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AslAn gibi Alıp 
kedi gibi sAtıyoruz

Üye firmalarının finans ihtiyaçlarına çözüm arayan İTKİB, ING 
Bank ile 500 milyon dolarlık işbirliği protokolüne imza attı. 
Sektörün finans ihtiyaçlarına 
çözüm arayan İTKİB 9 binin 
üzerindeki üye firması için ING 
Bank ile işbirliği protokolü im-
zaladı. Protokolle; finansmana 
erişimde ve diğer tüm bankacı-
lık işlemlerinde ihracatçıya özel 
avantajlar getirilirken, banka, 
ihracatçılara 500 milyon dolar-
lık kredi kullanımı sağlayacak. 

Ayrıca, ING Bank, İTKİB üyesi 
firmaların yurtdışında yapacak-
ları yatırımlarda veya yabancı 
firmalarla yapacakları işbirlikle-
rinde hem danışman hem de fi-
nansör olarak yer alacak. Proto-
kolün imza töreninde konuşan 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, İT-
HİB Başkanı Gülle, İTKİB ve ING 
Bank arasında imzalanan proto-

kol ile Birlik üyesi ihracatçıların, 
uluslararası rekabetçiliğini ar-
tırmak, finansal enstrümanların 
verimli kullanımını sağlamak 
konusuna verdikleri önemi or-
taya koyduklarını ifade etti. ING 
Bank Genel Müdürü Pınar Abay 
da büyük küçük tüm firmaları 
ihtiyaç duyulan her konuda des-
tekleyeceklerini söyledi.

1.Teknik Tekstil Proje Yarışma-
sı sonuçlandı. Kurşun geçirmez 
kumaş, güneş ışığına karşı ko-
ruyan mayo, görme engellilerin 
hayatını kolaylaştıran Braille 
alfabesiyle yazılmış etiket, anti-
mikrobiyel şef önlüğü gibi pek 
çok fonksiyonel ürünün yarış-
tığı 1. İTHİB-İTA Teknik Tekstil 
Proje Yarışması’nda ödüller 
sahiplerini buldu. 

TE    PORT
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itHib’den pV’ye 
Milli kAtılıM
Premiere Vision’un son dö-
neminde Türk firmalarına 
trend alanı sağlayan İTHİB, 
önümüzdeki dönem 17 teks-
til firmasını da yanına alarak 
fuara milli katılım gerçekleş-
tirecek.

Türkiye reel sektörünün ma-
kus bir talihi var. Biz, birçok 
sektörde olduğu gibi tekstil-
de de ithalatta peşin paray-
la çalışırken, ihracatta uzun 
vadelere göz yumuyoruz. 
Bu yanlış uygulama, yeni bir 
sorun da değil üstelik. Mal 
mukabili veya vadeli ihra-
cat yüzünden 2008 yılındaki 
krizle birlikte pek çok ülkenin 
sarsılması sonrası, İngiltere 
ve Almanya gibi ülkelerdeki 
birçok büyük kuruluş ihra-
catçılarımızı mağdur etti. Biz 

yıllardan beri Çin’den ham-
madde alırız. Para gider, mal-
lar gelir. Firmalarımız milyar-
larca dolarlık işleri müşteri 
ile samimi ilişkilere bağlaya-
rak sürdürür. Ancak bu tür 
bir ticaretin sonuna kadar 
yanlış olduğunu düşünüyo-
rum... Bir nevi Türkiye aslan 
gibi alıp kedi gibi satıyor. Av-
rupa ülkeleri krizde olduğu 
halde bizi risk grubunda gö-
rüp, ödeme sistemlerini böy-
le belirlemeleri tamamen bir 
stratejinin ürünüdür.
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BAŞKAN’DAN
İSMAİL GÜLLE
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MUSLUĞUNU 

TEKSTİLCİLER 

İÇİN AÇTI

çiziyoruzGeleceği

İTHİB, uzun soluklu diplomatik 
çalışmalarla sürdürdüğü “Milano 
Unica Fuarı”na ilişkin çalışmala-
rında son düzlüğe geldi. Ulusla-
rarası ilişkilerde hız kesmeyen 
Birlik, diğer taraftan da Güney 
Kore firmalarını Türkiye’ye yatı-
rıma davet ediyor. 

Milano Unica 
için son dönemeç

İTHİB FAALİYET GAZETESİ DünYA İLE İş YApTık, DünYA kADAr İş YApTık

500 milyon dolar
için el sıkıştık

250 gence 
iş sözü
İTKİB ve İstanbul Aydın Üni-
versitesi, üniversite sanayi 
işbirliğine örnek olacak bir 
sözleşmeye imza attı. ‘İş Ga-
rantili Mesleki Eğitim’in somut 
örneğini oluşturan projeyle, 
tekstil, halı ve deri sektörleri-
nin kalifiye eleman sorununa 
çözüm getirilecek. ➠S02
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250 gence iş sözü
İTKİB ve İstanbul Aydın Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğini hayata geçirdi. ‘İş Garantili Mesleki 
Eğitim’in somut örneğini oluşturacak proje sayesinde, bir yıl içinde 250 dış ticaret uzmanı yetiştirilecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Yurtdışı Pazarla-
ma Uzmanı Bölümü’nde okuyan öğrencilerin ve 
yabancı dil bilen tüm üniversite mezunlarının, 
İTKİB üyesi firmalarda istihdam edilmesini sağ-
layacak programla tekstil hammaddeleri, halı ve 
deri sektörlerinin kalifiye eleman sorununa çözüm 
bulunurken, öğrencilere de iş fırsatları sunulacak. 
İlk etapta 75 kişilik bir mevcut ile üç ayrı grup 
oluşturularak başlanacak projede, bir yıl içinde 
250 Dış Ticaret Uzmanı’nın yetiştirilerek sektöre 
kazandırılması planlanıyor. 
Programın ilk dersinin başlaması nedeniyle dü-
zenlenen törende konuşan İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, kurulu kapasitesi, sahip olduğu know how 
ile dünya liginde üst sıraları zorlayan Türk tekstil 
sektörünün değişen küresel ekonomik şartlara 
uyum sağlamak için insan kaynakları ve pazar-
lamaya ağırlık verdiğini söyledi. Bu kapsamda 
sektöre kalifiye iş gücü sağlayacak projelere büyük 
önem verdiklerini ifade eden Gülle, İstanbul Aydın 
Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi ile birlikte yürütülecek yeni girişimi 
de çok önemsediklerini vurguladı. Törende, Dış 
Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı hakkında 
detaylı bilgi veren İstanbul Aydın Üniversitesi Aka-
demik Koordinatörü Murat Kalelioğlu da program-
la sektörün ihtiyacına uygun bir şekilde kalifiye 
personel yetiştirileceğini dile getirdi.

BİR ÜNİVERSİTE SANAYİ 

İŞBİRLİĞİ hABERİDİR



Tasarıma verdiği destekle 
Türkiye’nin dünya pazarlarında-
ki gücünü artırmayı hedefleyen 
tekstil sektörü,  bu yıl ilkini ger-

çekleştirdiği “1. İTHİB İTA Tek-
nik Tekstil Proje Yarışması”yla 
teknik tekstiller alanındaki ta-
sarım ayağını sağlamlaştırma 
yolunda önemli bir adım attı. 
Tasarımcı Başak Özkendirci, 
doğadaki en kusursuz depola-
ma tekniği olan bal peteğinden 
yola çıkarak hazırladığı ve hem 
sağlamlığıyla dikkat çeken, hem 
de alan kazandıran tasarımıyla 
birinci olurken, ikinciliği hazır 
giyim ve ev tekstilinin görme en-
gellilere adaptasyon projesi ile 
Murat Ertuğrul, üçüncülüğü ise 
Mıknatıs özellikli tekstil yüzey-
leri projesi ile Ziya Kocatürk aldı.
ING Bank, DamatTween ve İpek-
yol gibi firmaların da aralarında 
bulunduğu 13 kurumun sponsor-
luğunu üstlendiği alanındaki bu 
ilk yarışmada birinciye 7 bin 500 
TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 
ise 4 bin TL para ödülü verildi.

“Yükte hafif pahada ağır 
ürünler üretmeliyiz”
Yarışma törenine TİM Baş-
kanı  Mehmet Büyükekşi , 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
İTHİB Başkan Yardımcıla-
rı Şerafettin Demir, Tamer 
Pala, Yönetim Kurulu Üye-
leri Sultan Tepe, Muammer 
Akçay, Ahmet Şişman, Der-
ya Yarangümeli’nin yanı sıra 
çok sayıda sektör temsilcisi 
ve akademisyen katıldı. 
Gecede yaptığı konuşmada 
bugüne kadar 17 tasarım, 7 
Ar-Ge Proje Pazarı’nın haya-
ta geçirildiğini kaydeden TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“İTHİBİTA Teknik Tekstil Proje 
Yarışması da bu anlamda çok 
önemli. Bizler 2023 hedefleri-
mize ulaşmak için yükte hafif 
pahada ağır ürünler üretmeli-
yiz” dedi.

Hedef 20 milyar dolar 
ihracata ulaşmak 
Yarışmanın mimarı İstanbul 
Tekstil Hammaddeleri İhracat-

çıları Birliği (İTHİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı İsmail Gülle de 
tekstil sektörünün 2023 yılı için 
belirlediği 20 milyar dolarlık 
ihracat hedefi için inovatif ve 
fonksiyonel ürünlerin son dere-
ce büyük önem taşıdığını söyle-
di. İTHİB olarak ‘Kumaş Tasarım 
Yarışması’ ile tekstil sektörü et-
rafında önemli tasarımcıların 
oluşmasına zemin yarattıkla-
rını söyleyen Gülle, “Tasarıma 
ve tasarımcıya her zaman hak 
ettiği değeri verdik. Bu yıl teknik 
tekstil yarışması ve ev tekstili 
yarışması ile aynı sektörde üç 
farklı tasarım ve proje yarışması 
düzenleyen ilk sektör olacağız. 
Bu durum tekstil sektörünün 
çapını göstermesi açısından 
önemli” dedi.
ING Bank olarak 2023 ihracat 
hedefinin yakalanması için 
kendilerine de çok büyük görev 
düştüğünü belirten ING Bank 
Genel Müdürü Pınar Abay, ban-
ka olarak bu görevlerini yerine 
getirmek istediklerini söyledi. 
Abay, “2023 vizyonunda amaç, 
sadece ihracatı değil, katma 
değerli ürün ihracatını da art-
tırmak olduğu için kurum ola-
rak, bu projenin arkasındaki 
inovasyon ve değişimi destek-
lemeyi çok önemli buluyoruz” 
diye konuştu. 

DESTEKLEYENLErADT Tekstil, AMr Madencilik,Damat, İpekyol,MÜ. Teknik Eğitim Fak.,Matex, Oba Tekstil,Öztek Tekstil, Sanat Etiket ,Sunsurf Mayo, Tafta Etiket,T. Görme Engelliler Derneği
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Teknik tekstilde geleceği çiziyoruz

Kurşun geçirmez kumaş, güneş ışığına karşı koruyan mayo, görme engellilerin 
hayatını kolaylaştıran Braille alfabesiyle yazılmış etiket gibi pek çok fonksiyonel 
ürünün yarıştığı Teknik Tekstil Proje Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. 

bAşAk özkendirci
 

Altıgen kesitli HAciMli 
çok kAtlı dokuMA kuMAş

İŞTE PROJELER

Doğadaki en mükemmel de-
polama yöntemi olarak gö-
rülen bal peteğinden yola 
çıkan Özkendirci, kumaştan 
üretilen mükemmel, kur-
şun geçirmeyecek kadar 
dayanıklı, hafif ve kullanış-
lı bu projeyi gerçekleştirdi. 
Özkendirci’nin projesinin 
tarım, savunma, depolama 
gibi pek çok alanda kullanımı 
hedefleniyor. 

1.

MurAt ertuğrul 

HAzır giyiM Ve eV 
tekstilinin görMe 
engellilere AdAptAsyonu

Görme engellilerin gündelik hayatını kolaştırmak için hazırlanan 
proje, giyim ve ev tekstili ürünlerinin etiketlerinin Braille alfabe-
siyle yazılmasından oluşuyor. Böylece görme engelliler etikete 
dokunarak ürünün rengi, biçimi, kullanım biçimi hakkında baş-
kalarından yardım almadan bilgi sahibi olabiliyorlar.

2. ziyA kocAtürk 

proje-MAnyetik 
tutulMAlAr

Ziya Kocatürk’ün mıknatıs 
özellikli tekstil yüzeyleri saye-
sinde kumaşı dikişsiz biraraya 
getirdiği projesi, tıbbi tekstil, otomotiv, inşaat, savunma sanayi 
gibi farklı alanlarda kullanılabilir.

3.

Sponsorlardan ING Bankası’nın 
Genel Müdürü Pınar Abay 
desteklerinin süreceğini söyledi

SPONSOrLArIMIZA 
TEŞEKKÜrLEr

Ankara Tekstil, Antik Tekstil,

Bezsan Tekstil, BTD Tekstil, 

EMr Tekstil, Bozteks İplik, Gülle 

Entegre Tekstil, Kipaş Mensucat, 

Migiboy Tekstil, Öztek Tekstil 

Pala Tekstil, Hassan Tekstil,

Tepar Tekstil, Sunjüt Tekstil,

Yarangümeli Tekstil, 

ING Bank,
TETSİAD
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İtalya ile ilişkilerde yeni sayfa açılıyor

yeni pAzArlArın son gözdesi litVAnyA

Tekstil sektöründe önemli iki ülke konumunda bulunan İtalya ve Türkiye, sektör 
olarak karşılaştıkları ortak sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerine hız verdi. 

Dünyanın en önemli kumaş fu-
arları arasında bulunan Mila-
no Unica Fuarı’na Türk tekstil 
firmaları katılamıyordu. Türk 
tekstil üreticisi firmalarının ka-
lite ve tasarımlarını bu fuarda da 
sergilemelerine yönelik olarak 
İTHİB uzun süredir çeşitli çalış-
malar sürdürüyor. Bu çerçevede 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve 
İTHİB Başkan Yardımcısı Tamer 
Pala, 24 Nisan günü moda baş-

kentlerinden Milano’daki Mi-
lano Unica Fuarı Başkanı Silvio 
Albini’yi ziyaret ederek, Türk 
firmalarının fuara katılmaları 
hususunda karşılıklı görüş alış-
verişinde bulundu ve sorunun 
çözümü için yapılabilecekler ele 
alındı.

İşbirliğimiz güçleniyor
Türkiye’ye Moda Hazır Giyim 
Konferansı için gelen İtalyan 

Uluslararası Sanayi İlişkilerin-
den sorumlu yetkililerle yapı-
lan görüşmede Türk ve İtalyan 
tekstil firmalarının işbirliği 
yapma şekilleri üzerine görüş 
alışverişi bulunduklarını belir-
ten İTHİB Başkan Yardımcısı 
Tamer Pala, “En kısa zaman-
da sektörün iki ülke arasında 
işbirliği gerçekleştirilmesine 
yönelik geniş çaplı bir toplantı 
tertip edeceğiz” diyerek, Siste-

ma Moda Italia (SMI) yönetimi 
ile bu çalışma çerçevesinde 
diyaloglarının artarak devam 
edeceğini ifade etti.

Tekstilciler Milano 
Unica yolunda 
Türk tekstil sektörünün İtalya 
ve diğer Avrupa pazarlarında 
etkinliğinin arttırılmasına yö-
nelikte daha önce İTHİB tara-
fından yapılan çalışmalar ise 
şöyle. Öncelikle 24 Mart 2012 
tarihinde Milano Unica Başkanı 
Silvio Albini ile İTHİB yetkilileri 

tarafından görüşmeler gerçek-
leştirildi. Yine 2-3 Mayıs 2012 
tarihlerinde gerçekleştirilen 
TGSD Konferansı vesilesiyle 
İtalya Confinduistria Başkan 
Yardımcısı Paolo Zegna ile İT-
HİB Başkan Yardımcısı Tamer 
Pala’nın görüşmelerinde de 
Milano Unica Fuarı’na katılım 
konusu ele alındı. Ayrıca 2012 
Mart ayında İtalya’ya gerçek-
leştirilen hazır giyim ve kon-
feksiyon ticaret heyeti, 2012 
Mayıs ayında TGSD tarafından 
düzenlenen konferans ve İtalya 
Ticaret Müşavirliği tarafından 
Türkiye’ye yönelik düzenlenen 
ticaret heyeti esnasında SMI 
Başkanı Michele Tronconi ile 
yürütülen temaslar sonucunda 
İtalyan firmalarının Türkiye ile 
ticarette bazı sorunlar yaşadığı 
konusu gündeme gelmişti. 

Confindiustria Konfederasyonu 
Başkan Yardımcısı Paolo Zegna da 
İTHİB Başkan Yardımcısı Tamer 
Pala ile Türkiye ve İtalya’daki 
tekstil sektörü hakkında karşılıklı 
görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleş-
tiren Litvanya Ticaret Heyeti ile 
bir araya gelen İTHİB ve İHKİB 
temsilcileri iki ülke arasında ti-
cari ilişkilerin başlatılması için 
önemli bir protokole de imza 
attı. Litvanya heyetini temsilen 
konuşmacı olarak toplantıda yer 
alan Litvanya Tekstil Endüstri 
Birliği Başkanı Linas Lasiauskas, 
İTHİB Başkan Yardımcısı Tamer 
Pala, İHKİB Yeni Hedef Pazarlar 
ve Pazarlama Stratejileri Komi-
tesi Başkanı ve İHKİB Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Gültepe 
ile bir araya gelerek, Litvanya ve 
Türkiye arasında sıcak ticari iliş-
kileri ateşleyecek bir protokolü 
toplantı sonunda imzaladı. Top-
lantıda Türkiye ve Litvanya ara-
sında gelişecek ticari ilişkinin iki 
ülkeye de avantaj sağlayacağı 
konusunda karşılıklı hemfikir 

olunurken, İHKİB Yönetim Kuru-
lu Üyesi Mustafa Gültepe, “Son 
dönemlerde Güney Amerika’da 
zengin bir potansiyel olduğunu 
gördük ve o bölgeye yoğun ziya-
retler gerçekleştirdik. Ülkemizin 
yeni pazarlar arayışında olması 
ve o bölgelerde istihdam sağla-
ması hem 2023 hedefine hem 
de sektörün ivme kazanmasına 
birinci elden katkı sağlayacak-
tır” diyerek, Doğu Avrupa ülkesi 
olan Litvanya’nın da bu min-
valde yeni pazar olduğunu ve 
tekstil ihracatı açısından önemli 
alım gücüne sahip olduğunu 
vurguladı.

Litvanya Tekstil Endüstri Birliği 
Başkanı Linas Lasiauskas, 
Türkiye’yle yükselen sektör haline 
gelen tekstille ilgili daha kapsamlı 
bir ilişki istediklerine vurgu yaptı. 
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Cumhuriyetin 100. yılında ken-
disine 20 milyar dolar ihracat 
hedefi koyan sektör, bu ideali 
gerçekleştirmek için dün olduğu 
gibi bugün de tekstil sanayici-
sine güveniyor. Bu güven orta-
mında başarıyı takdir etmenin 
de bir erdem olduğunun bilin-
cinde olan İTHİB, tekstil sektörü 
temsilcilerini ülke ekonomisi-
ne sağladıkları katkıdan dolayı 
ödüllendiriyor. Birlik, sektörün 
sinerjisini ortaya çıkaran bir bu-
luşma adresine dönüşen “Başa-
rılı İhracatçılar Ödül Töreni” ile 
ihracatçıların başarısını taçlan-
dırıyor. Başarılı ihracatçıların bir 
yıl boyunca ortaya koyduğu per-
formansı düzenlediği ödül töre-
ni ile taçlandıran İTHİB, bu yıl 
da üyelerini unutmadı. Görkemli 
bir ödül töreni ile firmaların üs-
tün performansını taçlandıran 
Birlik, zor koşullarda büyük ba-
şarılara imza atan tekstil sektö-
rünün gizli kahramanlarını mo-
tive etmiş oldu. Geçtiğimiz yılda 
tekstil sektöründe 
i m a l a tç ı i h ra c a tç ı 
firma kategorisinde 
19 firmanın platin ödül 
kazandığı törende, bu yıl 
40 firma platin ödül ka-
zandı. Bu kategoride 
ödül alan birinci fir-
manın ismi ise geçen yıl 
olduğu gibi Aksa Akrilik Kim-
ya Sanayi oldu. Törende platin 
ödül lerin yanı sıra 78 firma 

altın, 106 firma gümüş, 411 fir-
ma bronz, 245 firma da başarı 
sertifikası almaya hak kazandı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müs-
teşarı Ziya Altunyaldız ve Ekono-
mi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
İbrahim Şenel ve CHP Milletve-
kili Umut Oran da törene katılan 
önemli isimler arasında yer aldı.

Zafer Çağlayan ihracatçı-
ların kaptanı oldu
Ece Sükan’ın sunuculuğunu yap-
tığı gecede başarılı ihracatçılara 
ödüllerini vermek için Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan, TİM Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi, İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, sahnede 
yerlerini aldı. renkli anların 
sahnelendiği törende, birlik 
temsilcileri “İhracat gemisinin 
kaptanı” olarak tanımladıkları 
Çağlayan’a kaptan şapkası he-
diye etti. İhracatçıların kaptanı 
olarak nitelendirilen Çağlayan, 
aldığı şapka karşısında duygulu 

anlar yaşayarak, “Aldığım 
şapka ihracatçılarımızla 
dünyanın dört bir yanını 

dolaşmanın güzel bir 
simgesi oldu. Ha-

yatımda ilk kez 
gemi  kaptanı 

şapkası alıyorum 
ve ilk kez böyle bir şap-
ka takıyorum. Ancak 
mürettebatsız kaptan 
olmaz. Kaptan, ekibiyle 

birlikte anlamlı olur. 

İhracatta yaşadığımız bu başa-
rıda tüm ihracatçıların katkısı 
büyük” diye konuştu.

“İhracat ekonominin 
can damarı”
Moral ve motivasyonlarını yüksel-
tecek, arkalarından gelenlere ba-
şarma azmini aşılayacak olan ödül 
törenlerini geleneksek hale getir-
diklerini söyleyen İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, “Başarıyı ödüllen-
dirme konusundaki refleksimizin 
gelişmesi, başarılı olanın elindeki 
bilginin paylaşılması açısından 
önem taşıyor” dedi. İTKİB’in tem-
sil ettiği dört sektörün binlerce 
firma, milyonlarca çalışan anlamı-
na geldiğini söyleyen Gülle, “Dün-
yada ekonomik ve siyasi sınırlar 
eski önemini kaybetti. Ekolojik 
sorunlar, insan sağlığı ve çevre 
bilinci gibi yepyeni talep ve stan-
dartlar hayatımıza girdi. Dünya bu 
hızla değişirken biz bir adım geri 
kalmadık, hatta hep bir adım önde 
olma iddiamızı koruduk. Bu dört 
büyük sektör gerektiğinde tek bir 
vücut gibi hareket edebiliyor. Bu-
nun kıymetini bilmek ve asıl bunu 
takdir etmek gerekiyor” dedi.

Görkemli bir ödül töreni ile 
firmaların üstün performansını 
taçlandıran Birlik, zor koşullarda 
büyük başarılara imza atan tekstil 
sektörünün gizli kahramanlarına 
düzenlediği ödül töreniyle motive 
etmiş oldu. 

Başarıyı takdir etmek erdemdir
Büyük başarılara imza atan tekstil sektörü, aynı zamanda ihracatın katma değer yaratan gizli 
kahramanları. Onların başarısını unutmayan İTHİB, ödül törenleriyle sektör için motivasyon üretiyor.
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Derneklerle yan yanayız

Tekstilde ortak akıl arayışı

İstanbul’daki sektör dernekleri Ramazan’da iftar organizasyonları ile bir araya geldi. 
Sektörü yalnız bırakmayan İTHİB etkinliklerde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

yeni yAsAyA HAzırız

ramazan ayı boyunca hazır giyim, tekstil ve kon-
feksiyon sektör dernekleri düzenledikleri iftar ye-
meği organizasyonlarıyla büyük ses getirdi. Başta 
Merter Sanayici İş Adamları Derneği (MESİAD) 
olmak üzere Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), 
Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD), La-
leli Sanayici İş Adamları Derneği (LASİAD), Tüm İç 
Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD), Osmanbey 
Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD), Türkiye 
Triko Sanayicileri Derneği (TrİSAD) ve Bayram-

paşa Tekstilci ve Sanayici İş Adamları Derneği’nin 
(BATİAD) düzenlediği iftar yemekleri siyaset, iş ve 
medya dünyasından pek çok önemli isim bir araya 
getirdi. İftar yemeklerinin birçoğunda sektör men-
suplarını yalnız bırakmayan İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, buluşmalarda birlik ve beraberlik mesajı 
verdi. İftar yemeklerinde sektördeki gelişmelere 
dikkat çeken Gülle, özellikle istihdamdaki sıkın-
tılara dikkat çekti. Sektörde işçi bulmakta sıkıntı 
çektiklerini dile getiren İTHİB Başkanı, “Pek çok 

bölgede sektör olarak işçi bulmakta, istihdam sağ-
lamakta sıkıntı çekiyoruz. Bu sektörün sorunu olan 
istihdam ve işçi sorununu çözmek, önemli bir ça-
lışma gerektirmektedir” dedi. Gülle, “Sektör olarak 
hem ülkemize hem de dünyamıza elimizi uzattık, 
uzatmaya da devam edeceğiz. Tekstil sektörünün 
geçmişiyle, duruşuyla, geriye dönük gücü ile bu 
kazanımları sonuna kadar hak ettiğine inandık 
ve inandığımız yolda ilerlemeye devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Tekstil sektörü İTHİB öncülüğünde gerçekleşen ‘Ortak 
Akıl Toplantıları’ ile sorunlara birlikte çözüm arıyor. 
Feriye Lokantası’nda İTHİB Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Kipaş Holding, İpek İdrofil, Aydın Tekstil, Coats, 
Miray Tekstil, Flokser Tekstil ve Ormo Yün gibi tekstil 
ihracatında ilk 50 arasında yer alan firmaları bir ara-
ya getiren buluşma, sektör adına yapılmış öncü bir 
girişim oldu. Tekstil sektörünü yakından ilgilendiren 
konuların tüm yönleri ile ele alındığı toplantının gün-
dem maddelerini; son dönemde pamuk fiyatlarında 
yaşanan gelişmeler, pazarlama, tasarım ve Ar-Ge oluş-
turdu. Tekstil sektörünün zirvesindeki ilk 50 ihracatçı 
firmanın bir araya geldiği Ortak Akıl Toplantıları’nı 
geleneksel bir hale getirmeyi planlayan İTHİB, söz 
konusu buluşmalarda sektörü bir adım daha ileri 

taşımak adına önemli kararlar almayı hedefliyor. 
Toplantıda İTHİB olarak sektör adına bugüne kadar 
sayısız başarılara imza attıklarını dile getiren İTHİB 
Başkanı Gülle, “Sektör olarak üretimde dilediğimiz 
noktaya ulaştık. Bundan sonra önemli olan, tasarım 
odaklı katma değeri yüksek ürünlerle ön plana çık-
mamız ve bu ürünleri tüm dünyaya ulaştırabilmemiz” 
dedi. Tekstil sektörünün bu ülkenin vazgeçilmez 
ihracat kalemlerinden biri olduğunu söyleyen Kipaş 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Öksüz 
ise, “Ülkemizde üretilen tekstil ürünlerinin büyük bir 
çoğunluğu katma değeri yüksek ürünler. Sektör olarak 
ülke adına katma değer yaratarak ekonomiyi canlan-
dırırken yaptığımız işin karşılığını takdir edilerek 
almak istiyoruz” dedi.  

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sektör çevrelerini 
bilgilendirmeye devam eden İTHİB, Prof. Dr. Şükrü 
Kızılot’un sunumuyla gerçekleşen “Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’na Hazır mısınız” başlıklı seminer ile yeni 
kanuna ilişkin gelişmelere dikkat çekti. Kızılot, yeni 
kanunun olumlu ve olumsuz yönlerinin neler oldu-
ğunun yanı sıra, kanunun ticari hayatı nasıl etkileye-
ceğini detaylı olarak ele aldı. Seminerde, şirketlerin 
ve gerçek kişilerin dikkat etmesi gereken noktaların 
neler olduğunu, şirketlerin para çekme, borç verme 
gibi noktalarda neler yapması gerektiğine de deği-
nen Kızılot, “Yeni Ticaret Kanunu’nu son model ama 
dört lastiği patlak bir otomobile benzetiyorum. Ticari 
hayatın doğasına aykırı olan bazı noktaların kesinlikle 
düzeltilmesi gerekiyor” dedi. Kızılot, “Yeni kanun daha 
düzenli bir ticari işletme oluşmasını sağlarken, dene-
tim de getiriyor. Başlangıçta belki yadırgayacaksınız, 
ama zaman içinde ‘ben devamlı denetleniyorum kont-
rol altındayım, bir aksaklık varsa muhasebecim atlasa 
denetçi geliyor, beni uyarıyor’ diyebilirsiniz” dedi.
İTHİB Başkanı İsmail Gülle de kanunda iş hayatına 
yönelik bazı noktalarda hapis cezasına yer verilme-
sinin önemli bir endişe kaynağı olduğunu ve gözden 
geçirilmesi gerektiğini ifade etti. 

lasİadKYsdOTİad
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sektörü ilMek 
ilMek işliyoruz
Türk iplik sektörü, mevcut ihracatını ko-
rumak ve yeni pazarlara girmek amacı ile 
9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nda bir 
araya geldi. Keten Tekstil, Tepar Tekstil, 
Başyazıcıoğlu İplik, Kale İplik, Hassan Gro-
up gibi firmaların yer aldığı fuar, katılımcı 
firmaları dünyanın dört bir yanından ge-
len alıcılarla buluşturdu. Avrasya bölgesi 
başta olmak üzere, global tekstil sektö-
rünün önemli pazarlarından uluslararası 
profesyonellerin katılımıyla zenginleşen 
fuar, sektör için önemli bir pazarlama 
platformu da oluşturdu. 
Fuarda iplik sektörünün önemli firma-
larının yanında pamuk ve elyaf hazırla-
ma, iplik hazırlama, dokuma hazırlık ve 
dokuma, boya-baskı-terbiye makineleri, 
tekstil kimyasalları, laboratuvar cihazları 
ve kalite kontrol sistemleri görücüye çıktı. 
Öte yandan teknik tekstiller ve nonwoven 
ile ilgili teknoloji, hammadde, kimyasalları 
ile yarı mamul ve nihai ürün firmaları da 
fuardaki yerini aldı.

Ev tekstilinde dünyanın ikinci fuarı, 
Türkiye’nin ise en büyük ticari platfor-
mu olan Evteks, 18’inci döneminde de 
ziyaretçi ve katılımcılardan yoğun ilgi 
gördü. Geçtiğimiz yıl 31 bini yabancı 
116 bin ziyaretçinin ilgi gösterdiği fuar, 
bu yıl kendi rekorunu kırarak, 35 bini 
yabancı olmak üzere toplam 119 bin 
kişiyi ağırladı. 

Sektörün liderleri bir arada
Beş gün boyunca renkli etkinliklere 
sahne olan fuarın açılış törenine TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, İTHİB Baş-
kanı İsmail Gülle,  TETSİAD Başkanı 
Yaşar Küçükçalık, THY Genel Müdürü 
Temel Kotil, DENİB Başkanı Süleyman 
Kocasert’in katıldığı törenle açıldı.
150’si yabancı olmak üzere 1000 stan-
dın açıldığı, 2 bin markanın sergilendiği 
fuar, bu yıl 160 bin metrekarelik alana 
kuruldu. Türkiye’den İstanbul, Denizli 
ve Bursa ağırlıklı olmak üzere Kayseri, 
Adana, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’ın 
aralarında olduğu çok sayıda ilden 
firma, ürünlerini dünyanın dört bir 
yanından gelen alıcılarla buluşturdu.  
Yerli katılımcıda olduğu gibi yabancı 
katılımcı firma sayısında da artış gözle-
nen Evteks’e; Kanada, Fransa, Portekiz, 
rusya, Japonya, Kuveyt, Azerbaycan, 
Ürdün, Fas, Moldova, Tunus, Çek Cum-

huriyeti, Yunanistan, Suudi Arabistan, 
Avusturya, Kuveyt, İran gibi ülkelerden 
130 firma konuk oldu. Bu yıl Avrupa’da 
düşüşe geçen fuarların tersine, gerek 
katılımcı firma sayısında gerekse de 
ziyaretçi sayısında yükseliş trendine 
giren Evteks’de yaşanan bu gelişme, fu-
arın birincilik hedefine yaklaşmasında 
önemli bir adım oldu. 
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (TETSİAD)  desteğin-
de CNr Holding kuruluşlarından CNr 
Uluslararası Fuarcılık organizasyonu 
ile gerçekleştirilen fuarda, tül perde-
lerden döşemelik kumaşa, banyo ürün-
lerinden, yatak odası ürünlerine, masa 
örtülerinden, perde mekanizmaları ve 
aksesuarlarına kadar ev tekstiline dair 
bütün ürünler sergilendi.

Yerli de memnun, yabancı da 
Yabancı katılımcı firma sayısında ciddi 
artış yaşayan Evteks 2012 Fuarı’nın 
geçtiğimiz yıl 850 olan katılımcı firma 
sayısı, bu yıl 1000 oldu. Evteks 2012’de 
kurdukları bağlantılar sayesinde fu-
ardan memnun ayrılan sadece yerli 
firmalar olmadı. Dünyanın değişik 
noktalarından katılan yabancı firmalar 
da kurdukları sıcak temaslarla, yakın 
gelecekte yapacakları satışların ilk to-
humlarını atmış oldu. Sektörün ulaştığı 

Evteks’in gözü birincilikte
Ev tekstilinde dünyanın en büyük ikinci fuarı olan Evteks, 18’inci yılında büyük bir başarıya imza attı. 
35 bini yabancı, toplam 119 bin ziyaretçiyle rekor kıran fuarda ‘Harem Dairesi’ büyük ilgi çekti.

İTHİB Başkan Yardımcısı Tamer Pala 
9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nda 
firmaları ziyaret ederek, etkinliğin nabzını 
tuttu.

noktaya dikkat çekmek adına kontrakt 
tekstillerin vitrine çıkarıldığı fuarda, fir-
malar son koleksiyonlarını sergileme 
imkanı bulurken, fuar için kurulan trend 
alanları aracılığıyla da sektörde Türk 
kontrakt tekstil işinde erişilen seviyeye 
katkıda bulunulması hedeflendi. İstanbul 

Ev Tekstili Fuarı’na Ekonomi Bakanlığı 
organizesinde 48 ülkeden alım heyeti 
geldi. Alım heyeti getirilen ülkelerden 
bazıları ise şöyle: ABD, Almanya, Belçika, 
BAE, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika, İn-
giltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Le-
tonya, Polonya, rusya, Slovenya, Ürdün.
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İmkansızı başardık 
okyanusları aştık
Güney Amerika ülkeleri için tedarik noktası olarak bilinen Colombiatex Fuarı, Türk 
ihracatçısının ilgisini giderek daha çok çekiyor. Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen fuara ikinci 
defa milli katılım düzenleyen İTHİB, 12 tekstil firmasını Güney Amerika’ya taşıdı. 

Güney Amerika pazarına açı-
lan en önemli fuarlardan biri 
olan “Colombiatex De Las 
Americas Tekstil Ürünleri Fu-
arı” 24. yılında dünyanın dört 
bir yanından gelen firmaların 
katılımı ile yoğun hareketlili-
ğe sahne oldu. Colombiatex, 
Güney Amerika’nın önde ge-
len tekstil fuarı olarak, hazır 
giyim üreticilerinin başlıca 
tedarik noktası olduğunu bir 
kez daha kanıtladı. 
Güney Amerika pazarına 
girmek ya da bu pazardan 
daha fazla pay almak iste-
yen tekstil ihracatçıları için 
Colombiatex’e ikinci defa 
milli katılım gerçekleştiren 
İTHİB’le Türkiye’den 2011 
yılında 10 firma katılırken, bu 
yıl bu sayı 12 oldu. Milli katı-
lım iki ayrı ana bölgede; Be-
yaz Salon ve Büyük Salon’da 
ve ek olarak Denim review 
alanında gerçekleşti. Beyaz 
Salon’da 5’i iplik 2’si kumaş 
üreticisi olmak üzere toplam 
7 firma; aksesuar firmaları-
nın olduğu Büyük Salon’da 
ise iki tela, birer fermuar ve 
kurdela firması olmaz üze-
re toplam 4 firma fuarda yer 
aldı. Ayrıca Bossa yine milli 
katılım kapsamında Denim 
review alanında katılım sağ-
ladı. İTHİB bünyesinde milli 
katılım gerçekleştiren 12 fir-
ma 123 metrekarelik alanda 
ürünlerini sergileyerek fuar-
da boy gösterdi.

Moda fuarı 
tadında geçen üç gün
Güney Amerika pazarında 
yer almak isteyen firmalara 
giriş için elverişli fırsatlar 
sunan Colombiatex Fuarı, bu 
yıl Almanya, Suudi Arabistan, 
Avusturya, Belçika, Brezilya, 
Kanada, Şili, Güney Kore, İs-
panya, Finlandiya, Fransa, 
Amerika Birleşik Devletleri, 
Hollanda’nın aralarında bu-
lunduğu 46 ülkeden gelen 
6 bin 230 kişi ziyaret etti. 
Geçtiğimiz yıla göre ziyaretçi 
sayısında yüzde 9 artış yaşa-
yan fuar, üç gün boyunda 15 
binden fazla ziyaretçi ağırla-
dı. renkli etkinliklere sahne 
olan Colombiatex, düzenle-
nen defileler, ikili iş görüş-
meleri, konferans ve trend 
alanlarıyla da göz doldurdu. 
Ticari iş bağlantılarının ku-
rulmasına imkan veren fuar, 
aynı zamanda katılımcıların 
firma imajı açısından da boy 
gösterdiği bir alan oldu. Kur-

duğu konseptle moda fuarla-
rını aratmayan Colombiatex, 
bu yönüyle de katılımcı ve 
ziyaretçileri moda fuarlarına 
benzer bir atmosferde buluş-
turmuş oldu.

“Kaliteden ödün 
vermemeliyiz”
Bugüne kadar kendileri için 
bakir olan bir alana İTHİB 
vasıtasıyla başarılı bir çıkar-
ma yaptıklarını belirten EMr 
Fermuar Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ömer Özpehlivan, olduk-
ça verimli ve başarılı bir fuar 
geçirdiklerini söyledi. Doğru 
fiyatlandırma ve kaliteden 
ödün vermeden bu pazarda 
rahatlıkla tutunabilecekle-
rini söyleyen Özpehlivan, 
“Ülke olarak bu fuarda 
ve bu pazarda daha ge-
niş bir yelpazede yer 
almamız gerekli . 
Bu pazarda Çin ile 
rekabet gerçeği 
de mevcut oldu-

ğu için kalitesi, üretimi ve 
fiyatlamasıyla ciddi firmalar 
bu fuarda ve genel olarak da 
Latin Amerika pazarında ba-
şarıya ulaşacaklardır. Pazarın 
Türkiye için bazı zorlukları 
da mevcut tabii ki; uzaklıktan 
dolayı parsiyel siparişlerin 
ulaştırılması konusu, belirli 
bir miktar da olsa vergi ol-
ması. Bunları aşabilmemiz 
için Ekonomi Bakanlığı’nın 
da gündeminde olan Serbest 
Ticaret Anlaşması çalışma-
larının hızlandırılarak biran 
önce uygulamaya başlanması 
en büyük beklentimiz” diye 
konuştu.

itHib bünyesinde 
FuArA kAtılAn 
FirMAlAr

Başyazıcıoğlu Tekstil 
Bossa Denim
Diktaş Dikiş İplik Sanayi
Emr Fermuar 
Ersur Tekstil 
Gürteks Pazarlama 
Haksa İplik  
Karagözlüler Tekstil 
Korgül Tela 
Öz - El Lastik Kaytan 
Söktaş Dokuma 
Teksis Tekstil 
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İTHİB’den PV’ye milli katılım
Premiere Vision’un son döneminde Türk firmalarına trend alanı sağlayan İTHİB, önümüzdeki dönem 
17 tekstil firmasını da yanına alarak fuara milli katılım gerçekleştirecek.

Tekstil sektöründe en önemli fuarlar 
arasında yer alan “Premiere Vision 
Paris”, geçtiğimiz eylül ayında bir kez 
dünyanın dört bir yanından gelen teks-
til devlerini ağırladı. Türkiye bu yıl 
76 firma ile İtalya ve Fransa’dan son-
ra fuara en çok katılım sağlayan ülke 
olurken, 28 ülkeden 700’ün üzerinde 
firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar-
da 2013-2014 Sonbahar Kış koleksi-
yonları alıcıların beğenisine sunuldu. 
Dünya genelinde kumaş trendlerinin 
belirlendiği fuara Türk firmaları çıkar-
ma yaparken, İTHİB de kurduğu trend 
alanı ile tekstilcilerin son koleksiyonla-
rını alıcıların beğenisine sundu. İTHİB 
tarafından hazırlanan trend alanı ile 
Türkiye’den katılan firmaların kolek-
siyonlarından örneklerin bu alanda 
sergilenmesi, alıcılara ve basına bir 
bakışta Türk tekstilinden en iyi örnek-
lerin sunulabilmesi amaçlandı.
Modanın başkenti olarak nitelendirilen 
Paris’te gerçekleşen Premiere Vision’a 
bugüne kadar trend alanı ile katılan 
İTHİB, önümüzdeki dönem 17 tekstil 
firmasını da yanına alarak fuara milli 

katılım gerçekleştirecek.
Önümüzdeki yıl 12-14 Şubat tarihleri 
arasında düzenlenecek olan Premiere 
Vision Paris Fuarı’na milli katılım orga-
nizasyonu düzenlenmek için hazırlıkla-
ra şimdiden başlayan Birlik, daha önce-
ki yıllarda gerçekleştirilen trend alanı 
projesini de milli katılım ile birlikte 
daha da güçlendirerek devam ettirecek.

Türkiye PV’de 
liderliğe oynuyor
Dünya çapında tekstil ve hammaddeleri 
alıcı, satıcı ve hizmet sağlayıcılarını bir 
araya getiren fuarı her yıl 106 fark-
lı ülkeden 50 bin profesyonel ziyaret 
ediyor. Fuara Türkiye’den katılan firma 
sayısının her yıl arttığını belirten İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye, İtalya 
ve ev sahibi Fransa’nın ardından fuara 
en fazla firmayla katılan 3’üncü ülke 
oldu. Geçen yıl Eylül ayında 54 firma ile 
katıldığımız fuara, bu yıl yine artış kay-
dederek 76 firmayla katılıyoruz.” dedi. 
Gülle, bugün ‘Made in Turkey’ yazan 
ürünlerin kaliteyle eşdeğer görüldüğü-
ne dikkat çekti.
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İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve İTHİB Başkan 
Yardımcısı Tamer Pala Kore Tekstil Fede-
rasyonu (KOFOTI) Başkanı Ro Hee Chan’ın 
davetlisi olarak Preview in Seul Fuarı’na 
katıldı. KOFOTİ Başkanı Ro Hee Chan  ve 
yanında bir heyet ile 7 Şubat 2012 tari-
hinde İTHİB’i ziyaret ederek İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle ve İTHİB Başkan Yardımcısı 
Tamer Pala’yı  5-7 Eylül 2012 tarihlerin-
de gerçekleşen Preview  in Seul fuarına 
davet etmişlerdi. Fuar ziyaretinden önce 
KOFOTİ’nin binasında bir toplantıya katıl-

dıklarını belirten Tamer Pala, “Toplantıda 
en son görüşmede geçen dönemde yapı-
lanları ele aldık. İki ülke arasında gerçek-
leştirilebilecek ticari faaliyetler hakkında 
detaylı değerlendirmeleri ele aldık. Bizim 
bu ziyarette asıl amacımız Türkiye’de ger-
çekleştirmeyi planladığımız uluslararası 
bir teknik tekstil fuarına Koreli firmaları 
davet etmek olduğunu söyleyebilirim” 
dedi.  Güney Kore firmalarının yeni teşvik 
sistemi çerçevesinde Türkiye’de yatırıma 
sıcak baktıkları gözlendi. 

Milano Unica için 
çalışmalar tam gaz
Uzun soluklu diplomasilerle sürdürülen “Milano 
Unica Fuarı”na ilişkin çalışmalar devam ediyor. 
Uluslararası alanda hız kesmeyen İTHİB, Güney 
Kore firmalarını da Türkiye’ye yatırıma davet etti.

Türk tekstil firmalarının İtalya’nın 
en önemli fuarı olan “Milano Unica 
Fuarı”nda yer almaları için uzun 
süredir İTHİB tarafından bir takım 
çalışmalar yürütülüyor. Milano Unica 
Fuarı’na davetli olarak katılan İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle ve İTHİB Başkan 
Yardımcısı Tamer Pala Sistema Moda 
Italia (SMI) Başkanı Michele Tronconi 
ile bir toplantı gerçekleştirdi. Sistema 
Moda Italia Başkanı Michele Tronconi 
ile yaptıkları toplantıya İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, Türkiye Milano Ticaret 
Ataşesi Cumhur İşbırakmaz ve SMI 
Genel Sekreteri Federica Dottori’nin 
katıldığını belirten Tamer Pala, “Geli-
nen noktada Türkiye ve İtalya tekstil 

sektör temsilcileri arasındaki ilişkiler 
en üst seviyeye gelmiş bulunuyor. 
Ayrıca İTHİB olarak SMI ile Türkiye 
ve İtalya’da tekstil sektörleri adına 
yapılacak organizasyonlarda beraber 
hareket etme adına bir centilmen-
lik anlaşması imzaladık” dedi. Türk 
tekstil firmalarının Milano Unica 
gibi  önemli fuarda yer almalarının 
önemine vurgu yapan Pala, bu ko-
nuda iki ülkenin sektör temsilcile-
ri çalışmalara devam edeceklerini 
vurguladı. Türkiye ve İtalya’da tekstil 
sektörleri adına yapılacak organi-
zasyonlarda beraber hareket etme 
adına bir centilmenlik anlaşması 
imzalandı.

İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle ve 
İTHİB Başkan 
Yardımcısı 
Tamer Pala, 
Milano Unica 
Fuarı’na 
inceleme 
gezisinde 
bulundu.

itHib güney kore’de
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Madrid’e davet

Singapur artık daha yakın

Önümüzdeki aylarda Madrid’e sektörel ticaret 
heyeti düzenlemeyi planlayan İTHİB, firmaları bu 
ticaret heyetine katılmaya davet ediyor.

Tekstil firmalarının ihracattaki performansını bir adım daha ileri taşıması için bütün argümanları en 
doğru şekilde kullanan İTHİB, bu anlamda temas kurmadık pazar bırakmadı.

İTHİB, tekstil sektörünün mevcut 
uluslararası pazarlardaki bilinirliğinin 
ve yeni pazar olanaklarına erişiminin 
arttırılması amacıyla çalışmalarını 
sürdürüyor.  Bu çerçevede Birlik, 
Madrid’e yönelik olarak üyelerin iki-
li iş görüşmeleri yapabilecekleri ve 
alıcılarla bağlantı kurabilecekleri Sek-
törel Ticaret Heyeti Organizasyonları 
düzenlenmesi planlanıyor. Madrid’e 
gerçekleştirecek sektörel ticaret hey-
eti ile ilgili bilgi vermek amacıyla bir 
basın toplantısı gerçekleştiren Birlik, 
söz konusu toplantıda sektörün önem-
li isimlerini bir araya getirdi. İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Başkan 
Yardımcısı Tamer Pala ve Tactica 
firması Başkanı Natasha de Santis’in 
konuşmacılığını yaptığı toplantıya; 
Akın Tekstil, Almodo, Arsan, Bezsan, 
Bossa, Can Tekstil, Doruk, Dinamo, 
Anteks, Fun Tekstil, Kipaş, Söktaş, Ya-
rangümeli, Çelikmakas, Yünsa, Kim-
teks, İlteks, Karma Kokteyl, Palateks, 
Gülle, Orbey ve Nuryıldız gibi sek-
törün önde gelen firmalarının üst dü-
zey temsilcileri katıldı. Tactica firması 
Başkanı Natasha de Santis tarafından 

yapılan sunumda, ticaret heyeti dü-
zenlenmesi planlanan ülkeler ile bil-
gi verildi. Heyet organizasyonlarına 
ilişkin detaylı konuların paylaşıldığı 
toplantıda, bu heyetlerde davet edil-
mesi planlanan markalar, tasarımcılar, 
zincir mağazalar ve toptancılara yöne-
lik yapılacak çalışmalar hakkında da 
bir sunum yapıldı. Katılımcı firmalar 
sunum sonrası doldurdukları anket-
lerde planlanan heyetlerin önemini ve 
katılacaklarını ifade ederken, bunun 
yanı sıra İTHİB’den 2013 yılında Gü-
ney Amerika, Brezilya, Çin, Hindis-
tan, Tokyo, rusya, Ukrayna, Fas gibi 
ülkelere de sektörel ticaret heyetleri 
organizasyonlarının düzenlenmesi ta-
leplerini iletti.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağla-
yan ve beraberindeki işadamı 
heyetine katılan İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, Singapur’a çıkarma 
yaptı. Singapurlu iş adamları-
na yeni teşvik paketi hakkında 
da bilgi veren Türk heyeti, iş 
adamlarını Türkiye’de yatırım 
yapmaya davet etti. İş adamla-

rı, Singapurlu firmaların gerek 
Türkiye’de gerekse Türk firma-
ları ile üçüncü ülkelerde yapı-
lacak yatırımların son derece 
önemli olduğunu dile getirdi.
Çağlayan, ihracatı Türkiye’nin 
yaklaşık 3,5 katı olan bu küçük 
ülkede televizyon reklamlarının 
çok etkili olduğunu söyledi. Bu-

nun üzerine televizyon reklamı 
yapacak şirketlere bakanlık büt-
çesinden destek sağlanacağının 
sözünü verdi. Desteğin bölgede-
ki tüm ülkelere genişletileceğini 
belirten Çağlayan, TİM üyelerine 
daha fazla, bireysel katılanlara 
daha az olmak üzere desteğin 
bu yılın sonuna kadar yürür-

lüğe gireceğini duyurdu. Ürün 
tanıtım grupları zaten dünyanın 
birçok yerinde televizyon rekla-
mı veriyor. Mevzu olan destek 
mevcut reklamlara ilaveten sağ-
lanacak. Şirket reklamlarına ila-
veten dünyanın her ülkesinden 
ilgi gören yeni teşvik sistemi için 
de tanıtım filmi hazırlanacak. 

Bu reklamlar da CNN, BBC gibi 
kanallarda yayınlanacak. Ayrı-
ca bölge ülkelerine yönelik fuar 
destekleri sağlanacak.  

PREMIèRE VISIOn TÜRKİYE’DE
Dünyanın lider tekstil fuarı Première Vision, Türkiye’deki ilk ofisini açtı. 
Première Vision CEO’su Philippe Pasquet, Première Vision Moda Depart-
manı Sorumlusu Sabine Le Chatelier ve Söktaş Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Muharrem Kayhan’ın ev sahipliği yaptığı geceye İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, İTHİB Başkan Yardımcısı Tamer Pala, İTHİB YK Üyesi Derya 
Yarangümeli, Bossa Genel Müdürü Lütfü Soyupak gibi isimler katıldı. Etkin-
liğe katılanlar arasında moda ve tekstille yakından alakalı tasarımcılardan 
Atıl Kutoğlu ve Eda Güngör ile vintage kavramını Türkiye’ye getiren Ahu 
Yağtu gibi isimlerin yanı sıra Première Vision’un CEO’su Philippe Pasquet 
ve Türkiye temsilcisi nihal Kaya da yer aldı. Première Vision’un sadece Türk 
temsilcilik ofisinin açılışını değil aynı zamanda on yıllık verimli işbirliğini de 
kutladığı etkinlikte Türkiye moda sektörünün elitleri arasında yer alan pek 
çok şirket sahibi ve yöneticisi, kadehlerini bu güzel kutlama için kaldırdı.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı 
Lim Hng Kiang ile aynı karede 
buluştu.
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Atlantik’i aştık
Şili ve Brezilya’ya düzenlenen ti-
caret heyeti gezisi ile yeni fırsat 
kapılarının aralanmasını sağlayan 
İTHİB, sektörel alım heyeti prog-
ramı kapsamında Brezilya’dan 14 
firmayı misafir etti. İTHİB, Bre-
zilya Tekstil Sanayi Odası FIESPI 
işbirliği ile düzenlenen, Sao Paulo 
Ticaret Odası’nın da destek ver-
diği heyet programı kapsamında 
Brezilyalı Alım Heyeti, Türkiye’den 
aralarında Başyazıcıoğlu Tekstil, 
Kale İplik, Kipaş, Yarangümeli 
Tekstil, BTD Tekstil, Zorlu Teks-
til, Bossa Denim ve İSKO gibi 49 
firma ile bir araya gelen 49 firma 

ile 200’ün üzerinde ikili görüşme 
yapma imkanı buldu. Brezilyalı 
Alım Heyeti Evteks Fuarı’nı da 
ziyaret ederek,  hem ikili görüş-
melerde bulundukları firmalarla, 
hem de diğer katılımcı ev tekstili 
firmalarıyla ayrıntılı görüşmeler 
yaptı. Brezilya Alım Heyeti’ne ka-
tılan firmaların çoğu gerek ikili 
görüşmelerde ve fuar ziyaretinde 
görüştükleri firmaların potansiyeli 
ve ilgisinden, gerekse de progra-
mın genelinden oldukça memnun 
kaldıklarını ve beklentilerinin öte-
sinde bir performans sergilendiği-
ni ifade etti. 

Ticaret heyetleri 
kabuğuna sığmadı
İTHİB, “Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı” 
aracılığıyla dünya ile arasında kurduğu köprüye 
bir yenisini ekledi. 

İTHİB, bu yıl 7’nci kez düzenlenen 
Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı’na 
(London Textile Fair) ‘Sektörel Ticaret 
Heyeti’ gerçekleştirdi. Fuarda yer alan 
İTHİB üyesi firmalar arasında ise ABM 
Global, Almodo Tekstil, Bez Tekstil, 
BTD Tekstil, EMr Zipper, Gülle Teks-
til, Konak Tekstil, Linset Tekstil, Mem 
Tekstil ve Yarangümeli Tekstil gibi 
isimler yer aldı. Katılımcı sayısı yıllar 
içerisinde hızla artmaya devam eden 
fuarın ilk akşamı, İTHİB sponsorluğun-
da bir kokteyl gerçekleşti. Katılımcı, 
ziyaretçi ve basın mensuplarıyla sami-
mi bir havada geçen kokteyl, renkli gö-
rüntülere sahne oldu. Ürünlerin küçük 
alanlarda sergilendiği, ikili görüşmeler 
halinde farklı bir fuar konsepti yaratan 
Londra Tekstil ve Aksesuarları Fuarı, 
bu konsept ile katılımcı firmalara hem 
maddi açıdan, hem de pek çok firmaya 
erişme, iletişime geçme konularında 

oldukça kolaylık sağladı. İTHİB üyesi 
firmaların yanı sıra Türkiye’den birey-
sel olarak da katılım sağlandığı Londra 
Tekstil ve Aksesuarları Fuar’ı bu yıl, 
Portekiz, İspanya, Almanya, Hollanda, 
İsviçre, İtalya, Avusturya gibi ülkeler-
den katılımcı firmaları ağırladı. İTHİB 
organizatörlüğünde katılım gösteren 
Türk firmalar, tahminlerinden daha 
fazla satış yaparken; yeni bağlantılar 
kurma ve yeni müşterilerle yüz yüze 
iletişime geçme fırsatı yakaladı.

Japon tekstil devi İTHİB’e konuk oldu
Dünyanın önde gelen tekstil kimyasalları 
ve elyaf, iplik, kumaş üretici Japonya 
merkezli Toray International yetkilileri 
İTHİB temsilcilerini ziyaret etti. Toray 
International’in İstanbul İrtibat Ofisi’nin 
resmi açılışı dolayısıyla Türkiye’ye gelen 
firma yetkilileri, söz konusu toplantı-
da İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi 
Canpolat, İTKİB Genel Sekreteri Selçuk 
Gökart ve Genel Sekreter Yardımcısı Esin 
Usta ile görüştü. Toplantıda Türkiye-
Japonya tekstil ve konfeksiyon ticareti-
ni güncel istatistiklerle ele alan İTKİB 
Genel Sekreterliği temsilcileri, İTKİB’i 

ve faaliyetlerini tanıtan, Türk tekstil ve 
konfeksiyon sektörünün güncel durumu 
ile ilgili bilgi veren bir sunum yaptı. 2023 
sektörel ihracat hedefine ulaşılabilmesi 
için Türkiye açısından birinci önceliğin 
katma değeri yüksek mallar üretmek 
ve ihraç etmek olduğunu belirten İTHİB 
Yönetim Kurulu Üyeleri, böylesi ürünleri 
yapabilmek için hammaddeye ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti. Bu anlamda İTHİB 
yetkilileri, Toray grubundan Türkiye’yi 
sadece mal satılacak bir ülke değil, aynı 
zamanda yatırım yapılacak bir ülke ola-
rak görmelerini istediler.  
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Yeni hedefimiz Balkanlar
İTHİB, rotayı Hırvatistan ve Sırbistan’a çevirdi. DEİK işbirliği ile “Sektörel Tekstil Ticaret 
Heyet” programı düzenleyen Birlik, Belgrad ve Zagreb şehirlerinde temaslarda bulundu.

İTHİB öncülüğünde Belgrad’a giden 
“Sektörel Tekstil Ticaret Heyeti”, 
Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Sırbistan Tekstil Birliği üyelerinin 
katılımı ile ikili iş görüşmelerinin 
yanında “Sırbistan-Türkiye İşbirliği 
Sempozyumu”yla iki ülke arasındaki 
ilişkilere dikkat çekti. Ticaret Heye-
tinde Akyiğit Konfeksiyon, Arıkan 
Mensucat ,Bezsan Tekstil, Çolakoğ-
lu , Gül Branda,Karagözlüler Tekstil, 
lts Tekstil, Mustafa Özdoğan, Özyurt 
Tekstil, Paşasoy Gömlek, reel men-
sucat, Saçlı tekstil, Shamrock Teks-
til, Şimşek-Ege Etiket, Tepaş Teks-
til, Ventur Tekstil, Yağlıca Tekstil’in 
bulunduğu 17 Türk firması yer aldı. 
Bu görüşmeler sonrasında Zagreb’e 
geçen Türk Ticaret Heyeti, Hırvatis-
tan-Türkiye İşbirliği Sempozyumuna 
katılarak Hırvatistan Ekonomi Odası 
işbirliğinde ikili iş görüşmeleri ger-

çekleştirdi. Üç gün boyunca Sırp ve 
Hırvat firmalar ile yoğun temaslarda 
bulunan heyet, yurda önemli iş bağ-
lantıları ile döndü. 

Sırbistan ve Hırvatistan’a 
senede iki defa gidilecek 
Sırbistan ve Hırvatistan’da gerçekleş-
tirdikleri ziyareti değerlendiren Türk 
firma yetkilileri, ziyaretlerin Türk 
tekstili için olumlu geçtiğini kayedet-
tiler. Heyet örme kumaş, ev tekstil, 
çocuk giyim, hammadde, aksesuar, 
gömlek, askeri kıyafet firmaları gibi 
geniş çeşitlilikte üretim yapan firma-
lardan oluştu. Hem Sırbistan ve Hır-
vatistan ayağında iki ülkenin ticaret 
odaları ile karşılıklı centilmenlik an-
laşmaları imzalanırken, bu anlaşma 
çerçevesinde hem İstanbul’da hem 
de oralarda karşılıklı işbirlikleri ve 
organizasyonlar yapma kararı alındı. 

HEDEF: 

GİDİLMEDİK 

PAZAR 

BIRAKMAMAK

İTHİB öncülüğünde  
Belgrad ve Zagreb’e 

giden Sektörel 
Ticaret Heyeti 

ikili görüşmelerin 
yanında ”Sırbistan-

Türkiye İşbirliği 
Sempozyumu”nda 
iki ülke arasındaki 

ilişkilere dikkat 
çekti.
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İTHİB kapılarını dünyaya açtı
Çin Pamuk Birliği (CCA) tem-
silcileri, dünya pamuk piya-
sasındaki son gelişmelerle 
birlikte, bu kapsamda Çin ve 
Türkiye’nin pozisyonlarını de-
ğerlendirmek amacıyla İTHİB’i 
ziyaret etti. Çin heyetine; CCA 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Wang Jıanghong, Merkez Ofis 
Müdürü Jin Yaling, Çin Ulusal 
Pamuk Borsası (CNCE) Ulus-
lararası Bölüm Yöneticisi Bay 
Lu Guozhu katıldı. Çin hükü-
metinin tekstil ve konfeksiyon 
ticareti ile ilgili olarak Pakis-
tan, Hindistan, Vietnam, Kam-
boçya gibi ülkelerle yoğun bir 
rekabet halinde olduğu belir-
tildi. Ülkedeki hammadde fi-
yatları ve işgücü maliyetlerin-
deki artış nedeniyle, Çin tekstil 
ve konfeksiyon sektörünün 
zor bir dönem geçirildiği dile 
getirildi. Türkiye ve Çin’in bu 
anlamda rakip iki ülke dahi 
olsa, genel anlamda birbirle-
rinden öğrenecekleri hususlar 
olabileceği üzeride duruldu.

Ev tekstilcileri Las Vegas’a davetli 
ABD’nin ve dünyanın önde gelen moda fuarlarından birisi olarak görülen “Magic Show Fuarı”nın 
önümüzdeki yıl düzenşenecek dönemine Türk ev tekstil firmalarının yer alması için davet geldi. 

Las Vegas’ta her yıl düzenle-
nen “Magic Show Fuarı”, ge-
rek sergilenen ürün çeşitliliği 
ve alan büyüklüğü, gerekse de 
katılımcı ve ziyaretçi sayısı 
açısından ABD’nin ve dünya-
nın önde gelen moda fuarla-
rından birisi olarak önem ta-
şıyor. Fuarda, hazır giyimden 
kumaşa, aksesuardan ayak-
kabıya, tekstil ve hazır giyim 

sektörünün tüm bileşenleri 
etkin bir potada eritilerek, 
tüm görkemiyle sergileniyor. 
Fuarın ev tekstil bölümün-
de Çin ve Hindistan firmaları 
ağırlıklı olarak yer alıyor. Bu 
yıl düzenlenen Magic Show 
Fuarı’na davet edilen İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle ile İT-
HİB Başkan Yardımcısı Tamer 
Pala, birlikte Las Vegas’a gi-

derek fuarı gezdiler. Türk ev 
tekstilin bütün branşları ile 
Magic Show Fuarı’na katılma-
sına dair daveti fuar yetkilile-
ri yaptı. Fuar yetkilileri Türk 
firmalarına yönelik tanıtım ve 
pazarlama konusunda ayrıca-
lıklar sağlanacağını kaydedi-
yorlar. 2013 yılında ev tekstili 
bölümünde Türkiye’nin odak 
ülke olarak ele alınması dü-

şünülüyor. Amerika ev teks-
tiline yönelik çok önemli bir 
pazar olması nedeniyle, fuar 
Türk ev tekstili için önemli 
bir ihracat kapısı olabilir. Bu 
talep ışığında fuar yetkilileri-
ni Türkiye’ye davet ettiklerini 
belirten Tamer Pala, Magic 
Show Fuarı’nın Avrupa Pazar-
lama Şefi Philiph Vellucen’in 
İTHİB’i ziyaret ettiğini söy-

ledi .  Phi l iph Vel lucen’ in 
Türkiye’de ev tekstil sektö-
ründe ki gelişmeleri yakından 
takip ettiğini belirten Pala, 
“Fuarı yerinde etüt ettik. Bu 
çerçevede oradan edindiği-
miz izlenimler çerçevesinde 
ev tekstil firmalarımız ile top-
lantı yapacağız. 2013 yılında 
Türk tekstilini Las Vegas’ta 
temsil edeceğiz” dedi.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve  İTHİB Başkan Yardımcısı Tamer Pala, Magic 
Show Fuarı’nın Avrupa Pazarlama Şefi Philiph Vellucen ile bir araya geldi.
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ŞAnGHAY-İSTAnBUL KÖPRÜSÜ
İTHİB, Çin’in ilk ve Asya’nın 
en büyük uluslararası ticari 
kuruluşu olan “ShanghaiMart 
Ticaret Merkezi”nin temsilci-
lerini ağırladı. ShanghaiMart 
Ticaret Merkezi”nin temsilci-
lerinin katılımıyla Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleşen 
toplantıya İTHİB Başkanı İs-
mail Gülle ile birlikte İTHİB 
Yönetim Kurulu Üyeleri de 
katıldı. ShanghaiMart Ticaret 
Merkezi hakkında yapılan bil-
gilendirme toplantısında tica-
ret merkezine ilişkin konular 

detaylı bir şekilde görüşül-
dü. Dünya Ticaret Örgütü’ne 
üyeliğinin ardından sundu-
ğu ucuz üretim avantajı ile 
hemen hemen tüm sektör-
lerde uluslar arası alıcıların 
gözdesi haline gelen Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin, son yıllarda-
ki ekonomik gelişimi ile pera-
kendecilerin ve ihracatçıların 
da yönelmeye başladıkları
bir pazar haline gelmiş bulu-
nuyor. Dünyanın en kalaba-
lık ülkesi olan ve alım gücü 
yükselen Çin’de ticaret mer-

kezleri, ülkeye ihracat yap-
mak isteyen üreticiler için 
avantajlı iş fırsatları sunarak, 
Çin’in dünya ticaretine itha-
latçı olarak da entegre olma-
sını mümkün kılabilecek. Bu 
amaçla, Çin’in ilk ve Asya’nın 
en büyük uluslar arası ticaret 
merkezi olan ShanghaiMart 
Ticaret Merkezi, tekstil ve 
hazır giyim ürünleri ile hazır 
eşyalara odaklanmış olarak 
Çin’e ihracat yapmayı isteyen 
firmalar ve kuruluşlar için 
ofisler ve fuar kiralıyor.

Brezilya’da yerimiz sağlamlaşıyor

Bu yıl 44’üncüsü gerçekleşen 
House&Gift fuarının gittikçe 
büyüyen ve gelişen bir alt bö-
lümüolan Textil House, bağım-
sız bir fuar olarak ikinci kez 
Brezilya’nın Sao Paulo kentin-
de düzenlendi. Ülkedeki tek ev 
tekstili ihtisas fuar olma özel-
liği taşıyan Textil House, son 
kez House&Gift Fuarı’nın bir 
parçası olarak düzenlendiği 

2010 döneminde 3 bin metre-
kare net stand alanı üzerinde 
66 firmayı barındırmıştı.
Bağımsız bir fuara dönüştüğü 
2011 döneminden itibaren de 
Textil House, 7 bin 500 met-
rekare net stant alanı üze-
rinde 150 katılımcı firmayı 
ağırlayan bir konuma gelmiş 
durumda. Bu dönem İTHİB 
öncülüğünde Türkiye’nin 

önde gelen 18 ev tekstili fir-
masının ürünlerini sergilediği 
fuar, ihracatçılara 2012 yılı-
nın ikinci yarısı için de yeni 
pazar fırsatları sundu. Fuara 
İTHİB öncülüğünde katılan 
firmaların isimleri şöyle; Aco 
Tekstil, Anka tekstil, Banyo-
lin Halı, Cegi Tekstil, Çelik 
Tekstil, Elvin Tekstil, Gentuğ 
Tekstil, Işık Kadife ve Tekstil, 
İstanbul Mensucat, Korteks 
Mensucat, Küçükçalık Teks-
til, Marteks Marmara Teks-
til, Neşe Plastik, Öncü Grup, 
Plasmen, Samur Halı, Tepar 
Tekstil, Verona Ev Tekstil.
İTHİB Başkanı İsmail Gül-
le ile birlikte İTHİB Başkan 
Yardımcısı Tamer Pala’nın da 
firmaları yalnız bırakmadığı 
fuarda, ev tekstilcileri 4 gün 
boyunca dünyanın dört bir 
yanından alıcılarla görüşme 
imkanı buldu. 

“Türk ev tekstili 
için önemli bir kapı”
Birlik olarak Güney Amerika 
pazarına yönelik 7 yıldır yo-
ğun çalışmalar içinde olduk-

larını söyleyen İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, “Bu çalışmalar 
çerçevesinde söz konusu coğ-
rafyada Textil House South 
America Fuarı gibi etkinlik-
leri çok önemsediğimiz için 
ev tekstili ve yünlü kumaşlar 
olarak bu bölgedeki fuar ve 
etkinliklere de katılıyoruz. Bu 
fuar Türk ev tekstil sektörü-
nün Latin Amerika pazarına 
ulaşması için çok önemli bir 

kapı konumda” diye konuştu. 
Brezilya’da Sao Paulo Ticaret 
Odasını’da ziyaret eden heyet. 
Sao Paulo Ticaret Odası Baş-
kan Yardımcısı Elie Haddad 
ile bir toplantı gerçekleştir-
diler. Toplantıya Brezilya’nın 
en büyük alım firması olan 
Chinavest firmasının Ceo’su 
Thomas Augusto’nun da ka-
tıldı. Chianavest firmasını da 
Türkiye’ye davet edildi. 

İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve Başkan Yardımcısı Tamer Pala, Sao Poulo 
Ticaret Odası başkan Yardımcısı Elie Haddad ile buluştu.

İTHİB temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı gözlemcisi Selin Aydın ve Sao Poulo 
Ticaret Odası yetkilileri ile stantları gezerek, fuarın nabzını tuttu.

SAHİBİ
İTHİB adına Başkan İsmail Gülle

YAYIN KURULU
Tamer Pala, Esin Usta 

YAYIN DİREKTÖRÜ
Tolga Topçu

tolgatopcu@kucukmucizeler.com

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hüsne Pamuk

husnepamuk@kucukmucizeler.com

EDİTÖR
Bahtiyar Orhan

bahtiyar@kucukmucizeler.com

GÖRSEL YÖNETMEN
Eylem Aksünger

FOTOĞRAFLAR
Fatih Yalçın

fatihyalcin@kucukmucizeler.com

BASKI VE CİLT
Matsis Matbaa 

Hizmetleri Ltd. Şti

Sefaköy-İstanbul

T: (212) 624 21 11

TEXPORT GAZETESİ
İTHİB adına, Küçük Mucizeler Yayıncılık 

İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 

yayına hazırlanmaktadır.

YÖNETİM YERİ
Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi 

Dış Ticaret Kompleksi B Blok

Yenibosna-İstanbul-Türkiye

T: (212) 454 04 71

F: (212) 454 04 13

YAYIN TÜRÜ
Süreli yerel gazete

TEXPORT Gazetesi, İTHİB üyelerine 

ücretsiz olarak dağıtılır. Alıntı yapılması 

yazılı izne bağlıdır. Gönderilen yazı ve 

resimler iade edilmez.
 

YAPIM

Kaptanpaşa Mahallesi  

Darülaceze Caddesi Bilaş İş Merkezi 

A Blok K: 6 D: 63 

Okmeydanı-Şişli / İstanbul

T: (212) 211 68 53

F: (212) 211 56 54

REKLAM SATIŞ DİREKTÖRÜ
Özgür Seyhan

ozgurseyhan@kucukmucizeler.com

REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ
Özgür Hasçelik

ozgurhascelik@kucukmucizeler.com

İTHİB, Güney Amerika’nın en büyük ekonomisine sahip olan Brezilya’da ev tekstili konusunda 
düzenlenen “Textil House South America Fuarı”na milli katılım gerçekleştiriyor.
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Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 
sanatında 20. yıla ulaşan ünlü 
Türk ressamı İsmail Acar’ın “5 
duyu 5 olgu” sergisine ev sa-
hipliği yaptı. Yaradılış, aşk, güç, 
korku ve kıyamet temalı sergi, 
sosyal sorumluluğu tuvallere
kadar taşıyan İTHİB’in ana 
sponsorluğunda sanatseverle-
rin karşısına çıktı. Serginin ana 
sponsorluğunu yapan İTHİB 
adına konuşan İTHİB Başkanı 

İsmail Gülle, bugüne kadar pek 
çok sosyal sorumluluk projesi-
ne imza attıklarını bundan son-
ra sanata da destek olacaklarını 
söyledi. Sanatçıların değerinin
öldükten sonra anlaşıldığını 
ifade eden Gülle, “Sanatçıya 
yaşarken de destek vereceğiz. 
ressam İsmail Acar’la başlattı-
ğımız bu çalışmayı yıl içerisin-
de 3 farklı sanatçıyı daha des-
tekleyerek sürdüreceğiz” dedi.

Birçok alanda olduğu gibi sanata da 
destek veren İTHİB, ressam İsmail Acar’ın 
sergisinin sponsorluğunu üstlendi.

Sosyal sorumluluk 
tuvale taşındı


