi dünyaca ün-
lü firmaların temsilcileri ödüllendirildi. 
Lacoste’un CEO’su DidierLalance ve Pre-
miere Vision’un CEO’su PhilippePasquet 
gecede konuşma yaparak Türk tekstil sek-
törü hakkındaki görüşlerini belirtti.

Pv Paris
Fuarı’na 

Türkiye’den
26’sı

İTHİB milli 
katılımı ile 

toplam 75 firma 
katıldı
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TÜRK EV TEKSTİLİ 
GÜCÜNÜ 
HEIMTEXTIL’DE 
GÖSTERDİ 

Dünyanın en büyük ev 
tekstili ve aksesuar 
fuarı olan Heimtextil, 
Almanya’nın Frankfurt 
kentinde 12-15 Ocak 

tarihleri arasında düzenlendi. Bu yıl 
45’inci kez kapılarını ziyaretçilerine 

açan fuarda, mobilya kumaşlarından 
yatak ekipmanlarına, duvar kağıtları ve 
duvar kaplamalarından mutfak tekstiline 
kadar birçok ürün sergilendi. Fuara ti-
caret amacıyla gelenlerin yanı sıra, dün-
yanın dört bir tarafından tasarımcılar, 
stilistleri, medya mensupları ve öğren-

Ev tekstil sektöründeki gücünü her geçen gün 
artıran Türkiye, dünyanın en büyük ev tekstil 
fuarı Heimtextil Frankfurt’a 210 firma ile rekor 
katılım sağladı.

Fuara katılan İTHİB üyesi ev tekstil firmalarını yalnız bırakmayan İsmail Gülle, 
“Firmalarımız ürettikleri ürünler ile dünyaya örnek oluyor” dedi. 

PV ISTANBUL, BEKLENTİLERİ YAKALADI HOME&TEX’E RUS İLGİSİ

Tekstil ve moda alanında 
dünyanın en prestijli fua-
rı olarak değerlendirilen 
Première Vision, İstan-
bul’daki beşinci sezonu-

nu da hedeflerine ulaşarak kapattı. 
Fuarın Marka Elçiliği projesinin yeni 
ismi ise Gülçin Çengel oldu. Teks-
til ve moda alanında dünyanın en 
prestijli fuarı olarak nitelendirilen 
Première Vision, İstanbul’daki beşin-
ci sezonunu da hedeflerine ulaşarak 
tamamladı. Uluslararası jeopolitik 
koşulların yarattığı güçlüklere ve 
ekonomik koşulların değişkenlikle-
rine rağmen, İstanbul’daki beşinci 
sezonunu planlamalarında yer aldığı 
gibi gerçekleştiren Première Vision’u 
yüzde 13’ü yabancı, 5 bin 668 pro-
fesyonel ziyaret etti. 19-21 Ekim 
tarihleri arasında CNR Expo’da dü-

Ev tekstili ve dekorasyon 
sektörünün ihracatını 
artırmak amacıyla bu 
yıl 4’üncüsü düzenlenen 
“Home&Tex Ev Teks-

tili ve Dekorasyon Fuarı”, sektörün 
öncüsü 600 marka ile 96 ülkeden 
gelen alıcıları ağırladı. Ayrıca fuarın 
bu dönemine bini aşkın Rus alıcı da 
katılım sağladı. Ev tekstili ve dekoras-
yon sektörünün ihracatını artırmak 
amacıyla bu yıl 4’üncüsü gerçekleşti-
rilecek Home&Tex Ev Tekstili ve De-
korasyon Fuarı, 26-29 Ekim tarihleri 
arasında CNR EXPO Yeşilköy’de dü-
zenlendi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 
Home&Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon 
Fuarı’na sektörün öncüsü 600 marka 
katılım sağladı. İstanbul Fuarcılık 
tarafından TETSİAD işbirliğinde 
gerçekleştirilen fuarda, TİM Başkanı 

zenlenen “Première Vision İstanbul”a 
katılan uluslararası kuruluşlar ara-
sında Türkiye’den Akel Grup, Ekin 
Tekstil, Çalık Tekstil ve Sanko Tekstil 
gibi isimler yer alırken, ülkelerinde 
kendi alanlarının en iyileri olarak nite-
lendirilen Lenzing AGClerici Tessuto, 
3T Transfer, Sefita SA ve Antex, dikkat 
çeken firmalar arasında yer buldu.

Mehmet Büyükekşi, İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, BTSO Başkanı İbrahim 
Burkay, TETSİAD Başkanı Ali Sami 
Aydın, TETSİAD Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi Recep Tanrıverdi ve TETSİAD 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yaşar 
Küçükçalık’ın bir araya gelerek verdik-
leri mesajları içeren, Türkiye’nin birlik 
ve beraberliğinin anlatıldığı film büyük 
ilgi gördü.

12-15 OCAK

26-29 EKİM

19-21 EKİM

ciler de takip ediyor. Heimtextil Fuarı, 
uluslararası niteliği ile Türk ev tekstili 
için önemli bir pazar ve ciro fırsatı oluş-
turuyor. Türk ev tekstili üreticileri 70’li 
yılların başından itibaren, bu önemli 
etkinlikte yer alıyor. Sadece son 5 yılda 
Türk katılımcıların bu fuarda kullan-
dıkları alan dikkate alındığında, her yıl 
toplam metrekare’nin yüzde 10’unun 
üstünde bir katılım gerçekleştirildiği 
dikkat çekiyor. 2015 yılında 159 katılım-
cı ile fuarda yer alan Türkiye, fuarın bu 
döneminde 210 firma ile fuarda temsil 
edildi. Fuarda Türk firmaları bir önceki 
yıla göre 4 bin 500 metrekare daha fazla 
alan da temsil edildi.

Türk tekstilcileri
dünyaya örnek oluyor 
 Heimtextil’de, bu yıl 69 ülkeden 2 bin 
866 firma ağırlanırken, Türkiye’den de 
210 firma fuarda yer aldı. Bursa’dan 70, 
Denizli’den 61, İstanbul’dan 53 ve diğer 
illerden 27 olmak üzere Türkiye’den 
toplam 210 firma stand açtı. Gözler Türk 
firmalarının üstünde Türkiye’den tekstil 
firmalarının Heimtextil gibi ev tekstili ko 
nusunda önemli bir fuarda bu denli yük-
sek bir katılımla katılmalarının önemine 
değinen İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 210 
Türk firmasının bu fuara katılmasının 
kendilerini oldukça mutlu ettiğini dile 
getirdi.
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Alanında dünyanın 2’nci en 
büyük fuarı olan “22’nci 
EVTEKS İstanbul Ulus-
lararası Ev Tekstili Fua-
rı” 17-21 Mayıs tarihleri 

arasında kapılarını açtı. Tülden perde 
sistemlerine, banyo ürünlerinden uyku 
ve yatak odası tekstiline, döşemelik-
ten mutfak ve yemek odası tekstiline 
kadar çok geniş bir ürün yelpazesine 
sahip olan EVTEKS Fuarı, Türkiye Ev 
Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TETSİAD) işbirliğinde gerçekleştirildi. 
2 binin üzerinde markanın ve 140 bin 
ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşen fua-
rın açılışını Ekonomi Bakanı Yardımcısı 

Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhra-
catçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı İsmail 
Gülle, CNR Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ceyda Erem, UTİB Başkanı 
İbrahim Burkay, Türkiye Ev Tekstili Sa-
nayicileri ve İş Adamları Derneği (TET-
SİAD) Başkanı Yaşar Küçükçalık ve 
CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı 
Reha Tartıcı’nın katılımı ile gerçekleşti.

İnovatif gelişmeler
sektörü ileri taşıyor
EVTEKS’in alanında dünyanın en 
büyük fuarı olma yolunda ilerlediğini 

belirten TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, konuşmasında sektörün dünya-
da ve Türkiye’deki gelişimi, ihracatı, 
ev tekstilindeki inovatif gelişmelere 
değindi. Türk ev tekstil sektörünün 1,8 
milyar dolar ihracatla dünya sıralama-
sına 4’üncü sırada olduğunu aktaran 
Mehmet Büyükekşi, “2015 yılında 1,8 
milyar dolar ihracat gerçekleştiren 
sektörümüz, 2016 yılında yüzde 3,3 
artış gösterdi. İhracatta Avrupa birin-
cisi olan ev tekstili sektörünün en çok 
ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla Al-
manya, ABD ve Fransa. Sektör en çok 
havlu ve temizlik bezleri, yatak çarşaf-
ları ürün gruplarında ihracat gerçek-

leştiriyor” ifadelerini kullandı. Mehmet 
Büyükekşi, dünyada trendlerin değişti-
ğini, inovasyon ve tasarımın ev tekstili 
sektörünün vazgeçilmezi olduğunu 
söyleyerek, dünyada yaygınlaşan ino-
vatif ürünleri ise, şöyle sıraladı: “Stres 
alan çarşaflar, zayıflatan çarşaflar, ısıy-
la renk değiştiren çarşaf ve perdelikler, 
polen ve toz tutmaz ev tekstili ürünleri, 
ışık ile kendini temizleyen kumaş.” 
Sektörün 2023 hedefinin 4 milyar 
dolar olduğunu da hatırlatan Mehmet 
Büyükeşi, hedefe ulaşmak için sektö-
rün ihracatında her yıl yüzde 10’luk bir 
artış göstermesinin ulaşılabilir olduğu-
na vurgu yaptı.

2016 yılında 22’inci kez ev tekstil 
sektörünü İstanbul’da buluşturan 
dünyanın en büyük ikinci ev tekstil 
fuarı olan EVTEKS, Türkiye’nin ev tekstilindeki 
başarısının önemli göstergelerinden. 

İTHİB, 22’nci EVTEKS Fuar’ı öncesinde Alım Heyeti programı organize etti. 
Programa; Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Ukrayna, Moğolistan, Tunus 
ve Ürdün’den katılan 15 firma, 9 Türk firmasıyla ikili görüşmeler yaptı. Alım 
Heyeti daha sonra fuarın açılışına dahil olup, fuarı inceleme fırsatı buldu.

Türkiye
ev tekstili sektörü2 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile

dünyada

4’üncü
sırada 

HERKESİN GÖZÜ 
EVTEKS’İN 
ÜZERİNDE 

İTHİB, JAPONYA’DA AVRUPA’YA GİRİŞ KAPISI: LONDRA

ITHİB, Japonya’nın ev dekoras-
yonu alanında üst segmentine 
hitap eden en önemli ve pres-
tijli fuarı olan Interior Lifestyle 
Tokyo Fuarı’na ilk kez milli 

katılım düzenledi. Fuara İTHİB bün-
yesinde 7 tekstil ve 1 halı firmasının 
yanı sıra iki organize sanayi bölgesinin 
de dâhil olmasıyla toplamda 28 Türk 
firması katıldı. Japon ev tekstili sektö-

Yılda iki defa düzenlenen 
Londra Tekstil Fuarı, tem-
muz dönemini en fazla 
katılımcı ile kapattı. Fuara 
Türkiye’den de İTHİB bünye-

sinde milli katılım 40, bireysel başvuran 
48 firması olmak üzere, toplamda ise 
420 Türk firması katıldı. Avrupalı ziya-
retçilerden Türk firmalarına ilgi ise yo-
ğundu. Katılımcı ve ziyaretçi potansiyeli 
açısında Londra’da düzenlenen en büyük 

rünün üst segmentinin en önemli ve en 
prestijli fuarı olan Interior Lifestyle Tok-
yo, Haziran ayında olmak üzere yılda bir 
kere Mesago Messe Frankfurt tarafın-
dan organize ediliyor. Tokyo Big Sight 
fuar alanında dünyanın her yerinden 
gelen ev tekstili ve ev eşyası üreticilerini 
bir araya getiren fuarda, 195’i dünyanın 
farklı ülkelerinden olmak üzere 822 
katılımcı firma/marka yer alırken, fuarı 
üç günde toplamda 30 bin kişi ziyaret 
etti. İTHİB tarafından ilk defa milli 
katılım düzenlenen Interior Lifestyle 
Tokyo Fuarı’na, tekstilden 7, halıdan da 
1 firma ile katılım sağlandı. Bunun yanı 
sıra iki tane organize sanayi bölgesi de 
(Bursa Organize Sanayi Bölgesi; 10 fir-
ma, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi; 
10 firma) toplamda 20 firma ile birlikte 
hazırladıkları URGE projesiyle milli ka-
tılıma dâhil oldu. 

tekstil fuarı konumunda olan etkinlik, 
ayrıca bilindiği gibi tekstilin en önemli 
pazarlarından olan İngiltere’de Türk 
firmalarının ihracat kapasitelerini de 
arttırmaları bakımından çok önemli gö-
rülüyor. Fuara her yıl firmalar tarafından 
artarak süren bir ilgi bulunuyor. İngiltere 
pazarıyla ilgilenen firmalar fuarı oldukça 
verimli bulurken, İTHİB’in fuara yönelik 
olarak yaptığı çalışmalara yönelikte mem-
nuniyetlerini ortaya koyuyorlar. 

17-21 MAYIS

1 HAZİRAN

13 TEMMUZ
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Türkiye’nin göz bebeği tekstil firmaları Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde ödüllendirildi. Tekstilin 
duayen isimlerinin katılımıyla sektör zirvesine dönüşen gecede, 36 firmaya platin 55 firmaya altın 
ödül takdim edildi.

Atalarımızdan bizlere kalan 
en değerli mirası tekstili, 
Tekstil ihracatçısı rekabetçi 
bir anlayışla bu mirası ulus-
lararası pazarda en iyi şekil-

de temsil ediyor. 2015 yılında 10 milyar 
dolar ihracatla Türkiye genel ihracatına 
büyük katkı veren Türk tekstil sektörü, 
2023 hedeflerine de sağlam adımlarla 
ilerliyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
ifadesiyle “Sanayi musikisinin değerli 
müzisyenleri” tekstil ihracatçısı bu mis-
yonla başarılarına yenilerini ekliyor. 
Türkiye tekstil sektörünün en büyük çatı 
örgütü olan İTHİB, 2015 yılında en fazla 
ihracat yapan başarılı firmaları ödüllen-
dirdi. Tekstilin duayen isimlerinin katı-
lımıyla sektör zirvesine dönüşen gecede, 
36 firmaya Platin Ödülü, 55 firmaya 
Altın Ödülü takdim edildi. Gecede Platin 
ödül alan firmalar arasında ilk üç sırayı 
Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama, Aksa 
Akrilik Kimya Sanayi ve Kordsa Global 

Endüstri Ticaret paylaşırken, Altın ödül 
kategorisinde ise Sepa Mensucat Sanayi, 
İleri Giyim Sanayi ve Polimer Plastik Sa-
nayi ilk üçte yer aldılar. İTHİB Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinin ev sahipliği yaptığı 
geceye, Meclis çalışmalarından dolayı 
iştirak edemeyen Ekonomi Bakanı Mus-
tafa Elitaş’ı temsilen katılan Ekonomi 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte çok 
sayıda birlik başkanı, tekstil ve iş dünya-
sından temsilciler katıldı. Gecede İTHİB 
tarafından hazırlanan ve sektörün öncü-
sü 14 sanayicinin anılarını ve görüşlerini 
paylaştığı “Tekstilin Duayenlerinden 
Sanayinin Musikisi” adlı belgesel filmin 
gösterimi de yapıldı. Gecede tekstilin 
duayen isimleri de unutulmadı. Sektöre 
verdikleri emeklerinden dolayı duayen-
lere birer plaket takdim edildi. Ödül 
törenine katılan duayenler arasından Ab-

dülkadir Konukoğlu, Ahmet Nazif Zorlu 
ve Halit Narin gibi sanayiciler de anıları 
ile geceye renk kattı.

Tekstil daha da güçlenerek
yola devam ediyor 
Ödül törenindeki konuşmasına şehitleri 
rahmet ve minnetle anarak başlayan İT-
HİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gül-
le, “Tekstil sektörü olarak biz de onların 
kutsal görevlerine layık olmaya çalışıyor, 
daha fazla ihracat, daha fazla istihdam 
sağlayarak şehit ailelerine sahip çıkmaya 
ve şehitlerimizin gözünün arkada kal-
mamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz” 
diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile 
başlayan tekstilde sanayileşme ruhunu 
devraldıklarını söyleyen İsmail Gülle, 
“Günümüzde bizi zirveye taşıyan da işte 
bu ruhtur” dedi. Geçmişte Türkiye’nin 
tekstil sektöründen çıkacağı yönünde ya-
pılan değerlendirmelerin sektörü üzdü-

ğünün altını çizen İsmail Gülle, “Türkiye 
ekonomisinin 2023 hedeflerine adım 
adım yaklaştığımız bu dönemde, tekstil 
sektörümüz büyük bir özveriyle çalışıyor. 
Artan üretim, ihracat ve istihdam rakam-
larına çok önemli katkılar sağlıyoruz. 
Ülke ekonomisi için katma değer yaratan 
sektörün daha fazla itibar görmesi gerek-
tiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Ekonominin lokomotifi: Tekstil 
Tüm dünyada insanlığın var olduğu sü-
rece tekstil sektörünün de üretimine de-
vam edeceğine dikkat çeken İsmail Gülle, 
“Tekstil, Türkiye ekonomisinin lokomotif 
sektörü olmaya devam edecek. Bizler, bu 
anlayışla ve büyük fedakârlıklar göstere-
rek yolumuza devam ediyoruz. İşletme-
lerimizin sesi, makinelerin çalışması biz-
lere huzur veriyor” diye konuştu. Sektöre 
duydukları inançtan dolayı güzide kuru-
luşlarımızdan SASA fabrikasının Hintli 
bir yatırımcıya satılmasına karşı çıktıkla-
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Gecede Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle tarafından plaket takdim edildi.

rını hatırlatan İsmail Gülle, “Çabalarımız 
sonucunda SASA fabrikası Türk şirketi 
olarak kaldı” dedi. Aynı şekilde ABD’ye 
ihracatın nasıl artacağı yönünde de bir 
rapor hazırladıklarını ve ilgili makamlara 
sunduklarını konuklarla paylaşan İsmail 
Gülle, “Önerilerimiz dikkate alındığında, 
istihdama katkı için değil bir, 10 kişiyi 
birden işe alırız. Suriyeli işçilerin istih-
damına da katkı sağlarız” dedi. İsmail 
Gülle, konuşmasının sonunda yıllar önce 
hazır giyime verilen 63.fasılın tekrar 
tekstile kazandırılmasını Ekonomi Ba-
kanlığından talep ettiklerini ifade etti. 

Amacımız bayrağımızdaki
yıldızı büyütmek
“Sizler bizim parlayan yıldızımızsınız” 
diyerek konuşmasına başlayan TİM Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi, “Biliyoruz ki, 
bütün yıldızların tek bir amacı var. Türk 
Bayrağındaki Yıldızı büyütmek! O yıldız 
büyüdükçe, ülkenin gücü, potansiyeli çok 
daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar” 
dedi. Türk İhracatçısını ve üreticisini 
ülkenin seren direğine benzeten Mehmet 
Büyükekşi, “Yaptığınız her bir dolarlık 
ihracat, ülkemiz için son derece kıymetli. 

Sizlerin Türkiye’ye getirdiği ihracat geliri 
tüm Türkiye’yi sırtında taşır” dedi. Teks-
til sektörünün gıda ve hazır giyimden 
sonra en fazla istihdam yaratan sektör 
olduğuna dikkatleri çeken Büyükekşi, 
yüzde 5,5 pay ile en fazla ihracat yapan 
6’ncı sektör olduğu bilgisini de paylaştı. 
İnovasyon ve tasarımın, tekstil sektö-
ründe çığır açtığını söyleyen Büyükekşi, 
sporcular için akıllı kumaşlar üretildiğini 
ve buna örnek olarak da ABD’deki iki 
Türk profesör tarafından denizi temiz-
leyen mayo ürettiklerini ve bu mucitleri 
İnovasyon Haftası İzmir’de konuk ettik-
lerini söyledi. 

Maalesef arzuladığımız
yerde değiliz
“Sektörün 2015 yılı ihracatı 8 milyar do-
lar. 2023 hedefine ulaşmak için yüksek 
katma değerli üretim şart! Katma değer 
zincirinde maalesef arzuladığımız yerde 
değiliz” diye konuşmasına devam eden 
Mehmet Büyükekşi, “Bu noktada dört 
ana bileşen önem arz ediyor: Ar-Ge, 
inovasyon, markalaşma, tasarım” dedi. 
Arthur Shopenhauer’in ‘Değişim, değiş-
meyen tek şeydir’ sözünden alıntı yapan 

İHRACATIN YILDIZINI     PARLATANLARA ÖDÜL
Büyükekşi, “Biliyoruz ki, ‘değişimin ikiz 
kardeşi her türden değişime gösterilen 
dirençtir.’ Başarı bu ikisi arasındaki den-
geyi kurmakla doğru orantılıdır” dedi. 

“Turkey Discover the Potential” sloganı 
ile yeni Türkiye markası oluşturduklarını 
hatırlatan Büyükekşi, “Tüm bu atılımlar 
sayesinde, önemli bir başarı grafiği yaka-
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PLATİN ÖDÜL ALAN FİRMALAR
1- AK-PA TEKS. İHR. PAZ. A.Ş 
2- AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş 
3- KORDSA GLOBAL ENDÜST. İPLİK VE
 KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
4- ZORLU DIŞ TİC. A.Ş 
5- ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.
6- KADİFETEKS MENSUCAT SAN. A.Ş 
7- YÜNSA YÜNLÜ SAN. VE TİC. A.Ş 
8- ORMO YÜN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
9- ORMO İTH. İHR. A.Ş.
10- GREİF EPS TURKEY AMBALAJ. SAN. VE TİC. A.Ş
11- TEKSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
12- ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

13- SUNJÜT SUNİ JÜT SAN. VE TİC. A.Ş 
14- TGS DIŞ TİC. A.Ş.
15- KETS TEKS. TURZ. TİC. A.Ş 
16- BOSSA TİC. VE SAN. İŞLT. T.A.Ş. 
17- ERSUR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
18- CESUR AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 
19- AYDIN MENSUCAT DÖŞEMELİK KUMAŞ
 SANAYİ VE TİCARET. A.Ş
20- AYDIN TEKS. TİC. VE PAZ. A.Ş 
21- PELSAN TEKS. ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.
22- KASAR VE DUAL TEKS. SAN. A.Ş 
23- ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş.
24- ÜNVER TEKSTİL KONF. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

25- HYOSUNG İSTANBUL TEKS. LTD. ŞTİ. 
26- ORTA ANADOLU TİC. VE SAN. İŞLET. T.A.Ş
27- TÜRKMEN GRUP İTH. İHR. DIŞ TİC. A.Ş. 
28- ALMODO ALTUNLAR TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş
29- FLOKSER TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş 
30- BAYDEMİRLER TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş
31- ALMODO ALTUNLAR DIŞ TİC. A.Ş. 
32- TORAMAN TEKS. DERİ VE İNŞAAT SANAYİ VE
 TİC. LTD. ŞTİ
33- İPEK İDROFİL PAMUK SAN. VE TİC. A.Ş
34- YÜNTEKS TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
35- DOĞAN TEKSTİL LTD. ŞTİ 
36- TAHA KARGO DIŞ TİCARET A.Ş.

layacağız. Ödül alan tüm firmalarımızın 
hepsini teker teker tebrik ediyorum. 
Başarılarınızın artarak devam etmesini 
diliyorum” dileklerinde bulundu. 

Sanayi musikisinin
değerli müzisyenleri
Atatürk’ün sözünden alıntı yaparak ko-
nuşmasına başlayan Ekonomi Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Sanayi 
musikisinin değerli müzisyenleri” diye-
rek ihracatçılara seslendi. Tekstil sektö-
rünün Türkiye ekonomisinin gözbebeği 
olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı 
Fatih Metin, Türkiye’nin tekstil sektö-
ründen çıkacağı spekülasyonlarına da 
son noktayı koydu: “Türkiye’nin tekstil 
sektöründen çıkması gibi bir ihtimali 
yok. Tekstil, Türkiye sanayisinin ve kal-
kınmasının lokomotifidir. Böyle bir sek-
törü desteklemek ve daha ileri taşımak 
görevimiz. Sektörde katma değerin ar-
tırılması için önemli destek modellerini 
hayata geçirdik ve yenilerini de çok ya-
kında açıklayacağız. Yeni marka destek-
lerimiz yolda. Sektörün derdine derman 
olacak kararları birlikte alacağız.”

Yeni destek modelleri geliyor
2023 hedeflerine giderken yüksek 
katma değerli ürün üretimi anlayışı-
na hâkim olmamız gerekliliğine vurgu 
yapan Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
“Bu işin temel faktörü ki tekstil sektörü 
bunu başarmıştır; inovasyon, Ar-Ge, 
markalaşma ve ihracat. Ekonomi Ba-
kanlığı olarak özellikle yeni dönemde 
sektörün katma değerli ürün üretebil-
mesi adına daha iyi noktalara gidebil-
mesi için önemli destek modellerini 
hayata geçirdik. Yeni destek modellerini 
de önümüzdeki dönemde açıklayacağız. 
Marka desteğimizle alakalı hukuki dü-
zenlememiz yakında sizlerle buluşacak. 
Turquality, URGE ve diğer destekleri-
miz tüm sektörler tarafından bilinmekte 
ve beğenilmekte. Tasarımla ilgili istih-
dam, yurtiçi - yurtdışı seyahat desteği, 
fuar katılım desteklerimizi devam etti-

receğiz” diye konuştu. İTHİB Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle’yi tebrik 
ettiğini söyleyen Fatih Metin, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sanayi musikisinin de-
ğerli müzisyenleri olarak sizlerin gayre-
ti, çabası, üretimi, yatırımı, oluşturduğu 
katma değer, istihdam sayesinde ülke-
mizin refah seviyesini yükseltme adına 
her alanda yansıması görülüyor. Bu 
gecenin vefa gecesi olduğunu düşünüyo-
rum. Benim de bulunduğum masada bu 
sektörün duayenleri bulunuyor. Masada 
bulunan duayenlerin, yani sanayi mu-
sikisinin değerli şeflerini bir kez daha 
tebrik ediyorum. Çünkü hala konuşur-
ken sektöre başladıkları ilk heyecan 
gözlerinden okunabiliyor. Dolayısıyla 
onlarda bu heyecan olduğu sürece bizim 
siz değerli meslektaşlarla beraber bu 
heyecan Türk ekonomisine çok olumlu 
yansıyacak.”

DUAYENLERE 
VEFA
• AHMET NAZİF ZORLU
• ABDÜLKADİR
 KONUKOĞLU
• AHMET HAMDİ TOPBAŞ
• ATİLLA ALPTEKİN
• EROL GÜLEN
• ESAT SİVRİ
• HASAN BİLİCİ
• HALİT NARİN
• İSMAİL GÜLLE
• MAHMUT ÇALIK
• MEHMET BALDUK
• M.HANİFİ ÖKSÜZ
• MUSTAFA KIVANÇ
• ÖMER DİNÇKÖK
• ŞEVKET SÜREK
• ZEKERİYA TANRIVERDİ

Gecede tekstilin duayen isimleri de unutulmadı. Sektöre verdikleri emeklerinden dolayı duayenlere birer plaket takdim edildi. Ödül törenine katılan duayenler 
arasından Abdülkadir Konukoğlu, Ahmet Nazif Zorlu ve Halit Narin gibi sanayiciler de anıları ile geceye renk kattı.
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İHRACATIN 
YILDIZI 

PLATİN

ALTIN

GÜMÜŞ

BRONZ

BAŞARI

FİRMA

FİRMA

FİRMA

FİRMA

FİRMA

FİRMA

25 milyon dolar ve 
üzeri ihracat

10-25 milyon 
dolar arası ihracat

5-10 milyon dolar 
arası ihracat

1-5 milyon dolar 
arası ihracat

5OObin-1 milyon 
dolar arası ihracat

655

36

55

82

294

188

Tekstil sektörünün 
yıldızlarına ödül verildiği 
gece, aynı zamanda 
iş dünyası ve cemiyet 
hayatının ünlü isimlerinin 
bir araya geldiği 
eğlenceli bir etkinlik 
olarak kurgulanıyor. 
İTHİB’in davetlisi olarak 
1000’e yakın konuğun 
katıldığı gece sektöre 
moral verdi.

İŞ DÜNYASI 
TEKSTİLCİLERİN 
GURURUNU PAYLAŞTI
İTHİB’in başarılı ihracatçıları onurlandırdığı 
gecede iş dünyasının önde gelen patronları ve 
birlik başkanları ihracatçıları yalnız bırakmadı.
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DARBE GİRİŞİMİ SONRASI
İMAJIMIZ İÇİN SEFERBER OLDUK

Fransa’nın başkenti Paris’te 
İTHİB tarafından organize 
edilen Textile Talks etkinliği 
13 Eylül tarihinde, dünya-
nın en büyük tekstil sektör 

temsilcilerinin bir araya geldiği büyük 
bir katılımcı kitlesi ile düzenlendi. İT-
HİB Başkanı İsmail Gülle başkanlığın-
da düzenlenen etkinliğe; Ak Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Eko-
nomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Tarık Sönmez, Türkiye’nin ve dünyanın 
önde gelen tekstil sektörü temsilcileri 
ve uluslararası basın mensupları iştirak 
etti. 15 Temmuz tarihinde ülkemizin 
yaşadığı hain darbe girişimine rağmen 
ülkemizin tekstil sektörüne ve güçlü alt 
yapısına güvenerek taleplerini azalt-
mayan tekstil sektörü temsilcilerine 
plaketler verildiği gecede; ödül töreni 
ve Türk tekstil sektörünü tanıtan film 
gösterimi yapıldı. Gecede; Lacoste, 
BCBG, Baltıka, Chicos, Diesel, Fsm, 
Hobbs, Jaya, Lands’ End, Miraoglio 
Fashion, Persentili, Salsa, Talbots, 
Texpro, Tommy Hilfiger, Treiss ve Zara 
ödül alan firmalar olurken, birçok teks-
til devi de geceye katılım sağladı.

Güvenin adresi: Türkiye
Geceye ev sahipliği yapan İTHİB Baş-
kanı İsmail Gülle konuşmasında hain 
darbe girişimine rağmen çalışmaya hız 
kesmeden devam ettiklerini ifade etti. 
Bunun yanında Türkiye’nin finansal 
sisteminin çok kuvvetli olduğunu ifa-

Paris’te İTHİB tarafından düzenlenen Textile Talks Paris adlı etkinlikle dünyanın en büyük moda markaları 
Türk firmalar ile bir araya geldi. Etkinlikte İsmail Gülle, firma yetkililerine plaket verdi. 

Etkinlikte bir konuşma yapan İsmail Gülle, Türkiye’de yatırım yapan hiçbir 
firmanın zarar etmediğine vurgu yaparak, hain darbe girişimine rağmen 
ülkemizin ekonomisinde herhangi bir daralma olmadığına vurgu yaptı. 

Premier Vision’un CEO’su Philippe 
Pasquet, “Türkiye Premier Vision’un en 
önemli katılımcılarından biri ve birlikte 
iş yapmaktan çok mutluyuz” dedi.

Lacoste’un yöneticilerinden Didier 
Lalance 25 yıldır Türkiye ile işbirliği 
içerisinde olduklarını ve bu işbirliğinin 
devam edeceğini söyleyerek güven 
mesajı verdi.

13 EYLÜL

de eden İsmail Gülle, 15 Temmuz’dan 
sonra ekonomimizde herhangi bir 
daralma olmadığını ifade etti. İsmail 
Gülle, konuşmasının sonunda Türkiye 
ile ticaretlerine devam eden tekstil dev-
lerine teşekkür ederek, “Bugüne kadar 
Türkiye’de yatırım yapan hiçbir firma 

zarar etmemiştir bundan sonra da et-
meyecektir” dedi.
Gecede Lacoste’un CEO’su Didier 
Lalance 25 yıldır Türkiye ile işbirliği 
içerisinde olduklarını, 25 yıl daha bu 
işbirliğinin devam edeceğini söyleyerek 
Türkiye’ye güven mesajı verdi. Premièr 

Vision’un CEO’su Philippe Pasquet 
konuşmasında, “Fransa’da zor gün-
ler geçirdi ancak hayat devam ediyor, 
önümüze bakmalıyız. Türkiye Premièr 
Vision’un en önemli katılımcılarından 
biri ve birlikte iş yapmaktan çok mutlu-
yuz” dedi.
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Gecede aynı zamanda modern 
sema gösterisi ile konuklar 
keyifli dakikalar yaşadı.

• BALTIKA
• BCBG
• CHICOS
• DIESEL
• FSM
• HOBBS
• JAYA
• LACOSTE
• LANDS’ END 

ULUSLARARASI MARKALARLA 
TİCARETİMİZ HIZ KESMEDEN

DEVAM ETTİ
• MIRAOGLIO FASHION
• PERSENTILI
• SALSA
• TALBOTS
• TEXPRO
• TOMMY HILFIGER
• TREISS
• ZARA
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ABD İLE YENİ FIRSATLAR ARIYORUZ

İTHİB SIRBİSTAN ALIM HEYETİNİ AĞIRLADI

FİRMALARIMIZ 
İRAN TTM İÇİN 
HAZIR 

TİCARET 
HEYETİMİZE 
TAHRAN’DA 
YOĞUN İLGİ 

Ekonomi Bakanlığımız 
tarafından 2015-2016 
döneminde ‘hedef ül-
kelerden’ birisi olarak 
belirlenen ABD, geçen 

yıl Türkiye’nin önemli ihraç pazarları 
arasında 5’inci sırayı aldı. Türkiye ve 
ABD arasındaki ticaret hacmi geçen 
yıl 17 milyar 524 milyon dolar seviye-
sinde gerçekleşti. Türkiye’nin bu ülke-
ye ihracatı 6,4 milyar dolar, ABD’den 
yapılan ithalat ise 11,1 milyar dolar ol-
du. Söz konusu ülkeye yapılan ihracat 
Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 
4,4’ünü oluşturdu, Türkiye ABD paza-
rında yüzde 0,3 pay ile 33’üncü büyük 
tedarikçi konumunda bulunuyor. İki 
ülke arasındaki ticarette demir çelik 
ürünleri, otomotiv aksam ve parçaları 
ile tekstil, hazır giyim, tarım, gıda ve 
hava taşıtları ile bunların aksam ve 
parçaları öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a ABD ziyareti 
kapsamında birçok iş insanı, dernek 
ve ihracatçı birlik başkanları eşlik etti. 

ABD’nin önde gelen firmaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, ABD gezisi kapsamında Yuvarlak 
Masa Toplantısı’nda ABD’nin önde 

İTHİB’in ev sahipliğinde 21 
Ekim 2016 tarihinde Dış Ti-
caret Kompleksi’nde Sırbistan 
Fashion Cluster organizatör-
lüğünde Türkiye’ye gelen 7 fir-

madan 5 tanesiyle, 15 üretici Türk fir-
ması ikili görüşmeler gerçekleştirildi. 
Tekstil Hammaddeleri sektörü üzerine 
gerçekleşen Alım Heyeti, Türkiye’den 
memnun ayrıldı. 

TİM koordinatörlülüğünde 
ilk Türkiye Ticaret Merkezi, 
İran’ın başkenti Tahran’da 
açılıyor. Tahran Türkiye 

Ticaret Merkezi’nde yer alacak tekstil 
firmalar İTHİB’de düzenlenen bir 
kura çekimi ile belirlendi. Türkiye’nin 
2023 İhracat Stratejisi hedefleri 
doğrultusunda, değişen rekabet ko-
şullarına ve ihtiyaca uygun olarak ih-
racatın gelişmesine olanak sağlamak 
amacıyla geliştirilen Türkiye Ticaret 
Merkezleri (TTM) Projesi İran’ın 
başkenti Tahran’da hayata geçiyor. 
Kapsamı içerisindeki harcamaların 
yüzde 75 oranında devlet desteği kap-
samında olduğu TTM projesi ülkemiz 
adına hedeflenen ihracat rakamlarına 
ulaşma noktasında önemli bir misyon 
üstlenecek.

İTHİB tarafından İran’ın baş-
kenti Tahran’a yönelik olarak 
11-14 Kasım tarihleri arasında 
düzenlenen Sektörel Ticaret 

Heyeti İranlı alıcıların yoğun ilgisi 
ile gerçekleştirildi. İTHİB üyesi 19 
firma ile gerçekleştirilen heyet kap-
samında Türk firmalar, toplamda 261 
İranlı alıcı ile ikili görüşmeler ger-
çekleştirdi. Heyet kapsamında ayrıca 
İTHİB tarafından Tahran’da açılacak 
Türkiye Ticaret Merkezi de ziyaret 
edildi. İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
İTHİB’in Türk tekstil ve hammad-
deleri sektörünün öncü sesi olarak 
çalışmalarına devam edeceğini, bu 
vesile ile İTHİB olarak Türk tekstil 
sektörünün İran pazarında var olan 
marka değerini bir adım daha ileriye 
taşıması ve Türk ihracatçının bu pa-
zardan hak ettiği payı alması adına 
azimle çalışmaya devam edeceklerini 
belirtti.

gelen şirketlerinin Kurucu ve CEO’ları 
ile de bir araya geldi. Coca-Cola, Dow 
Chemical, Baxalta, Honeywell, Citi-
bank, PwC gibi dünya devi şirketlerin 
yöneticilerinin de hazır bulunduğu 
toplantıya, Fortune-100 listesinde yer 
alan 25 şirketin temsilcisi ve Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Eko-

nomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türkiye 
Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak katıldı. Top-
lantıda DEİK Başkanı Ömer Cihad 
Vardan, Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı (İSPAT) Başkanı Arda 
Ermut ve DEİK/Türkiye-ABD İş Kon-
seyi (TAİK) Başkanı Ekim Alptekin de 
hazır bulundu.

26 MART

14 EKİM

11-14 KASIM

21 EKİM
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MISIR İLE TEKSTİLDE 
İŞBİRLİKLERİ GÜÇLENECEK 

MAKEDONYA TEKSTİL 
TİCARET BİRLİĞİ İLE 
ANLAŞMA İMZALADIK

Mısır Konfeksiyon ve 
Ev Tekstili Sanayi 
Odası (ECAHT) Yö-
netim Kurulu Başkanı 
Mohamed Abd El 

Salam ve beraberindeki heyet, 16 Ha-
ziran tarihinde İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle’yi ziyaret ederek 
Mısır ile işbirliğinin artırılması talebin-
de bulundu. ECAHT Yönetim Kurulu 
Başkanı Mohamed Abd El Salam, Mısır 
pazarında Türkiye’nin yanı sıra Çin’in 
de etkili olduğunu, ancak Mısırlı kon-
feksiyon ve ev tekstili üreticileri olarak 
Türk kumaşını tercih ettiklerini ifade 
etti. İki ülke arasındaki işbirliğini ar-
tırmak üzere Türk tekstilcilerini ülke-

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrı-
verdi ve İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle Başkanlıklarında ve ev sa-
hipliğinde Makedonya Başkon-
solosumuz Zerin Abaz, Make-

donya Tekstil Ticaret Birliği ve Tekstil 
Kümesi Başkanı Marijana Perkovska ve 
beraberindeki heyetin katılımı ile Ma-
kedonya Tekstil Ticaret Birliği ve tekstil 
kümesi ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi 

lerine davet eden Başkan Salam, Mısır 
hükümeti nezdinde de Türk ihraç ürün-
lerine yönelik gümrük tarifelerinin ve 
teknik engellerin kaldırılması yönünde 
girişimde bulunduklarını ve hükümet-
ten söz aldıklarını müjdeledi. İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
Mısır ile Türkiye arasındaki dostluk or-
tamının ticaretin arttırılmasına katkıda 
bulunduğunu belirterek Başkan Salam 
ve beraberindeki Mısır heyetinin ziya-
retlerinden Türk tekstil sektörü adına 
memnun olduklarını belirtti. Başkan 
Salam’ın Mısır’a yönelik ticaret heyeti 
düzenlenmesi yönündeki davetini ka-
bul eden Başkan Gülle, çalışmaların bir 
an önce başlatılmasını istedi. 

amacıyla karşılıklı iyi niyet iş birliği im-
zalandı. 21 Ekim tarihinde Dış Ticaret 
Kompleksi’nde düzenlenen toplantıya; 
İTKİB Genel Sekteri Bekir Aslaner, Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Süleyman Ça-
kıroğlu ile İTKİB görevlileri de iştirak 
etti. Bu iyi niyet işbirliği anlaşması çer-
çevesinde hazır giyim ve tekstil sektör-
lerine hizmet etmesi için kurumlar arası 
ticaret ve eğitim işbirlikleri öngörüldü. 

TEKSTİL SEKTÖRÜ PAKİSTAN STA’SI İÇİN TOPLANDI

Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda 
Tekstil Sektör Kurulu Toplan-
tısı gerçekleştirildi. Çok yoğun 
bir katılımcı grubu ile gerçek-
leştirilen toplantıya Ekonomi 

Bakanlığı Müsteşar Yardımcı Vekili Hüs-
nü Dilemre, İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
Tekstil Sektör Kurulu’nun üyeleri İTHİB, 
ATHİB, EİB, GAİB ve UTİB temsilcileri, 
TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi’nin 
üyeleri ve tekstil sektöründe faaliyet gös-
teren derneklerimizin kıymetli temsilcileri 
katıldı.Toplantının bu denli yoğun bir 
katılım ile gerçekleşmesinin nedeni ise hiç 
kuşkusuz Türkiye ile Pakistan arasında 
imzalanması planlanan Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) ve anlaşmanın Tekstil 
sektörümüze olas ıetkileri oldu. İki ülke 
yetkililerinin görüşmelerini sürdürdüğü 
STA konusu özellikle Türkiye tekstil sek-
törü açısından beraberinde çok önemli 

riskleri barındırıyor. Türkiye’nin en önem-
li iki sivil toplum kuruluşu olan Türkiye 
Tekstil Sektör Kurulu ve TOBB Türkiye 
Tekstil Sanayi Meclisi’nin Yönetim Kurulu 
Başkanları, üyeleri ve profesyonelleri de-
mografik ve ekonomik veriler, dış ticaret 
istatistikleri, Pakistan’ın STA imzaladığı 

diğer ülkeler ile ticaretinin gelişimi ve 
istihdam verileri ile gündemdeki anlaş-
manın Türkiye Tekstil Sanayii’ne olası 
zararları hakkında önemli bilgileri ve olası 
tehditleri Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile 
paylaştılar. Türkiye ile Pakistan arasında 
imzalanması planlanan Serbest Ticaret 

Anlaşmasının önemi; doğrudan ve dolaylı 
etkilerinin ciddiyeti bakımından konunun 
2017 yıl başına kadar gerçekleştirilecek 
ilave toplantılarda tekrar ele alınmasının 
karar verildiği toplantıya sektörün en 
önemli temsil organlarından 60’ın üzerin-
de temsilci katılım sağladı.

9 ARALIK

16 HAZİRAN

21 EKİM
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HALEP’İN YARALARINI 
BERABER SARIYORUZ 

Türkiye bir taraftan Halep’te 
yaşanan insanlık dramına son 
vermek için siyasal anlamda 
çalışmalarını sürdürürken, 
Türk iş dünyası da yaraları 

sarmak için kolları sıvadı. Hazır giyim, 
tekstil, deri ve halı sektöründe faaliyet 
gösteren ihracatçı birlikleri ve dernekler 
,“Halep İçin El Ele” vererek, topladıkları 
yardım malzemesini Kızılay koordinas-
yonu ile Halep’e gönderdi. Gıda ürünleri, 
giyim malzemeleri, battaniye, ayakkabı, 
temizlik malzemeleri ve çocuk bezi gibi, 
temel ihtiyaç maddelerinden oluşan 21 
TIR, 26 Aralık tarihinde düzenlenen tö-
renle yola çıktı. Törene, TIR’larının oluş-
turulmasına katkı veren İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, İHKİB Başkanı Hikmet Tan-
rıverdi, İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, 
İHİB Başkanı Uğur Uysal, BATİAD Baş-
kanı Aydın Erten, ÇSD Başkanı Bülent 
İyikülah, LASİAD Başkanı Giyasettin 
Eyyüpkoca, MESİAD Başkanı Yusuf Gecü, 
OTİAD Başkanı İlker Karataş, TETSİAD 
Başkanı Ali Sami Aydın, TGSD Başkanı 
Şeref Fayat, TİGSAD Başkanı İrfan Özha-
maratlı. TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv 
ve kampanyaya destek veren tüm birlik 
ve derneklerin yönetim kurulu üyeleri 
katıldı. 

Açlık içinde yaşam mücadelesi
Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen 
törende konuşan Türk Kızılayı Genel Baş-
kanı Dr. Kerem Kınık katkılarından dolayı 
sektör temsilcilerine teşekkür ederek, 
“Kısa süre önce bölgeden geldik. O bölge 
zaten muhasara altındaydı. 5 yıl yokluk 
açlık içinde yaşam mücadelesi veriyorlardı. 

Halep’te yaşanan insanlık dramı için ihracatçılar 
yaraları sarmak için kolları sıvadı. 13 ihracatçı 
kurumun bir araya gelerek gıda ürünleri, giyim 
malzemeleri, battaniye, ayakkabı, temizlik 
malzemeleri ve çocuk bezi gibi, temel ihtiyaç 
maddelerinden oluşturdukları 21 TIR yola çıktı.

Üzerlerine yağan bombalarda yakınlarını 
yitirdiler. Çocukların ayaklarında çorap, 
annelerinin üzerinde elbise yoktu. Bu gön-
derdiğimiz yardımlar bölgedeki insanların 
sırtına giysi, kursaklarıma yemek olacak. 
Çanakkale’de 10 bin Suriyeli kardeşimiz şe-
hit oldu. Biz bugün onlara bir nebzede olsa 
borcumuzu ödüyoruz” ifadelerini kullandı. 

Kardeşlerimizin 
yaralarını saracağız 
Tekstil ve hazır giyim sektörünün bugün 
hayırlı bir iş yapmanın gönül rahatlığı 
içinde olduğunu belirten İTHİB Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Yaktığımız 
kıvılcım 15 gün gibi çok kısa bir sürede 
hızla büyüyerek, bir TIR’dan 21 TIR’a 
ulaştı” dedi. “Halep’te yaşanan insanlık 
dramının yanında belki bizim katkımız 

çok büyük görülmeyebilir” diye konuş-
masını sürdüren İsmail Gülle, “Ancak 
biz tekstil ve hazır giyim sektörü olarak 
tarafımızı ‘insanlıktan yana’ olarak belir-
ledik. Belki bu yaptığımız yardım ateşe 
su dökmek gibi olacaktır ancak, başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk 

milletinin yardımları sayesinde Suriyeli 
kardeşlerimizin yaralarını saracağımıza 
inanıyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yardım malzeme-
lerini taşıyan 21 TIR, Türk Kızılayı ara-
cılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak 
üzere yola çıktı.

26 ARALIK
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İTHİB GELECEK İÇİN ÇALIŞIYOR

İTHİB’in ana sponsor oldu-
ğu, ünlü modacı Mehmet 
Köymen’in “2016 Yaz Haute 
Couture” adlı defilesi, Çocuk 
Eğitim Derneği yararına Fran-

sız Sarayı’nda gerçekleşti. Defilenin 
amacına ulaşmasından duyduğu 
mutluluğu belirten İTHİB Başkanı İs-
mail Gülle, “Çocukların yüzü gülerse, 
ülkenin de yüzü güler” dedi. İTHİB, 
sosyal konulardaki çalışmalarına bir 

yenisini daha ekledi. İşitme engelli 
çocukların daha iyi eğitim alması için 
gerçekleştirilen projeye İTHİB tam 
destek verdi. Ünlü modacı Mehmet 
Köymen’in, işitme engelli çocukların 
eğitimi için özel olarak düzenlediği ve 
İTHİB’in ana sponsoru olduğu “2016 
Yaz Haute Couture” defilesi, Fransa 
Başkonsolosu Muriel Domenach’in 
ev sahipliğinde Fransız Sarayı’nda 
gerçekleştirildi. İş ve sanat dünyası-

TEKSTİLCİLERİN SICAK ELİ 
KİMSESİZ ÇOCUKLARA UZANDI

İTHİB Başkanı Başkanı İsmail 
Gülle önderliğinde bir araya ge-
len tekstil sektör başkanları Şeyh 
Zayed Sevgi Evleri Çocuk Yuvası, 
Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu ve 

Bahçelievler Huzurevi’nden çocuklar 
ve yaşlılarla bir araya geldi. 23 Haziran 
tarihinde İstanbul Bahçelievler Şeyh Za-
yed Çocuk Yurdu’nda gerçekleşen iftar 
programına; Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürü Önal İnaltekin, Bayrampaşa 
Tekstilci ve Sanayici İş Adamları Der-
neği (BATİAD) Başkanı Aydın Erten, 
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Baş-
kanı Bülent İyikülah, Laleli Sanayici ve 
İş Adamları Derneği (LASİAD) Başkanı 
Gıyasettin Eyyüpkoca, Merter Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Baş-
kanı Yusuf Gecü, Osmanbey Tekstilci İş 
Adamları Derneği (OTİAD) Başkanı İlker 
Karataş, Tüm İç Giyim Sanayicileri Der-
neği (TİGSAD) Başkanı İrfan Özhama-
ratlı, Aile ve sosyal politikalar İl müdürü 
Önal İnaltekin, İTKİB Genel Sekreter 
Yardımcısı Süleyman Çakıroğlu, Merter 
Türk Kızılayı Başkanı Erhan Tan’ın yanı 
sıra birçok iş insanı da katılım sağladı. 
İftar sonrasında bir konuşma yapan İT-
HİB Başkanı İsmail Gülle, “Bu akşam 
burada bizimle bir araya gelen tüm sek-
tör Başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. 
Çocuklarımızla, yarınlarımızın geleceği 
ve teminatı olan gençlerimizle ve Yaşlılar 
Yurdu sakinlerimizle bir arada olmak, 
birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan çok 
mutluyum. İnşallah bu anlamlı ve mutlu-
luk veren akşamlarda daha sık bir arada 
oluruz” dedi. İTHİB Başkanı Sayın İsma-
il Gülle’den sonra birer konuşma yapan 
bütün sektör Başkanları bu anlamlı iftar 
akşamında yaşadıkları mutluluğu dile 
getirdikten sonra çocuklar için yanların-
da getirdikleri hediyeleri dağıttılar. Gece-
nin finalinde çocuklar korosunun okudu-
ğu ilahi ve şarkılar büyük alkış aldı.

nın önde gelen isimlerinin katıldığı 
defilede tüm ürünler ziyaretçiler tara-
fından satın alındı. Defilede elde edi-
len gelir, Dr. Ömer Cenker Ilıcalı’nın 
başkanlığını yaptığı ve 0-6 yaş grubu 
işitme engelli çocuklara eğitim ve 
sağlık hizmeti veren Çocuk Eğitim 
Derneği’ne (ÇED) bırakıldı. Geceye 
katılan ünlü isimler ise Burak Kut, 
Mustafa Sandal, Selda Alkor, Saba 
Tümer ve Seda Bakan oldu.

23 HAZİRAN

19 NİSAN
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TİM DELEGELERİ ANTALYA’DA BULUŞTU 

TEKSTİLİN DÖNÜŞÜMÜ MASAYA YATIRILDI

Halkbank – Turkish-
time Ortak Akıl 
Toplantıları’nın dördün-
cüsünde bir araya gelen 
tekstil sektörünün lider-

leri, küresel pazarlarda daha üst kul-
varda rekabet edebilmemizin şartı olan 
büyük dönüşümün gerçekleşmesi için 
gereken şartları ele aldılar. Toplantıdan 
“Tekstilin büyük dönüşüm gerçekleşti-
rebilmesi için gereken 10 şart” başlıklı 
bildirge çıktı. Bildirgede serbest ticaret 
anlaşmalarından, katma değeri yüksek 
ürün çeşidini artırmaya kadar pek çok 

öneri yer aldı. İstanbul Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
İsmail Gülle başkanlığında ve Ekono-
mist Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlü-
ğünde yapılan Ortak Akıl Toplantısı’na 
Halkbank Esnaf-KOBİ Bankacılığından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal 
Erdem, Sanko Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Konukoğlu, Kipaş Pazarla-
ma Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öksüz, 
Aksa Akrilik Sanayii Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ali Berkman, Hassan 
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Şişman, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 

TİM Ailesi 14-16 Ekim arasın-
da Delegeler Buluşması’nın 
2’ncisinde bir araya geldi. 
Etkinlikte ekonomik ve siyasi 
gelişmeler değerlendirilirken 

iletişim konularında bilgilendirilmeler 
yapıldı.TİM Başkanı Mehmet Büyükek-
şi, Antalya Belek’te Ela Quality Resort 
Otel’de gerçekleşen etkinliğin açılış ko-
nuşmasında Türkiye ihracatına dair de-
ğerlendirmelerde bulundu. Yaşanan eko-
nomik ve siyasi gelişmelerin ihracatçının 
hedeflerinden sapmasına engel olamaya-

cağını belirten Mehmet Büyükekşi, 2023 
için hedefledikleri dünya dış ticaretinden 
yüzde 1,5 pay alma hedeflerinin sürdüğü-
nü ve bunu başarmak için bütün ihracat-
çıların yoğun çalışmalarına devam ettiğini 
ifade etti. Hain darbe teşebbüsü sonrası 
ihracatçıların bütün dünyaya Türkiye’de 
işlerin yolunda olduğu mesajı verdiğini, 
her türlü iletişim kanalıyla müşterilerine 
sorun olmadığını bildirdiğini söyleyen 
Mehmet Büyükekşi, bu tür etkinliklerin 
moral açısından önemli olduğunu ve katı-
lım sağlamanın gerekliliğine değindi.

Koordinatör Başkanı, Sun Grubu Baş-
kanı Sabri Ünlütürk, Türkiye Ev Teks-
tili Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(TETSİAD) Başkanı, Aydın Tekstil Genel 
Müdürü Ali Sami Aydın, TOBB Tekstil 
Meclisi Üyesi, Başer Holding Başkan 
Yard. Bülent Başer, Özyeğin Üniversi-
tesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Ümit Özlale, Türkiye Tekstil Terbiye 
Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı, 
Migiboy Tekstil Yönetim Kurulu Baş-
kanı Vehbi Canpolat ve Turkishtime İş 
Geliştirme Koordinatörü Filiz Özkan 
katıldılar.

AKDENİZLİ GENÇ 
TASARIMCILARA ÖDÜL 

Bu yıl beşincisi düzenlenen 
“ATHİB Dokuma Kumaş 
Tasarım Yarışması” tarihi 
Adana Taş Köprü üzerin-
de muhteşem bir gece ile 

gerçekleştirildi. Yarışmanın birincisi 
Merve Cingöz, ikincisi Cansu Çevik, 
üçüncüsü ise Göksu Aybacı oldu. 
Ödül törenine katılan İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, genç tasarımcılara ödül 
verdi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri 
(AKİB) bünyesinde faaliyet gösteren 
firmaların tasarım kapasitelerinin 
artırılması ve yarattıkları katma de-
ğeri artırmak ve başta bölgede kurulu 
üniversiteler olmak üzere Türkiye 
genelindeki öğrencilerin yaratıcılıkla-
rını sektöre kazandırmak adına bu yıl 
5’incisi düzenlenen Akdeniz Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
(ATHİB) Dokuma Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın ödül töreni 26 Ekim ta-
rihinde Adana’da gerçekleştirildi. 

14-16 EKİM

31 MAYIS

26 EKİM
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İTKİB, DİJİTALLEŞME 
İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Dünya’da olduğu gibi 
Türkiye’de de son za-
manlarda iş çevrelerince 
sıkça gündeme gelen ve 
her sektörden profes-

yonellerin ilgisini çeken üye ilişkileri 
yönetimi artık İTKİB’de. 2016 Haziran 
ayında yapılan İTKİB Başkanlar Kuru-
lu toplantısında dijital dönüşüm için 
düğmeye basılmıştı. Proje Microsoft 
ve InnTheBox firmaları işbirliğinde 
yürütülecek ve yaklaşık dört ay sü-
recek. İTKİB Genel Sekreterliği’nin 
hizmet verdiği birlikler, projeden bü-
yük bir verimlilik artışı bekliyor. 20 
Haziran 2016 tarihinde Dış Ticaret 
Kompleksi’nde bir araya gelen İH-
KİB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle, İDMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, İHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal 
ve birlik üyeleri, projenin detaylarını 
konuştu.

Dönüşümü yapmak zorundayız
“Üyelerimize daha kaliteli hizmet ver-
mek için teknoloji hangi olanakları sağ-
lıyorsa biz de bunları öğrenmek ve uy-
gulamak zorundayız” şeklinde konuşan 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Gülle, “Üyelerimizin ihtiyaç ve talep-
lerini tespit etmek ve bunlara uygun 
hizmetleri sağlamak konusunda daha 
etkin çalışacağız” diye de ekledi. İTKİB 
Genel Sekreterliği’nin yapmış olduğu 
açıklamada; örgütlerin dijital dönüşüm 
süreçlerinde iki aşamada risk içerdiği 
belirtiliyor. Bunlardan birincisi dönü-
şümün iskeletinin iyi kurgulanması ile 
ilişkili olduğu belirtiliyor. Bu aşamanın 
büyük ölçüde danışmanlık ve süreç ana-
liz uzmanları tarafından iyi yönetilirse 
başarı getireceği belirtilen açıklama, 
şöyle devam ediyor: İkinci risk alanı 
ise dönüşümün tamamlanmasıyla elde 
edilen çıktının sürdürülebilir kılınması-
dır. Bu aşamada da başarının anahtarı 
personeldir. 

TEKSTİLİN LİDERLERİ ADANA’DA BİRARAYA GELDİ 

Türkiye’de hazır giyim ve 
tekstil sektörlerinin baş 
aktörleri ihracatçı birlik 
başkan ve vekillerinin ka-
tıldığı Hazır giyim ve Teks-

til Sektör Kurulları Ortak Toplantısı, 
pamuğun vatanı Adana’da düzenlendi. 
Sektördeki son gelişmeler ve sorun-
lar ele alındığı toplantıda, yetişmiş iş 

gücünden sektörün tanıtımına kadar 
birçok konu ele alındı. Türkiye’nin 
üretim, istihdam ve ihracatında loko-
motif görev üstlenen hazır giyim ve 
tekstil sektörü, pamuğun anavatanı 
Adana’da buluştu. 26 Ekim tarihinde 
Adana Divan Otel’de Hazırgiyim ve 
Tekstil Sektör Kurulları tarafından 
yapılan ortak toplantıda, sektördeki 

son gelişmeler ve sorunlar ele alındı. 
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç’ın ev sahipliği 
yaptığı toplantıya TİM Başkan Vekili 
ve DENİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Kocasert, İHKİB Başkan 
Yardımcısı Volkan Atik, İTHİB Yöne-
tim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Ege 

Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Kızılgüneşler, Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sabri 
Ünlütürk’ün yanı sıra ilgili tekstil ve 
hazır giyim birlikleri başkanları ile 
sektör kurulları temsilcileri katıldı.

İKV GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

İKV’nin 54. Olağan Genel Kuru-
lu 26 Temmuz tarihinde, vakfın 
Mütevelli Kurum başkanları, 
Destekçi Kurum temsilcile-
ri ve delegelerin katılımıyla 

İstanbul’da yapıldı. Divan Başkanlığını 
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Divan 
Başkan Yardımcısı İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle’nin yaptığı Genel Kurul-
da, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
Temmuz 2015-Temmuz 2016 tarihleri 
arasında Vakfın faaliyetlerini içeren 
bir sunum gerçekleştirdi. İKV Başkanı 
Zeytinoğlu konuşmasında ayrıca, 15 
Temmuz akşamı ülkemizin şerefli Türk 
Silahlı Kuvvetleri içine sızan bir grup 

tarafından, Devlet ve hükümetimize 
yönelik haince darbe girişiminin Türk 
milletinin her kesiminin demokrasiyi 
korumak adına gösterdiği mücadele 
sayesinde önlendiğinin altını çizdi. 
Toplantıda konuşan İsmail Gülle, Av-
rupa Birliği’nin ikiyüzlü davrandığı ve 
bu sebeple de ülke olarak ne yapılırsa 
yapılsın bir yol alınamayacağını anla-
dıklarını söyledi. Son günlerde karam-
sar ve kötü günlerin yaşandığına dair 
yorumlara ise katılmadığını belirten 
İsmail Gülle, aksine birbirini bulmuş, 
tamamlamış, birbirine kenetlenmiş ve 
Türk Bayrağını eskisinden çok daha se-
vilen günler yaşandığını söyledi. 

20 HAZİRAN

26 TEMMUZ

26 EKİM
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SEKTÖR ÜNİVERSİTELER İLE BÜYÜYECEK 

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
İstanbul Teknik Üniversi-
tesi (İTÜ) Tekstil Mühen-
disliği Bölümü öğrencile-
rini ziyaret etti. 12 Mayıs 

tarihinde İTÜ Tekstil Mühendis-
liği Bölümü öğrencilerini ziyaret 
eden İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
Evrensel Tekstil Merkezi’nde öğ-
rencilerle bir araya geldi. İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle’nin bu ziya-
retinde İTÜ Tekstil Teknolojileri 
ve Tasarımı Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy eşlik et-
ti. Öğrencileri dinleyen ve çalışma-
ları yerinde inceleyen İsmail Gülle, 
ziyaretin ardından öğrencilerle 
birlikte öğle yemeği yedi. 

İTHİB’DEN MESİAD VE OTİAD’A ZİYARET

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle beraberindeki heyet, 
15 Temmuz darbe girişimi son-
rasında Olağanüstü Hal (OHAL) 
kapsamında “sehven” kapatılan 

OTİAD ve MESİAD’a geçmiş olsun zi-
yaretlerinde bulundu. Heyet ilk olarak 7 
Aralık tarihinde MESİAD’ı ziyaret etti. 
Toplantıda İsmail Gülle, geçmiş olsun 
dileklerini aktarırken, bu tip gelişmelerin 
aynı zaman yenilenmek için de bir fırsat 

olduğunu vurguladı. Gülle, MESİAD’ın 
yaşananlar sonrasında çok daha güçlü 
bir şekilde faaliyetlerine devam edeceği-
ne inandığını da ifade ederek, İTHİB ola-
rak her türlü desteğe ve işbirliğine açık 
olduklarını dile getirdi. MESİAD Başkanı 
Yusuf Gecü ise ziyaret ve destekleri için 
İTHİB Yönetim Kuruluna teşekkürlerini 
ifade ettikten sonra Merter’de faaliyet 
gösteren esnafın yaşadığı sıkıntılara iliş-
kin görüş ve önerilerini aktardı.

Gerçek geçte olsa ortaya çıkıyor
İTHİB heyeti daha sonra 14 Aralık 
tarihinde OTİAD’a geçmiş olsun ziya-
retinde bulundu. OTİAD Başkanı İlker 
Karataş ve yönetim kurulu üyeleri ile 
kahvaltıda bir araya gelen İTHİB Yö-
netim Kurulu Başkanı Gülle, “Bu güzi-
de derneğimize böylesi bir suçlamayla 
karşı karşıya kaldığı için geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. Biz tekstilcile-
rin çok daha büyük sorunları varken 

bir de böylesi olayların başımıza ge-
liyor olması bizleri üzüyor tabii. Bu 
olayın OTİAD’ı daha da güçlendirece-
ğine inanıyorum, çalışmalarınızın ba-
şarıyla devam edeceğine olan inancım 
tamdır” dedi. OTİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı İlker Karataş ve yönetim 
kurulu üyeleri tarafından karşılanan 
İsmail Gülle ile yaşanan süreç ile ilgili 
bilgi verildi ve görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

7 ARALIK

12 MAYIS

14 ARALIK
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TASARIMDA TÜRK İTALYAN İŞBİRLİĞİ

Domus Academy, NABA, 
IstitutoMarangoni gibi 
dünyaca ünlü moda ve ta-
sarım okullarının Türkiye 
temsilciliğini yapan Firenze 

Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık, İTHİB ile 
çeşitli projelere imza atıyor. 11’inci Ulus-
lararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın 
yurtdışındaki üniversitelere duyurulması 
ve uluslararası öğrencilerin yarışmaya 
katılımının teşvik edilmesi üzerine çalışan 
Firenze Yurtdışı Eğitim’in kurucularından 
Neslihan Çebi, “İTHİB ile çalışmalarımız 
çeşitli projelerle devam edecek” diyor. 
Ağırlıklı tasarım okumak isteyen öğrenci-
lere okul ve program seçimi ve bürokratik 
işlemlerde danışmanlık hizmeti veren 
Firenze Yurtdışı Eğitim, İtalyan Üniversi-
telerin Türkiye’deki pazarlama planlarını 
yürüterek ünlü tasarım okulları için okul 
tanıtımları, burs yarışmaları, portfolyo 
hazırlık günleri ve tasarım seminerleri 
düzenliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağ-
lı dil okulunda İtalyanca ve İspanyolca 
kurslar da veren Firenze Yurtdışı Eğitim, 
aynı zamanda İTHİB ile de ortak iş yapı-
yor. Firenze Yurtdışı Eğitim’in kurucula-
rından Neslihan Çebi, İTHİB ile Firenze 
Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık’ın işbirliği 
İTHİB Kumaş Tasarım Yarışmaları’ndan 
başarılı sonuç elde ederek yurtdışında 
burslu eğitim alma hakkı kazanan öğren-
cilere eğitim danışmanlığı vererek baş-
ladığını söylüyor. Neslihan Çebi, “2007 
yılından itibaren öğrenciler kendilerine 
sunulan fırsatı değerlendirerek İtalyan 
tasarım sektöründe ünlü markalarda 
kariyerlerine başlamalarını gururla takip 
ediyoruz” diyor. 

İTHİB, Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması 
kapsamında İtalya’nın ünlü moda okulları 
Accademia Del Lusso, Accademmia Koefia, 
Accademia Italiano ziyaret etti. Yarışmaya 
İtalyan moda tasarım bölümü öğrencileri 
tarafından büyük ilgi gösterildi. 
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A Blok K: 6 D: 63 Şişli / İstanbul
T: (212) 211 68 53 F: (212) 211 56 54

SAHİBİ
İTHİB adına Başkan İsmail Gülle

TE   PORT
İTHİB FAALİYET GAZETESİ DÜNYA İLE İŞ YAPTIK, DÜNYA KADAR İŞ YAPTIK

TEKSTİL SEKTÖRÜ ORTAK AKIL’DA BULUŞTU

Tekstil sektörünün temsilci-
leri son dönemde sektörde 
gelişen olayları değerlen-
dirmek üzere ortak akıl 
toplantısında buluştu. 

Tekstil sektörünün temsilcileri tarafın-
dan sektörde yaşanan güncel gelişme-
leri değerlendirmek ve sektöre ilişkin 
görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 
29 Kasım tarihinde bir toplantı ger-
çekleştirildi. Toplantıya tekstil sektö-
rü temsilcilerinden; İTHİB Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle, İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Şerafettin Demir, Çorap Sanayicile-
ri Derneği Başkanı Bülent İyikülah, 

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği 
Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Merter 
Sanayici ve İşadamları Derneği Baş-
kanı Yusuf Gecü, Osmanbey Tekstilci 
İşadamları Derneği Başkanı İlker Ka-
rataş, Tüm İç Giyim Sanayiciler Derne-
ği Başkanı İrfan Özhamaratlı, Türkiye 
Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği Başkanı ve İTHİB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Sami Aydın, Türkiye 
Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı 
Şeref Fayat, Türkiye Triko Sanayicileri 
Derneği Başkanı Mustafa Balkuv, San-
caktepe Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Genç ve Genel Sekreterlik yet-
kilileri katıldı.

29 KASIM

23 NİSAN
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DURMAK YOK

ÜRETİM
E VE  İH

RACATA D
EVAM
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İTHİB,
2016 yılında da tekstil sektörüne yönelik yaptığı çalışmalar ile basında geniş yer buldu.



Barış ve kardeşliğe her zaman-
kinden daha çok ihtiyacımız ol-
duğu bu günlerde, ülkemizde ya-
şanan terör saldırılarını şiddetle 
ve nefretle lanetliyoruz. İhracat-
çılar camiası olarak büyük üzün-
tü duyduğumuzu belirtiriz. Mil-
letimiz bu elim olaylar karşısında 
birliktelik ve dayanışma sergile-
yerek teröre en güzel yanıtı ve-
riyor. Milletçe derin bir üzüntü 
içinde olsak da terör gruplarının 
tuzaklarına düşmeyeceğiz. Ha-
in emellerine ulaşamayacaklar. 
Türk milletinin iradesi karşısın-
da yok olup gidecekler. Teröre 
karşı dimdik ayakta duracağız. 
Türkiye’nin istikbaline kasteden 
terör odaklarına bu ülkeyi teslim 
etmeyeceğiz. İhracatçılar olarak 
bizler devletiyle, milletiyle, gü-
venlik güçleriyle el eleyiz. Tüm 
sivil vatandaşlarımız, polis ve as-
ker şehitlerimize Allah’tan rah-
met, yakınlarına sabır diliyoruz. 

Milletimizin başı sağ olsun.


