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

Toplumları barış içinde tutan 
en önemli kavramlardan biridir 
adalet. Refah ve huzura giden 
yol onunla açılır. Biz tekstil ve iş 
dünyası olarak istiyoruz ki, ada-
let tesis olsun ve herkes kendini 
huzur içinde hissedebilsin. Maa-
lesef işçi ve işveren ilişkilerinde, 
hukuki sorunlarda büyük oran-
da işveren tarafı zarar görüyor. 
Uluslararası arenada mücadele 
eden firmalarımız, bir yandan 
çok zor bir işi başarırken, içeride 
de hukukun iyi işlemesini bek-
liyor. Biz İTHİB olarak, üyeleri-
mizin hukuki hakları konusunda 
bilinçlenmeleri ve yasalardaki 
eksiklerin giderilmesi amacıyla 
faaliyetlerimize devam edeceğiz.

BAŞKAN’DAN
İSMAİL GÜLLE

İSTEĞİMİZ
SADECE ADALET

İHRACATÇILARA UYARI 
YARGITAY BAŞKANINDAN 

İşçiveişverendavalarınınyüzde99’uişverenaleyhinesonuçlanıyor.İTHİB,üyelerinin
bilinçlenmesiiçinsürdürdüğüsempozyumlarınsonuncusundaYargıtayBaşkanıİsmail
RüştüCirit’iağırladı.Cirit,tekstildedünyadailksıralardabulunanTürkiye’de,sektörün
dahadagelişimiiçinçalışmahukukundadüzenlemeleryapılmasıgerektiğinibelirtti.

İTHİB, Yenibiris.com portalı ile yapılan anlaşma 
ile işveren ve iş arayanları aynı zeminde buluş-
turdu. ‘Tekstilde İş Var’ sloganıyla başlayan pro-
jeyle sektörün ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacını 

karşılamak için özel bir plat-
form kurulmuş oldu. Yenibi-
ris.com ile hayata geçirdikleri 
‘Tekstilde İş Var’ projesinden 
memnun olduklarını belirten 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
özellikle gençlerin tekstil sek-
törüne bakış açılarını değiş-
tirmek için istihdam projesi 
yaptıklarını ifade ederek, 
şöyle konuştu: “Tekstilde 
iş olduğuna inanıyoruz. 14 
tekstil fakültemizden her yıl 
yüzlerce gencimiz mezun 
oluyor. İşsizliğin arttığı bir 
dönemdeyiz. İşsizlerimizin 
yüzde 20’sini eğitimli gençler 
oluşturuyor.”

Hukuk sisteminin göre-
vinin, bireyler arasında 
ayırım yapmadan on-

lara hukuki güvenliği sağlamak 
olduğunu belirten Yargıtay 1. 
Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Bu 
bakış açısıyla ele alındığında; 
tahkim, elektronik ticaret, tüketi-
ci hukuku, iş hukuku, aile huku-
ku gibi farklı devlet vatandaşla-
rını da çok yakından ilgilendiren 
konulara da önem verilmesi 
gerektiğini düşünüyorum” dedi. 

Hukukun gelişen alanlarını ön-
ceden tespit edip, olası hukuki 
sorunların çözümü için gerekli 
alt yapının hazırlanması ve geliş-
melerin yakından takip edilmesi 
gerekliliğine vurgu yapan Cirit, 
her türlü sosyal faaliyette olduğu 
gibi ticaret hayatının da ancak 
hukuki güvenlik ortamında geli-
şebileceğini aktardı. 
Sempozyumun önemine değinen 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle de 
adaletin önemine değinerek ada-

letin refah ve huzur yaratması 
gerektiğini hatırlattı ve “Öyle bir 
adalet olmalı ki insanlar içinde 
huzuru hissetmeli. İşçi ve işveren 
ilişkileri bunun başını çekiyor. 
Maalesef davaların yüzde 99’u 
işveren aleyhine oluyor. Bu ge-
miyi başarıyla taşımak hepimizin 
görevi. ABD ve Çin gibi devlerle 
mücadele eden firmalarız. Çok 
zor bir iş yapıyoruz ve ‘Allah 
yardımcınız olsun’ dualarını bek-
liyoruz” şeklinde konuştu. ➠S5

İsmail GÜLLE
İTHİB Başkanı

İsmail Rüştü CİRİT
Yargıtay 1. Başkanı
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TEKSTİLDE MİKTAR ARTIŞI
DEĞER ARTIŞINA 
YANSIMADI
2015’temiktarbazındayüzde6oranındaihracatartışıyakalayan
tekstilvehammaddelerisektörü,değerolarakyüzde10,4oranında
gerileyerek8milyardolardakaldı.Sektörüngenelihracattakipayıise
yüzde5,8’eyükseldi.

Türk tekstil ve hammaddeleri sektö-
rü 2015 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 10,4 oranında gerileme ya-

şayarak 8 milyar dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirdi. Sektör sadece Aralık ayın-
da ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
6,6 azalma ile 629 milyon dolarlık ihracat 
geliri ede etti. Yıl genelinde Türkiye genel 
ihracatı yüzde 8,7 oranında düşerek yak-
laşık 144 milyar dolar değerinde kaldı.

İran’a ihracat arttı
En fazla tekstil ihracatının 28 AB ülkesi-
ne gerçekleştirildiği görülüyor. Toplam 
tekstil ihracatının yüzde 46,5’ini alan bu 
pazara yapılan ihracat yıl toplamında yüz-
de 9,1 oranında gerileyerek yaklaşık 3,7 
milyar dolar oldu. İkinci büyük pazar ko-
numundaki Eski Doğu Bloku ülkeleri’ne 
yapılan ihracat ise yüzde 30 oranında dü-
şerek ciddi kayıp yaşadı. 2015 yılında sek-
törün en büyük pazarı yüzde 9,4 pay ile 
İtalya oldu. İtalya’ya yapılan ihracat bir 
önceki yıla kıyasla yüzde 14,9 oranında 
gerileyerek 749 milyon değerini gördü. En 
önemli pazarlar arasında İtalya’yı Rusya 
Federasyonu ve İran takip etti. İran’a ya-
pılan ihracat yüzde 15,5 oranında artarak 
394 milyon dolar değerini yakaladı. 2015 
yılında sektör ihracatının yüzde 32,8’ini 
oluşturan dokuma kumaş ihracatı yüzde 
10 gerileyerek 2,6 milyar dolar değerin-
de gerçekleşti. İkinci önemli ürün grubu 
olan iplik ise yüzde 9,7’lik gerileme ile 1,6 
milyar dolar ihracat geliri sağladı. Örme 
kumaş grubu ise yüzde 15’lik kayıp ile yılı 
1,5 milyar dolar ihracatla kapattı. İhra-
catta elyaf yüzde 7,3, dokusuz yüzeyler 
(nonwoven), vatka ve keçe yüzde 5,7 paya 
sahip oldu. Ev tekstili ihracatına yakın-
dan bakıldığında yüzde 14,3’lük gerileme 
ile 1,8 milyar dolar değerinin yakalandığı 
görülüyor. Bu segmentte en fazla ihraç 

Değer
olarak

ihracatkaybı

10,4
%

İsmail Gülle: 
“Değer bazında 
düşüş var ama 
2014 yılında 1,7 
milyon ton, 2015 
yılında ise 1,8 
milyon ton ihracat 
yaptık. Yani miktar 
bazında yüzde 
5 artış var. Her 
iki dakikada bir 
konteyner ihracat 
yaptık. Bu sektör 
açısından iyi bir 
performans.”

edilen ürün grubu havlu ve temizlik bez-
leri oldu. Onu yatak çarşafı grubu takip 
etti. Ev tekstili ihracatının en fazla yapıl-
dığı ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 
13,4 oranında gerileyerek 443 milyon do-
lar seviyesine indi.

2016’da AB ülkeleri ihracatı 
kurtaracak 
Türkiye tekstil ihracatının geçen yılki 
performansına ve gelecek hedeflerine 
ilişkin bilgiler aktaran İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, Türkiye’nin tekstil ihracatı 
kilo fiyatının 5,2 dolardan 4,5’a dolara 
düştüğünü söyledi. Bu gelişmede emtia 
fiyatlarının etkili olduğunu kaydeden 
Gülle, “Değer bazında düşüş var ama 
2014 yılında 1,7 milyon ton, 2015 yılında 
ise 1,8 milyon ton ihracat yaptık. Yani 
miktar bazında yüzde 5 artış var. Her iki 
dakikada bir konteyner ihracat yaptık. Bu 
sektör açısından iyi bir performans. Emek 
yoğun bir sektör olarak Türkiye’nin kat-
ma değerli ihracatına hala katkımız var. 
Amacımız 2023 yılında her bir dakikada 
bir konteyner ihracat yapmak. Sektör 
olarak 2023 yılında her şartta bunu ya-
parız” dedi. Türkiye’nin olduğu gibi teks-
til sektörünün de en büyük pazarı olan 
Avrupa’nın bu yıl da yine kurtarıcı pazar 
olacağını söyleyen Gülle, “2015 yılında AB 
pazarındaki bazı ülkelerde büyüme olsa 
da İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkeler 
başta olmak üzere genel bazda düşüş ya-
şandı. En büyük pazarımız olan İtalya’ya 
yüzde 15 kayıpla 750 milyon dolar ihracat 
yaptık. Ancak yine de bölge coğrafyasında 
bizi en mutlu eden pazar yine AB oldu. 
Çin’den sonra AB pazarının ikinci büyük 
tedarikçisiyiz. Pazar payımız yüzde 18. 
Mevcudu muhafaza ettiğimiz müddetçe 
2023 hedefinin gerçekleşmesinde en 
önemli etken AB olacak” dedi.

Ürün Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı
Birim 1000 $ 2014

Ocak - Aralık
2015
Ocak - Aralık

Değişim

Elyaf İhracatı 639.113 583.102 -8,6%

İplik İhracatı 1.783.787 1.610.468 -9,7%

Dokuma Kumaş İhracatı 2.899.899 2.608.702 -10,0%

Örme Kumaş İhracatı 1.701.107 1.445.096 -15,0%

Dokusuz Yüzey (non-woven), Vatka ve 
Keçe İhracatı

458.306 450.132 -1,8%

Diğer Tekstil Ürünleri İhracatı 1.402.788 1.255.961 -10,5%

Toplam Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 8.885.000 7.954.461 -10,5%

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları

2015
yılında

miktarolar
ak

artış

%6
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Tekstil sektöründe kaliteli iş gü-
cünü doğru taleple buluşturmayı 
amaçlayan İTHİB ‘Tekstilde İş 

Var’ projesi kapsamında Türkiye’de on-
line iş ve insan kaynakları hizmetlerinin 
öncülerinden olan Yenibiris.com ile iş 
birliği anlaşması imzaladı. Tekstil ve ha-
zır giyim sektörlerinde ihtiyaç duyulan 
iş gücünü, İTHİB üye firmaları yanı sıra 
tüm Türkiye’ye kazandırmayı amaçlayan 
proje ile kalifiye ve ara elemana istihdam 
sağlanacak. İTHİB Başkanı İsmail Gül-
le ve Yenibiris.com yetkilileri arasında 
düzenlenen protokol imza törenine, Tür-
kiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) 
Başkanı Şeref Fayat, Türkiye Tekstil İş-
verenleri Sendikası (TTIS) İkinci Başkanı 
Ahmet Topbaş, Zorlu Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Olgun Zorlu, Orka Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Orakçıoğlu gibi isimler de katılarak sek-
törün istihdam sorununu çözecek proje-
ye destek verdiler.  

Gençlerin tekstile
bakışı değişecek 
Yenibiris.com ile hayata geçirdikleri 
‘Tekstilde İş Var’ projesinden mem-
nun olduklarını belirten İTHİB Başka-
nı İsmail Gülle, “90’lı yıllarda tekstil 

İTHİB,Yenibiris.comportalıileyapılananlaşmaile
işverenveişarayanlarıaynızemindebuluşturdu.
‘TekstildeİşVar’sloganıylabaşlayanprojeyle
sektörünihtiyaçduyduğuelemanihtiyacını
karşılamakiçinözelbirplatformkurulmuşoldu.

Türkiye’nin en gözde sektörüydü. Tekstil 
eğitimi de çok ciddi talep görüyordu. 
Tıptan daha yüksek puanlarla öğrenciler 
tekstil bölümlerini tercih ediyorlardı. 
Günümüze yaklaştıkça sektöre karşı 
olumsuz bir yargı oluşmaya başladı. 
Üniversiteler öğrenci bulmakta zor-
lanmaya başladı. Biz bu imajı yıkmak 

için yıllardan beri ihracatçı ve sanayici 
olarak, tekstilde daha çok yapacak şey 
olduğu inancı ile çalışıyoruz” dedi. Gülle, 
özellikle gençlerin tekstil sektörüne bakış 
açılarını değiştirmek için Yenibiris.com 
ile istihdam projesi yaptıklarını ifade 
ederek, şöyle konuştu: “Tekstilde iş oldu-
ğuna inanıyoruz. 14 tekstil fakültemizden 
her yıl yüzlerce gencimiz mezun oluyor. 
İşsizliğin arttığı bir dönemdeyiz. İşsiz-
lerimizin yüzde 20’sini eğitimli gençler 
oluşturuyor. Geleceğimizi emanet ede-
ceğimiz gençlerimizi sektörün dinamiz-
mine katmak istiyoruz. Biz burada yap-
tığımız işbirliği ile istihdama dolayısıyla 
ülkemize ufak bir artı bile katabilirsek 
mutlu oluruz.”

4 bin tekstil firması 
yararlanacak
İTHİB’in 4 bin üye firmasının proje 
kapsamında yer alacağını vurgulayan 
İsmail Gülle, 17 Aralık tarihinden iti-
baren www.yenibiris.com/ ithib adre-
sinden başvuruların başladığını, daha 
ilk günden bin kişinin iş başvurusunda 
bulunduğunu söyledi. İTHİB Başkanı 
Gülle, henüz duyurusu ve tanıtımı yapıl-
mamasına rağmen ilk günden böyle bir 
başvuru sayısı almalarının sevindirici 
olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Projemiz İstanbul ile sınırlı 
kalmayacak, Türkiye’nin projesi olacak. 
‘Tekstilde İş Var’ projesi, tekstil ve hazır 
giyim sektörlerinde ihtiyaç duyulan ka-
lifiye elaman ve ara elamanın işverenle 
buluşturulduğu önemli bir platforma 
dönüşecek.”

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, “Bu proje ile tekstil ve hazır giyim sektöründeki 
işverenler ihtiyaç duydukları kalifiye ve ara elamanları kolayca bulacak.”

Tekstilve
hazırgiyim
sektörlerinin
toplamistihdam

Tekstilvehazır
giyimsektöründe
çalışanların
%40’ı

kadınlardan
oluşuyor.
Türkiye’deki
toplam

kayıtlıkadın
istihdamının
%11,3’übu
sektörlerde
çalışıyor.

Tekstilve
hazırgiyim
sektörlerinin
oluşturduğu
toplam
doğrudan,
dolaylıve
uyarılmış
istihdam
yaklaşık2,4
milyonkişiye
ulaşaraktoplam
istihdamın

%9,29’unuteşkil
ediyor.

milyonkişi
1,5

40

9,29

%

%
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ŞİRKET KURTARMANIN ÜÇ YOLU
İhracatçıfirmalarınyoğunolaraktakipettiği“TürkHukukundaTicari
İşletmelerinYenidenYapılandırılmasınaİlişkinHukukiÇareler(Özellikle
ŞirketKurtarma)”başlıklısemineriİTHİBBaşkanıİsmailGülledetakipetti.
YargıtayOnursalÜyesiAliTurhan’ınmoderatörlüğünüyaptığıseminerde
EskiAdaletBakanıProf.Dr.SelçukÖztekileYargıtay23.HukukDairesi
BaşkanıHamitDündarkatılımcılarıbilgilendirdi.

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Eski Adalet Bakanı

Hamit DÜNDAR
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanı

Türk hukukunda birtakım uygula-
malar ticari şirketlere yaşadıkları 
ekonomik buhrandan kurtula-

bilme adına bir nebze de olsa geçici bir 
rahatlama sunuyor. Ancak bu uygula-
malar hem tam olarak bilinmiyor hem 
de maalesef uygulanmıyor. Örneğin; bir 
tekstil firma sahibi iflasa gitmeden önce 
neler yapılması gerektiğini bilmiyor veya 
halı şirketinin sahibi alacaklılarına Kon-
kordato teklifinde bulunamıyor. Konuya 
ilişkin firmaları bilgilendirme adına Dış 
Ticaret Kompleksi’nde bir seminer dü-
zenledi. 

Şirket kurtarmanın 3 yolu 
Türk hukukunda ticari işletmelerin 
kurtarılması, iyileştirilmesine yöne-
lik üç tane çare var. Peki, nedir bu 
çareler? Fevkalade Hallerde Mühlet 
ve Tatil, Konkordato, Sermaye Şir-
ketlerinin Uzlaşma Suretiyle Yeniden 
Yapılandırılması. Bu üç çare işlemediği 
için şirket kurtarmak gayesiyle tasar-

lanmamış olan 4’üncü hukuki bir çare 
ön plana çıktı; İflas erteleme. Öncelikle 
Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil’i 
açıklayalım. Türk hukukunda hiç uy-
gulanmadığını söyleyen Eski Adalet 
Bakanı Prof. Dr. Selçuk Öztek, karar 
mekanizmasının Bakanlar Kurulu ol-
duğunu belirtti. 

Konkordato uygulamasını kim 
kullanabilir? 
Bir diğer uygulama ise Konkordato. 
Bu uygulama da 2’ye ayrılıyor. Adi 
konkordato ile Malvarlığının Terki 
Suretiyle Konkordato. 2003 yılında 
getirilen Malvarlığının Terki Suretiyle 
Konkordato yine hiç kullanılmayan uy-
gulamalardan biri. Burada firma sahibi 
fabrikayı alacaklılara bırakır ve tabiri 
caizse ceketini alıp çıkar. 2003 yılına 
kadar adi konkordatonun uygulandığını 
ifade eden Selçuk Öztek, “Borçlu diyor 
ki, ben sizin alacaklılarınızı ödeyemiyo-
rum. Bana vade tanıyın, faiziyle birlikte 

ödeyeceğim ama 1 yıl sonra. Buna biz 
vadeli konkordato diyoruz. Borca batık 
bir şirket başvuracağı gibi borç ödeme-
den aciz halde olan bir şirket de başvu-
rabilir. Aktifi borca batık olmayan bir 
şirket de başvurabilir. Diğer konkorda-
to uygulamalarında böyle değil. Sadece 
borca batık şirketler başvurabilir diğer-
lerine” dedi. 

Uzlaşma yoluyla yapılandırma
Türk hukukundaki son çare ise Borç-
luların Sermaye Şirketlerinin Uzlaşma 
Suretiyle Yeniden Yapılandırılması. 2003 
yılında kanuna giren uygulama, ABD’de 
“chapter eleven” dedikleri maddeden 
esinlenme. Öztek, uygulamanın çok iyi 
yönleri olmasına rağmen sistemin çok 
pahalı olması sebebiyle bu uygulamanın 
da hiç kullanılmadığını ifade ediyor.
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanı Ha-
mit Dündar da iflasın ertelenmesinde 
uygulamada kullanılan yöntemlere ve 
yaşanan aksaklıklara dair konuştu.

Seminere
İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, İTHİB 
Başkan Yardımcısı 
Şerafettin 
Demir’in yanı 
sıra sektörde 
faaliyet gösteren 
birçok firmanın 
temsilcileri katılım 
sağladı. 
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İTHİB Başkanı İsmail Gül-
le ev sahipliğinde Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleştirilen 

sempozyuma Yargıtay 1. Daire Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, TİM Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ve İHKİB 
Başkan Yardımcısı Kemalettin Güneş 
katıldı. İsmail Gülle, Ömer Burhanoğlu 
ve İsmail Rüştü Cirit’in açılış konuşma-
larının ardından oturumlar gerçekleş-
tirildi. İsmail Rüştü Cirit, Türkiye’nin 
ihracatta kilogram başına düşen geliri 
artırma ve marka yaratma gibi önemli 
bir görevinin bulunduğuna dikkati çe-
kerek, bunun için fikri mülkiyet hakla-
rına ve kişisel eserlere önem verilmesi 
gerekliliğine vurgu yaptı. İsmail Gülle 
ise “Doğru olanın peşinde koşuyoruz. 
Biz, hukukla özeleştiri yaparak kendi 
eksiklerimizi de görebilmek için bura-
dayız. Hukuki konuları net olarak yeri-
ne oturtalım ve eksiklerimizi giderelim 
istiyoruz” dedi.

Hukuki eksiklikler giderilsin
Sempozyumun önemine değinen İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle de adaletin önemine 
değinerek bunun refah ve huzur yarat-
ması gerektiğini hatırlattı ve “Öyle bir 
adalet olmalı ki insanlar içinde huzuru 
hissetmeli. İşçi ve işveren ilişkileri bunun 
başını çekiyor. Maalesef davaların yüzde 
99’u işveren aleyhine oluyor. Bu gemiyi 
başarıyla taşımak hepimizin görevi. ABD 
ve Çin gibi devlerle mücadele eden fir-
malarız. Çok zor bir iş yapıyoruz ve ‘Allah 
yardımcınız olsun’ dualarını bekliyoruz. 
İnsanlarımızın hakkı hukuku başımızın 
tacı; asla biz yanlışın destekçisi değiliz, 
doğru olanın peşinde koşuyoruz. Biz, hu-
kukla özeleştiri yaparak kendi eksikleri-
mizi de görebilmek için buradayız. Huku-
ki konuları net olarak yerine oturtalım ve 
eksiklerimizi giderelim istiyoruz” şeklinde 
konuştu.

Oturumlar ile ihracatçılar 
sorularına yanıt buldu
Birinci Oturum, Yargıtay 11. Hukuk Da-

İşçiveişveren
davalarınınyüzde
99’uişverenaleyhine
sonuçlanıyor.İTHİB,
üyelerininbilinçlenmesi
içinsürdürdüğü
sempozyumların
sonuncusundaYargıtay
BaşkanıİsmailRüştü
Cirit’iağırladı.Cirit,
tekstildedünyadailk
sıralardabulunan
Türkiye’de,sektöründaha
dagelişimiiçinçalışma
hukukundadüzenlemeler
yapılmasıgerektiğini
belirtti.

iresi Üyesi Levent Yavuz başkanlığında, 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eda Giray, 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. 
Adem Aslan, Gümrük ve Ticaret Müdür-
lüğü Gümrük ve Ticaret Uzmanı Ersoy 
Erbay sunumları ile yapıldı. Yrd. Doç. Dr. 
Eda Giray, ‘Marka Tescilinde Uygulama-
da Yaşanan Sorunlar’, Dr. Aslan, ‘Fikri 
Mülkiyet Konusunda Gümrüklere İlişkin 
Yargıtay Uygulamaları’ ve Ersoy Erbay, 
‘Türkiye Gümrüklerinde Fikri ve Sinai 
Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin 
Uygulamalar’ konularını değerlendirdiler. 
İkinci Oturum, Yargıtay 19. Ceza Dairesi 
Başkanı Ramazan Özkepir başkanlığın-
da, AB Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Hülya Çetin, Yargıtay 19. Ceza 
Dairesi Üyesi Dr. İhsan Baştürk, 19. Ceza 
Dairesi Üyesi Sabahattin Öztemiz sunum-
ları ile yapıldı. Hülya Çetin, ‘Fikri Mül-
kiyet Hakkı İhlallerinde Sınır-Gümrük 
Önlemlerinin Hukuki Boyutu’, Dr. İhsan 
Baştürk, ‘Tanınmış Markanın Ceza Norm-
ları ile Korunması’ ve 19. Ceza Dairesi 
Üyesi Sabahattin Öztemiz, ‘Alman Marka 
Ceza Kanunu ve Uygulaması ile 556 sayılı 
Markaların Korunması Hakkındaki KHK 
Uygulaması Karşılaştırma ve Marka Ka-
nunu Tasarısı’ konularını değerlendirdi.

Türkiye’nin 
son yıllarda 
inovasyon, Ar-Ge 
ve markalaşma 
yatırımları dikkati 
çekiyor. Türk 
Patent Enstitüsü 
verilerine göre 
2015 yılında 
patent başvuru 
sayısının 5302’ye, 
marka başvuru 
sayısının da 95 
bin 962’ye ulaştığı 
görülüyor.

Etkinliğe İTHİB Başkanı İsmail Gülle, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 
Burhanoğlu ve İHKİB Başkan Yardımcısı Kemalettin Güneş’in yanı sıra 
Yargıtay 1. Daire Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve hukukçular katıldı.

Hukuk sistemi
rekabet ortamını bozuyor
Hukuk sisteminin görevinin, bireyler 
arasında ayırım yapmadan onlara hukuki 
güvenliği sağlamak olduğunu belirten 
Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 
“Bu bakış açısıyla ele alındığında; tah-
kim, 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. Hukukun geli-
şen alanlarını önceden tespit edip, olası 
hukuki sorunların çözümü için gerekli 
alt yapının hazırlanması ve gelişmelerin 
yakından takip edilmesi gerekliliğine vur-
gu yapan Cirit, her türlü sosyal faaliyette 
olduğu gibi ticaret hayatının da ancak 
hukuki güvenlik ortamında gelişebilece-
ğini aktardı.

İHRACATÇILARA UYARI 
YARGITAY BAŞKANINDAN 
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MehmetBüyükekşiBaşkanlığındakiTİMheyeti,BakanlarKuruluÜyelerineyönelikziyaretlerinedevam
ediyor.ZiyaretlerdeyeralanİHKİBBaşkanıHikmetTanrıverdi,İTHİBBaşkanıİsmailGülleveİDMİBBaşkanı
MustafaŞenocak,tekstil,hazırgiyimvederisektörününhükümettenbeklentilerinibakanlaraaktardı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ve Yönetim Kurulu üyelerinden 
oluşan bir heyet yeni kabine 

üyelerine hayırlı olsun ziyaretlerinde 
bulundu. 28 Kasım 2015’te Ekonomi 
Bakanı Mustafa Elitaş’ı ziyaret eden 
TİM Heyeti, ardından 7 Aralık 2015’te 
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık’ı; 16 Aralık 2015’te Hü-
kümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman 
Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Ça-
ğatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Cev-
det Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mahir Ünal’ı; 6 Ocak’ta ise Başbakan 
Yardımcısı Lütfi Elvan, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ı 
makamlarında ziyaret ederek, ihracat-
çıların ilgili bakanlıklarla olan sorunla-
rını iletti. Ziyaretlerde, yeni dönemde 
Türkiye’nin hızlı büyüyen, ihracata ve 
sanayiye odaklanan stratejiyi hayata 
geçirmesini ümit ettiklerini vurgulayan 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 
Kasım seçimlerinden istikrarın çıkmış 
olmasının iş dünyası için bir müjde 
olduğunun altını çizdi. Bakanlara ihra-
catçıların talep ve beklentilerini aktaran 
TİM Heyeti, ihracatın Türkiye sanayi-
sine can verdiğini, üretimi besleyerek 
büyümenin motoru olduğunu vurguladı. 
Heyet üyeleri, bakanların da genel ola-
rak ihracatçı sektörlerin sorunlarını ele 
almak üzere duyarlılık gösterdiklerini 
kaydettiler.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yard. Prof. Dr. Numan Kurtulmuş

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş

İHRACATÇILAR İLE HÜKÜMET ARASINDA

KÖPRÜ OLDUK
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Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 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

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu
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TİM, ‘Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu’ Şubat ayı toplantısında 
Başbakan Yardımcısı Mehmet 

Şimşek’i 23 Şubat Salı günü ağırladı. TİM 
Sektörler Konseyi üyelerinin katılarak 
ihracatta yaşanan sorunları ve çözüm 
önerilerini paylaştıkları toplantıda TİM 
Başkanı Büyükekşi de Başbakan Yardım-
cısı Şimşek’e hazırladıkları 150 maddeden 
oluşan öneri ve beklentilerini içeren dos-
yayı sundu. Toplantıda tekstil sektörünün 
sorunlarını aktaran İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, sektörün 2016 yılı hedeflerini de 
paylaştı.  
Büyükekşi, toplantıya Ankara’da güvenlik 
güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör 
saldırısını lanetleyerek başladı ve “Terör 
belası kimi hedef alırsa alsın karşısında 
durmaya devam edeceğiz. Bu alçakça 

TİMGenişletilmişBaşkanlarKurulutoplantısınakonukolanEkonomidenSorumluBaşbakanYardımcısı
MehmetŞimşek,ihracatçılarınsorunlarıveçözümönerilerinidinledi.ToplantıdaİTHİBBaşkanıİsmail
Gülle,tekstilsektörününbeklentileriniveyaşadığısorunlarıBakanŞimşek’eaktardı.

İHRACATIN ÖNCELİKLİ TALEPLERİ 
BAKAN ŞİMŞEK’E AKTARILDI

saldırılar dünyaya değer katma iddiamı-
zı engelleyemeyecektir. Bizi birbirimize 
daha da kenetleyecektir. Unutulmama-
lıdır ki fırtına ne kadar sert eserse essin 
kayadan alabileceği sadece bir tozdur” 
diye konuştu. Toplantıda ihracatta 2015 
yılının verilerini hatırlatan Büyükekşi, 
küresel anlamda da bir daralma olduğunu 
vurgulayarak ihracatçının gündeminde 
olan önemli talepleri Başbakan Yardım-
cısı Şimşek ile paylaştı. Büyükekşi buna 
göre öncelikli taleplerini şöyle sıraladı: 
“İhracatımız için kritik öneme sahip ko-
nulardan biri Eximbank kredileri. Özellik-
le Rusya ve Irak’tan ötürü sorun yaşayan 
firmalarımız için, taahhüt ve kredi öde-
melerinde 1 yıl süre uzatımı yapılmasının 
faydalı olacağına inanıyoruz. KOSGEB 
desteklerinden daha fazla firmanın ya-
rarlanması için, 2012 yılında KOBİ tanı-
mında belirlenen üst limitin 40 milyon 
TL’den 100 milyon TL’ye çıkarılmasını 
istiyoruz. Türkiye olarak adeta büyümeyi 
cezalandıran bir anlayışımız var. Beklen-
timiz, firmalarımızın büyüdükçe yüklerini 
hafifleten bir anlayışla vergi ve sosyal gü-
venlik mevzuatımızın değiştirilmesi.”

KDV iade sisteminde düzenleme 
talep edildi 
Büyükekşi ayrıca son yapılan bütün dü-
zenlemelere rağmen, ihracatçılara gerçek-
leştirilen KDV iade sürecinde bir iyileşme 
sağlanamadığını gördüklerini söyledi. 
Büyükekşi, teminata bağlı olmayan nakdi 
KDV iade taleplerinin azami 3 ay, temina-
ta bağlı iadelerin ise teminat mektubunun 

tesliminden itibaren bir hafta içinde ger-
çekleşmesini sağlayacak bir sisteme geçil-
mesinin beklendiğini dile getirdi. 
‘Turizm Acil Eylem Planı Destek Paketi’ne 
de değinen Büyükekşi, “Paketin güçlü 
ülke imajının, güçlü mal ve hizmet imajı-
nı destekleyeceğini ve Türk malı algısını 
güçlendireceğini biliyoruz. TİM olarak 
gerek yeni Türkiye markamız “Turkey 
Discover The Potential” ve gerek “Turkish 
Perspective” dergimizle beraber  aynı 
amaç için çalışıyoruz” dedi. 
Türkiye Ticaret Merkezleri projelerini de 
hatırlatan Büyükekşi, başta İran olmak 
üzere  BAE, ABD, İngiltere ve Almanya’da 
açmayı planladıklarını vurguladı. Büyü-
kekşi, İran’daki Türkiye Ticaret Merkezi 
için Tahran’da yer belirlediklerini ve 

yakında bununla ilgili protokol imzalaya-
caklarını açıkladı. 

Firmalar rekabet edebilmek için 
desteklenecek 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kü-
resel anlamda büyümede sıkıntı olduğunu 
dile getirerek ihracatçının sıkıntılarını 
bildiklerini vurguladı. Şimşek, toplantıda 
paylaşılan Eximbank kredileri konusunda 
ihracatçıya her türlü desteğin verileceğini 
kaydederek, “Diğer konularda da ihra-
catçılarımıza yönelik alacağımız tedbir 
ve destekleri konuşacağız. Ölçek büyüdü 
diye bir takım desteklerin verilmemesi-
ni doğru bulmuyorum. Küçük firmaları 
büyütmemiz, büyüğü de desteklememiz 
lazım” şeklinde konuştu.
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TİM Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu Toplantısı, Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 

Işık’ın katılımıyla 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 
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 ürettikleri-
nin farkındayız. Türk ihracatçısı, risk 
alabilen, değişikliklere hızlı cevap ve-
rebilen özellikleri ile küresel rakiple-
rinden ayrışıyor. Hükümetimiz ve re-
el sektörümüzün işbirliği ile 2002’de 
36 milyar dolardan aldığımız ihracatı, 
2014 yılında 158 milyar dolara çıkar-
dık. Çok daha önemlisi ihracatımızı 
nitelik anlamında da geliştirdik, iyi-
leştirdik.”

BAKAN IŞIK’TAN AR-GE 
DESTEĞİ İSTEDİK

İhracatçıların gümrük süreçle-
rinde karşılaştığı sorunlar ve 
çözüm önerilerini değerlen-

dirmek amacıyla, İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, İHKİB Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi, İDMİB Başkanı Mustafa 
Şenocak, birliklerin yönetim kurulu 
başkan yardımcıları ile yönetim ku-
rulu üyeleri ile İstanbul Gümrük ve 
Ticaret Bölge Başmüdürü, Başmüdür 
Yardımcıları ve bağlı gümrük mü-
dürlerinin katılımında bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda ilk sözü 
ev sahibi olarak İTKİB Yönetim Ku-
rulu Başkanları alarak, 2023 için he-
deflenen ihracatın gerçekleştirilmesi 
için ihracatın kolaylaştırılmasına 

yönelik çalışmaların yapılması ve bu 
hususların her fırsatta ilgili bakanlık-
lara  belirtilmesi gerektiğini ilettiler. 
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge 
Başmüdürü Halil İbrahim Bozkuş 
gümrükler ile ilgili yapılan çalışma-
lar hakkında bilgi vererek, Halkalı 
Gümrük Müdürlüğü’nün tahmini 
olarak Nisan ayı başında Çatalca’ya 
taşınacağını söyledi. Erenköy Güm-
rük Müdürlüğü’nün de bu konuda sı-
kıntılı olduğu, TOKİ ile birlikte güm-
rük için arsa bakıldığını belirterek, 
Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nün 
planlanan çalışmaların gerçekleşmesi 
halinde 3-4 yıl içerisinde lojistik bir 
merkez olabileceğini ifade etti.

GÜMRÜK MÜDÜRLERİ İLE 
İHRACAT ELE ALINDI  

THY KARGO’DAN İTKİB’E ZİYARET

THY Kargo Bölümü Başkanı 
Ahmet Türk ve ekibi İHKİB 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 

İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve İDMİB 
Başkanı Mustafa Şenocak’a bir ziya-
rette bulundu. Toplantıda THY kargo 
yüklemeleriyle ilgili sektörle işbirliği 
alanlarının neler olabileceğine ilişkin 
değerlendirmeler yapıldı. Toplantı-
nın başlangıcında THY Kargo Bölüm 
Başkanı Ahmet Türk tarafından THY 
kargo işlemleri ve kapasitesine ilişkin 
bilgiler verildi. Karşılıklı işbirliği ko-

nuları değerlendirilerek, öncelikle Bir-
lik üyelerinin kargo gönderilerinde bir 
standart olmadığı ve bir konsolidasyon 
sağlanmasının zor olması nedeniyle 
toplu bir işbirliğinin pek mümkün 
olmadığı belirtildi. Toplantıda birlik 
başkanları tarafından, sektörlerin THY 
kargo gönderilerinde sıklıkla karşılaş-
tığı belirli günlerdeki yoğunluk ve bu 
nedenle kargoların bölünmek duru-
munda kalması, ayrıca zaman zaman 
kolilerin kaybolması ya da zarar gör-
mesi gibi sorunlar da dile getirildi.

İhracatçı sektörlerin vergi uy-
gulamaları hakkında görüş ve 
önerilerini almak üzere TİM’in 

ev sahipliğinde, Gelir İdaresi Baş-
kanlığı (GİB) yetkilileriyle gerçek-
leştirilen toplantı, 10 Aralık’ta Dış 
Ticaret Kompleksi’nde düzenlendi. 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 
Başkan Vekili Süleyman Kocasert ile 
ihracatçı birliklerin Yönetim Kurulu 
Başkanları ve TİM Sektörler Konseyi 
üyelerinin katıldığı toplantıda, Gelir 
İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, vergi 
uygulamaları hakkında görüş ve öne-
rileri dinledi. İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle’nin de tekstil sektörüne ilişkin 
talepleri ilettiği toplantıda ayrıca, 
KDV, ÖTV, KKDF ve diğer vergi uy-
gulamalarındaki güncel uygulamalar 
masaya yatırıldı; önümüzdeki döneme 
ilişkin yapılması istenen değişiklikler 
ve güncellemelere ilişkin talepler, 
TİM tarafından hazırlanan bir dosya 
halinde yetkililere sunuldu.

İHRACATÇILARDAN 
GİB’E VERGİ DOSYASI
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İTHİB Başkanı İsmail Gülle de Rusya 
ile ilişkilerin bozulmasından en faz-
la etkilenecek sektörlerden birinin 

tekstil ve hazır giyim olduğunu belirte-
rek “Rusya ile gerilim var. Ancak ticaret 
devam etmeli, ticaret siyasetin ötesinde. 
Rusya’nın meseleyi ticaret tarafına getir-
mesini yanlış buluyoruz. Rusya ile köklü 
bağlarımız var. Burada siyasi sorunların 
ticarete dökülmesi yanlış. Bu tarz sorun-
lar ekonomik olarak bize verdiği zararlar 
kadar kendilerini de olumsuz etkiler. 
Başka bir deyişle bu gibi şeylerin yararı 
yok, zararı var. Bizim ihracatımız 10 
milyar dolar. Bunun 500 milyon doları 
Rusya’ya yapılıyor. Bu sorunun aşılması 
ve sektörün bu süreç boyunca en az zarar 
görmesi için de Rusya’ya ihracat yapan 
tekstil firmalarının görüşlerini alarak 
bir eylem planı oluşturmaya çalışıyoruz”  
şeklinde konuştu.

RUSYA ÇIKMAZINDA İTHİB YOL ARIYOR 

İRAN İLE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

TürkiyeveRusya
arasındavarolan
güçlüticariilişkiler
uçakdüşürmeolayı
ilebirliktekrizegirdi.
Tekstilsektörünün
önemlipazarlarından
biriolanRusya’dabaş
gösterenkrizinetkilerive
çözümleriüzerineİTHİB
hareketegeçti.

İTKİB’i oluşturan dört Birliği temsilen İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İTHİB Başkanı İsmail Gülle, İDMİB Başkanı 
Mustafa Şenocak ve İHİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hayri Diler 8 Aralık Çarşamba akşamı İstanbul Ticaret Odası, İstanbul 
Sanayi Odası ve tekstil hazır giyim sektörünün önde gelen derneklerinin yetkilileri ile yemekli bir toplantıda bir araya 
gelerek Rusya ile Türkiye arasında yaşanan krizin ihracata yönelik etkilerini ele aldılar. 

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Rusya’ya ihracat yapan firmalar ve sektörün önde 
gelen dernek yetkilileri ile yemekli bir toplantıda bir araya gelerek Rusya ile yaşanan krizin boyutunu ve yapılması 
gerekenleri ele aldı. 

İran - Türkiye İş Forumu’nda İTHİB Baş-
kanı İsmail Gülle yaptığı konuşmada iki 
ülke arasında iş imkanlarının gelişmesi 

için yapılan bu tarz etkinliklerin önemine vurgu 
yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin 
tekstil ve hazır giyim ihracatı yaklaşık olarak 30 
milyar düzeyini yakalamış bulunuyor. Türkiye 
tekstil ve hazır giyim sektörleri ihracatlarının 
büyük çoğunluğunu Avrupa Birliği ülkelerine 
yapıyor. Bu durum Türkiye’nin tekstil ve hazır 
giyim üretiminde ne kadar gelişmiş bir noktada 
olduğunun önemli bir göstergesi. Bu gelişmenin 
ardından uzun yıllara yayılan güçlü bir altyapı 
ve bilgi birikimi bulunuyor. Firmalarımız bu ge-
lişim ile sınırlı kalmayarak Afrika ve Avrupa’nın 

belki ülkelerinde de yatırımlara yöneldiler. 
İran’ın da Türkiye’nin bu gelişmiş tekstil ve ha-
zır giyim üretiminden yararlanmasını istiyoruz. 
İran ile sıcak dostluk ilişkilerimizin ticarete de 
yansıması bizim için çok önemli. İki ülke ara-
sında coğrafi yakınlık kadar kültürel yakınlığın 
ticari yakınlığa da yansımasını umuyoruz. Bu 
kadar ortak noktası olan Türkiye ile İran’ın iş-
birliklerini güçlendirmeleri kadar akılcı başka 
bir şey olamaz diye düşünüyorum. Geçmişte ya-
şanan siyasi nedenlerden dolayı iki ülke arasın-
da ticaret konusunda büyük eksikler yaşandı-
ğını görüyoruz. Son dönemde oluşan ortam ile 
birlikte tüm dünyanın gözünün İran pazarına 
yöneldiğini gözlemliyoruz.”
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SURİYELİ ÇOCUK İŞÇİ
Türkiye’deuluslararasımarkalaraüretimyapanhazırgiyimvetekstilfirmalarınınSuriyeliçocuk
işçiçalıştırdıklarınadairhaberleresektördenserttepkigeldi.ButarzhaberlerinTürkiye’ninrakipleri
tarafındankasıtlıolarakortayaatıldığıkaydediliyor.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İs-
mail Gülle Türk tekstil sektörünün 
son zamanlarda bir karalama kam-

panyası ile karşı karşıya olduğunu söy-
ledi. H&M ve Next’e üretim yapan fir-
malarda Suriyeli çocuk işçi çalıştırıldı-
ğına ilişkin haberlerin Türkiye’ye karşı 
yapılmış planlı operasyonun parçası ol-
duğunu belirten Gülle,  “Bu tür iddialar  
90’lı yıllarda kaldı. Türkiye bu konuları 
çoktan aştı. Türk tekstil sektörü 
Avrupa Birliği’nin ikinci büyük 
üreticisi konumunda. 
Biz buralara gelmek 
için son derece ge-
lişmiş teknolojilere 
yatırımlar yaptık, 
işyerlerimizde 
ILO kurallarını 
çok sıkı bir şek-
lide uyguladık. 
Dünya standart-
larında, kaliteli 
ürünler ürettiği-
miz için AB bizi 
tercih ediyor. Ucuz 
işçi çalıştırdığımız 
için değil. Hal böyle 
iken ortaya atılan ha-
berler tam bir karalama 
kampanyasıdır” dedi. 

Türk tekstili karalama 
kampanyası ile yüz yüze 
Türk firmalarının üretim yaptığı 
global markaların da tedarikçilerini 
çok sıkı bir denetime tabi tuttuğunu 
da hatırlatan İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu 
haberin doğru olduğuna inanmıyoruz. 
Kasıtlı ve belli bir amaca hizmet ettiği 

Mısır’a ihraç edilen belirli 
ürünler için Mısır Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından 

“Üretici Kayıt Sistemi” uygulaması 
başlattı. İlk olarak 31 Aralık 2015 ta-
rihinde duyurulmuş olan ve 16 Ocak 
2016 tarihinde alınan yeni bir karar ile 
güncellenen söz konusu uygulamanın 
16 Mart 2016 tarihinde itibaren uygu-
lanmasına başlanılacak. Hazır giyim 
ve konfeksiyon ürünlerinin neredeyse 
tamamına uygulanacak uygulamanın 
tarifeli pamuklu dokuma kumaşlar, ta-
rifeli suni filament ipliklerden dokun-
muş kumaşlar gibi tekstil ürünlerinin 
yanı sıra tarifeli halıların tamamını 
kapsıyor. Söz konusu uygulamaya göre; 
Mısır’a mal ihraç eden ülke üreticile-
rinin veya ticari marka sahiplerinin, 

Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi 
- GOEIC’ye kayıt yaptırmaları gereki-
yor. Sisteme kayıtlı fabrikalarda üretil-
memiş veya sisteme kayıtlı ticari marka 
sahibi firmalardan ithal edilmemiş 
ürünlerin Mısır iç piyasasına girişine 
izin verilmeyecek. Kayıt sistemi sadece 
fabrikaları veya başka fabrikalara üre-
tim yaptıran ticari marka sahibi firma-
ları kapsıyor. Dolayısıyla sadece alım 
satım ile uğraşan ve ticari markaları 
bulunmayan dış ticaret firmaları kayıt 
yaptıramayacak. Bu firmaların Mısır’a 
ihracat yapabilmeleri için ürünleri al-
dıkları üreticilerin sisteme kayıt olma-
ları gerekiyor. Söz konusu uygulama 16 
Mart 2016 tarihinde başlayacağından, 
kayıt başvuru sürecinin bu tarihten ön-
ce tamamlanması gerekiyor.

HABERLERİ KURGU

görüşündeyiz. Adı 
geçen firmalar da dünya-

nın sayılı markaları, onların böyle bir 
üretime sıcak bakmayacağına inanıyo-
ruz. Global markalar ile iç içe çalışan 
sektörümüzde elektrik prizinin yerden 
yüksekliği bile kurallara göre dizayn 
edilirken, kayıt dışı ve çocuk işçi çalış-
tırdığı iddiaları ile karşı karşıya kalmak 
son derece üzücü. Geçmişte de böyle 
karalama kampanyaları ile karşı karşı-

ya kaldık. Ancak doğru olmadığı ortada 
ki Türkiye AB’nin ikinci en büyük üre-
ticisi oldu.

Suriyelilere çalışma izni geliyor
Sektördeki birçok firmanın işçi bul-
makta zorlandığını anlatan İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, Suriyelilere ça-
lışma izni verilmesinin doğru bir karar 
olduğunu belirtti. Gülle sözlerine şöyle 
devam etti: ‘’Sektörümüz emek yoğun 

sektör olduğundan Suriyeliler bu açığı 
kapatabilir. Geç bile kalınmış bir karar. 
Zaten bir kısmı sosyal haklardan yok-
sun bir şekilde istihdam ediliyor. Kayıt 
altına alınmasıyla bu insanların hakları 
yenmemiş ve bunun önüne geçilmiş 
olur. En az asgari ücrete çalıştırılırlar. 
Bu karar daha önce alınmış olsa, o in-
sanlar Avrupa’ya gitmek için o durum-
lara düşmez, belki de Aylan bebekler 
ölmezdi.”

MISIR’DAN İHRACATA ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ

İTHİBBaşkanı
İsmailGülle:“Global

markalarileiçiçeçalışan
sektörümüzünçocukişçi
çalıştırdığıiddialarıile

karşıkarşıyakalmasıüzücü.
Geçmiştedeböylekaralama
kampanyalarıilekarşılaştık.
Doğruolmadığıortadaki
TürkiyeAB’ninikinci

enbüyük
üreticisioldu.”
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Evtekstilsektöründekigücünühergeçengün
artıranTürkiye,dünyanınenbüyükevtekstilfuarı
HeimtextilFrankfurt’a210firmailerekorkatılım
sağladı.

REKOR KATILIM 

KUMAŞ SEKTÖRÜ
AVRUPA’YA LONDRA’DAN
AÇILIYOR 

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 ziyaretçileri-
ne açan fuarda, mobilya kumaşlarından 
yatak ekipmanlarına, duvar kağıtları ve 
duvar kaplamalarından mutfak tekstiline 
kadar birçok ürün sergilendi. Fuarı ticaret 
amacıyla gelenlerin yanı sıra, dünyanın 
dört bir tarafından tasarımcılar, stilistleri, 
medya mensupları ve öğrenciler de takip 
ediyor. Heimtextil Fuarı, uluslararası 
niteliği ile Türk ev tekstili için önemli bir 
pazar ve ciro fırsatı oluşturuyor. Türk ev 
tekstili üreticileri 70’li yılların başından 
itibaren, bu önemli etkinlikte yer alıyor. 
Sadece son 5 yılda Türk katılımcıların bu 
fuarda kullandıkları alan dikkate alındı-
ğında, her yıl toplam metrekarenin yüzde 
10’unun üstünde bir katılım gerçekleşti-
rildiği dikkat çekiyor. 2015 yılında 159 ka-
tılımcı ile fuarda yer alan Türkiye, fuarın 

Avrupa’nın tekstil üreticilerini, ta-
sarımcılarını ve distribütörlerini 
tek çatı altında toplayan Londra 

Tekstil Fuarı’na Türkiye’nin en büyük 
tekstil firmaları yine yoğun ilgi gösterdi. 
Yılda iki defa düzenlenen Londra Tekstil 
Fuarı’nın bu yılki ilk dönemi 13-14 Ocak 
tarihleri arasında düzenlendi. Fuara 
İTKİB milli katılım organizasyonu ile 
Türkiye’den 42 tekstil firması katıldı. 
Londra Tekstil Fuarı, 14 dönemdir tüm 
Avrupa’dan gelen tekstil üreticileri, ta-
sarımcıları ve distribütörlerini tek çatı 
altında toplayan ve Londra’da düzenle-
nen en büyük ve en prestijli tekstil fuarı 
konumunda bulunuyor. Başta İtalya, 
İngiltere, İspanya, Fransa ve Portekiz 
gibi Avrupa ülkelerinden olmak üzere, 
Japonya ve Türkiye’den firma, acenta, 
alıcı ve tasarımcılar ile her yıl Ocak ve 
Temmuz dönemlerinde düzenlenen The 
London Textile Fair, Avrupa tekstil pa-
zarı için önemli bir giriş noktası teşkil 
ediyor.  

210
Türkiye’denfuara
katılanfirma
sayısı

Sadeceson
5yıldaTürk
katılımcıların
bufuarda
kullandıkları
alandikkate
alındığında,
heryıltoplam
metrekare’nin
%10’ununüstünde
birkatılım
gerçekleştirildiği
dikkatçekiyor.

bu döneminde 210 firma ile fuarda temsil 
edildi. Fuarda Türk firmaları bir önceki 
yıla göre 4 bin 500 metrekare daha fazla 
alanda temsil edildi.

Türkiye’den yoğun ilgi
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. Frankfurt 
Heimtextil’in 2016 bir önceki yıla göre 

HEIMTEXTIL’E
TÜRKİYE’DEN

ziyaretçi ve katılımcı sayısında belirgin 
bir artış yakaladığı kaydedildi. 2015 yı-
lında 2 bin 866 firmanın katılımcı olarak 
yer aldığı Heimtextil Fuarı’na bu yıl 2 
bin 866 firmanın katıldığı görüldü. 69 
ülkeden fuara katılımın oldukça memnun 
edici olduğunu belirten fuar düzenleyicisi 
Messe Frankfurt’un CEO’su Detler Braun, 
Heimtextil’in tekstil sektörü için küresel 
bir buluşma yeri olduğu bir daha kanıt-
lanmış oldu dedi. 

Türk tekstilcileri
dünyaya örnek oluyor 
Türkiye’den tekstil firmalarının Heim-
textil gibi ev tekstili konusunda önemli 
bir fuarda bu denli yüksek bir katılımla 
katılmalarının önemine değinen İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, 210 Türk firma-
sının bu fuara katılmasının kendilerini 
oldukça mutlu ettiğini dile getirdi. Bu 
firmaların fuarda sergiledikleri ürün-
ler ile kendilerini onurlandırdıklarını 
söyleyen Gülle, “Bütün firmalarımız 
birbirinden başarılıydı. Bu anlamda 
firmalarımızın fuarın hakkını verdiğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Firmalarımız, 
ürettikleri ürünler ile fuarda örnek oldu. 
Bundan yıllar önce bu fuara gittiğimiz-
de oradaki kumaşlara, perdelere gıpta 
ile bakardık. Hatta çoğu arkadaşımız 
da onlardan ithalat yapardı. Şimdi bu 
stantlarda kendi ülkemizin mallarını 
görüyoruz. Artık bizim firmalarımızın 
ürettiği ürünler dikkat çekiyor. Türkiye 
Ar-Ge konusunda son yıllarda içerisinde 
yaptığı yatırımların meyvelerini almaya 
başladı” dedi.

İTHİB, tanıtımı elden 
bırakmıyor
İngiltere’nin Londra şehrinde düzen-
lenen Londra Tekstil Fuarı esnasında 
İTKİB tarafından düzenlenen organi-
zasyon kapsamında çeşitli tanıtım faa-
liyetlerine de yer verilerek Türk tekstil 
sektörünün yurtdışındaki bilinirliğinin 
ve kalite algısının yükseltilmesi hedef-
lendi. Katılımcı firmaların yer aldığı 
salon önünde ve girişinde iki adet ban-
ner kurularak rezervasyonlar yapılırken 
çeşitli tanıtım hizmetleri de İTKİB ta-
rafından gerçekleştirildi. Milli katılım 
organizasyonu içerisinde yer alan fir-
maların detaylarının yer aldığı katalog 
da İTKİB info standında ve fuarın diğer 
alanlarında ziyaretçilere ücretsiz olarak 
dağıtıldı. Etkinliğin tekstil sektöründe 
İngiltere’nin en önemli fuarı konu-
munda olduğuna değinen katılımcılar, 
sektörde faaliyet gösteren tüm aktörler 
tarafından fuarın takip edildiğini kay-
dettiler. 

10%
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TürkkumaşlarınayoğunilginingösterildiğiPVParisFuarı’nda,fuarıntüm
bölümlerindetoplam144katılımcıylaTürkiye,İtalyaveFransa’dansonra
üçüncübüyükkatılımgösterenülkeoldu.

PV PARİS’İ
TÜRK KUMAŞLARI

TEKSTİL’İN ALMANYA ŞÖLENİ

RENKLENDİRİYOR

Fuarda Türkiye tüm alt sektörlerde 
144 üretici ile temsil edilirken; 
İTHİB tarafından milli katılım 

düzenlenen etkinliğin hazır giyim ku-
maşlarına yönelik alt fuarı Premiere 
Vision Fabrics’te 26’sı milli, 48’i birey-
sel katılımda olmak üzere 74 üretici ile 
temsil edildi. Fuarın ilk günü olan 16 
Şubat tarihinde, Paris Türkiye Büyükel-
çisi Hakkı Akil tarafından; Paris Ticaret 
Başmüşaviri Müge Varol Ilıcak, İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bi-
lici eşliğinde fuara Türkiye’den katılan 
firmalar ziyaret edildi ve fuardaki ticari 
temaslarla ilgili görüşleri alındı. 

Türk kumaşı dünya ile 
buluşuyor 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, PV Paris 
Fuarı vasıtası ile hem AB ülkelerine ih-
racatı artırmak, hem de dünyanın her 
tarafından gelen alıcılarla buluşmak 
adına fuarda yeni kreasyonları tanıttıkla-
rını belirterek, fuara Türkiye’den her yıl 
katılımcı sayısının arttığını dile getirdi. 
Gülle ‘Bu yıl diğer katılımcılarla beraber 
72’si tekstil alanındaki üreticiler olmak 
üzere 144 firmamız katılıyor. Bizim açı-
mızdan son derece önemli. Türkiye bu 
fuarın üçüncü büyük katılımcısı oluyor. 
Bu da bizler için son derece önemli’ dedi. 
Gülle, bu önemli arenada pazarla ilgili 
çok büyük avantajları olduğunu ve bunu 
sonuna kadar kullanmak istediklerini be-
lirterek ‘Türkiye’nin en azından bu yılki 
ihracat hedefimizi yüzde 10 artırmak ar-
zusundayız. Bu yönde de çalışmalarımız 

Almanya’nın en büyük tekstil 
fuarı olan Munich Fabric Start 
Fuarı’na Türk tekstil firmaları 

yoğun ilgi gösterdi.  Türkiye’den 22’si 
İTHİB milli katılımında olmak üzere 
158 tekstil firması fuarda yer aldı. Üç 
gün boyunca uluslararası tasarımcılar, 
alıcılar ve ürün yöneticileri için merkezi 
bir platform olan Munich Fabric Start, 
“Fabrics”, “Additionals”, “Bluezone” ve 
“Design Studios” bölümlerinden olu-
şuyor. “BlueZone” adı verilen bölümde 
denim kumaş üretimi yapan firmalara 
yer veriliyor. Fuar alanında ülke ve fir-
ma tanıtımlarını gerçekleştiren İTHİB, 
milli katılım organizasyonu içerisinde 
yer alan firmaların bilgilerinin yer aldığı 
kataloğu, info standında ve fuarın diğer 
alanlarında ziyaretçilere ücretsiz olarak 
dağıtıyor. İTHİB bu fuarla Türk tekstili-

yürütülüyor’ dedi. Milli katılım olarak 
26 firma getirdiklerini, katılan firmala-
rın hepsinin ülkenin önemli üreticileri 
olduğunu ve fuar organizasyonlarına 
Tekstil İhracatçılar Birliği olarak tüm 
üyelerini pazarlara sokma, oralarda kal-
ma adına da büyük bir çalışma içerisinde 
olduklarını belirten Gülle, ‘Özellikle İran 
pazarında pozisyon almak burada ihra-
catımızı artırmak istiyoruz. Amerika’daki 
pazardan faydalanmak ve bunu geliştir-
mek istiyoruz. Bu açıdan bizim için çok 

 144

52Ülke

BİN720  
  Katılımcı

60 BİN
Ziyaretçi

Türkiye

firmaileİtalya
veFransa’dan
sonra3.büyük
katılımcı

çalışmamız gereken, çok yol almamız 
gereken bir yıl’ diye konuştu.

İTHİB Trend Alanı göz 
doldurdu
Tanıtım çalışmalarının ana kalemi ola-
rak; Türkiye’den fuara katılan tekstil 
üreticisi firmalarının koleksiyonlarının 
fuar ziyaretçilerine tek bir çatı altında 
sunulabilmesi ve kolay erişim sağlana-
bilmesi amacıyla İTHİB tarafından bir 
trend alanı da oluşturuldu. Premiere 
Vision Fabrics fuarında Türkiye katılım-
cılarına özel hazırlanan “trend”,“lounge” 
alanları organizasyonları, dikkat çekici 
ilan çalışmaları ile dünyanın dört bir kö-
şesinden alıcıların Türkiye’den üreticiler 
ile buluşturulması hedeflendi.
Fuar idaresi, 2015 Şubat dönemiyle baş-
ladığı basılı katalog dağıtımına son ver-
diği için katılımcıların detaylı bilgilerine 

nin en büyük ihracatçılardan biri olduğu 
Avrupa pazarıyla üreticilerin buluşması 
ve bu pazardaki konumunu güçlendiri-

lerek 2023 için hedeflenen ihracat ra-
kamlarına ulaşabilmek için etkin ticari 
bağlantılar kurmayı hedefliyor.

www.premierevision. com adresinden 
ve akıllı telefon uygulamalarından ula-
şılabiliyor. Ürün sınıflarına göre firma 
unvanları ve stand numaraları ise res-
mi fuar rehberi üzerinden ziyaretçilere 
ulaştırılıyor.
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İTHİB ve OTİAD işbirliği ile dü- 
zenlenen geleneksel ‘Günaydın 
Osmanbey’ kahvaltısı, Osman-

bey hazır giyim ve tekstil sektörünün 
ileri gelenlerini bir araya getirdi. 9 
Aralık’ta Hilton Bomonti’de bir araya 
gelen sektör temsilcileri, Moda Tasa-
rımcısı Hakan Akkaya’nın 2016-2017 
Kumaş Trendleri sunumunu izledi. 
Türkiye’nin önde gelen modacıların-
dan Hakan Akkaya’nın konuşmacı 
olarak yer aldığı etkinlikte, kumaş 
trendlerinin 2016-17 kış öngörüleri 
anlatıldı. Etkinliğe İTHİB Başkanı İs-
mail Gülle, İSO Yönetim Kurulu Üyesi 
ve OTİAD eski Başkanı Ali Ulvi Orhan, 
OTİAD Başkanı İlker Karataş, TTTSD 
Başkanı ve İTHİB Yönetim Kurulu 
Üyesi Vehbi Canpolat, Şenol Aras, 
Muhammet Yenel, firma temsilcileri 
ve sektörün önde gelen kuruluş ve 

İTHİB, OTİAD İLE KAHVALTIDA BULUŞTU 
İTHİBveOTİADişbirliğiiledüzenlenengeleneksel‘GünaydınOsmanbey’kahvaltısı,Osmanbeyhazır
giyimvetekstilsektörününilerigelenlerinibirarayagetirdi.HiltonBomonti’debirarayagelensektör
temsilcileri,ModaTasarımcısıHakanAkkaya’nın2016-2017KumaşTrendlerisunumunuizledi.

İTKİB İTA’DAN RENK ÖLÇÜM SEMİNERİ TEKNİK TEKSTİL İÇİN
YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Türk teknik tekstil sektörü, her 
geçen gün büyüyen iş hacmi ve 
ihracatıyla Türkiye’nin tekstil 

kapasitesini ve potansiyelini yükselt-
meye devam ediyor. İTHİB Yönetim 
Kurulu üyeleri ve sektörün temsilcileri, 
15 Şubat günü bir araya gelerek Türk 
teknik tekstil sektörünün rekabetçi-
liğinin ve temsil açısından kurumsal 
altyapısının nasıl iyileştirilebileceğini 
masaya yatırdı. Toplantının devamın-

da Avrupa Teknoloji Platformu Genel 
Sekreteri LutzWalter ile İTA İstanbul 
ve Aaachen Üniversitesi Temsilcileri de 
katılım sağladı. LutzWalter, Avrupa’nın 
teknik tekstil alanındaki gelişiminin 
kaynaklarını açıklarken, Avrupa Tekno-
loji Platformu’nun kuruluş amacını ve 
sektöre olan katkısını anlattı. İTA İstan-
bul temsilcileri ise İTA’nın yeni yüzü sa-
yesinde Türk teknik tekstil sektörünün 
gelişim hızının artacağını ifade ettiler.

İTKİB İTA, “Tekstil Endüstrisinde 
Renk Ölçümü” semineri ile sektör 
temsilcilerini Tekstilpark’ta bu-

luşturdu. Kem Color Tekstil Boya ve 
Kimyasalları A.Ş.’den Dr. Kamil Acar 
tarafından verilen eğitim semineri, 
boyahane müdürleri ve şefleri, kalite 
operatörleri ve laborantların katılımıyla 
dört oturumda gerçekleştirildi. Semi-
nerde renk kavramından yola çıkılarak 
rengin sayısallaştırılması, renk karşı-
laştırma esasları ve formülasyonları ile 
reçete hesaplamalarının nasıl yapıldığı 
üzerinde duruldu. Ayrıca renk ölçümü-

nün tekstil endüstrisinde kullanımı ör-
neklendirilerek, boyarmadde kalibras-
yon serilerinin nasıl daha sağlıklı olarak 
yapılabileceği de katılımcılara anlatıldı. 
Seminer sonunda ise laboratuvar ve 
işletme arasındaki uyumsuzlukların 
nasıl kontrol edilebileceği hakkındaki 
kriterler üzerinde tartışıldı. Seminerin 
ilk bölümünde rengin sayısallaştırılması 
için ışık, cisim ve gözlemciden oluşan 
görsel sistemin bulunması gerekliliğine 
dikkat çeken Dr. Kamil Acar, görsel 
sistemi oluşturan bu üç unsuru tek tek 
detaylandırdı. 

isimleri katıldı. Etkinlikte konuşan İsmail 
Gülle, krizlere alışık bir sektör oldukları-
nı belirterek, “Hepinizin bildiği ve alıştığı 
bu krizler hayatımızda o kadar çok oldu 
ki, onun için ah edip vah etmiyoruz. 
Çünkü biz her krizden başarıyla çıkabil-
meyi başarmış bir sektörüz. Rusya krizi 
ile ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarıyla 
yakın temas halindeyiz, onların önerile-
rini ve görüşlerini alıyoruz. Sektörümüze 
etkilerini en aza indirmek, çözüm ve öne-
rilerinizi en üst düzeyde dile getirmek ve 
uygulamaya koymak için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Bir de asgari ücret 
konusu hepimizi ilgilendiren önemli bir 
konu. En çok tekstil sektörünü etkile-
yecek bir konu. 1 Ocak 2016 itibarıyla 
başlayacak, bundan kimsenin şüphesi 
yok. Bizim çalışanlarımıza fazla para ver-
memek gibi bir derdimiz yok. Bununla 
gurur duyarız. Kazanıp da insanlarla bu-

nu paylaşmak kadar güzel bir duygu var 
mı? Bakanlarımızla görüştük bu konuda 
da yardımcı olacakları sözünü aldık, 
180 lira destek vereceklerini söylediler” 

ifadelerini kullandı. İlker Karataş günün 
anısına Hakan Akkaya’ya seramik bir 
tabak takdim etti ve sunumundan dolayı 
teşekkür etti.
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AKİB çatısı altında bulunan sekiz 
ihracatçı birliğinden biri olan 
Akdeniz Tekstil ve Hammaddele-

ri İhracatçıları Birliği tarafından dokuma 
kumaş üretiminde tasarımcı kimliğinin 
güçlenmesine yardımcı olacak tasarımcı 
adaylarını keşfetmek ve tasarımcılara 
kendilerini ifade etme şansı vermek 
amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarış-
ması Ödül Töreni 4 Kasım Çarşamba 
gecesi Adana Sheraton Otel’de gerçek-
leştirildi. ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç’ın 
evsahipliğindeki etkinliğe Adana Valisi 
Mustafa Büyük, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü ve TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle ve Akdeniz bölgesi-
nin önde gelen firmalarının yöneticileri 
katıldı. Kumaş tasarımı alanında ilerle-
mek isteyen genç yeteneklerin sektöre 
kazandırılmasına fırsat veren yarışmada 
‘Öğrenci’ ve ‘Genel’ kategorilerinde yarı-
şan tasarımcılardan birinciye 10 bin lira, 
ikinciye 7 bin lira ve üçüncüye 4 bin lira 
para ödülü verilirken, öğrenci kategorisi 
kazananlarına yurtdışında eğitim imkanı 
sağlandı. Öğrenci kategorisinde Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nden Tuğçe Aşık bi-
rinci, Uğur Özmiş ikinci ve Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Berk 
Gümüş Terazili üçüncü olarak dereceye 
girdi. 

AKDENİZ’DE TASARIM RÜZGARI ESTİ 
AkdenizTekstilveHammaddeleriİhracatçılarıBirliğitarafındandördüncüsüdüzenlenenATHİB
DokumaKumaşTasarımYarışmasıÖdülTöreniiletasarımcılarödüllerinekavuştu.Ödültöreninde
İTHİBBaşkanıİsmailGüllededereceyegirentasarımcılaraödülverdi.

TİMtarafından2016yılıihracathedeflerinideğerlendirmekdüzenlenenİstişareToplantısınaEkonomi
BakanıMustafaElitaşbaşkanlıketti.İhracatçılarbelirlenenihracathedeflerineulaşmakiçinyapılması
gerekenleridetaylıbirşekildeelealdılar.

EKONOMİ BAKANI ELİTAŞ:
KAYBIN NEDENİ PARİTEDEKİ DÜŞÜŞ

TİM tarafından 2016 yılı ihracat 
hedeflerini değerlendirmek 
üzere düzenlenen İstişare Top-

lantısına Ekonomi Bakanı Mustafa 
Elitaş Başkanlık etti. İhracatçılar be-
lirlenen ihracat hedeflerine ulaşmak 
için yapılması gerekenleri detaylı 
bir şekilde ele aldılar. Toplantıda bir 

konuşma yapan Mustafa Elitaş, 2015 
yılının hem Türkiye’nin çevresinde 
yaşanan gelişmeler ile içeride yaşanan 
dinamiklerin değişmesiyle farklı bir 
ortam içerisinde geçtiğini ifade ede-
rek “2015’te iki seçim, son 2 yılda ise 
cumhurbaşkanlığı seçimi de dahil 4 
seçim gerçekleştirdik. Bu sürede is-

tikrarı ve güveni elden bırakmayarak, 
mali disiplinden taviz vermeyerek, 
dünyadaki olumsuzluklara rağmen bü-
yük bir başarı hikayesi ortaya koyduk” 
şeklinde konuştu. Mustafa Elitaş, 2015 
yılı ihracatında 2014 yılına göre para-
sal yönden 8,7 civarında bir daralma 
ortaya çıktığını belirterek, bunun en 

büyük nedenlerinden birisinin parite 
etkisi olduğuna vurgu yaptı. Elitaş, 
‘Bizim hesaplarımıza göre 12,9 mil-
yar dolarlık pariteden dolayı ihracat 
kaybı ile karşı karşıya kaldık. Ancak 
esasa baktığımızda miktar cinsinden 
ihracatın yüzde 2 arttığını görüyoruz” 
şeklinde konuştu.
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“Türk Tekstil sektörü için tanıtım ve 
ticari faaliyetler yoluyla ABD pazarına 
girişini kolaylaştırmaya yönelik çalışma-
lar” yürütmeyi hedefliyor. Bu doğrultu-
da İTHİB, mevcut ihracat pazarları ara-
sında ABD olan veya ABD’yi hedef pazar 
olarak gören Türk tekstil firmalarının 
temsilcileri bahse konu olan tanıtım 
ve ticari faaliyetleri hakkında öneri ve 
fikirler için bir araya geldi. Toplantıda 
küresel rekabette güçlü oyuncu olmak 

ABD’YE İHRACATTA ISRARLIYIZ
İTHİB,tekstilsektörününABD’desahipolduğurekabetgücünüveekonomidenaldığıpayıartırmaküzere
ülkeyeihracatyapanfirmalarlabuluştu.ToplantılarsonucundaİTHİBilefirmatemsilcilerikısa,ortave
uzunvadeliplanlarhazırlayarakbiryolharitasıoluşturulmasındahemfikiroldular.

Türkiye ihracatında Ekonomi 
Bakanlığı tarafından belirlenen 
hedef pazarlar listesinde yer alan 

Amerika Birleşik Devletleri, ihracata iv-
me kazandırma yolunda büyük fırsatlar 
sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, 
2014 yılında Türkiye’nin tekstil ihraca-
tında 328 milyon 128 bin 427 dolar ile 
6’ncı sırada yer aldı. 2013 yılı ihracatı 
ile karşılaştırıldığında Türkiye tekstil 
sektörünün ABD’ye ihracatını yüzde 
6.2 oranında artırdığını görüyoruz. Bu 
artışını devam ettirmek isteyen İTHİB, 
ABD’ye ihracat yapan Türk tekstil fir-
malarıyla bir araya geldi. İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle Başkanlığında, İTHİB Baş-
kan Yardımcıları Fatih Bilici ile Ahmet 
Öksüz koordinatörlüğünde gerçekleşen 
toplantıya hem yönetim kurulu üyeleri 
hem de firma temsilcileri tarafından 
geniş katılım sağlandı. İTHİB, dünya ve 
ABD pazarından daha fazla pay alarak 
sektörümüzün küresel rekabetçiliğini 
güçlendirmek amacıyla 2016 yılı için 

adına Türk tekstil sektörünün tanıtım 
faaliyetleri konusunda birçok başlık ele 
alındı.

ABD’ye ihracatta yol haritası
Yönetim kurulu üyeleri ile firma tem-
silcileri kısa, orta ve uzun vadeli planlar 
hazırlayarak bir yol haritası oluşturulma-
sında hemfikir oldular. Reklam ve tanı-
tım çalışmalarına ağırlık vermek isteyen 
İTHİB’e firma temsilcilerinden destek 

geldi. “Fast fashion” kavramının ABD’de 
son derece önemli olması sebebiyle, Türk 
tekstil ürünlerinin sadece basic ürünler 
için değil, Fast fashion’da da kullanımı-
nın yaygınlaştırılması yönünde çalışma-
lar yapılması toplantıda dile getirilen 
fikirlerden oldu. Toplantılarda taraflar 
arasında ABD’li firmaların ürünlerini 
Türkiye’den tedarik etmesi için nelere 
dikkat edilmesi gerektiği de masaya ya-
tırıldı. 

Fuarlara katılımla
sinerji elde edilecek 
Fransa’nın en önemli fuarlarından olan 
Premiere Vision Fuarı’nın New York 
durağına da Türk firmalarının Paris’e 
olduğu gibi buraya da önem verilmesi ve 
katılım sağlamalarının gerekliliği top-
lantıda ele alınan başlıklar arasındaydı. 
Premiere Vision New York’ta elde edi-
lecek sinerji ile Türk tekstil sektörünün 
tanıtımına artı puan kazandıracağı firma 
temsilcileri tarafından da kabul gördü.

TEKSTİL FUARLARINA AJANDANIZDA YER AÇIN 

Dubai International Textile Fair – Tekstil, Hazır Giyim (B)
16-17 Nisan, Dubai, BAE

Indo Intertex, Inatex, Indo Dyechem, Technitex, Indo Texprint, Indo 
Loundry – Tekstil, Hazır Giyim, Kumaş, Teknik Tekstil (B)
20-23 Nisan, Jakarta, ENDONEZYA

Igatex Pakistan – Tekstil Makineleri (B)
20-23 Nisan, Lahor, PAKİSTAN

Babywelt – Bebek ve Çocuk Ürünleri (B)
22-24 Nisan, Rhein-Ruhr, ALMANYA

Bangladesh Denim Expo – Hazır Giyim, Tekstil (B)
25-26 Nisan, Dakka, BANGLADEŞ

Jitac European Textile Fair – Tekstil, Hazır Giyim (B)
26-28 Nisan, Tokyo, JAPONYA

Proposte – Ev Tekstili, Kumaş (P)
1 – 2 Nisan, Como, İTALYA 

Inlegmash – Tekstil (B)
1 Nisan, Moskova, RUSYA 

Emitex, Confemaq, Simatex – Tekstil, konfeksiyon (B)
5-7 Nisan, Buenos Aires, ARJANTİN

Baltic Fashion & Textile Tekstil, Hazır Giyim, Deri, Ayakkabı (B)
7-9 Nisan, Riga, LETONYA

Salone Internazionale Del Mobile Milano
Mobilya, İç Dizayn (B)
12-17 Nisan, Milano, İTALYA

High Point Market – Ev Tekstili, Mobilya (B)
16-21 Nisan, N.Carolina, ABD

(P) : Prestijli Fuar - (B) : Bireysel Katılım
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EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ 
JAPONYA’YA ODAKLANDI 

AB piyasasındaki daralma, Rusya ve Uk-
rayna’daki istikrarsızlık, Ortadoğu piya-
sasına mal satılmasını zorlaştıran Suriye 

ve Irak’taki gerginlikler, Mısır ve Libya’da yaşa-
nan sorunlar, düşen petrol fiyatlarının var olan 
pazarlarımızdaki alım gücüne olumsuz etkileri, 
Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkiler-
ken, ev tekstili oyuncularını da alternatif pazar 
arayışlarına yöneltiyor. Bundan yola çıkan ev 
tekstilciler, alım gücü yüksek, ev tekstilinde net 
ithalatçı konumunda bulunan ve Türkiye pazar 
payının ortalamaların altında olduğu ülkelere 
yönelmeyi hedefliyor. Hedef ülkelerin başında 
Japonya, Çin, Kanada, Brezilya, Arjantin, Gü-

ney Afrika geliyor. İran’da yaşanması beklenen 
olumlu gelişmeler ise bu ülkeyi her zamankin-
den çok daha cazip kılıyor. Bu çerçevede İTHİB, 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 
Interior Lifestyle Fuarına Türkiye’den milli ka-
tılım düzenlenmesi için çalışmalar yürütüyor. 
Uzakdoğu piyasasında ev tekstili sektörünün 
aldığı payı arttırmak ve alım gücü yüksek ül-
kelerde yeni pazarlar oluşturabilmek amacıyla 
düzenlenecek olan 1 – 3 Haziran 2016 tarihleri 
arasında fuara, milli katılımın destek onayı, 
Ekonomi Bakanlığı’ndan çıktı. Hedef pazar olan 
Japonya’da gerçekleştirilecek fuara,  Ekonomi 
Bakanlığı yüzde 70 oranında destek veriyor.  

ÖRGÜ İĞNE 
İTHALATINDA DÜŞÜŞ 

Türk örme sanayinde kullanılan örgü makine-
lerine ait dilli örgü iğnelerinin 2015 yılı ithalat 
rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna gö-

re 2014 yılında 37,1 milyon dolar karşılığında toplam 
131,1 ton örgü iğnesi ithal eden örme sanayinin ithalatı 
2015 yılında dolar bazında 31,6 milyon dolar, miktar 
olarak ise 123,8 ton olarak gerçekleşti. Düşüş oranı ise 
miktarda yüzde 5,6 seviyelerinde. Türk örme sanayi-
nin dilli örgü iğneleri ithalatında en büyük tedarikçisi 
Almanya olmayı sürdürüyor. Zirvedeki yerini koruyan 
Almanya’dan 2015 yılında 45,5 ton örgü iğnesi ithala-
tı yapıldı. Bu ithalatın parasal büyüklüğü 19,6 milyon 
dolar. Türkiye’nin örgü iğne ithalatında 2015 itibarıyla 
Almanya’nın payı 36,7 oldu. 2015 yılında değer bazın-
da yani dolar olarak ikinci en fazla iğne ithalatı Güney 
Kore’den yapıldı.
Miktar bazında ise Çin ikinci sırada geldi. Miktarda 
yüzde 26,9’luk paya sahip olan Güney Kore’den 2015 
yılında 33,2 ton iğne ithal edildi. İthal edilen örgü iğne-
lerinin miktarı bakımından ikinci, dolar bazında üçüncü 
sıradaki tedarikçi Çin’dir. Bu ülkeden 2015 yılında top-
lam değeri 3,6 milyon dolar olan 36,5 ton örgü iğnesi 
ithal edildi. Çin’in toplam ithalattaki payı ise yüzde 29,5. 
Her üç ülkenin toplam ithalatımızdaki payı ise 93,1 ola-
rak kayda geçti.
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İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması’nın 
10’uncu sezonunu başarılı bir şe-
kilde arkada bırakan İTHİB, 11’inci 

sezonuna hazırlık çalışmaları için 1 Mart 
tarihinde Park Fora Restoran’da bir araya 
geldi. Toplantıya İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, İTHİB Başkan Yardımcısı ve İTHİB 
Kumaş Tasarım Yarışması Jüri Başkanı 
Fatih Bilici, İTKİB Genel Sekreteri Bekir 
Aslaner, Moda Tasarımcısı Hakan Ak-
kaya, L’Appart Pr Ajansı’nın kurucusu 
Feride Tansuğ ile Genel Müdürü Halim 
Tansuğ’un yanı sıra Firenze Yurtdışı Eği-
tim ve Danışmanlık’ın yetkilileri, İTÜ, 
Mimar Sinan, Yeditepe, Aydın, Okan, 
Bahçeşehir Üniversitelerinden akade-
misyenler ve öğrenci kulüp temsilcileri 

katılım sağladı. Toplantıda akademik 
kadrodan ve öğrenci temsilcilerinden 
yarışmanın uluslararası olması konusun-
da fikirleri alındı. Öğrencilerin kumaş 
konusunda kafa karışıklığı yaşadıklarına 
ve kumaş tasarlarken tekniğe özen göste-
rilirken, giyilebilir olmasının gözden kaçı-
rıldığına dikkat çekildi.

Daha dinamik bir yarışma 
Yarışmayı uluslararası platforma taşıdık-
larına vurgu yapan İsmail Gülle, “Yarış-
mayı daha dinamik bir hale getirmek için 
uluslararası boyuta taşımak istedik. Ge-
çen sene yarışmamızın 10’uncusunu dü-
zenledik. İstanbul’u ve tasarımı uluslara-
rası bir kültür olarak bu yarışma ile daha 

Türkiye’dedüzenlenentasarımyarışmalarıarasındailkdefauluslararasıarenayaİTHİBKumaşTasarım
Yarışmasıçıkmışolacak.Buyıl“HikayeniKumaşlaYarat”sloganıyladüzenlenecekyarışma,İTHİB
UluslararasıKumaşTasarımYarışmasıadınıalmışoldu.

da yukarıya taşımak istiyoruz. Bu sebeple 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak 
için burada toplandık. Hepinizin katılımı, 
düşünceleri bizler için çok önemli. Sek-
törde daha çok yapılacak şeyin olduğunu 
bildiğimiz, inandığımız için emek veriyo-
ruz” ifadelerini kullandı. Premiére Vision 
Paris Fuarı’nda yabancı öğrencilerin ilgi 
ve alakalarını katılımcılar ile paylaşan İs-
mail Gülle, aynı tabloyu Türk öğrenciler-
de de görmeyi temenni ettiğini söyledi.  

Rekabet her zaman
en iyiyi yaratır
Uluslararası katılımın olması ile akıllar-
da oluşan sorulara da yanıt veren İsmail 
Gülle, tasarımcı adaylarının herhangi bir 

çekincesi olmamasına dikkat çekerek, 
şöyle devam etti: “Rekabet her zaman en 
iyiyi yaratmıştır. Öğrenciler de kazanacak, 
bizler de ama en önemlisi memleketimiz 
kazanacak. Daha rekabetçi, daha yenilikçi 
bir yarışma olsun istedik. Bu yüzden de 
yarışmamıza uluslararası bir boyut ka-
zandırdık. Sanat evrensel ise bir ürünü 
sektöre kazandıran kişinin isminin Ebru 
olması, Selim olması, Hans olması önemli 
değil. Yeter ki sektöre bir şeyler kazandı-
rabilsin.” Tasarımın önemini vurgulamak 
için 10 yıldır tasarım yarışması düzenle-
diklerini söyleyen İsmail Gülle, “Yarışma-
ya Türkiye’deki sekiz tekstil mühendisliği 
fakültesinden olması gerekenden çok 
daha az müracaat alıyoruz. Bunun da en 

TÜRKİYE’DE BİR İLK 
TASARIM YARIŞMALARI TARİHİNDE 

KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI
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11. YILINDA DÜNYAYA AÇILIYOR
altıncı yedinci sekizinci dokuzuncu onuncu
yarışması yarışması yarışması yarışması yarışmasıKumaş Tasarım Kumaş Tasarım Kumaş Tasarım Kumaş Tasarım Kumaş Tasarım

büyük eksikliği, üniversitelerde bu konuyla 
ilgili müfredatın olmaması” değerlendirme-
sinde bulundu. 

Son başvuru tarihi
11’inci İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım 
Yarışması’na son başvuru tarihi 15 Nisan. 
Yarışmacılar yine bu yıl da yarışmaya 
ünlü moda tasarımcısı Hakan Akkaya ile 
hazırlanacak. Birinci olan yarışmacıya 10 
bin Euro, ikinciye 5 bin Euro, üçüncüye 
ise 2 bin 500 Euro para ödülü verilecek. 
Yarışma birincisine uluslararası bir moda 
dergisinde 4 tam sayfalık tanıtıcı makale 
alanı sağlanacak. En yüksek dereceyi alan 
yarışmacı, Ekonomi Bakanlığı destek ve 
onaylarıyla İTHİB tarafından belirlene-
cek tasarımla ilgili bir eğitim kurumunda 
yurtdışı eğitim hakkı da tanınacak. İlk üçe 
giren yarışmacılara ayrıca, Premiere Vision 
Paris Fuarı’nı ziyaret, 6 ay yabancı dil eği-
timi ve endüstriyel tecrübe kazandırılması 
amacıyla İTHİB tarafından belirlenecek 
olan kurumlarda 1 aylık staj imkânı sağ-
lanacak. Detaylı bilgi için http://www.ku-
mastasarimyarismasi.org/

Türkçe ve İngilizce hazır-
lanan web sayfasında ya-
rışma hakkında her türlü 
bilgiye detaylı bir şekilde 
ulaşmak mümkün.

KUMAŞ TASARIM 
YARIŞMASI’NIN
WEB SİTESİ
YENİLENDİ

www.kumastasarimyarismasi.orgWEB




