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

Hain darbe girişimini, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın dik duruşu ve halkımı-
zın direnişiyle atlattık. Yıllarca dev-
lette kendini gizleyerek yuvalanan 
hain yapının kalkışması ve aldığı 
cevap, Türkiye’de darbeler çağının 
kapandığının göstergesidir. Ancak 
ülkemiz üzerine oynanan oyun-
lar henüz bitmedi. Son bir buçuk 
yıldır artarak devam eden terör 
vakaları ve yanı başımızda süren 
savaş ortamı vatanımızı tehdit et-
meye devam ediyor. Fakat dost, 
düşman herkes bilmelidir ki; biz 
Türkiye’yiz, ne teröre ne darbeye 
boyun eğmeyiz. Biz de iş dünyası 
olarak, ülkemizi aydınlık geleceğe 
taşımak için var gücümüzle çalış-
mayı sürdüreceğiz.

BAŞKAN’DAN
İSMAİL GÜLLE

TERÖRE VE DARBEYE
EĞECEK BOYNUMUZ YOK

TEKSTİLİN İLK AR-GE     
MERKEZİ’Nİ AÇTIK
Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk Ar-Ge-İnovasyon Merkezi olan 
İTA İstanbul, tekstil ihracatçı birlikleri ile Alman RWTH Aachen 
Üniversitesi Tekstil Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle kapılarını açtı.

15 Temmuz gecesi demokrasi kar-
şıtı darbe girişimi milletimizin fe-
rasetiyle başarısızlığa uğradı. Milli 
iradeye karşı yapılan ihanet, başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kararlı duruşu, toplu-
mun tüm kesimlerinin sokaklar-
da demokrasi nöbetine çıkışıyla 
emellerine ulaşamadı. Türkiye 
şimdi gelecekten daha da umutlu. 
TSK’da emir-komuta zinciri dışın-

daki FETÖ’ye bağlı bir grup tara-
fından 15 Temmuz gecesi yapılan 
askeri kalkışma milletimiz saye-
sinde engellendi, vatandaş tank-
lara karşı koydu. Devletin tüm 
kurumları, siyasi partiler, sivil top-
lum kuruluşları birlikte müthiş bir 
operasyonla darbe girişimini ön-
ledi. Halk Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı üzerine mey-
danlarda darbe girişimine karşı 

demokrasi nöbetine çıktı. TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 
ev sahipliğinde ve TİM’e bağlı 
60 İhracatçı Birlik Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri de bir 
araya gelerek darbe girişimini 
ve FETÖ’yü lanetlediler. Top-
lantıda ihracatçılar, belirledik-
leri 7 maddelik yol haritasını 
da paylaştı. 65 bin ihracatçının 
her şeye 14 Temmuz’da kaldığı 
yerden ama daha fazla gayretle 
devam ettiklerini söyleyen Bü-
yükekşi “Milletimizin sağladığı 
birlik ve beraberlik kendisini 
ekonomide de, ihracatta da 
gösterecektir dedi.

İTHİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı İsmail Gülle Ar-Ge 
Merkezi’nin açılışında yaptığı 

konuşmada; “İTA İstanbul Ar-Ge 
Merkezi’nde doğacak fikirler üre-
time geçecek ve yenilikçi ürünle-
rimiz 150 milyar dolarlık ihracat 
sınırını kıracak” diye belirtirken 
“Kaçırdığımız endüstriyel devrim-
lerin yasını tutup vakit kaybetmek 
yerine, Sanayi 4.0’ın parçası ola-
cağız. Oyunun dışında kalma lük-
sümüz yok. Tekstil sektörü, İTA 
İstanbul Ar-Ge Merkezi ile Sanayi 
4.0’ın öncüsü olacak.” İfadesinde 
bulundu.

Türk-Alman işbirliği  
İTA İstanbul’un açılışına Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü katılarak, temaslarda 
bulundu. Özlü,  bu ay içinde, ye-
ni bir destek mekanizması olan, 
Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri 
(RİP) Destek Programı’nı hayata 
geçirecekleri müjdesini verdi. 
Türk-Alman ekonomik ve bilimsel 
ilişkilerini güçlendirmesi hedefle-
nen İTA İstanbul Ar-Ge Merkezi 
ile ayrıca ortak kalkınma projeleri, 
know how paylaşımı, mesleki ve 
akademik eğitimi destekleyerek 
her iki tarafın kurumlarının da-

ha da güçlenmesi amaçlamakta. 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle ve İTA İstanbul A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Şişman’ın ev sahipliğinde düzen-
lenen açılış törenine, Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, RWTH Aachen 
Üniversitesi İTA Enstitü Direktö-
rü Prof. Thomas Gries’in yanı sıra 
Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz, İTHİB üyeleri 
ile tekstil ve iş dünyasından çok 
sayıda temsilci katıldı.

İTHİB, 2015 yılında en fazla 
ihracat yapan ve “Sanayi mu-
sikisinin değerli müzisyenleri” 
olarak ifade ettiği başarılı fir-
maları ödüllendirdi. Tekstilin 
duayen isimlerinin katılımıyla 
sektör zirvesine dönüşen ge-
cede, 36 firmaya Platin Ödülü, 
55 firmaya Altın Ödülü tak-
dim edildi.

Paris’te İTHİB tarafından dü-
zenlenen Textile Talks Paris  
adlı etkinlikle dünyanın en 
büyük moda markaları Türk 
firmalar ile bir araya geldi. 
Etkinlikte İsmail Gülle, firma 
yetkililerine plaket verdi.
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TİM ve 65 bin ihracatçının bağlı olduğu ihracatçı birlikleri, millet iradesine yönelik yapılan darbe 
girişimine karşı ortak tavır sergiledi. TİM’e bağlı 60 İhracatçı Birlik Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
düzenledikleri bir toplantıyla, darbe girişimini ve FETÖ’yü lanetleyerek, belirledikleri 7 maddelik yol 
haritasını da paylaştı.

MİLLİ İRADE 
İHANETİN 
KARŞISINDA 
DİMDİK 
DURDU
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15 Temmuz gecesi demokrasi kar-
şıtı darbe girişimi milletimizin 
ferasetiyle başarısızlığa uğradı. 

Milli iradeye karşı yapılan ihanet, baş-
ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kararlı duruşu, toplumun 
tüm kesimlerinin sokaklarda demokrasi 
nöbetine çıkışıyla emellerine ulaşama-
dı. Türkiye şimdi gelecekten daha da 
umutlu. TSK’da emir-komuta zinciri 
dışındaki FETÖ’ye bağlı bir grup tara-
fından 15 Temmuz gecesi yapılan askeri 
kalkışma milletimiz sayesinde engel-
lendi, vatandaş tanklara karşı koydu. 
Devletin tüm kurumları, siyasi partiler, 
sivil toplum kuruluşları birlikte müt-
hiş bir operasyonla darbe girişimini 
önledi. Halk, Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlarda 
darbe girişimine karşı demokrasi nöbe-
tine çıktı. 

Geleceğimiz daha da aydınlık
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 
ev sahipliğinde ve TİM’e bağlı 60 İhra-
catçı Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda, darbe girişimini ve FETÖ’yü 
lanetleyen ihracatçılar, belirledikleri 7 
maddelik yol haritasını da paylaştı. 
65 bin ihracatçının her şeye 14 
Temmuz’da kaldığı yerden ama daha 

fazla gayretle devam ettiğini söyleyen 
Büyükekşi “Milletimizin sağladığı birlik 
ve beraberlik kendisini ekonomide de, 
ihracatta da gösterecektir. İş dünyası 
ileriye bakarak yoluna sağlam adım-
larla devam edecektir. İhracatçılarımız 
yurtdışındaki alıcılarına siparişlerini 
hiçbir şey olmamış gibi zamanında 
teslim edecektir. Geçen haftaya göre 
ihracatımız ilk 3 günde yüzde 33 artış 
göstermiştir” dedi ve sözlerine şöyle 
devam etti “Önümüzdeki dönemde 
yine en önemli ticaret partnerimiz 
olan AB ile ikili siyasi ve ticari ilişki-
lerimiz aynı şekilde devam edecektir.” 
Standard&Poors tarafından yapılan 
not indiriminin zamanlamasını doğru 
bulmadığını belirten Büyükekşi, hükü-
metimiz tarafından atılacak adımların 
beklenmesini gerektiğinin altını çizdi. 
3 ay süre ile ilan edilen Olağan Üstü 
Hal için de konuşan TİM Başkanı “Bu 
karar, demokratik bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nde istik-
rarın ve güvenliğin hızlı bir şekilde 
yeniden tesis edilmesi adına alınmıştır. 
Benzer bir karar 8 aydır Fransa’da uy-
gulanmıştır, 6 ay da uzatılmıştır” dedi 
ve  ekonominin dinamiklerinde normal 
işleyişi bozacak herhangi bir değişim 
yaşanmayacağına olan inançlarının 
tam olduğunu belirtti. 

15 Temmuz gecesi 
hainlerin oyununu 

Cumhurbaşkanımızın 
halkı darbeye karşı 

meydanlarda toplanmaya 
çağırması bozdu.

İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, 
darbe girişimine 
karşı olayın ilk 
saatlerinden 
itibaren sosyal 
medyadan 
tepkilerini ortaya 
koydu. 

Darbe girişimine iş dünyasından 
ilk sert çıkışlardan biri İsmail 
Gülle’den geldi. Gülle, yaptığı 
açıklamada: “15 Temmuz 2016 
gecesi ülkemiz, demokrasimiz 
ve milletimiz korkunç bir gece 
yaşadı. Ancak Türk halkı kendisini 

gelmiş olduğu noktadan geriye 
götürecek hiçbir hareketi tasvip 
etmeyeceğini, kanını, canını 
feda etme pahasına bile olsa 
demokratik kazanımlarından 
vazgeçmeyeceğini de tüm 
dünyaya ilan etti. Şehitlerimizin 
kanı ile kutsanmış, binlerce 
yıllık bir geleneğin en asil 
temsilcisi olan şanlı Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin içine sızmış 
hainlerin, bu güzel ülkeye ve milli 
iradeye alçakça saldırısı karşısında 
en karanlık anlarda dahi inancımızı 
net bir şekilde ifade ettik.
Cumhurbaşkanımızın davetine 
icap ederek darbeci hainlerin 
karşısında olduğumuzu, milli 
iradenin üzerinde herhangi bir güç 
tanımadığımızı haykırdık. Hain 
girişimde can veren şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum” dedi.



4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesinde, 10 Ağustos tarihinde 

Türkiye ekonomisinin can damarı İhra-
catçı Birlik başkanları TİM’in önderliğin-
de bir araya geldi. İş dünyasıyla sık sık 
bir araya gelmeye özen gösterdiğini be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TİM’in 
geçmişine baktığımızda Cumhurbaşkanı 
ve Başbakanlar ne kadar sık bir araya ge-
liyordu bilemem. Ben TİM’le de, TOBB’la 
da bir arada olmaya özen gösterdim. Bu 
ülkeyi biz beraber ayağa kaldıracaktık. İş 
dünyası diri ve güçlü olmazsa, ülkemizin 
de diri olması mümkün değildir” dedi. 
Bugünün, 10 Ağustos 2014 tarihinde 
yapılan ve Türkiye tarihinde ilk defa 
doğrudan milletin oyuyla gerçekleştirilen 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci yıl dö-
nümü olduğuna işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bu vesileyle, bir kez daha 
tüm milletime, Cumhur ile Başkanını 
aracısız olarak sandıkta buluşturan bu 
seçime gösterdikleri teveccüh için teşek-
kür ediyorum. 10 Ağustos 2014 tarihinde 
yüzde 52’lik bir oy oranıyla, şahsımı 
Cumhurbaşkanlığı görevine layık gören 
tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.

İhracatçıları ‘yol arkadaşı’ 
olarak görüyorum
Tüm milletinin Cumhurbaşkanı olarak, 
Türkiye’yi en iyi şekilde yönetmenin ve 
temsil etmenin mücadelesini verdiğini 
ve Anayasanın verdiği yetkileri, ülke-
nin ve milletin çıkarları doğrultusunda 
sonuna kadar kullanmaktan çekinme-
diğini belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, gerektiğinde Bakanlar Kurulu’nu 
topladığını, gerektiğinde ise 7 Haziran 

sonrasında olduğu gibi seçimlerin yeni-
lenmesi kararını alarak seçim hükümeti 
kurduğunu söyledi. Hiçbir zaman ‘Kim, 
ne der’ diye düşünmeyip sadece ülke-
nin ve milletin çıkarlarını gözettiğini, 
doğru olduğunu düşündüğü her konuda 
sonuna kadar mücadele ettiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başba-
kanlığım döneminde, 17-25 Aralık darbe 
girişimi karşısında gösterdiğim net du-
ruşun önemi, ancak 15 Temmuz silahlı 
darbeye teşebbüs edenlerle geldiğimiz 
noktada anlaşıldı. O ana kadar maalesef 
birçok eş dost ahbap bile bizleri anla-
mıyordu, anlamamıştı. Ama ne zaman 
ki bu olay gerçekleşti, 15 Temmuz’da 
bu olay ortaya çıktı, şimdi birçok kesim 
anladığını ortaya koymaya başladı” diye 
konuştu. 

“Yol arkadaşı” olarak gördüğü ihracatçılarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İş dünyası bir olmazsa, güçlü olmazsa ülkemizin de diri olması 
mümkün değil. Çünkü bu ülkeyi biz beraber ayağa kaldıracağız” dedi.

TÜRKİYE BİRLİK İLE GÜÇLENECEK 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği 
toplantıya katılan İTHİB Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin geçtiği zorlu süreci 
ihracatçılar olarak daha çok kenetlenerek aşacaklarını söyledi. 
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci, TİM’in Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu Toplantısı’nda 

TİM Başkanı Büyükekşi ve 60 ihracatçı 
birliği başkanı ile bir araya geldi. 15 
Temmuz sonrası Türkiye ekonomisinin 
konuşulduğu toplantıda Türkiye’nin 
imajı için kampanya düzenlenmesine 

karar verildi. 60 ihracatçı birliğinin 
başkanlarının bir arada olduğu toplan-
tıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, “Tüm dünyaya Türkiye’nin 
gerçeklerini anlatacağız. Biz kendi 
kendimizi anlatmakla yetinmedik, 
dostlarımızın da bizi anlatmasını iste-
dik. Çok olumlu dönüşler aldık. Dünya 

bundan böyle negatif olarak anılmaya-
cak, sadece Türkiye’nin yatırımları ko-
nuşulacak” dedi. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi de, “15 Temmuzdan sonra 
ekonomimizi nasıl daha iyi noktalara 
taşıyabiliriz. Bu yapılanlara karşılık 
Türkiye için bir imaj kampanyası yürü-
tüyoruz” dedi.

Türkiye’nin ekonomisine can ve-
ren İhracatçı Birlik başkanları 
TİM’in önderliğinde, 10 Ağustos 

tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
ardından Çankaya Köşkü’nde Başba-
kan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. TİM 
üyelerine, “Sizleri Başbakanlıkta ağır-
lamaktan büyük bir mutluluk duyuyo-
rum. Şu an Türkiye’nin her köşesinden 
400’ün üzerinden ihracatçı, birlik tem-
silcimiz var. Sizler, ekonomimizin bel 

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

TÜRKİYE’NİN İMAJI İHRACATÇILARA EMANET 

İHRACATÇILARDAN BAŞBAKAN’A ZİYARET

Toplantıda İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’ye tekstil sektörünün 
çalışmaları ve taleplerini 
paylaştı. 

MALİYE BAKANI’NDAN
İHRACATA KDV MÜJDESİ 
TİM, nisan ayı Genişletilmiş 

Başkanlar Kurulu toplantısın-
da Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı 

ağırladı. KDV iade sürecinin hızlanaca-
ğı müjdesini veren Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, “KDV konusundaki şikâyetleri 
ortadan kaldıracağız. İhracatçıların 
bizden talep ettiği KDV iadesi, bizim 

onlara olan borcumuz ve bu borcu 
vadesinde ödememiz lazım” dedi.Top-
lantıda bir konuşma yapan İTHİB Baş-
kanı İsmail Gülle, Türkiye diğer dünya 
ülkeler ile kıyaslandığında önemli bir 
vergi yükü taşıdığını, bugüne kadar 
birçok kez dertlerini anlatmalarına 
rağmen çare bulamadıklarını aktardı. 
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TEKSTİLİN EN 
YILDIZLI GECESİ 
İTHİB, 2015 yılında en fazla ihracat yapan ve “Sanayi musikisinin değerli 
müzisyenleri” olarak ifade ettiği başarılı firmaları ödüllendirdi. Tekstilin 
duayen isimlerinin katılımıyla sektör zirvesine dönüşen gecede, 36 firmaya 
Platin, 55 firmaya Altın Ödülü takdim edildi.

Atalarımızdan bizlere kalan en 
değerli mirası tekstili, Tekstil 
ihracatçısı rekabetçi bir an-
layışla bu mirası uluslararası 
pazarda en iyi şekilde temsil 

ediyor. 2015 yılında 10 milyar dolar ihra-
catla Türkiye genel ihracatına büyük katkı 
veren Türk tekstil sektörü, 2023 hedefle-
rine de sağlam adımlarla ilerliyor. Musta-
fa Kemal Atatürk’ün de ifadesiyle “Sanayi 
musikisinin değerli müzisyenleri” tekstil 
ihracatçısı bu misyonla başarılarına yeni-
lerini ekliyor. Türkiye tekstil sektörünün 
en büyük çatı örgütü olan İTHİB, 2015 
yılında en fazla ihracat yapan başarılı 
firmaları ödüllendirdi. Tekstilin duayen 
isimlerinin katılımıyla sektör zirvesine 
dönüşen gecede, 36 firmaya Platin Ödülü, 
55 firmaya Altın Ödülü takdim edildi. Ge-
cede Platin ödül alan firmalar arasında ilk 
üç sırayı Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama, 
Aksa Akrilik Kimya Sanayi ve Kordsa 
Global Endüstri Ticaret paylaşırken, Altın 
ödül kategorisinde ise Sepa Mensucat 
Sanayi, İleri Giyim Sanayi ve Polimer 
Plastik Sanayi ilk üçte yer aldılar. İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve 

Türkiye ekonomisinin 2023 
hedeflerine adım adım 
yaklaştığımız bu dönemde, tekstil 
sektörümüz büyük bir özveriyle 
çalışıyor. Artan üretim, ihracat ve 
istihdam rakamlarına çok önemli 
katkılar sağlıyoruz. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliği 
yaptığı geceye, Meclis çalışmalarından 
dolayı iştirak edemeyen Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş’ı temsilen katılan Ekonomi 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte çok 
sayıda birlik başkanı, tekstil ve iş dünya-
sından temsilciler katıldı. Gecede İTHİB 
tarafından hazırlanan ve sektörün öncüsü 
14 sanayicinin anılarını ve görüşlerini 
paylaştığı “Tekstilin Duayenlerinden 
Sanayinin Musikisi” adlı belgesel filmin 
gösterimi de yapıldı. Gecede tekstilin du-
ayen isimleri de unutulmadı. Sektöre ver-
dikleri emeklerinden dolayı duayenlere 
birer plaket takdim edildi. Ödül törenine 
katılan duayenler arasından Abdülkadir 
Konukoğlu, Ahmet Nazif Zorlu ve Halit 
Narin gibi sanayiciler de anıları ile geceye 
renk kattı.

Sanayileşme ruhunu devraldık
Ödül törenindeki konuşmasına şehitleri 
rahmet ve minnetle anarak başlayan 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Gülle, “Tekstil sektörü olarak biz de 

onların kutsal görevlerine layık olmaya 
çalışıyor, daha fazla ihracat, daha fazla 
istihdam sağlayarak şehit ailelerine sa-
hip çıkmaya ve şehitlerimizin gözünün 
arkada kalmamasına yardımcı olma-
ya çalışıyoruz” diye konuştu. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Ke-
mal Atatürk ile başlayan tekstilde sana-
yileşme ruhunu devraldıklarını söyleyen 
İsmail Gülle, “Günümüzde bizi zirveye 
taşıyan da işte bu ruhtur” dedi. Geçmişte 
Türkiye’nin tekstil sektöründen çıkacağı 
yönünde yapılan değerlendirmelerin 
sektörü üzdüğünün altını çizen İsmail 
Gülle, “Türkiye ekonomisinin 2023 he-
deflerine adım adım yaklaştığımız bu 
dönemde, tekstil sektörümüz büyük bir 
özveriyle çalışıyor. Artan üretim, ihra-
cat ve istihdam rakamlarına çok önemli 
katkılar sağlıyoruz. Ülke ekonomisi için 
katma değer yaratan sektörün daha fazla 
itibar görmesi gerektiğine inanıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

İnsanlık var olduğu sürece 
tekstil üretimi devam edecek
Tüm dünyada insanlığın var olduğu 

İsmail GÜLLE
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
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Gecede Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle tarafından plaket takdim edildi.

sürece tekstil sektörünün de üretimine 
devam edeceğine dikkat çeken İsmail 
Gülle, “Tekstil, Türkiye ekonomisi-
nin lokomotif sektörü olmaya devam 
edecek. Bizler, bu anlayışla ve büyük 
fedakârlıklar göstererek yolumuza de-
vam ediyoruz. İşletmelerimizin sesi, 
makinelerin çalışması bizlere huzur 
veriyor” diye konuştu. Sektöre duyduk-
ları inançtan dolayı güzide kuruluşla-
rımızdan SASA fabrikasının Hintli bir 
yatırımcıya satılmasına karşı çıktıklarını 
hatırlatan İsmail Gülle, “Çabalarımız 
sonucunda SASA fabrikası Türk şirketi 
olarak kaldı” dedi. Aynı şekilde ABD’ye 
ihracatın nasıl artacağı yönünde de bir 
rapor hazırladıklarını ve ilgili makamla-
ra sunduklarını konuklarla paylaşan İs-
mail Gülle, “Önerilerimiz dikkate alındı-
ğında, istihdama katkı için değil bir, 10 
kişiyi birden işe alırız. Suriyeli işçilerin 
istihdamına da katkı sağlarız” dedi. İs-
mail Gülle, konuşmasının sonunda yıllar 
önce hazır giyime verilen 63.fasılın tek-
rar tekstile kazandırılmasını Ekonomi 
Bakanlığından talep ettiklerini ifade etti.  

Amacımız bayrağımızdaki
yıldızı büyütmek
“Sizler bizim parlayan yıldızımızsınız” 
diyerek konuşmasına başlayan TİM Baş-

kanı Mehmet Büyükekşi, “Biliyoruz ki, 
bütün yıldızların tek bir amacı var. Türk 
Bayrağındaki Yıldızı büyütmek! O yıldız 
büyüdükçe, ülkenin gücü, potansiyeli çok 
daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar” 
dedi. Türk İhracatçısını ve üreticisini ül-
kenin seren direğine benzeten Mehmet 
Büyükekşi, “Yaptığınız her bir dolarlık 
ihracat, ülkemiz için son derece kıymetli. 
Sizlerin Türkiye’ye getirdiği ihracat geliri 
tüm Türkiye’yi sırtında taşır” dedi. Tekstil 
sektörünün gıda ve hazır giyimden sonra 
en fazla istihdam yaratan sektör olduğu-
na dikkatleri çeken Büyükekşi, yüzde 5,5 
pay ile en fazla ihracat yapan 6’ncı sektör 
olduğu bilgisini de paylaştı. İnovasyon 
ve tasarımın, tekstil sektöründe çığır aç-
tığını söyleyen Büyükekşi, sporcular için 
akıllı kumaşlar üretildiğini ve buna örnek 
olarak da ABD’deki iki Türk profesör ta-
rafından denizi temizleyen mayo ürettik-
lerini ve bu mucitleri İnovasyon Haftası 
İzmir’de konuk ettiklerini söyledi. 

Maalesef arzuladığımız yerde 
değiliz
“Sektörün 2015 yılı ihracatı 8 milyar do-
lar. 2023 hedefine ulaşmak için yüksek 
katma değerli üretim şart! Katma değer 
zincirinde maalesef arzuladığımız yerde 
değiliz” diye konuşmasına devam eden 

Mehmet Büyükekşi, “Bu noktada dört ana 
bileşen önem arz ediyor: Ar-Ge, inovas-
yon, markalaşma, tasarım” dedi. Arthur 
Shopenhauer’in ‘Değişim, değişmeyen tek 
şeydir’ sözünden alıntı yapan Büyükekşi, 
“Biliyoruz ki, ‘değişimin ikiz kardeşi her 
türden değişime gösterilen dirençtir.’ Ba-
şarı bu ikisi arasındaki dengeyi kurmakla 
doğru orantılıdır” dedi. “Turkey Discover 
the Potential” sloganı ile yeni Türkiye 
markası oluşturduklarını hatırlatan Bü-
yükekşi, “Tüm bu atılımlar sayesinde, 
önemli bir başarı grafiği yakalayacağız. 
Ödül alan tüm firmalarımızın hepsini te-
ker teker tebrik ediyorum. Başarılarınızın 
artarak devam etmesini diliyorum” dilek-
lerinde bulundu. 

Sanayi musikisinin değerli 
müzisyenleri
Atatürk’ün sözünden alıntı yaparak ko-
nuşmasına başlayan Ekonomi Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Sanayi 
musikisinin değerli müzisyenleri” diyerek 
ihracatçılara seslendi. Tekstil sektörünün 
Türkiye ekonomisinin gözbebeği olduğunu 
ifade eden Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
Türkiye’nin tekstil sektöründen çıkacağı 
spekülasyonlarına da son noktayı koydu: 
“Türkiye’nin tekstil sektöründen çıkması 
gibi bir ihtimali yok. Tekstil, Türkiye sa-
nayisinin ve kalkınmasının lokomotifidir. 
Böyle bir sektörü desteklemek ve daha 
ileri taşımak görevimiz. Sektörde katma 
değerin artırılması için önemli destek 
modellerini hayata geçirdik ve yenilerini 
de çok yakında açıklayacağız. Yeni marka 
desteklerimiz yolda. Sektörün derdine 
derman olacak kararları birlikte alacağız.”

Yeni destek modelleri geliyor
2023 hedeflerine giderken yüksek katma 
değerli ürün üretimi anlayışına hâkim 
olmamız gerekliliğine vurgu yapan Bakan 
Yardımcısı Fatih Metin, “Bu işin temel 
faktörü ki tekstil sektörü bunu başarmış-
tır; inovasyon, Ar-Ge, markalaşma ve ih-
racat. Ekonomi Bakanlığı olarak özellikle 
yeni dönemde sektörün katma değerli 
ürün üretebilmesi adına daha iyi noktala-
ra gidebilmesi için önemli destek model-
lerini hayata geçirdik. Yeni destek model-
lerini de önümüzdeki dönemde açıklaya-
cağız. Marka desteğimizle alakalı hukuki 
düzenlememiz yakında sizlerle buluşacak. 
Turquality, URGE ve diğer desteklerimiz 
tüm sektörler tarafından bilinmekte ve 
beğenilmekte. Tasarımla ilgili istihdam, 
yurtiçi - yurtdışı seyahat desteği, fuar katı-
lım desteklerimizi devam ettireceğiz” diye 
konuştu. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle’yi tebrik ettiğini söyleyen Fa-
tih Metin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sana-
yi musikisinin değerli müzisyenleri olarak 
sizlerin gayreti, çabası, üretimi, yatırımı, 
oluşturduğu katma değer, istihdam saye-
sinde ülkemizin refah seviyesini yükselt-
me adına her alanda yansıması görülüyor. 
Bu gecenin vefa gecesi olduğunu düşünü-
yorum. Benim de bulunduğum masada bu 
sektörün duayenleri bulunuyor. Masada 
bulunan duayenlerin, yani sanayi musiki-
sinin değerli şeflerini bir kez daha tebrik 
ediyorum. Çünkü hala konuşurken sektöre 
başladıkları ilk heyecan gözlerinden oku-
nabiliyor. Dolayısıyla onlarda bu heyecan 
olduğu sürece bizim siz değerli meslektaş-
larla beraber bu heyecan Türk ekonomisi-
ne çok olumlu yansıyacak.”

PLATİN ÖDÜL ALAN FİRMALAR
1- AK-PA TEKS. İHR. PAZ. A.Ş 
2- AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş 
3- KORDSA GLOBAL ENDÜST. İPLİK VE
 KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş.
4- ZORLU DIŞ TİC. A.Ş 
5- ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.
6- KADİFETEKS MENSUCAT SAN. A.Ş 
7- YÜNSA YÜNLÜ SAN. VE TİC. A.Ş 
8- ORMO YÜN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
9- ORMO İTH. İHR. A.Ş.
10- GREİF EPS TURKEY AMBALAJ. SAN. VE TİC. A.Ş
11- TEKSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
12- ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

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

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

ZORLU TEKSTİLAKSA AKRİLİK

AK-PA TEKSTİL

TEKSTİLİN 
GURUR
TABLOSU
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İHRACATIN 
YILDIZI 

PLATİN

ALTIN

GÜMÜŞ

BRONZ

milyar dolar

milyar dolar

Sektör

BAŞARI

FİRMA

FİRMA

FİRMA

FİRMA

FİRMA

FİRMA

25 milyon dolar ve 
üzeri ihracat

10-25 milyon 
dolar arası ihracat

5-10 milyon dolar 
arası ihracat

1-5 milyon dolar 
arası ihracat

Tekstilin 
2023 hedefi 

2015 yılı 
tekstil 

ihracatı 

En fazla 
ihracat yapan 

5OObin-1 milyon 
dolar arası ihracat

655

36

55

82

294

20

8

6.
188

KADİFETEKS

ÇALIK DENİM TEKSTİL
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TEKSTİLİN DUAYENLERİNE VEFA
Gecede tekstilin duayen isimleri de unutulmadı. Sektöre verdikleri emeklerinden dolayı duayenlere birer 
plaket takdim edildi. Ödül törenine katılan duayenler arasından Abdülkadir Konukoğlu, Ahmet Nazif 
Zorlu ve Halit Narin gibi sanayiciler de anıları ile geceye renk kattı.
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DUAYENLERE 
VEFA
• AHMET NAZİF ZORLU
• ABDÜLKADİR
  KONUKOĞLU
• AHMET HAMDİ TOPBAŞ
• ATİLLA ALPTEKİN
• EROL GÜLEN
• ESAT SİVRİ
• HASAN BİLİCİ
• HALİT NARİN
• İSMAİL GÜLLE
• MAHMUT ÇALIK
• MEHMET BALDUK
• M.HANİFİ ÖKSÜZ
• MUSTAFA KIVANÇ
• ÖMER DİNÇKÖK
• ŞEVKET SÜREK
• ZEKERİYA TANRIVERDİ
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İŞ DÜNYASI TEKSTİLCİLERİN 
GURURUNU PAYLAŞTI
İTHİB’in başarılı ihracatçıları onurlandırdığı gecede iş dünyasının önde gelen patronları ve birlik 
başkanları ihracatçıları yalnız bırakmadı. TİM Başkan Vekili Süleyman Kocasert, Zorlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, ÇSD Başkanı Bülent İyikülah gibi isimler gecede iş 
dünyasının ünlü simaları arasında yer aldı. 
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Tekstil sektörünün 
yıldızlarına ödül verildiği 
gece, aynı zamanda 
iş dünyası ve cemiyet 
hayatının ünlü isimlerinin 
bir araya geldiği 
eğlenceli bir etkinlik 
olarak kurgulanıyor. 
İTHİB’in davetlisi olarak 
1000’e yakın konuğun 
katıldığı gece sektöre 
moral verdi.
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Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk Ar-Ge-inovasyon merkezi olan İTA İstanbul, tekstil ihracatçı 
birlikleri ile Alman RWTH Aachen Üniversitesi Tekstil Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle kapılarını açtı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı İsmail Gülle Ar-Ge 

Merkezinin açılışında yaptığı konuş-
mada; “İTA İstanbul Ar-Ge Merkezin-
de doğacak fikirler üretime geçecek 
ve yenilikçi ürünlerimiz 150 milyar 
dolarlık ihracat sınırını kıracak” diye 
belirtirken “Kaçırdığımız endüstriyel 
devrimlerin yasını tutup vakit kay-
betmek yerine, Sanayi 4.0’ın parçası 
olacağız. Oyunun dışında kalma lüksü-
müz yok. Tekstil sektörü, İTA İstanbul 
Ar-Ge Merkezi ile Sanayi 4.0’ın öncüsü 
olacak” ifadesinde bulundu.

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

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

Hedef katma değerli üretim 
Türkiye’nin artık Ar-Ge’nin, inovasyonun, 
tasarımın ne kadar önemli olduğunun 
bilincinde olduğuna dikkat çeken İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, “Ama hala 150 mil-
yar dolarlık ihracat hacmini kıramadık. 
Orta gelir tuzağına takıldığımız gibi bu ih-
racat hacmine de takıldık kaldık. Açılışını 

yaptığımız, gerek ekonomimiz gerekse 
sektörümüz için bir gurur kaynağı olan 
İTA İstanbul’da doğacak fikirler üretime 
geçecek. Böylece yenilikçi ürünlerimiz 150 
milyar dolarlık bu ihracat sınırını kıracak. 
Yenilikçi üretim anlayışı ile daha yüksek 
birim fiyatlar ve katma değerli ihracat ile 
büyüyeceğiz” diye konuştu.

TEKSTİLİN İLK AR-GE     MERKEZİ’Nİ AÇTIK

Küçükçekmece’de bulunan İTA 
Ar-Ge Merkezi,  sektör firmaları, 
üniversiteler ve diğer Ar-Ge 
merkezlerini yenilik hedefi 
altında birleştirmeyi hedefliyor. 
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Tekstil sektörü, Sanayi 4.0’ın 
öncüsü olacak
Türkiye’de sanayileşmenin öncüsü olan 
tekstil sektörünün, İTA İstanbul açılışı 
ile Sanayi 4.0’ın da öncüsü olacağının 
altını çizen İsmail Gülle, “Sanayi 4.0, 
Türkiye için düşük katma değerli üre-
timdeki kısır döngüsünü kırabilmesi 
için önemli bir fırsat. Kaçırdığımız 
endüstriyel devrimlerin yasını tutup 
vakit kaybetmek yerine, Sanayi 4.0’ın 
parçası olma yolunda elimizden geleni 
yapmak zorundayız. Oyunun dışında 
kalma lüksümüz yok. Türkiye’nin loko-
motif sektörü olan tekstil sektörü bir-
çok alanda öncü olarak ilkleri başardı-
ğı gibi, Sanayi 4.0’a attığı bu kapsamlı 

adımla da öncü olarak hareket edecek 
ve ülkemiz ekonomisini kalkındırmaya 
yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye gelişmelere an be an 
vakıf olacak
İTA İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Şişman da Türkiye’nin 
dünya teknolojisini yakalaması için 
İTA İstanbul Ar-Ge Merkezi gibi 
merkezlere büyük ihtiyaç duyduğunu 

söyledi. Ortaklığın, Türk tekstil sek-
törünün teknolojik gelişmelere an be 
an vakıf olmaya olanak sağlayacağını 
vurgulayan Ahmet Şişman, “Ülkemizin 
dünya ekonomik sisteminde ön sıralar-
da yer alabilmesi ve potansiyelimizden 
yararlanarak katma değer yaratabil-
mek için akılcı bir şekilde hareket 
edecek olan merkezimiz; Ar-Ge’ye ve 
inovasyona verdiği önemle Türkiye’de 
örnek işler yapan, örnek bir kuruluş 

TEKSTİLİN İLK AR-GE     MERKEZİ’Nİ AÇTIK

olacak. Tekstilde bilincimiz her geçen 
gün artıyor. Artık dünyadaki gelişme-
lere daha yakınız ve içindeyiz. TİM 
inovasyon haftalarının bunda etkisi 
büyük. Net olarak 2010 yılında şu anda 
işbirliği yapmakta olduğumuz Alman 
kuruluşuyla işbirliğimiz başladı ve bu 
AR-GE Merkezinin bir okul olmasını 
istedik. Bugün bunu başarmanın gu-
rurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
işin hızla ileriye gideceğini düşünüyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Bakan Özlü, yeni bir destek 
programı açıkladı
Açılış töreninde konuşan Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
Tekstil ve hazır giyim sektörüne bir 
de müjde verdi. Bu ay içinde, yeni bir 
destek mekanizmasını, Rekabet Ön-
cesi İşbirliği Projeleri (RİP) Destek 
Programı’nı daha hayata geçirecekleri-
ni bildiren Bakan Özlü;
“RİP kapsamındaki projeler için bütçe 
sınırı olmayacak. En az biri işletme ol-

HEDEF

AR-GE

MERKEZİ

500

Türk-Alman ekonomik ve bilimsel 
ilişkilerini güçlendirmesi hedeflenen İTA 
İstanbul Ar-Ge Merkezi ile ayrıca ortak 

kalkınma projeleri, know how paylaşımı, 
mesleki ve akademik eğitimi destekleyerek 

her iki tarafın kurumlarının daha da 
güçlenmesi amaçlamakta. 

İTA İstanbul’u açmadan önce 
Çin, Almanya ve Güney Kore 
gibi ülkelerin ihracatları ve 
sürdürülebilir büyümelerini 
inceledik. Deyim yerindeyse kılı 
kırk yararak katma değerli ürün 
üretmek için çalışıyoruz.

Tekstil sektörünü çok 
önemsiyoruz. Sektörün 
de yüksek katma değer 
üretebileceğini düşünüyorum. 
Sektörün AR-GE faaliyetlerinde 
daha aktif olmalarını bekliyoruz. 

İsmail GÜLLE
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Faruk ÖZLÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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mak üzere iki veya daha fazla kuruluş 
tarafından ortaklık içinde yapılacak 
projeler destekten yararlanabilecek. 
Projelerle ilgili Ar-Ge ve tasarım har-
camalarının yarısına hibe desteği ve-
receğiz. Harcamaların kolay yapılması 
için proje bütçesinin yüzde 20’sini ön 
ödeme olarak gerçekleştireceğiz. Proje 
ortakları, bu desteklerin yanı sıra, Ar-
Ge kanunu kapsamındaki diğer vergi 
indirimlerinden ve istisnalardan da ya-
rarlanabilecekler. RİP’in ülkemizin Ar-
Ge ve yenilik ekosistemine ciddi katkı 
vereceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Tasarımda da
yeni dönem başlayacak 
Kaliteli üretimin ve Ar-Ge çalışmaları-
nın önemine dikkat çeken Bakan Özlü, 
“Türkiye’nin ihraç ettiği erkek gömle-
ğinin kilogramı 25 dolar civarında sa-
tılıyor. İtalya’nın ihraç ettiği gömleğin 
kilogram başına satış fiyatı ise 100 do-
lara yaklaşıyor. Bu gömleklerin kalitesi 
aşağı yukarı aynı, fiyat farkı marka ve 
tasarımdan kaynaklanıyor. Tasarıma 

getirdiğimiz destekler işte bu yüzden 
büyük önem taşıyor. Sanayi Mülkiyet 
Kanununu yasalaştırdığımızda tasa-
rımlar, markalar ve patentlerle ilgili 
yeni bir dönem başlayacak. Bunlarla il-
gili başvuru süreçleri kolaylaşacak, tes-
cil süreçleri hızlanacak, koruma süreç-
leri ise daha etkin bir hale gelecek. İşte 
biz bu çalışmalarla artık katma değeri 
arttırmaya yoğunlaşmış durumdayız. 
Tekstil ve hazır giyim bizim için önem-
li bir sektör, bu iki sektörü bir arada 
değerlendirdiğimizde toplam 26 milyar 
dolara yaklaşan bir ihracat kalemimiz 
oluşuyor. İhracatımızın yaklaşık 5’te 
birini bu iki sektör oluşturuyor” şeklin-
de konuştu.
İhracatçı olabilmek için artık sadece 
üretmenin yetmediğini belirten Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, “Kaliteli üreten, Ar-Ge’yi 
düşünen kaliteli bir yapı var etmemiz 
gerekiyor. Bu çalışmalardan dolayı bir 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 
gerçekten heyecan duyuyorum. Özel-
likle Ar-Ge çalışmalarında Türkiye özel 

İsmail Gülle: “Sanayi 4.0, Türkiye için 
düşük katma değerli üretimdeki kısır 

döngüsünü kırabilmesi için önemli bir 
fırsat. Kaçırdığımız endüstriyel devrimlerin 
yasını tutup vakit kaybetmek yerine, Sanayi 

4.0’ın parçası olma yolunda elimizden 
geleni yapmak zorundayız.
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bir eksiklik yaşıyor. Çünkü biz çocukla-
rımızı daha başından farklı düşünmeye 
alıştırmıyoruz. Mutlaka çocuklarımız-
dan başlayarak daha sonraki yaşlarda 
da bunların tesirlerini göreceğimiz 
şekilde bazı sınırla çiziyoruz. Bu da 
farkında olmadan bizleri bile çok de-
rinden etkiliyor” diye konuştu.

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

Ar-Ge 
harcamalarının payı 

milli gelir içinde 
%1’ün üstüne çıkmış 

durumda.

Ar-Ge Reform 
Paketi ile bu oranın 

2023 yılında  
%3’e çıkarılması 

hedefleniyor. 

Bu oran 2003 
yılında % 0,5 

düzeyindeydi.

%1

%3

%0,5
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İHRACATIN YELKENLERİ
TASARIMLA DOLACAK 

Ekonomi Bakanlığı ve TİM işbir-
liğinde tasarım gücüyle katma 
değerli ihracatı artırmak ve 

İstanbul’un küresel tasarımın merkezle-
rinden biri olmasını sağlamak amacıyla 
düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası/
Design Week Turkey gerçekleşti. Arçelik, 
Ford Otosan, Seranit Grup ve Şişecam 
stratejik ortaklığında Lütfi Kırdar Kongre 
ve Sergi Sarayında düzenlenen etkinlik bo-
yunca endüstriyel tasarım, moda ve görsel 
iletişim tasarımı alanlarında öncü olmuş 
isimlerin deneyimlerini ve trendleri pay-
laşacağı konuşma ve paneller, uluslararası 
ve Türk sergiler, tasarımla fark yaratan 
Turquality firmalarının ürünleri, İhracatçı 
birliklerinin yarışmalarının finalist sergile-
ri, tasarım ofisleri, tasarım okulları ve ta-
sarıma dair daha pek çok öğe ziyaretçilerle 
buluştu. 

Tasarımlar ödüllendirildi
Türkiye Tasarım Haftasının açılışında T.C. 
Ekonomi Bakanlığı, TİM ve ETMK işbirliği 
ile düzenlenen, inovasyon ve markalaşma 
alanında Türkiye’nin en büyük ödül orga-
nizasyonlarından biri olan Design Turkey 
Endüstriyel Ödülleri beşinci kez sahip-
lerini buldu. T.C. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, TİM Başkanı Mehmet Büyükek-
şi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Uluslararası tasarım 
dünyasını bir araya getiren, 

Ekonomi Bakanlığı ve TİM işbirliğinde 
düzenlenen Türkiye Tasarım Haftasının 

açılışında Türk ihraç ürünleri için artık taklit değil 
tasarımın öne çıkması gerektiği vurgulanırken, stantlar 

da ilginç tasarımlarla doldu. Etkinlikte İTHİB Kumaş Tasarım 
Yarışmasının sergisi de yoğun ilgi gördü. 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye Tasarım 
Haftası Komitesi Başkanı Tahsin Öztiryaki, 
ETMK Başkanı Sertaç Ersayın ile çok sa-
yıda birlik başkanı, ihracatçı, iş ve tasarım 
dünyasından önemli isimler katıldı. 30’u 

aşkın tasarım otoritesinin yer aldığı ulus-
lararası bir jüri tarafından değerlendirilen 
toplam 350 endüstriyel tasarımdan 7’si 
Üstün Tasarım, 36’sı İyi Tasarım, 7’si ise 
Konsept Tasarım Ödülü almaya hak kazan-
dı. Üstün Tasarım Ödülüne layık görülen 7 

ürün; Ahmet Toplu’nun Karaca için tasar-
ladığı Everest adlı çatal kaşık bıçak takımı, 
Nihat Duran’ın Arçelik için tasarladığı 
Selamlique Kapsüllü Türk Kahve Makinası, 
Onur Onratın Arçelik için tasarladığı SBS 
Cosmos Flush Handle, Koray Malhan’ın 
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Koleksiyon Mobilya için tasarladığı Oblivi-
on adlı yaşam ve çalışma ünitesi, Giuseppe 
Manente ve Abramo Mion’un Koleksiyon 
Mobilya için tasarladığı Calder adlı modü-
ler oturma grubu, Kunter Şekercioğlu’nun 
Scrikks için tasarladığı Heritage adlı dol-
makalem ve roller ball kalem serisi ve Eda 
Yılmaz’ın Şişecam için tasarladığı Kestane 
Doğal Kaynak Suyu Şişesi bulunuyor.

Tüketim alışkanlıklarını biz 
belirleyebiliriz
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye 
Tasarım Haftası/Desing Week Turkey’in 
açılışında yaptığı konuşmada, köyde ken-
dilerinin tasarladığı oyuncaklar yaptıkları-
nı hatırladığını belirterek, “Kavun, karpuz 
kabuklarıyla TIR filoları kurduğumuz 
günlere gittim. Şimdi kendi çocuklarıma, 
çocuklarımıza baktım, o kadar da haksızlık 
etmemek lazım. Onlar çok daha teknolojik 
bir dünyada yaşıyor, tabii ki onların dü-
şündüğü, tasarladığı şeyler bizimkinden 
farklı olacak” diye konuştu. Zeybekci, 
2023 hedeflerini hatırlatarak, fasoncu bir 
ülke olarak gidilebilecek yerin buraya ka-
dar olduğunu dile getirdi.

Türkiye trend peşinde 
koşmayacak, trendlere yön 
verecek
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, tasarım 
ve endüstrinin birleşmesini sağlamayı ve 
küresel tasarım ofisleri için İstanbul’u 
bir hub haline getirmeyi hedeflediklerini 
söyledi. Büyükekşi, “Etkinlik, Türkiye’nin 
ekonomik ve kültürel geleceği için önemli 
bir kilometre taşı niteliğinde. Ülke olarak, 
bundan sonra trendlerin peşinden koşma-
yacak, trendlere yön vereceğiz. Artık taklit 
değil, tasarım istiyoruz” dedi. Türkiye’de 
endüstriyel tasarım patentinin son 10 yıl-
da 1,5 kat artarak 40 bin 200’e çıktığına 
dikkat çeken Büyükekşi, “Patent başvu-
rularının yüzde 62’si İstanbul, Bursa ve 
Ankara’dan geldi. Ama biz tasarım kültü-
rünün ülkemizin her köşesine yayılmasını 
istiyoruz” dedi.

uluslararası tasarımcı

profesyonel ziyaretçi

endüstriyel tasarım 
50 ödül

62

30bin

350

Türkiye’nin en büyük ödül organizasyonlarından 
biri olan Design Turkey Endüstriyel Ödülleri 
beşinci kez sahiplerini buldu.

Tasarım haftası çevresinde birbirinden ilgi çeken 
tasarım atölyeleri düzenlendi.

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

Tasarım dünyasından önemli 
isimler dinleyicilerle buluştu



20

İTHİB, sosyal konulardaki çalış-
malarına bir yenisini daha ekledi. 
İşitme engelli çocukların daha iyi 

eğitim alması için gerçekleştirilen proje-
ye İTHİB tam destek verdi. Ünlü modacı 
Mehmet Köymen’in, işitme engelli ço-
cukların eğitimi için özel olarak düzen-
lediği ve İTHİB’in ana sponsoru olduğu 
“2016 Yaz Haute Couture” defilesi, Fran-
sa Başkonsolosu Muriel Domenach’in ev 
sahipliğinde Fransız Sarayı’nda gerçek-
leştirildi. İş ve sanat dünyasının önde 
gelen isimlerinin katıldığı defilede tüm 
ürünler ziyaretçiler tarafından satın alın-
dı. Defilede elde edilen gelir, Dr. Ömer 
Cenker Ilıcalı’nın başkanlığını yaptığı ve 
0-6 yaş grubu işitme engelli çocuklara 
eğitim ve sağlık hizmeti veren Çocuk 
Eğitim Derneği’ne (ÇED) bırakıldı. Ge-
ceye katılan ünlü isimler ise Burak Kut, 
Mustafa Sandal, Selda Alkor, Saba Tü-
mer ve Seda Bakan oldu.

Çocuklar gülecek, Türkiye 
gülecek 
Kokteyl ile başlayan gecede defile önce-
si mini bir ödül töreni gerçekleşti. ÇED 
Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı, destek-
lerinden dolayı İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle’ye ve Fransa İstanbul Başkonsolosu 
Muriel Domenach’a birer teşekkür plaketi 
takdim etti. Defilenin amacına ulaşmasın-
dan duyduğu mutluluğu belirten İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, İTHİB’in sektörel 
ve ekonomik konulardaki duyarlılığının, 
sosyal konularda da yüksek olduğunu 
söyledi. Geleceğimizin teminatı çocukları-
mıza yönelik çalışmalara gönülden destek 
verdiklerini belirten Gülle, “Çocukların 
yüzü gülerse, ülkenin de yüzü güler” dedi. 
Çocuk Eğitim Derneği’nin işitme engelli 
çocukları için düzenlenen bu özel gecenin 
sunuculuğunu ise Deniz Akkaya ve Jess 
Molho üstlendi. Defilede Alegra Levi 10 
yıl aradan sonra podyuma çıkarken, Tuğ-

İTHİB’in ana sponsor olduğu, ünlü modacı Mehmet Köymen’in “2016 Yaz Haute Couture” adlı defilesi, 
Çocuk Eğitim Derneği yararına Fransız Sarayı’nda gerçekleşti. Defilenin amacına ulaşmasından duyduğu 
mutluluğu belirten İTHİB Başkanı İsmail Gülle, “Çocukların yüzü gülerse, ülkenin de yüzü güler” dedi.

SOSYAL 
SORUMLULUKTA
İTHİB İMZASI 

ÇED Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı, desteklerinden dolayı İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle’ye teşekkür plaketi verdi.

Defileye iş 
ve sanat 
dünyasının 
önde gelen 
isimleri 
katıldı. 

çe Sarıkaya defilenin finalinde podyuma 
gelinlikle çıktı. Defile konuklar tarafından 
büyük beğeni toplarken, defile sonrası ise 

müzayede gerçekleştirildi. Usta oyuncu 
Selda Alkor’un puzzlelarla yaptığı iki tab-
losu da gecede satışa sunuldu.
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Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de 
de son zamanlarda iş çevrelerin-
ce sıkça gündeme gelen ve her 

sektörden profesyonellerin ilgisini çeken 
üye ilişkileri yönetimi artık İTKİB’de. 
Haziran ayında yapılan İTKİB Başkanlar 
Kurulu toplantısında dijital dönüşüm için 
düğmeye basılmıştı. Proje Microsoft ve 
InnTheBox firmaları işbirliğinde yürütü-
lecek ve yaklaşık dört ay sürecek. İTKİB 
Genel Sekreterliği’nin hizmet verdiği bir-
likler, projeden büyük bir verimlilik artışı 
bekliyor. 20 Haziran tarihinde Dış Ticaret 
Kompleksi’nde bir araya gelen İHKİB Yö-
netim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Gülle, İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Şenocak, İHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Uysal ve birlik üyeleri, pro-
jenin detaylarını konuştu.

Dönüşümü yapmak zorundayız
 “Üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek 

için teknoloji hangi olanakları sağlıyorsa 
biz de bunları öğrenmek ve uygulamak 
zorundayız” şeklinde konuşan İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
“Üyelerimizin ihtiyaç ve taleplerini tespit 
etmek ve bunlara uygun hizmetleri sağ-
lamak konusunda daha etkin çalışacağız” 
diye de ekledi. 
İTKİB Genel Sekreterliği’nin yapmış 
olduğu açıklamada; örgütlerin dijital 
dönüşüm süreçlerinde iki aşamada risk 
içerdiği belirtiliyor. Bunlardan birincisi 
dönüşümün iskeletinin iyi kurgulanması 
ile ilişkili olduğu belirtiliyor. Bu aşamanın 
büyük ölçüde danışmanlık ve süreç analiz 
uzmanları tarafından iyi yönetilirse başarı 
getireceği belirtilen açıklama, şöyle devam 
ediyor: İkinci risk alanı ise dönüşümün 
tamamlanmasıyla elde edilen çıktının sür-
dürülebilir kılınmasıdır. Bu aşamada da 
başarının anahtarı personeldir. Dönüşüm 
sürecinin içselleştirilmesi için personeli-
mizi sürece etkin olarak iştirak ettireceğiz.

Halkbank – Turkishtime dergisi-
nin Ortak Akıl Toplantıları’nın 
dördüncüsünde bir araya gelen 

tekstil sektörünün liderleri, küresel pa-
zarlarda daha üst kulvarda rekabet ede-
bilmemizin şartı olan büyük dönüşümün 
gerçekleşmesi için gereken şartları ele 
aldılar. Toplantıdan “Tekstilin büyük dö-
nüşüm gerçekleştirebilmesi için gereken 
10 şart” başlıklı bildirge çıktı. Bildirgede 

serbest ticaret anlaşmalarından, katma 
değeri yüksek ürün çeşidini artırmaya 
kadar pek çok öneri yer aldı. İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı İsmail Gülle başkanlığın-
da ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin 
moderatörlüğünde yapılan Ortak Akıl 
Toplantısı’na Halkbank Esnaf-KOBİ 
Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Erdal Erdem, Sanko Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğ-
lu, Kipaş Pazarlama Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Öksüz, Aksa Akrilik Sanayii 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 
Berkman, Hassan Tekstil Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet Şişman, Ege İhracatçı 
Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı, 
Sun Grubu Başkanı Sabri Ünlütürk, Tür-
kiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadam-
ları Derneği (TETSİAD) Başkanı, Aydın 

Tekstil Genel Müdürü Ali Sami Aydın, 
TOBB Tekstil Meclisi Üyesi, Başer Hol-
ding Başkan Yard. Bülent Başer, Özyeğin 
Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Ümit Özlale, Türkiye Tekstil 
Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) 
Başkanı, Migiboy Tekstil Yönetim Kurulu 
Başkanı Vehbi Canpolat ve Turkishtime 
İş Geliştirme Koordinatörü Filiz Özkan 
katıldılar.

İTKİB DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATTI 

TEKSTİL SEKTÖRÜ ORTAK AKILDA BULUŞTU
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İKV’nin 54. Olağan Genel Kurulu 26 
Temmuz tarihinde, vakfın Mütevelli 
Kurum başkanları, Destekçi Kurum 

temsilcileri ve delegelerin katılımıyla 
İstanbul’da yapıldı. Divan Başkanlığını 
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Divan 
Başkan Yardımcısı İTHİB Başkanı İsma-
il Gülle’nin yaptığı Genel Kurulda, İKV 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,  Temmuz 

2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında 
Vakfın faaliyetlerini içeren bir sunum 
gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan İsmail 
Gülle, son günlerde karamsar ve kötü 
günlerin yaşandığına dair yorumlara ka-
tılmadığını belirtti. Gülle, aksine birbirini 
bulmuş, tamamlamış, birbirine kenetlen-
miş ve Türk Bayrağını eskisinden çok da-
ha sevilen günler yaşandığını söyledi. 

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Tekstil Mühendisliği Bölümü 

öğrencilerini ziyaret etti. 12 Mayıs ta-
rihinde İTÜ Tekstil Mühendisliği Bö-
lümü öğrencilerini ziyaret eden İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, Evrensel Tekstil 
Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gel-

di. İTHİB Başkanı İsmail Gülle’nin bu 
ziyaretinde İTÜ Tekstil Teknolojileri 
ve Tasarımı Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy eşlik etti. 
Öğrencileri dinleyen ve çalışmaları 
yerinde inceleyen İsmail Gülle, ziyare-
tin ardından öğrencilerle birlikte öğle 
yemeği yedi. 

İKV, GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİNDE YENİ ADIM

Antalya’da gerçekleşen “TİM De-
legeler Toplantısı” ihracatçıla-
rın yol haritasını güncellerken, 

delegeler de fikir alışverişinde bulundu 
ve aileleriyle birlikte keyifli zamanlar ge-
çirdi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
etkinliğin açılış konuşmasında Türkiye 
ihracatındaki son verileri paylaşırken, 
ihracatçı meclislerinin kurumsal yapıları 
ve gelecek yapılanmalarıyla ilgili uyarı-

larda bulundu ve görüşlerini aktardı. İh-
racatçı birlikleri olmazsa TİM’in de ola-
mayacağını, benzer şekilde TİM olmazsa 
ihracatçı birliklerinin de yaşayamayaca-
ğını vurgulayan Büyükekşi, “Biz siziz, siz 
bizsiniz” sözünün altını çizdi. Bu doğ-
rultuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
“Birlik ve beraberlik, ölümden başka her 
şeyi yener” sözünü de anımsatan Bü-
yükekşi, “İhracatçılarımızın sorunlarını 

çözmek için en üst kademelerle sürekli 
olarak çalışıyor, bize ilettiğiniz sorunları 
büyük bir özveriyle çözüme ulaştırmaya 
gayret ediyoruz. TİM’in sahip olduğu iti-
bar ile bize aktardığınız sorunların yüz-
de 90’ını çözüme kavuşturduk. Ancak 
sizler de birlik ve beraberliğinizi en üst 
seviyede tutmalı, bizimle birlikte hareket 
etmelisiniz” tavsiyesinde bulundu.TİM 
olarak, meselelerini tüm birimleriyle 

birlikte tartışan, katılımcı ve demokratik 
bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını 
dile getiren Büyükekşi, ulaşılan sonuç ve 
önerilen politikalar itibarıyla söylem bir-
liği içinde kararlı ve tutarlı; üyelerinin 
güvenini kazanmış ve üyeleriyle güçlü 
bir ihracatçılar meclisi olmayı hedef-
lediklerini vurguladığı konuşmasında, 
başarının üç altın anahtarını da bu üç 
başlıkta özetledi.

İHRACATÇILAR ANTALYA’DA BULUŞTU

TİM’in gerçekleştirdiği 
Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı 
Firması anketi 2015 yılı sonuç-

larına göre hazır giyim, tekstil, deri ve 
halı sektörleri 270 firma ve 14,9 milyar 
dolarlık ihracat ile farklarını ortaya 
koydu. İlk 1000 firma içerisin bulunan 
72 tekstil firması toplamda 3,6 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri gö-
rülüyor. Buna göre 2015’in ihracat şam-
piyonu 3 milyar 847 milyon dolar ile 
Ford Otomotiv oldu. TÜPRAŞ ise geçen 
yıl 2 milyar 912 milyon dolarla ikinciliği 
elde ederken, OYAK Renault 2 milyar 
678 milyon dolarla üçüncü sırada yerini 
aldı. İhracatta 2015’in ilk 1000 firması-

İHRACATIN İLK 1000’İNDE 72 TEKSTİL FİRMASI 

nı değerlendiren TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, “Türkiye’nin 2015’teki 143,9 
milyar dolarlık toplam ihracatının yüz-

de 48,7’sini ilk 500 firma yaptı. İkinci 
500 firma ihracatın yüzde 8,8’ini, geri 
kalan 62 bine yakın firma da toplamın 

yüzde 42,5’ini gerçekleştirdi. Burada 
önceki yıllara göre ihracatın tabana ya-
yıldığını görüyoruz” dedi.
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İTHİB Başkanı Başkanı İsma-
il Gülle önderliğinde bir araya 
gelen tekstil sektör başkanları 

Şeyh Zayed Sevgi Evleri Çocuk Yuvası, 
Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu ve Bah-
çelievler Huzurevi’nden çocuklar ve 
yaşlılarla bir araya geldi. 23 Haziran 
tarihinde İstanbul Bahçelievler Şeyh 
Zayed Çocuk Yurdu’nda gerçekleşen 
iftar programına; Aile ve Sosyal Po-
litikalar İl Müdürü Önal İnaltekin, 
Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İş 
Adamları Derneği (BATİAD) Başkanı 
Aydın Erten, Çorap Sanayicileri Der-
neği (ÇSD) Başkanı Bülent İyikülah, 
Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüp-
koca, Merter Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MESİAD) Başkanı Yusuf 
Gecü, Osmanbey Tekstilci İş Adamları 
Derneği (OTİAD) Başkanı İlker Kara-
taş, Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği 
(TİGSAD) Başkanı İrfan Özhamaratlı, 
Aile ve sosyal politikalar İl müdürü 
Önal İnaltekin, İTKİB Genel Sekreter 
Yardımcısı Süleyman Çakıroğlu, Mer-
ter Türk Kızılayı Başkanı Erhan Tan’ın 
yanı sıra birçok iş insanı da katılım 
sağladı. İftar sonrasında bir konuşma 
yapan İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
“Bu akşam burada bizimle bir araya 
gelen tüm sektör Başkanlarıma çok te-
şekkür ediyorum. Çocuklarımızla, ya-
rınlarımızın geleceği ve teminatı olan 
gençlerimizle ve Yaşlılar Yurdu sakin-
lerimizle bir arada olmak, birlikte aynı 
sofrayı paylaşmaktan çok mutluyum. 
İnşallah bu anlamlı ve mutluluk veren 
akşamlarda daha sık bir arada oluruz” 
dedi. İTHİB Başkanı Sayın İsmail 
Gülle’den sonra birer konuşma yapan 
bütün sektör Başkanları bu anlamlı 
iftar akşamında yaşadıkları mutlu-
luğu dile getirdikten sonra çocuklar 
için yanlarında getirdikleri hediyeleri 
dağıttılar. Gecenin finalinde çocuklar 
korosunun okuduğu ilahi ve şarkılar 
büyük alkış aldı.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN DESTEK ELİ 
KİMSESİZ ÇOCUKLARA UZANDI
İTHİB, sektörün önde gelen sivil toplum örgütlerinin başkanları ve yöneticileri, kimsesiz çocuklar ve 
yaşlılarla iftar programında bir araya geldi.  
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Dünyanın dört bir köşesinden 
hazır giyim üretimine yöne-
lik kumaş üreticilerin, moda 

tasarımcıların ve alım gruplarının bir 
araya geldiği ve moda otoritelerinin 
yakından takip ettiği en önemli et-
kinlikler arasında yeralan Première 
VisionParis Fuarı, 13-15 Eylül ta-
rihleri arasında Fransa’nın başkenti 
Paris şehrinde düzenlendi. Paris’te 
yılda iki kez düzenlenen fuar, dünya 
modasının küresel erişimine paralel 
olarak New York, SaõPaulo, Şanghay 
ve İstanbul gibi önemli merkezlerde 
de alt etkinliklerini sürdürmekte.2015 
yılı Şubat döneminden başlayarak, 
Première Vision Paris kumaş fuarı 
ile eş zamanlı ve aynı fuar alanın-
da düzenlenen Expofil iplik, Cuir A 
Paris deri, Indigo desen ve tasarım, 
Modamont aksesuar ve Zoom fason 

TÜRK KUMAŞI 
PV PARİS’İN 
GÖZDESİ OLDU 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle’nin öncülüğünde PremièreVision Paris Fuarı’nda 
Türk tekstili prestijini sergiledi. Türkiye tarafından milli katılım düzenlenen 
fuara, İTHİB patronajında 49’u bireysel, 26’sı milli katılım dâhilinde 75 Türk 
firması yer aldı.

üretim fuarlarının çoğunluk hisseleri 
organizatör firma Première Vision 
S.A. tarafından satın alındı. Böylece 
Şubat ve Eylül aylarında, birlikte ve 
aynı tarihlerde düzenlenecek tüm bu 

fuarlar, Première Vision Paris genel 
başlığı ile aşağıdaki isimlerle anılmaya 
başlanıldı. Première Vision; Première 
Vision Fabric, Expofil; Première Vision 
Yarns, Cuir a Paris; Première VisionLe-

FUARA 
İTHİB MİLLİ 
KATILIMINDA 
KATILAN 
FİRMALAR 

• AKIN TEKSTİL
• ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL
• ALTINYILDIZ TEKS. VE KONF.
• ALTOTEKS TEKSTİL
• ANTİK DANTEL SANAYİ
• ARSAN DOKUMA BOYA
• BEZSAN TEKSTİL SANAYİ
• BM BAHARİYE MENSUCAT
• BTD TEKSTİL SANAYİ
• BURCE TEKSTİL
• BUR-ER TEKSTİL
• EKOTEN TEKSTİL
• ELYAF TEKSTİL
• ESENTEKS
• FUN TEKSTİL
• GÜLLE TEKSTİL
• KARMA KOKTEYL ÖRME SAN.
• KİMTEKS TEKSTİL
• KİPAŞ FORMAL
• KİPAŞ PAZARLAMA
• KİPAS PAZARLAMA VE TİC.
• KIVANÇ TEKSTİL
• ÖZDOKU TEKSTİL
• PALATEKS TEKSTİL
• SÖKTAŞ DİV. TAYLORD
• SÖKTAŞ DOKUMA
• TÜP MERSERİZE TEKSTİL
• UĞURTEKS TEKSTİL
• YARANGÜMELİ TEKSTİL
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ather, Indigo; Première Vision Designs, 
Modamont; Première Vision Accesso-
ries, Zoom; Première Vision Manufac-
turing oldu. PremièreVision Paris fuarı 
Eylül 2016 döneminde tüm alt fuarları 
ile birlikte 56 bin 475ziyaretçi ağırladı. 
Yüzde 73 oranında uluslararası ziyaret-
çi katılırken fuara, Türkiye’den bin 862 
ziyaretçi katıldı ve Türkiye bu ziyaretçi 
sayısıyla sekizinci sırada yer aldı. Fu-
ar, tüm alt etkinlikleri ile birlikte 126 
ülkeden bin 898 firmayı ağırlarken, 
Türkiye’den fuarın bütün etkinliklerine 
156 firma katılım sağladı. İTKİB tara-
fından milli katılım düzenlenen fuarın 
kumaş bölümüne Eylül 2016 dönemin-
de yaratıcılıklarına ve koleksiyonlarına 
bağlı olarak seçilen 79 firma katılırken, 
iplik bölümünde ise bu sayı 50 olarak 
belirtildi. 

Fuara Türkiye’den yoğun 
katılım
Premiere Vision Paris fuarı 15 yılı aşkın 
bir süre önce Türkiye’den üreticile-
rin girmekte zorlandığı bir topluluğu 
simgelerken Eylül 2016 döneminde 
fuarın tüm bölümlerindeki toplam 156 
katılımcısıyla üçüncü büyük ülke ka-
tılımını Türkiye gerçekleştirdi. Fuarın 
bu bölümünde kumaş bölümünde 49’u 
bireysel, 26’sı milli katılım dâhilinde 
75 Türk firması yer aldı. Ayrıca fuar 
idaresinin grup katılımlarını sınırlama 
politikası nedeniyle, milli katılımlar-
da her dönem bir ya da iki firma artış 
gösterebilmekteyiz. Bu çalışmaların 
ana kalemi olarak; Türkiye’den fuara 
katılan tekstil üreticisi firmaların ko-
leksiyonlarının fuar ziyaretçilerine tek 
bir çatı altında sunulabilmesi ve kolay 
erişim sağlanabilmesi amacıyla Hall 
6’da 54 m2 lik bir infostand alanı ve 
yine Hall 6 dahilindeki fuar idaresinin 
resmi forum alanlarından Tech Forum 
yakınında47,25 metrekare büyüklüğün-
de bir trend alanı çalışması gerçekleş-
tirildi. Bu alanda fuar katılımcısı Türk 
kumaş üreticilerinin en son koleksiyon-
larından örnekler, güncel kumaş doku 
ve renk eğilimleri hakkında detaylı 
bilgiler ve temalar eşliğinde bu alanda 
sergilendi. 

Türk tekstilinden tanıtım atağı 
Türkiye’nin trend alanında güncel ku-
maş ve renk trendlerini açıklayan özel 
bir broşür; trend alanı ve info stantta 
ise Türkiye milli katılımı broşürü ziya-
retçilere dağıtıldı.Fuar idaresi tarafın-
dan 2015 Şubat döneminden itibaren 
başlatılan basılı katalog dağıtımına 
son verilmişti, bu sebeple katılımcıla-
rın detaylı bilgileri www.premierevi-
sion.com adresinden ve akıllı telefon 
uygulamalarından yayınlanmakta. 
Ürün sınıflarına göre firma unvanları 
ve stand numaraları ise resmi fuar 
rehberi üzerinden ziyaretçilere ulaş-
tırılmaktadır. İTKİB’in tanıtım çalış-
malarının son kalemi olarak, Parcdes 
Expositions fuar alanı girişinde metro 
istasyonundan Hall 5 ve Hall6’ya uza-
nan yürüyüş yolu üzerinde16 adet ışık-
lı ilan panosunda milli katılım ilanları 
yer aldı. Tanıtım çalışmalarına ek 
olarak Türkiye imajını güçlendirmek, 
Türk tekstil sektörünü yurtdışında da-
ha iyi tanıtmak ve tüm ülkelerden ge-
lecek yabancı alıcılarla fuara katılımcı 
olarak gelen Türk firmaları bir araya 
getirmek amacıyla ilgili fuarın ilk gü-
nü olan 13 Eylül tarihinde Fransa’nın 

başkenti Paris şehrinde Tanıtım Ge-
cesi Etkinliği düzenlendi. Yemekli bir 
toplantı organize edilen etkinliğe; Ak 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban 
Dişli, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Tarık Sönmez, Türkiye’nin 
ve Dünya’nın önde gelen tekstil sektö-
rü temsilcileri, Türkiye’den fuara katı-
lım yapan firma temsilcileri, Premiere 
Vision Fuarı yetkilileri ve uluslararası 
basın mensupları iştirak etti. 200 kişi-
nin katılım sağladığı etkinlikte; BAL-
TIKA, BCBG, CHICOS, DIESEL, FSM, 
HOBBS, JAYA, LACOSTE, LANDS’ 
END, MIRAOGLIO FASHION, PER-
SENTİLİ, SALSA, TALBOTS, TES-
CO, TEXPRO, TOMMY HILFIGER, 
TREISS Ve ZARA gibi dünyaca ünlü 
firmaların temsilcileri ödüllendirildi. 
Lacoste’un CEO’su DidierLalance ve 
Premiere Vision’un CEO’su Philip-
pePasquet gecede konuşma yaparak 
Türk tekstil sektörü hakkındaki görüş-
lerini belirtti.

firma katıldı fuara 

ülkeden

Türkiye’den 
26’sı İTHİB 

milli katılımı ile 

1.898 firma 
56 .475 

ziyaretçi

75

126
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Alanında dünyanın 2’nci en bü-
yük fuarı olan  “22’nci EVTEKS 
İstanbul Uluslararası Ev Tekstili 

Fuarı” 17-21 Mayıs tarihleri arasında 
kapılarını açtı. Tülden perde sistemle-
rine, banyo ürünlerinden uyku ve yatak 
odası tekstiline, döşemelikten mutfak ve 
yemek odası tekstiline kadar çok geniş 
bir ürün yelpazesine sahip olan EVTEKS 
Fuarı, Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve 
İşadamları Derneği (TETSİAD) işbirli-
ğinde gerçekleştirildi. 2 binin üzerinde 
markanın ve 140 bin ziyaretçinin katılı-
mı ile gerçekleşen fuarın açılışını Ekono-
mi Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, İstanbul Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri 
(İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, CNR 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda 
Erem, UTİB Başkanı İbrahim Burkay, 
Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (TETSİAD)  Başkanı 
Yaşar Küçükçalık ve CNR Holding Pa-
zarlama Grup Başkanı Reha Tartıcı’nın 
katılımı ile gerçekleşti.
Türkiye’de yıldızı parlayan ev tekstil 
sektörünün en büyük platformu olan 
EVTEKS Fuarı, bu yıl ziyaretçi rakamı 
ile de rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl 79 farklı 
ülkeden, 115 bin yerli ve yabanı profes-
yonelin ziyaret ettiği EVTEKS Fuarını  
bu yıl 140 bin sektör profesyoneli ziyaret 
etti. Fuar esnası boyunca dünyaca ünlü 
trend belirleyicileri ve yerli-yabancı ta-
sarımcılar fuarda seminerler de verdi. 
EVTEKS 2016 organizasyonunun trend 
alanını, son dört yılda olduğu gibi bu 
yıl da Nelly Rodi tasarladı. Nelly Rodi 
trend ofisinin hazırladığı ve ilk kez EV-
TEKS Fuarı’nda tanıtımı gerçekleştirilen 
2017/2018 ev tekstili trendleri ziyaretçi-
lerin beğenisine sunuldu.

Sektörün her zaman yanındayız
Türkiye’de yıldızı parlayan ev tekstil 
sektörünün en büyük platformu olan 
EVTEKS’in açılışında konuşan Ekonomi 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
ev tekstili sektörünün 1 milyar 600 mil-
yon dolar dış ticaret fazlası vermesinin 
önemine değindi. AB ülkelerinin ihracat 
pazarımızda önemli bir yere sahip oldu-
ğunu belirten Bakan Yardımcısı Fatih 
Metin, “İhracatımızın yüzde 60’ını bu 
ülkelere yapıyoruz. Hedefimiz daha fazla 
ürün satmak değil, daha nitelikli sat-
maktır. Biz bakanlık olarak 2023 hedef-
lerine giden yolda her zaman sektörün 
yanındayız” dedi. 

EV TEKSTİLİNİN EN BÜYÜK 
BULUŞMASI: EVTEKS 
Düzenlendiği her 
yıl dünya çapında 
yankılar uyandıran 
EVTEKS İstanbul 
Uluslararası Ev Tekstili 
Fuarı, 22’nci kez sektör 
profesyonellerini 
ağırladı. 

İnovatif gelişmeler sektörü ileri 
taşıyor
EVTEKS’in alanında dünyanın en büyük 
fuarı olma yolunda ilerlediğini belirten 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ko-
nuşmasında sektörün dünyada ve Türki-
ye’deki gelişimi, ihracatı, ev tekstilindeki 
inovatif gelişmelere değindi. Türk ev 
tekstil sektörünün 1,8 milyar dolar ihra-
catla dünya sıralamasına 4’üncü sırada 
olduğunu aktaran Mehmet Büyükekşi,  
“2015 yılında 1,8 milyar dolar ihracat 
gerçekleştiren sektörümüz, 2016 yılında 
yüzde 3,3 artış gösterdi. İhracatta Avrupa 
birincisi olan ev tekstili sektörünün en 
çok ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla 
Almanya, ABD ve Fransa. Sektör en çok 
havlu ve temizlik bezleri, yatak çarşafları 
ürün gruplarında ihracat gerçekleştiri-
yor” ifadelerini kullandı. Mehmet Bü-
yükekşi, dünyada trendlerin değiştiğini, 
inovasyon ve tasarımın ev tekstili sektö-
rünün vazgeçilmezi olduğunu söyleyerek, 
dünyada yaygınlaşan inovatif ürünleri 
ise, şöyle sıraladı: “Stres alan çarşaflar, 
zayıflatan çarşaflar, ısıyla renk değiştiren 
çarşaf ve perdelikler, polen ve toz tutmaz 
ev tekstili ürünleri, ışık ile kendini temiz-
leyen kumaş.” Sektörün 2023 hedefinin 
4 milyar dolar olduğunu da hatırlatan 
Mehmet Büyükeşi, hedefe ulaşmak için 
sektörün ihracatında her yıl yüzde 10’luk 
bir artış göstermesinin ulaşılabilir oldu-
ğuna vurgu yaptı.

Hedef pazarlarda lokal 
olmalıyız
Dünyadaki rekabet şartlarının son dere-
ce acımasız ve çok rekabetçi olduğunu 
hatırlatan TETSİAD Başkanı Yaşar Kü-
çükçalık, “Bizler Türkiye’de ev tekstili 
üretiminin en katma değerli şeklini yap-
maya çalışıyoruz. Artık elimize çanta alıp 
gitme zamanı bitiyor” dedi. “Ülkemizde 
eğitilmiş insan gücümüzle hedef pazarla-
rımızda lokal olmalıyız” diye devam eden 
Yaşar Küçükçalık, “İlgili sivil toplum ör-
gütleri ile minimum 30 yıllık bir strateji 
belirlersek, ülkemize çok büyük katkımız 
olur. Sektör olarak bunu başaracağımıza 

inanıyoruz” dedi. CNR Holding Pazarla-
ma Grup Başkanı Reha Tartıcı da fuarın 
sektöre sağladığı katma değer bakımın-
dan lider olduğunun altını çizerek, “ABD, 
Kanada, Çin, Hindistan, BAE ve İngiltere 
başta olmak üzere 40 bini aşkın yabancı 
profesyonel ziyaretçiyi EVTEKS’te ağırla-
yacağız” dedi. Sektör temsilcileri konuş-
maların ardından stantları dolaştı.
Tülden perde sistemlerine, banyo ürün-
lerinden uyku ve yatak odası tekstiline, 
döşemelikten mutfak ve yemek odası 

tekstiline kadar çok geniş bir ürün yelpa-
zesine sahip olan EVTEKS’te 
sektörün önde gelen profesyonelleri, 
dünyaca ünlü trend belirleyicileri ve yer-
li-yabancı tasarımcılar fuarda seminerler 
de verdi. EVTEKS 2016 organizasyonu-
nun trend alanını, son dört yılda olduğu 
gibi bu yıl da Nelly Rodi tasarladı. Nelly 
Rodi trend ofisinin hazırladığı ve ilk kez 
EVTEKS Fuarı’nda tanıtımı gerçekleşti-
rilen 2017/2018 ev tekstili trendleri ziya-
retçilerin beğenisine sunuldu.

İTHİB, 22’nci EVTEKS Fuar’ı öncesinde 16 Mayıs tarihinde Dış Ticaret 
Kompleksi’nde Alım Heyeti programı organize etti. Programa; 
Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Ukrayna, Moğolistan, Tunus ve 
Ürdün’den katılan 15 firma, 9 Türk firmasıyla ikili görüşmeler yaptı. Alım 
Heyeti daha sonra fuarın açılışına dahil olup, fuarı inceleme fırsatı buldu.



27

TÜRK KUMAŞI JAPONYA’DA 

İTHİB, DÜNYANIN
DÖRT BİR YANINDA

PV İSTANBUL İLGİ ÇEKİYOR 

AVRUPA’YA LONDRA’DAN 
AÇILIYORUZ 

İTHİB, Japonya’nın ev dekorasyo-
nu alanında üst segmentine hitap 
eden en önemli ve prestijli fuarı 

olan Interior Lifestyle Tokyo Fuarına 
ilk kez milli katılım düzenledi. Fuara 
İTHİB bünyesinde 7 tekstil ve 1 halı 
firmasının yanı sıra iki organize sanayi 
bölgesinin de dâhil olmasıyla toplam-
da 28 Türk firması katıldı. Japon ev 
tekstili sektörünün üst segmentinin en 
önemli ve en prestijli fuarı olan Interior 
Lifestyle Tokyo, Haziran ayında olmak 
üzere yılda bir kere Mesago Messe 
Frankfurt tarafından organize ediliyor. 
Tokyo Big Sight fuar alanında dünya-
nın her yerinden gelen ev tekstili ve ev 

eşyası üreticilerini bir araya getiren fu-
arda, 195’i dünyanın farklı ülkelerinden 
olmak üzere 822 katılımcı firma/marka 
yer alırken, fuarı üç günde toplamda 30 
bin kişi ziyaret etti. İTHİB tarafından 
ilk defa milli katılım düzenlenen Interi-
or Lifestyle Tokyo Fuarı’na, tekstilden 
7, halıdan da 1 firma ile katılım sağlan-
dı. Bunun yanı sıra iki tane organize sa-
nayi bölgesi de (Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi; 10 firma, Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi; 10 firma) toplamda 20 
firma ile birlikte hazırladıkları URGE 
projesiyle milli katılıma dâhil oldu. Fu-
arın bir sonraki dönemi 14-16 Temmuz 
2017 tarihinde düzenlenecek. 

Rusya’da yaşanan sıkıntılara 
karşın alternatif pazar arayan 
Türk deri sektörü, İDMİB’in 

önderliğinde yüzünü Uzakdoğu’ya 
çevirdi. Türk derisinin kalitesini, 
sektörün gücünü göstermek isteyen 
İDMİB, hedef ülke olarak radarına 
aldığı Çin’e önem veriyor. Tüm dün-
yadan gelen hazır giyim üreticileri, 
tasarımcıları ve distribütörlerini tek 
çatı altında toplayan CHIC Şanghay 
- China International Clothing and 
Accessories Fair, Çin pazarına girişte 
köprü görevi üstleniyor. Çin pazarının 
büyüklüğü göz önünde bulundurul-
duğunda CHIC Fuarı, firmalar için 
büyük bir fırsat. Asya’nın en büyük ve 

en prestijli hazır giyim, moda ve deri 
fuarı olan CHIC Şanghay, bu sene 
24’üncü kez Çin’in Şanghay şehrinde 
düzenlendi. Fuara Başta Çin markala-
rı olmak üzere Kore, Japonya, Fransa, 
Almanya, İtalya ve Türkiye gibi 21 ül-
keden bin 300 marka katılım sağladı. 
Toplamda 105 binden fazla ziyaretçi 
ile üç gün boyunca düzenlenen CHIC 
fuarı öncelikle Çin olmak üzere Asya 
pazarı için önemli bir giriş noktası 
teşkil ediyor. Dört holde gerçekleşen 
fuara kadın, erkek, çocuk, aksesuar 
ve iç giyim üreten firmalar katıldı. 
Sektörün tüm alt birimlerine de hitap 
eden fuar, firmalar açısından kaçınıl-
maz bir fırsat noktasında. 

Tekstil ve moda alanında dün-
yanın en prestijli fuarı olarak 
nitelendirilen Première Vision, 

İstanbul’daki beşinci sezonunu da he-
deflerine ulaşarak tamamladı. Ulus-
lararası jeopolitik koşulların yarattığı 
güçlüklere ve ekonomik koşulların de-
ğişkenliklerine rağmen, İstanbul’daki 
beşinci sezonunu planlamalarında yer 
aldığı gibi gerçekleştiren Première 
Vision’u yüzde 13’ü yabancı, 5 bin 668 

profesyonel ziyaret etti. 19-21 Ekim 
tarihleri arasında CNR Expo’da dü-
zenlenen “Première Vision İstanbul”a 
katılan uluslararası kuruluşlar arasın-
da Türkiye’den Akel Grup, Ekin Teks-
til, Çalık Tekstil ve Sanko Tekstil gibi 
isimler yer alırken, ülkelerinde kendi 
alanlarının en iyileri olarak nitelen-
dirilen Lenzing AGClerici Tessuto, 3T 
Transfer, Sefita SA ve Antex, dikkat 
çeken firmalar arasında yer buldu.

Yılda iki defa düzenlenen Londra 
Tekstil Fuarı, temmuz dönemi-
ni en fazla katılımcı ile kapattı. 

Fuara Türkiye’den de İTHİB bünyesin-
de milli katılım 40, bireysel başvuran 
48 firması olmak üzere, toplamda ise 
420 Türk firması katıldı. Avrupalı zi-
yaretçilerden Türk firmalarına ilgi ise 
yoğundu. Londra Tekstil Fuarı’nın katı-
lım profiline baktığımızda İtalya yüzde 
28 ile birinci sırada yer alırken, Türkiye 
yüzde 23 ile ikinci sırada yer aldı. Birle-
şik Krallık yüzde 19 ile üçüncü, Portekiz 
yüzde 9 ile dördüncü, İspanya ise yüzde 
6 ile beşinci sırada yer aldı. Katılımcı 
profili incelendiğinde 220 firma ile 

dokuma ilk sırada yer aldı. Fuarın bu 
dönemine katılan büyük markalar da 
dikkatlerden kaçmadı.Katılımcı ve zi-
yaretçi potansiyeli açısında Londra’da 
düzenlenen en büyük tekstil fuarı ko-
numunda olan etkinlik, ayrıca bilindiği 
gibi tekstilin en önemli pazarlarından 
olan İngiltere’de Türk firmalarının 
ihracat kapasitelerini de arttırmaları 
bakımından çok önemli görülüyor. Fu-
ara her yıl firmalar tarafından artarak 
süren bir ilgi bulunuyor. İngiltere pa-
zarıyla ilgilenen firmalar fuarı oldukça 
verimli bulurken, İTHİB’in fuara yöne-
lik olarak yaptığı çalışmalara yönelikte 
memnuniyetlerini ortaya koyuyorlar. 
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Fransa’nın başkenti Paris’te İT-
HİB tarafından organize edilen 
Textile Talks etkinliği 13 Eylül  

tarihinde, dünyanın en büyük tekstil 
sektör temsilcilerinin bir araya geldiği 
büyük bir katılımcı kitlesi ile düzen-
lendi. Etkinliğe; Ak Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Şaban Dişli, Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık 
Sönmez, Türkiye’nin ve dünyanın önde 
gelen tekstil sektörü temsilcileri ve ulus-
lararası basın mensupları iştirak etti. 15 
Temmuz tarihinde ülkemizin yaşadığı 
hain darbe girişimine rağmen ülkemizin 
tekstil sektörüne ve güçlü alt yapısına 
güvenerek taleplerini azaltmayan tekstil 
sektörü temsilcilerine plaketler verildiği 
gecede; ödül töreni ve Türk tekstil sek-
törünü tanıtan film gösterimi yapıldı. 
Gecede; Lacoste, BCBG, Baltıka, Chicos, 
Diesel, Fsm, Hobbs, Jaya, Lands’ End, 
Miraoglio Fashion, Persentili, Salsa, 
Talbots, Texpro, Tommy Hilfiger, Tre-
iss ve Zara ödül alan firmalar olurken, 
birçok tekstil devi de geceye katılım 
sağladı.

DÜNYANIN MODA 
DEVLERİ İLE BULUŞTUK
Türkiye’nin imajını güçlendirmek, Türk tekstil sektörünü yurtdışında daha iyi tanıtmak ve tüm ülkelerden 
gelecek yabancı alıcılarla fuara katılımcı olarak gelen Türk firmalarını bir araya getirmek amacıyla 
Premiere Vision Paris Fuarı’nın ilk günü Fransa’nın başkenti Paris şehrinde İTHİB tarafından Tanıtım 
Gecesi Etkinliği düzenlendi. “Textile Talks Paris Etkinliği”ne Lacoste, Chicos, Tommy Hilfiger, Zara gibi 
birçok tekstil devi markaların temsilcileri katıldı.Etkinlikte İsmail Gülle, firma yetkililerine plaket verdi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan liderliğinde 
Nisan ayında bir ABD ge-

zisi gerçekleştirdi. İsmail Gülle’nin 
de katıldığı gezide Türkiye ile ABD 
arasında ticaretin daha da güçlen-
dirilmesi için temaslarda bulunul-
du. Ekonomi Bakanlığımız tarafın-
dan 2015-2016 döneminde ‘hedef 
ülkelerden’ birisi olarak belirlenen 
ABD, geçen yıl Türkiye’nin önemli 
ihraç pazarları arasında 5’inci sıra-
yı aldı. Türkiye ve ABD arasındaki 
ticaret hacmi geçen yıl 17 milyar 

524 milyon dolar seviyesinde ger-
çekleşti. Türkiye’nin bu ülkeye 
ihracatı 6,4 milyar dolar, ABD’den 
yapılan ithalat ise 11,1 milyar dolar 
oldu. Söz konusu ülkeye yapılan 
ihracat Türkiye’nin toplam ihra-
catının yüzde 4,4’ünü oluşturdu, 
Türkiye ABD pazarında yüzde 0,3 
pay ile 33’üncü büyük tedarikçi 
konumunda bulunuyor. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
ABD ziyareti kapsamında birçok iş 
insanı, dernek ve ihracatçı birlik 
başkanları eşlik etti. 

İTHİB ve İstanbul Kültür Üni-
versitesi işbirliğinde ABD’den 
J. Peter Begalla’nın uluslararası 

alandaki deneyim ve araştırmala-
rından faydalanmak üzere, 15 Nisan 
tarihinde “Aile İşletmelerinde Yö-
netim, Aile İşletmelerindeki Mali 

Sorunlar, Aile İşletmelerine yönelik 
tüm yönetimsel ve ailevi konular” 
içerikli bir sohbet toplantısı gerçek-
leştirildi. Toplantıya tekstil sektö-
ründe faaliyet gösteren derneklerin 
temsilcileri ve İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle katıldı.

Mısır Konfeksiyon ve Ev 
Tekstili Sanayi Odası 
(ECAHT) Yönetim Kurulu 

Başkanı Mohamed Abd El Salam ve 
beraberindeki heyet, 16 Haziran tari-
hinde İTHİB Başkanı İsmail Gülle’yi 
ziyaret ederek Mısır ile işbirliğinin 
artırılması talebinde bulundu. ECAHT 

İki ülke arasındaki işbirliğini artırmak 
üzere Türk tekstilcilerini ülkelerine 
davet eden Başkan Salam, Mısır hü-
kümeti nezdinde de Türk ihraç ürün-
lerine yönelik gümrük tarifelerinin ve 
teknik engellerin kaldırılması yönün-
de girişimde bulunduklarını ve hükü-
metten söz aldıklarını müjdeledi. 

ABD’DE TEKSTİL İÇİN FIRSATLAR ARADIK 

İTHİB, ULUSLARARASI DENEYİMLERE AÇIK 

MISIRLI SANAYİCİLER GÜLLE’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye’ye güven mesajı 
Geceye ev sahipliği yapan İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle konuşmasında hain darbe 
girişimine rağmen çalışmaya hız kesme-
den devam ettiklerini ifade etti. Bunun 
yanında Türkiye’nin finansal sisteminin 
çok kuvvetli olduğunu ifade eden İsmail 
Gülle, 15 Temmuz’dan sonra ekonomi-
mizde herhangi bir daralma olmadığını 
ifade etti. İsmail Gülle, konuşmasının 
sonunda Türkiye ile ticaretlerine devam 
eden tekstil devlerine teşekkür ederek, 
“Bugüne kadar Türkiye’de yatırım yapan 

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

hiçbir firma zarar etmemiştir bundan 
sonra da etmeyecektir” dedi.
Gecede Lacoste’un yöneticilerinden Di-
dier Lalance 25 yıldır Türkiye ile işbirliği 
içerisinde olduklarını, 25 yıl daha bu 
işbirliğinin devam edeceğini söyleyerek 
Türkiye’ye güven mesajı verdi. Premier 
Vision’un CEO’su Philippe Pasquet ko-
nuşmasında, “Fransa’da zor günler geçir-
di ancak hayat devam ediyor, önümüze 
bakmalıyız. Türkiye Premier Vision’un 
en önemli katılımcılarından biri ve bir-
likte iş yapmaktan çok mutluyuz” dedi.

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

Gecede aynı 
zamanda 
modern 
sema 
gösterisi 
ile konuklar 
keyifli 
dakikalar 
yaşadı.

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

İRAN TTM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI 

İstanbul Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 
koordinatörlüğünde, 11-14 Ka-

sım 2016 tarihlerinde, İran’ın Tahran 
şehrine yönelik Tekstil ve Ham-
maddeleri Sektörel Ticaret Heyeti 
düzenlenecek. Heyet organizasyonu 
ile iplik, örme ve dokuma kumaş ile 

konfeksiyon yan sanayi sektörlerinde 
İran’daki potansiyel alıcılarla, İran 
pazarına girmek ve/veya mevcut pa-
zar paylarını genişletmek isteyen fir-
maların bir araya getirilmesi hedefle-
niyor. Program kapsamında 12 ve 13 
Kasım tarihlerinde ikili görüşmeler 
gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi 
hedefleri doğrultusunda, değişen 
rekabet koşullarına ve ihtiya-

ca uygun olarak ihracatın gelişmesine 
olanak sağlamak amacıyla geliştirilen 
Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Pro-
jesi İran’ın başkenti Tahran’da hayata 
geçiyor. Kapsamı içerisindeki harcama-
ların yüzde 75 oranında devlet desteği 
kapsamında olduğu TTM projesi ülkemiz 
adına hedeflenen ihracat rakamlarına 
ulaşma noktasında önemli bir misyon 
üstlenecek.
Türkiye İhracatçılar Meclisi koordina-
törlüğünde ilk Türkiye Ticaret Merkezi 
(TTM) İran’ın Tahran şehrinde “34 East 
Maryam Street Elahiyeh, Tehran/İran” 
adresinde açılacak. Bu amaçla geçtiğimiz 
Ağustos ayında 6 katlı bir bina farklı sek-
törleri bir araya toplamak üzere kiralan-

dı. 4. katı tekstil sektörüne tahsis edilen 
binada yer alan showroom alanlarının 
tefrişat çalışmaları yapılıyor. 

Başvuru yapmak için geç değil 
İTHİB Tahran TTM’de yer almak üzere 
başvurusu kabul edilen firmalara show-
room alanlarının tahsisi günü Dış Ticaret 
Kompleksinde İTHİB Başkanı Sayın 
İsmail Gülle’nin başkanlığında İstanbul, 
Denizli ve Bursa’dan katılım sağlayan 
tekstil ihracatçısı firmalarımızın yoğun 
ilgisi ile gerçekleştirilen kura çekiminde 
yapıldı. İTHİB Tahran TTM’de yer alma 
şansınızı henüz tamamen kaybetmedi-
niz. Sınırlı sayıdaki showroomlardan bir 
tanesine sahip olmak isteyen firmaları-
mızın en kısa süre içerisinde tdharge@
itkib.org.tr e-posta adresine taleplerini 
iletmeleri gerekmektedir.

TİM koordinatörlüğünde ilk Türkiye Ticaret Merkezi, İran’ın başkenti Tahran’da açılıyor. Tahran Türkiye 
Ticaret Merkezinde yer alacak tekstil firmaları, İTHİB’de düzenlenen bir kura çekimi ile belirlendi. 
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