
İstanbul Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçıları Birliği’nin 

(İTHİB) 2005 yılından bu yana 
yetenekli gençlerin tasarıma 
teşvik edilmesi amacı ile dü-
zenlediği “Kumaş Tasarım Ya-
rışması”, 9’uncu yılına hazırla-
nıyor. Tekstil sektörünün ya-
ratıcı gücünün yükselmesi için 
düzenlediği yarışma ile tasa-
rımın ve tasarımcının her da-
im yanında olan İTHİB, 9’uncu 
yılda sektörün en iyileri ile iş 
birliğine gidiyor. Bu  yıl, “Ku-

maş Tasarım Yarışması”nda 
finalistlerin kumaşlarını pod-
yuma taşıyacak olan isim ünlü 
modacı Hakan Akkaya. Kendi 
atölyesinde finalistlerin tasar-
ladıkları kumaşları hazır giyi-
me dönüştürecek  olan Hakan 
Akkaya, Kumaş Tasarım Ya-
rışması çerçevesinde İTHİB ile 
yaptıkları iş birliğini ve yarış-
manın final gününe kadar ya-
rışmacılarla yapacakları çalış-
maları TEXPORT Gazetesi’ne 
anlattı. 

Tekstil sektörünün en bü-
yük ihracatçı birliği İs-
tanbul Tekstil ve Ham-

maddeleri İhracatçıları Birliği 
(İTHİB) 2013 yılı Olağan Ge-
nel Kurulu gerçekleştirildi. Dış 
Ticaret Kompleksi’nde gerçek-
leştirilen Genel Kurul’a, TİM 
temsilcileri, İTHİB Yönetim 
Kurulu Üyeleri, İTKİB Genel 
Sekreterliği’nin yanı sıra çok 
sayıda sektör temsilcisi katıl-
dı. İTHİB Başkanı İsmail Gülle 

Seçimli Genel Kurul’da kullanı-
lan 217 oyun tamamını alarak 
yeniden başkan seçildi. İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
yeniden aday olan İsmail Gül-
le, Genel Kurula hitaben bir 
konuşma yaptı. İsmail Gülle, 
görev dönemi boyunca İTHİB 
olarak sektörün pazarlarını Gü-
ney Amerika’dan Uzakdoğu’ya 
kadar genişlettiklerini hatırlattı. 
Doğrudan tekstil ihracatının 8,4 
milyar dolar olduğunu belirten 

İsmail Gülle, 2 milyar doların 
üzerinde ev tekstili ihracatı ile 
de sektörün 10 milyar dolarlık 
dış satım performansını aştı-
ğını söyledi. İTHİB olarak geç-
tiğimiz dönemde yürüttükleri 
çalışmalar hakkında bilgi veren 
Gülle, sektörü korumak adına 
“Koruma Vergisi” ile ilgili 2009 
yılından sonraki süreçte büyük 
bir çalışma yürüttükleri ve bu 
çalışmadan olumlu sonuçlar al-
dıklarını dile getirdi.

İTHİB tarafından yürütülen bu 
çalışmanın tekstil ve hammad-
deleri sektörünün üretim kapa-
sitesine yüzde 10-15 oranında 
katlkı sağladığına dikkat çeken 
Gülle, “Biz bu çalışmayı yap-
masaydık, bugün birçok fab-
rikanın kapanmasına, iflas et-
mesine seyirci kalacaktık. Eğer 
bu fabrikalar bizim ise ve bu 
fabrikalarda çalışanlar da bizim 
insanımız ise biz bu fabrikalara 
sahip çıkmak zorundayız. Duy-
duğumuz sorumluluk, meşgul 
ettiğimiz makam ve sizlerden 
aldığımız yetki adına biz bu yet-
kiyi sonuna kadar kullanıyoruz. 
Biz burada tarafız. Türkiye’de 
üretim adına yapılan işlerin 
hepsi adına tarafız” şeklinde 
konuştu. 

TE    PORT
SAYI: 05

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

➠S15

➠S8 ➠S12

Tekstil sektörünün en büyük ihracatçı birliği İTHİB’in 2013 yılı Seçimli 
Olağan Genel Kurulu 22 Nisan tarihinde birlik üyelerinin katılımı ile Dış 
Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşti. Tek liste ile gidilen Seçimli Genel Kurul’da 
İsmail Gülle, kullanılan 217 oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Demokrasinin bayramları olarak 
kabul edilen seçimli bir genel ku-
rulu daha geride bıraktık. Bir ön-
ceki dönemde Yönetim Kurulu’nda 
yer alan takım arkadaşlarımızla, 
sektörün ihracatını bir basamak 
daha yukarı taşımak adına önemli 
çalışmalara imza attık. Sektörün 
pazarlarını genişleterek, tekstil ih-
racatını 8,4 milyar dolara yükselt-
tik. Diğer yandan elektrikte kaçak 
kullanımının önüne geçmek için 
faturalarımıza yansıtılan kaçak be-
dellerine karşı başlattığımız hukuk 
mücadelesini kazanırken Koruma 
Vergisi” ile ilgili yürüttüğümüz ça-
lışmadan da olumlu sonuçlar aldık. 
Attığımız bütün adımların temelin-
de ise bu sektörün Türkiye’nin göz 
bebeği olduğunu bir kez daha ha-
tırlatmak vardı. Yeni dönemde de 
aynı enerji ile sektör için yolumuza 
devam ediyoruz.

BAŞKAN’DAN
İSMAİL GÜLLE

“İTHALATA EK VERGİ
TEKSTİL YATIRIMLARINI ARTIRDI”

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, itha-
latın tekstil sektörü üzerindeki 
olumsuz etkisini kırmak için alınan 
önlemleri Texport için değerlen-
dirdi. Tekstil alanında gerçekleş-
tirilen ithalatın yarattığı olumsuz 
etkilerin giderilmesi, Türkiye’nin 
tekstilde sahip olduğu rekabet 
gücünü koruyabilmesi ve sektörel 
yatırım, üretim ve istihdam orta-
mının sağlanması Birliğimizin en 
önemli faaliyet alanları arasında. 
Bunun için, ithalatın kontrol altına 
alınması, 2002 yılında DTÖ üyeliği 
ile dünya pazarlarında bir tehdit 
unsuru haline gelen Çin kaynaklı 
ithalata yönelik antidamping ve 
korunma önlemleri tesis edilmesi 
ve genel anlamda ithalata korun-
ma önlemleri uygulanması için 
hem teknik düzeyde çalışmalar 
yürütüyor hem de her düzeyde 
lobi faaliyetleri gerçekleştiriyo-
ruz. Bu yoğun faaliyetler sonu-
cu, 15 Eylül 2011 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu Kararı ile dokuma ve örme 
kumaşlar ile hazır giyim ithalatın-
da ilave vergi uygulaması başla-
tıldı. İlave vergi sonrasında tekstil 
ithalatı 2011 yılında 10,4 milyar 
dolara çıkmışken, 2012 yılında 
önlemlerin etkisiyle bu rakam 8,8 
milyar dolara geriledi.

İTHİB’DE İSMAİL GÜLLE
GÜVEN TAZELEDİ

YARIŞMASI’NA

İTHİB

HAKAN AKKAYA İMZASI
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Premiere Vision Paris, düzenlendiği üç gün bo-
yunca 51 bin 854 ziyaretçiyi ağırladı. İTHİB’in 
23 firma ile milli katılım gerçekleştirdiği fuara, 

Türkiye’den bireysel olarak katılan firma sayısı ise 45 ol-
du. Türkiye’den fuara katılan tekstil üreticisi firmalarının 
koleksiyonlarını, fuar ziyaretçilerine tek bir çatı altında 
sunulabilmesi ve kolay erişim sağlanabilmesi amacıyla 
Hall 6 girişinde özel bir trend alanı oluşturuldu. Bu alan-
da firmaların en son koleksiyonlarından örnekler, güncel 
kumaş doku ve renk eğilimleri hakkında detaylı bilgiler ve 
sınıflandırmalar eşliğinde sergilendi. Trend tahmin firma-
sı Polypheme tarafından tasarlanan bu alan, Türkiye’deki 
tekstil firmalarının kalitesini gözler önüne sererken, ziya-
retçilerin de beğenisini topladı. İTHİB trend alanı içinde 
yer verilen “lounge” alanı da  katılımcılar için bir buluşma 
ve destek noktası oldu. Katılımcı firmalar tarafından fua-
rın önceki dönemlerde saptanan iş potansiyelini korudu-
ğu, yeni oluşturulan forum alanları ve sergi bölümleri ile 
de etkinliğin canlılık kazandığı belirtildi.

Premiere Vision İstanbul’a geliyor
Premiere Vision Paris Fuarı’nın her sene artan katılımcı 
sayısı ile sektörün esas oyuncusu olma yolunda ilerlediği-
ni söyleyen İTHİB Başkanı İsmail Gülle, fuarın sınıfında 
en başarılı fuarlardan biri olduğuna dikkat çekti. Fuarın 
bu dönemine genel anlamda katılımın son derece yüksek 
olduğunu belirten İTHİB Başkanı, bu durumun fuarın 
önümüzdeki dönemine gerçekleştirecekleri milli 
katılıma olan ilgiyi daha da artıracağını söyle-
di. Fuarı İstanbul’da da düzenlemekle ilgili 
üç yıl önce Premiere Vision yöneticile-
riyle görüşmeler yaptıklarını hatırlatan 
Gülle, 29 Ekim 2014 tarihinde Premi-
ere Vision’un İstanbul ayağının ger-
çekleşeceğinin haberini verdi. Gülle, 
“İstanbul’un başarılı bir tekstil fuarına 
ihtiyacı var. Birtakım fuarlarla denendi 
ama maalesef tekstil fuarı açığını doldu-
ramadı. Ümit ediyoruz ki bu fuar başarılı 
olacak. Aynı zamanda Messe Frankfurt, 

İstanbul’da bir fuar düzenliyor. Bu fuarların arka arkaya 
İstanbul’a gelmesi, Türkiye tekstili açısından da olumlu 
bir izlenim oluşturacak. Uluslararası bir fuar olacağı için 
yabancı katılımcıların sayısı daha da fazla olacak” diye 
konuştu. Premiere Vision Paris’in sektördeki etkin fuar-
ların başında yer aldığını dile getiren İTHİB Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ise görüşlerini şöyle 

aktardı: “Premiere Vision Paris, dünyanın her yerinden ve 
özellikle Avrupa’dan alıcıların satıcılarla birleştiği büyük 
bir fuar. Bu fuara bütün alıcılar geldiği için burada mal 
satmak ve yeni koleksiyonları sunmak çok daha kolay 
oluyor. Diğer taraftan fuar idaresi burayı çok iyi dizayn 
etmiş ve firmaların etkili bir şekilde ürünlerini alıcılarla 
buluşmasını sağlamış.”

PV’NİN BAŞROL OYUNCUSU 

YİNE TÜRKİYE
Güney Amerika’dan Japonya’ya tüm tekstil profesyonellerinin 
yoğun ilgisini toplayan “Premiere Vision Paris” bu döneminde 
de tekstil sektörüne dair son trenleri ziyaretçilerle buluşturdu. 
Bu dönem de fuarın başrol oyuncuları arasında yerini almayı 
başaran Türkiye, 68 firma ile kalitesini konuşturdu.

İTHİB,
PV’ye bu yıl  
23 firma ile 
milli katılım 

gerçekleştirdi.

İsmail Gülle’den

“Premiere Vision”
İstanbul’a

geliyor.

Müjde!
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Spor modasının en büyük 
fuarı olarak önemini 
koruyan ISPO Munich 

Fuarı’nın 44’üncüsü 26-29 
Ocak 2014 tarihleri arasında 
Almanya’nın Munich şehrinde 
gerçekleşti. Katılımcı sayısında 
bu dönem kendi rekorunu kıran 

fuara, 51 ülkeden 2 bin 565 firma 
katılırken, 100 ülkeden de 80 
binin üzerinde ziyaretçiyi ağır-
ladı. Dünyanın önde gelen fuar 
şirketlerinden biri olan Messe 
München International tarafın-
dan düzenlenen ISPO Munich 
Fuarı’nın ziyaretçilerinin yüzde 

66’sı İtalya, Avusturya, İsviçre, 
Fransa ve İngiltere’den gelenler 
oluşturdu. Diğer taraftan bu yıl 
fuarda, Amerika Birleşik Dev-
letleri ve Rusya gibi ülkelerden 
de katılanların sayısında artış 
yaşandı. Fuara; tekstil firmala-
rının tanıtım çalışmalarını ger-

çekleştirmek ve fuarın nabzını 
tutmak için yerini alan İTHİB’le 
birlikte 14 tekstil firması katıldı. 
İTKİB Genel Sekreteri Cumhur 
İşbırakmaz’ın da firmaları yalnız 
bırakmadığı fuarda, Türk tekstil 
sektörünün spor modasında gel-
diği yere dikkat çekildi.

Fuarda 8 ayrı kategori
Pazarı hedefleyen ayakkabı, 
saraciye, spor ürünleri, hazır gi-
yim, moda aksesuarları, kumaş, 
tekstil aksesuarları ile teknik 
tekstile yönelik kumaş üreticisi 
firmalar için fuar, çeşitli ürün 
gruplarıyla spor ürünleri konu-
sunda Avrupa’ ya açılma fırsatı 
veriyor. Fuarda; tekstil ürünleri, 
teknik tekstil ürünleri, örme, 
spor, spor malzemeleri, spor 

giyim ve spor modası, spor ayak-
kabılar, takım sporları ekipman-
ları, salon sporları ekipmanları, 
atletizm spor ekipmanları, birey-
sel spor dalları ve ekipmanları, 
fitness spor ekipmanları, dağ-
cılık, yürüyüş sporları ve ekip-
manları, yüzme, tenis, masa te-
nisi, bisiklet sporları, kayak, kış 
sporları ekipmanları ve modası, 
lisanslı spor ürünleri,  alternatif 
spor dalları ve ekipmanları sergi 
imkanı buluyor. 
Firmaları sergileyecekleri ürün 
gruplarına göre kategorilere ayı-
ran fuar; Tekstil Trendleri, Sağ-
lık ve Fitness, Ispo Moda, Spor 
– Stil, Performans Sporları, Dış 
Alan Sporları, Aksiyon Sporları, 
Kayak Sporları olmak üzere 8 
bölümden oluşuyor.  

ISPO MUNICH FUARI’NA 
REKOR KATILIM

Dünyanın önde gelen spor 
fuarlarından olan ISPO Munich’e bu 
yıl 51 ülkeden 2 bin 565 katılımcı ile 
rekor bir katılım sağlandı. Fuara milli 
katılım gerçekleştirmek için uzun bir 
süredir çalışmalar yürüten İTHİB de 
14 firma ile etkinlikteki yerini aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 21’inci 
Olağan Genel Kurulu 7 Haziran Cumartesi 
günü Haliç Kongre Merkezi’nde Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. 
Seçimler sonucunda Mehmet Büyükekşi tekrar 
TİM Başkanlığına seçilirken, İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle de yeniden TİM Sektörler Konseyi’nde yerini 
aldı. Çok sayıda bakan, bürokrat ve iş adamının 
da yer aldığı Genel Kurul’da, 2013 yılı performans 

sıralamasında ilk 10’da yer alan ihracatçı şirketler 
ile 26 farklı sektörde en çok ihracat yapan ilk üç 
firmanın temsilcilerine ödül verildi. Açılış konuş-
maları ve ödül töreninin ardından, 60 ihracatçı 
birliğine bağlı yaklaşık 428 delege, 26 ihracatçı sek-
tör temsilcisi tarafından oluşturulan TİM Sektörler 
Konseyi için oy kullandı. Tekrar başkanlığa seçilen 
Mehmet Büyükekşi, dört yıl daha başkanlık görevi-
ni sürdürecek.

İSMAİL GÜLLE YENİDEN
TİM SEKTÖRLER KONSEYİ’NDE

TİM Genel Kurulu’nda
Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan ile bir araya gelen
İTHİB Başkanı

İsmail Gülle, Başbakan’a 
tekstil sektörünün 

gündemini
aktardı.
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500 firmanın katılım sağladığı 
Colombiatex de las Americas 
Fuarı’na, 10’u İTHİB bünyesinde 

olmak üzere, toplamda Türkiye’den 16 
firma katıldı. İTHİB’in milli katılım ger-
çekleştirdiği fuarda 10 firma, beyaz salon 
ve sarı salonda 188.5 metrekarelik alan-
da ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine 

sundu. Fuar esnasında yapılan tanıtım 
çalışmalarında Türkiye’nin milli katılımı 
vurgulanırken, bu çerçevede fuar katı-
lımcı firmaları için katalog bastırılıp, 
fuar süresince İTHİB’in bilgi stantların-
da ve fuar alanında ücretsiz dağıtıldı. 
Fuar ana kataloğunda bir sayfalık ilan 
yer verilerek Türk katılımcılara dikkat 

çekildi. Ayrıca, fuarın ana girişinde, 
Main Hall’den Cultural Plaza ve Denim 
Review alanına geçişte ve Denim Review 
alanında olmak üzere üç adet “light-box” 
panolar kiralandı. Fuarda ev tekstili ve 
konfeksiyona yönelik her türlü kumaş, 
iplik, konfeksiyonun yanı sıra yan sanayi 
ürünleri, tekstil makineleri ve kimyasal-

ları yer aldı. Fuarın alım heyetleri or-
ganizasyonunu üstlenen Kolombiya’nın 
İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi konu-
mundaki Proexport’un raporuna göre fu-
arda üç gün boyunca 120 milyon dolarlık 
iş bağlantısı gerçekleşti. Bu iş hacmini 
oluşturan en önemli ülkeler ise Meksika 
ve Peru olarak öne çıktı. 

KOLOMBİYA İTHİB’İN KADRAJINDA
Güney Amerika 
ülkeleri için tedarik 
noktası olarak 
bilinen Colombiatex 
Fuarı, Türkiye’deki 
tekstil firmalarının 
ilgisini giderek 
daha çok çekiyor. 
Bu yıl 26’ncısı 
gerçekleştirilen 
fuara dördüncü 
defa milli katılım 
düzenleyen İTHİB, 
10 tekstil firmasını 
Güney Amerika’ya 
taşıdı.

Colombiatex’te 

120 milyon dolarlık  

iş bağlantısı

MUNICH 
FABRIC’E
İLGİ 
ARTIYOR
Katılımcı ve ziyaretçi potansiyeli açısından 

Almanya’da düzenlenen en büyük tekstil fuarları 
arasında yer alan Munich Fabric Start, 4-6 Şubat 

tarihlerinde gerçekleştirildi. Dünya çapında tekstil alıcıla-
rını ve tedarikçilerini ağırlayan fuara, Şubat 2014 dönemi 
için toplamda 950 firma katıldı. Fuara üç gün sonunda 
20 bin ziyaretçi geldi. Bin 500 koleksiyonun sergilendiği 
fuar, geçen yıla kıyasla ziyaretçi sayısında yüzde 8 artış 
yaşadı. Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatında 
ilk sıralarda yer alan Almanya’daki konumunu daha da 
güçlendirme kararı alan İTHİB, bu dönem fuara 19 firma 
ile milli katılım gerçekleştirdi. Fuara Türkiye’den katılan 
toplan firma sayısı ise 132 oldu. Üç gün boyunca ulusla-
rarası tasarımcılar, alıcılar ve ürün yöneticileri için mer-
kezi bir platform olan Munich Fabric Start, “Collections”, 
“Additionals”, “Bluezone”, “Asia Salon” ve “Showroom” 
bölümlerinden oluştu. Fuarın katılımcı sayısında artış 
yaşanırken, fuarda Asya bölgesine ayrılan alanda yaklaşık 
70 katılımcı hazır bulundu. 

Fuara 132 Türk firması katıldı
Ziyaretçi sayısında yüzde 8 artış sağlayan Munich Fab-
ric Start Fuarı’na bu dönem İTHİB, 19 firma ile katıldı. 
Söktaş, Anteks, Gülle Tekstil, BTD Tekstil, Atakumaş gibi 
Türkiye ve dünyada markalaşmış veya markalaşma yolun-
da olan firmalar ile Almanya ve Avrupa pazarına açılmak 
isteyen firmaların bulunduğu toplam 19 tekstil firması 
milli katılım organizasyonu içinde yer aldı. Fuar ala-
nında ülke ve firma tanıtımlarını gerçekleştiren İTHİB, 
milli katılım organizasyonu içerisinde yer alan firmaların 
bilgilerinin yer aldığı katalogu, info standında ve fuarın 
diğer alanlarında ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıttı. 
“BlueZone” adını verdiği jean kumaşa ayrılan alanda 
68 katılımcı ağırlayan fuar, enerji iktisadı ve geri dönü-
şümle ilgili çözümler sunan GreenZone alanına da start 
verdi.

Tekstildeki,
teknik gelişmeler ve

yeniliklerle modadaki kalite,
güzellik ve farklılıkların 

kombinasyonundan
yola çıkan “Munich Fabric Start 

Fuarı” 4-6 Şubat tarihleri arasında 
kapılarını ziyaretçilerine açtı. 
Fuara ikinci defa milli katılım 

gerçekleştiren İTHİB,
19 firma ile etkinlikte

yerini aldı. 
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Londra’nın en büyük ve prestijli 
tekstil fuarı olan “The London 
Textile Fair” – (Londra Tekstil 

Fuarı) 22-23 Ocak tarihleri arasında The 
Business Design Centre’de kapılarını 
10’uncu kez ziyaretçilerine açtı. Toplam-
da 56 Türk firmasının katıldığı Londra 
Tekstil Fuarı’na, bu dönem İTHİB, 40 

firma ile milli katılım gerçekleştirdi. 
Avrupa’dan gelen tekstil üreticileri, ta-
sarımcıları ve distribütörlerini tek çatı 
altında toplayan fuar, bin 996 ziyaretçiye 
ev sahipliği yaptı. Ocak ve Temmuz dö-
nemlerinde olmak üzere yılda iki kere 
düzenlenen fuar; Avrupa tekstil pazarı 
için önemli bir giriş noktası. 56 İngiltere 

firmasının katıldığı fuara; başta Türkiye 
olmak üzere, İspanya, Fransa, İtalya, Ye-
ni Zelanda, Almanya, Portekiz, İrlanda, 
Lübnan, Slovenya gibi dünyanın çeşitli 
ülkelerinden katılım sağlandı. Fuara, 
Ocak 2014 dönemi için toplamda bin 
769 ziyaretçi geldi. Fuara katılan firma 
sayısı ise 270 oldu. Katılımcı ve ziyaretçi 

potansiyeli açısın-
dan Londra’da 

düzenlenen 
en büyük 

tekstil fu-
arı özel-
liğini 
taşıyan 
etkinlik, 
firmalar 
ile ziya-

retçilere 
sunduğu 

ikili gö-
rüşmeler 

(Business to 
business-B2B) ile 

katılımcılara interaktif bir 
ortam sundu. Türk firmalarının ihracat 
kapasitelerini artırmaları açısından da 
önemli bir organizasyon olan Londra 
Tekstil Fuarı’na bu dönem İTHİB şem-
siyesi altında 40 Türk firması katıldı. 
Organizasyon kapsamında çeşitli tanıtım 
faaliyetlerine yer verilen fuarda, Türk 
tekstil sektörünün yurt dışındaki bilinir-
liğinin ve kalite algısının yükseltilmesi 
hedeflendi. Fuar alanında info stant ve 
bannerlar ile tanıtım çalışmaları yapan 
İTHİB, sektörün önde gelen yayınların-
dan olan Drapers dergisinde de yer aldı. 
Bu fuarla, Türk tekstilinin en büyük ih-
racatçılarından biri olduğu Avrupa paza-
rındaki yerini koruması ve mevcut payını 
daha da artırarak 2023 yılı için hedef-
lenen ihracat rakamlarına ulaşabilmesi 
için etkin ticari bağlantılarını kurması 
hedeflendi. 

LONDRA’NIN PRESTİJLİ FUARINA 
İTHİB’DEN MİLLİ KATILIM

Türkiye’nin yurt dışında en çok 
katılımcı firma ile temsil edildi-
ği, dünya ev tekstili sektörünün 

önemli buluşmalarından Heimtextil 
Fuarı, 8-11 Ocak tarihleri arasında 
Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçek-
leştirildi. Dört gün boyunca üreticileri, 
tasarımcıları, sektör profesyonellerini ve 
ziyaretçileri bir araya getiren uluslarara-
sı bir platform görevi gören Heimtextil, 
trend sunumları ve gelecek senelerdeki 
ev tekstili tasarımındaki gelişmelerin 
tartışıldığı seminer ve atölyeleriyle bir 
anlamda 2015’in de trend belirleyici-

si oldu. 61 ülkeden 2 bin 718 standın 
açıldığı Heimtextil’e her geçen yıl biraz 
daha fazla ağırlığını koyan Türkiye, 164 
firma ile fuarda temsil edildi. Havludan 
perdeye, battaniyeden döşemelik ku-
maşa kadar ev tekstilinin her alanında 
ürettikleri katma değeri yüksek ürün-
lerle dikkat çeken Türk firmaları, bu 
dönem de ziyaretçilerin odak noktası 
oldu. Bununla birlikte Geçmiş yıllarda 
Çin ve Hindistan gibi ülkelere yönelen 
bazı ABD’li ve Avrupalı alıcıların yeni-
den Türk firmalarla çalışmak istemeleri 
katılımcıları memnun etti. 

4 günde 67 bin ziyaretçi
Her geçen döneminde artan ziyaretçi 
ve katılımcı sayısıyla dikkat çeken 
fuar, düzenlendiği dört gün boyunca 
toplam 67 bin ziyaretçiyi ağırladı. 
Dünyanın her köşesinden gelen ev 
tekstili alıcılarına ev sahipliği yapan 
Heimtextil, gelecek yılın ev tekstili 
modasına da yön verirken, fuarda 
düzenlenen “Heimtextil Trend Show 
ve Heimtextil Trend” kitabı ürün ge-
liştirme sorumluları, dekoratörler ve 
tasarımcılar için tam bir rehber görevi 
üstlendi. 

TÜRKİYE

Avrupa’dan
gelen tekstil
üreticileri,
tasarımcıları ve 
distribütörlerini bir
çatı altında toplayan 
“The London Textile 
Fair”, bu döneminde 
de sunduğu pazar 
olanakları ve
ziyaretçi sayısıyla
Türk firmalarını 
harekete
geçirdi. 

Heimtextil:
Türkiye’ninyurt dışında en çok katılımcı firma ile

temsil
edildiği fuar

HEIMTEXTIL’İN ODAĞINDA
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EVTEKS, 20 YILDIR
SEKTÖRÜN YANINDA
Dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük ev 

tekstili fuarı olan EVTEKS bu yıl da on bin-
lerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu 

yıl 20’ncisi düzenlenen ve her geçen yıl katılımcı ve 
ziyaretçi sayısında artış gözlenen EVTEKS Fuarı’na 
bu dönem 2 bin 500 firma katıldı. TETSİAD Başkanı 
Yaşar Küçükçalık’ın ev sahipliği yaptığı fuarda, Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra sektörün önde 
gelen iş adamları da yer aldı. Bu yıl 60 bin metrekare 
net alanda kurulan ve ev tekstiline dair her türlü ürü-
nün yer aldığı EVTEKS Fuarı’nın açılışında yapılan 
konuşmalarda fuarın Türkiye ekonomisi için büyük 
katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. 

2015 İlkbahar-Yaz trendleri Evteks’te
Ev tekstilinde 2015 İlkbahar-Yaz trendlerinin 
belirlendiği Evteks Fuarı’nın sektöre 1,5 milyar 
dolarlık ihracat hacmi yaratması bekleniyor. Açılı-
şında izdiham yaşanan EVTEKS Fuarı kapsamında 
düzenlenen etkinliklere de olağanüstü ilgi göste-
rildi. İTHİB’in katkıları ile Fuar bünyesinde açılan 
Trend Alanı’nda yeni sezonun trendleri tanıtılır-
ken, yine fuar organizasyonu çerçevesinde moda 
uzmanlarının konuşmacı olarak katıldıkları Trend 
Seminerleri düzenlendi. 

EVTEKS, iş birliği
platformuna dönüştü 
Yerli ve yabancı markaların katıldığı fuarda dün-
yaca ünlü yabancı markalar da yer aldı. EVTEKS 
Fuarı bu yıl Vigano Spa, Enzo Degli Angiuoni 
Spa, Manifattura Tessile, Di Nole M.T. Spa, Ma-
rio Cavelli, Venesto, D Decor ve Dicitex Furnis-
hings gibi ünlü markaların katılımıyla renklendi. 
ABD, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, 
Çin, Fas, Fransa, Hollanda, Hindistan, İngiltere, 
İspanya, İtalya, İran ve Rusya’nın katılımcı ülke-
ler arasında yer aldığı fuara en çok katılım Orta 
Doğu ülkelerinden oldu. Fuarda Tunus başta ol-
mak üzere Almanya, ABD, Brezilya, Cezayir, Çin 
Halk Cumhuriyeti, Singapur, Fransa, Hindistan, 
İspanya, İsviçre, İtalya gibi ülkelerden gelen alı-
cılar yerli firmalar ile önemli anlaşmalara imza 
attı. 

Bakanlık’tan 10 yerli fuara destek
EVTEKS Fuarı’nın açılış konuşmasını kendisi de 
tekstilci olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yap-
tı. Bugüne kadar yalnızca yurt dışı fuarlara katılı-
mın desteklendiği bilgisini veren Nihat Zeybekçi, 
ihracat odaklı düzenlenen aralarında EVTEKS’in 
de bulunduğu 10 yurtiçi fuarının da desteklenece-
ğini söyledi. 

Dünyanın ikinci Türkiye’nin 
en büyük ev tekstili fuarı 
olan EVTEKS bu yıl da on 
binlerce yerli ve yabancı 
ziyaretçiyi ağırladı. Bu yıl 
20’ncisi düzenlenen ve her 
geçen yıl katılımcı ve ziya-
retçi sayısında artış gözle-
nen EVTEKS Fuarı’na bu dö-
nem 2 bin 500 firma katıldı.

İTKİB, Evteks Fuarı öncesinde 
gerçekleştirdiği Alım Heyeti Programı 
ile Japonya, Kanada, Cezayir ve Çek 
Cumhuriyeti’nden gelen 13 alıcı 
firmanın temsilcisini yerli firmalarla bir 
araya getirdi. Söz konusu Alım Heyeti 
Programı’na katılan 13 yabancı alıcı 
firma ilgilendikleri ürün grubuna uygun 
Türk firmaları ile 20 Mayıs Salı günü Dış 
Ticaret Kompleksi’nde ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi.
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TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 
GÖZÜ TÜYAP’TAYDI

İTHİB üyelerinin ülke genelinde 
faaliyet gösteren iplik, kumaş, ev 
tekstili, endüstriyel/teknik kumaş 

ve aksesuarları gibi her çeşit tekstil ürü-
nünün üretimi ve ihracatı ile Türkiye 
toplam tekstil ihracatının yüzde 70’den 
fazlasını gerçekleştirdiğine vurgu ya-
pan İTHİB Başkanı İsmail Gülle, bu 

yıl 23-25 Ekim tarihleri 
arasında düzenlenecek 
KTM 2014 fuarının 
Kahramanmaraş ve 
bölgesinde kümelenen 
tekstil sektörü için bü-

yük önem taşıdığını 

söyledi. Bu yüzden KTM 2014 fuarı ile 
işbirliği yaptıklarını belirten İsmail Gül-
le, “Türk tekstil sektörünün üretim mer-
kezi kabul edilen Kahramanmaraş’ta 
gerçekleşecek KTM2014 sektöre ve do-
laylı olarak ihracata katkı sağlayacaktır. 
İhracatın olduğu bir bölgede bizim de 
bulunmamız gerektiğini düşünerek bu 
fuara destek kararı almış bulunmakta-
yız” dedi. KTM 2014 fuarının organi-
zatörü ECR Fuarcılık adına açıklama 
yapan Ümit Vural ise, uzun bir süredir 
yürütülen görüşmeler neticesinde teks-
til sektörünün öncü birliklerinden olan 
İTHİB ile resmi bir protokol imzaladık-
larını vurgulayarak, İTHİB ile tam bir 

uyum içerisinde çalışmalara de-
vam edileceğini belirtti. Ümit 

Vural, İTHİB’in verdiği des-
teğin fuar için çok önemli 
bir kazanım olduğuna de-
ğinerek, “Bu protokol, sek-
törel işbirliği ve dayanış-
ma adına gerçekleşmiş bir 

adımdır. Kahramanmaraş’ın 
Türkiye tekstil ihracatındaki 

önemi, bu adımla daha da kuv-
vetlenmiştir” dedi.

Texpo Eurasia 2014, 31. Teks-
til, Dokuma, İplik, Terbiye, 
Örgü, Çorap Makineleri, Yan 

Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı ve 
eşzamanlı olarak düzenlenen 11. Ulus-
lararası İstanbul İplik Fuarı, 36 ülke-
den 552 firma ve firma temsilcilerinin 
katılımıyla Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye ve Av-
rasya Bölgesi’nde tekstil endüstrisinin 
en kapsamlı buluşma noktası ve yeni 
ticari fırsatlar yaratan platformu Texpo 
Eurasia 2014, dokuma, iplik, terbiye, 
örgü, çorap üretim teknolojileri ve ma-
kineleri konularında son yeniliklerinin, 
yan sanayi ve tekstil kimyasallarının 
bir arada sergilendiği en önemli ihtisas 
fuarı olarak sektörün yeni yatırımla-
rına yön veriyor. Fuara katılan alım 
grupları, sektöre yön veren profesyo-
neller ve firma temsilcileri üç farklı 
fuarı aynı anda gözlemleme fırsatına 
sahip oldular. Texpo Eurasia 2014 fu-
arı tekstil dünyasının nabzını tutarak,  
Türkiye’nin ve dünyanın farklı coğ-
rafyalarından gelen tekstil sektöründe 
lider firmaların yöneticileri ve satın 
alma yetkilileri için buluşma imkanı 

sağladı. Fuara bu yıl Belarus, Bosna 
Hersek,  Bulgaristan, Gürcistan, Hır-
vatistan, Hindistan, Iran, Irak,  Mısır, 
Özbekistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan, 
Yunanistan gibi ülkelerden gelen alım 
heyetleri ve tekstil federasyonları yo-
ğun katılım gerçekleştirdi. Ayrıca De-
nizli, Bursa, Çorlu, Çerkezköy, Adana, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş 
başta olmak üzere yurtiçindeki birçok 
tekstil bölgesinden de alım grupları fu-
arı ziyaret edenler arasındaydı.

İSMAİL GÜLLE’DEN
KTM FUARI’NA DESTEK

İsmail Gülle:
“İhracatın olduğu 
bir bölgede bizim 
de bulunmamız 

gerektiğini 
düşünerek KTM 

2014 fuarına destek 
kararı aldık.”

İTKİB Genel Sekreterliği’nde ger-
çekleşen toplantıya; İstanbul Teks-
til ve Hammaddeleri İhracatçıları 

Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Gülle başkanlık etti. Görüşmeye, 
İTHİB Yönetim Kurulu, İHKİB Yönetim 
Kurulu ve İHİB Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile İTKİB Genel Sekreteri Cumhur İş-
bırakmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Esin Usta da katılım sağladı. İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle 
konuk heyeti İTKİB’de misafir etmekten 
duyduğu memnuniyeti belirtti. Tekstil 

sektöründe Japonya’nın 2013 yılında 
4.8 milyar dolar ithalat gerçekleştir-
diğini söyleyen İTHİB Başkanı Gülle, 
Türkiye’nin söz konusu ithalattan 22 
milyon dolar pay aldığını söyledi. Yine 
hazır giyim sektöründe Japonya’nın 
2013 yılında 35.6 milyar dolar itha-
lat gerçekleştirdiğini kaydeden Gülle, 
Türkiye’nin 25.5 milyon dolar pay aldı-
ğını ifade etti. Gülle, iki ülke arasındaki 
ticaretin ilerleyen yıllarda daha iyi bir 
seviyeye gelmesini temenni etti. Japon 
Tekstil Federasyonu’nu Başkanı Akika-

zu Shimomura ise iki ülke arasındaki 
STA müzakerelerine destek verdikle-
rini söyledi. Görüşmede, İTKİB Genel 
Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, İTKİB’i 
ve faaliyetlerini tanıtan, Türk tekstil, 
konfeksiyon ve halı sektörleri hakkında 
istatistiki bilgiler veren ve iki ülke ara-
sındaki ticaret ilişkilerini detaylandıran 
bir sunum yaptı. Japon heyet ise Japon 
Tekstil Federasyonu’nun 2014 yılı ak-
siyon planları, Japon tekstil sanayinin 
yapısı ve tekstil ticareti üzerine bilgiler 
aktardı. 

Türkiye ile Japonya 
arasındaki ticareti 
geliştirmek ve iş birliği 
imkânlarını araştırmak 
amacıyla İstanbul’a 
gelen Japonya Tekstil 
Federasyonu,
25 Şubat’ta İTHİB 
temsilcileri ile buluştu. 

İTHİB JAPONYA İLE 
İŞ BİRLİĞİ YOLUNDA 
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Tekstil sektörünün en büyük 
ihracatçı birliği İstanbul 
Tekstil ve Hammaddeleri İh-

racatçıları Birliği (İTHİB) 2013 yılı 
Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2014 
tarihinde gerçekleştirildi. Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleştirilen Genel 
Kurul’a, TİM temsilcileri, İTHİB Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve İTKİB Genel 
Sekreterliği’nin yanı sıra çok sayıda 
sektör temsilcisi katıldı. İTHİB Başka-
nı İsmail Gülle Seçimli Genel Kurul’da 
kullanılan 217 oyun tamamını alarak 
yeniden başkan seçildi. İTKİB Genel 
Sekreteri İ.Cumhur İşbırakmaz tara-
fından açılan İTHİB “2013  yılı Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısı” İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı. Genel 
Kurul’un başında katılımcılara, 10 yıl 
önce İTHİB’in 30’uncu yıldönümü ve-
silesiyle tekstil ve hammaddeleri sek-
törünün gelişimini tanıtmak amacıyla 
hazırlanan İTHİB filmi gösterildi. 10 
yıl sonra geçmişi yad etmek amacıyla 
gösterilen filmde Sakıp Sabancı’nın 
konuşması duygulu anların yaşan-
masına neden oldu.  Açılış töreninin 
ardından Genel Kurul Başkanlık Di-
vanı seçiminin yapıldığı Seçimli Genel 
Kurul’da; Divan Başkanlığı’na önerilen 
Alişan Arıkan ile Divan Katiplikleri-
ne önerilen Hasan Karaman ve Fatih 
Kıvanç oy birliği ile Divan Heyeti’ne 
seçildi. Birliğin 2013 yılı faaliyetlerinin 
değerlendirildiği Genel Kurul’da Yö-
netim ve Denetim Kurulu raporlarının 
okunmasının ardından İTHİB’in bi-
lanço ve gelir gider hesaplarına ilişkin 
Birlik üyelerine bilgi verildi. İTHİB 
Yönetim ve Denetim Kurulu’nun faali-
yetlerinin Birlik üyeleri tarafından ibra 
edilirken, İTHİB’in 2014 yılı bütçesi 
de kabul edildi. Raporların okunması 
ve onaylanmasıyla ilgili gündem mad-
delerinin görüşülmesinin ardından 
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
yeniden aday olan İsmail Gülle, Genel 
Kurula hitaben bir konuşma yaptı. 

‘Sektörün pazar
alanlarını genişlettik’
Genel Kurul’da üyelere hitaben yaptığı 
konuşmada birliğin faaliyetlerinden 
söz eden İsmail Gülle, görev döne-
mi boyunca İTHİB olarak sektörün 
pazarlarını Güney Amerika’dan 
Uzakdoğu’ya kadar genişlettiklerini 
hatırlattı. Doğrudan tekstil ihracatı-

İTHİB olarak sektörün sorunlarını 
çözmeye ve sektörün ihracattaki 

gücünü artırmaya yönelik yürütüğümüz 
çalışmalar için Birlik üyesi firmalardan 

düzenli bir şekilde görüş alıyoruz. Bu 
kapsamda, geçtiğimiz süreçte 5 ayrı 

toplantı yaptık. Önümüzdeki dönemde 
de bu toplantılara devam edeceğiz.

Tekstil sektörünün en büyük ihracatçı birliği 
İTHİB’in 2013 yılı Seçimli Olağan Genel 
Kurulu 22 Nisan tarihinde birlik üyelerinin 
katılımı ile Dış Ticaret Kompleksi’nde 
gerçekleşti. Tek liste ile gidilen Seçimli Genel 
Kurul’da İsmail Gülle, kullanılan 217 oyun 
tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

İTHİB’DE İSMAİL GÜLLE
GÜVEN TAZELEDİ

nın 8,4 milyar dolar olduğunu belirten 
İsmail Gülle, 2 milyar doların üzerinde 
ev tekstili ihracatı ile de sektörün 10 
milyar dolarlık dış satım performansını 
aştığını söyledi.

‘Koruma Vergisi’ sektörün 
kapasitesini artırdı
İTHİB olarak geçtiğimiz dönemde yü-
rüttükleri çalışmalar hakkında bilgi 
veren Gülle, sektörü korumak adına 
“Koruma Vergisi” ile ilgili 2009 yılından 
sonraki süreçte büyük bir çalışma yü-
rüttükleri ve bu çalışmadan olumlu so-
nuçlar aldıklarını dile getirdi. İTHİB ta-
rafından yürütülen bu çalışmanın tekstil 
ve hammaddeleri sektörünün üretim 
kapasitesine yüzde 10-15 oranında katkı 
sağladığına dikkat çeken Gülle, “Biz bu 
çalışmayı yapmasaydık, bugün birçok 
fabrikanın kapanmasına, iflas etmesine 
seyirci kalacaktık. Eğer bu fabrikalar bi-
zim ise ve bu fabrikalarda çalışanlar da 
bizim insanımız ise biz bu fabrikalara 
sahip çıkmak zorundayız. Duyduğumuz 
sorumluluk, meşgul ettiğimiz makam 
ve sizlerden aldığımız yetki adına biz bu 
yetkiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Biz 
burada tarafız. Türkiye’de üretim adına 
yapılan işlerin hepsi adına tarafız” şek-
linde konuştu. 

‘Elektrikte kaçak parasını 
ödemek zorunda değiliz’
Elektrikte kaçak kullanımın önüne geç-
mek adına kaçak bedelinin parasının 
faturalara yansıtılmasına karşı hukuk 
mücadelesi verdikleri bilgisini de pay-
laşan İsmail Gülle, “Elektrikte kaçak 
bedelinin sanayiciden kesilmesi ile ilgili 
bir dava açtık. Bu dava 3 sene sürdü ve 
sonunda davayı kazanan taraf biz olduk” 
dedi. Harcamadığı enerjinin parasını 
ödemeyeceğini dile getiren İsmail Gülle, 
“Yemek yerim yediğim kadarının parası-
nı öderim, mal alırım aldığım kadarının 
parasını öderim. Ama kimsenin kullan-
madığı enerjinin parasını ödemeyi kabul 
edeceğini de sanmıyorum” dedi. 

Texbridge marka hakkı
sahibine iade edildi
Texbridge fuarı ile ilgili de marka hak-
kının geri alınması konusunda açılan 
davanın İTHİB lehine sonuçlandığını 
bildiren İsmail Gülle, “Bilindiği gibi bi-
zim Texbridge adında bir fuar markamız 
vardı. Bu konuda dava açtık. Bizim mar-
kamız adına 4 yıl boyunca fuar düzenle-
diler. Markamızı da değersizleştirdiler. 
Netice itibarıyla mal döndü sahibine 
geldi, ama bu sefer ortada fuar kalmadı. 
Sonuçta biz haklıysak sonuna kadar mü-
cadele ediyoruz” dedi. “Kimse kimsenin 
malını zorla gasp etmemeli” diye konu-
şan İsmail Gülle, “Texbridge bizim fuar 
markamız. Biz bunu bir fuar markası ha-



9

line getirmişiz. New York’ta, Londra’da, 
Paris’te, Şanghay’da yapmışız ve bizim 
fuar markamızı alıp İstanbul’da 4 tane 
bizim onaylamadığımız, içinde olmadı-
ğımız fuarı yaptılar. Bu şekilde de fuar 
markamızı değersizleştirdiler” şeklinde 
konuştu.  

En büyük kredi
anlaşması İTHİB’ten
Geçtiğimiz yıllarda İTHİB olarak tekstil 
ve hammaddeleri sektörünün ihtiyacı-
nı karşılamak adına ING Bank ile 500 
milyon dolarlık bir kredi sözleşmesi 
yaptıklarını dile getiren İsmail Gülle, 
“Bu anlaşma, bir birliğin bugüne kadar 
yapmış olduğu en büyük kredi anlaş-
masıydı. Bundan sonra pek çok birlik 
yaptı. Netice itibarıyla bu yolu biz açtık. 
O günlerde sektörün bu krediye ihtiyacı 
vardı” dedi.  

‘Uluslararası pazarlama
elemanı yetiştireceğiz’ 
Geçtiğimiz dönemde Aydın Üniversitesi 
ile uluslararası pazarlama elemanı ye-
tiştirme konusunda bir eğitim başlattık-
larını da sözlerine ekleyen İsmail Gülle, 
“Bu alanda bir boşluk var. Bu boşluğu 
kapatmak için bir üniversite ile yapa-
cağımız iş birliği ile bunu bir önlisans 
programı haline getirmeye çalışıyoruz” 
dedi. Sektörde aynı elemanların firmalar 
arasında dolaşıp durduğunu belirten 
Gülle, “Halbuki bize bu işi iyi yapacak 
profesyonel oyuncular lazım. Çünkü biz 
artık üretmeyi biliyoruz. Ama satış ko-
nusunda pazarlama elemanı eksikliğimiz 
var. Bu ihtiyacı da karşılamamız gereki-
yor” şeklinde konuştu. 

‘Sektör ile her zaman
diyalog halindeyiz’
İTHİB olarak sektörün sorunlarını çöz-
meye ve sektörün ihracattaki gücünü 
artırmaya yönelik yürüttükleri çalışma-
lar için Birlik üyesi firmalardan düzenli 
bir şekilde görüş aldıklarını belirten 

İsmail Gülle, “Bu çalışmaları yürütürken 
sektörden devamlı olarak görüş ve öneri 
alıyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz sü-
reçte 5 ayrı toplantı yaptık. Önümüzdeki 
dönemde de bu toplantılara devam ede-
ceğiz” dedi.

İstanbul üretim ve
moda merkezi
“İstanbul Türkiye’nin gelişen üretim ve 
moda merkezi haline geldi” diyen İsmail 
Gülle, geçen dönemde İTHİB olarak  
Première Vision fuarının İstanbul’da 
yapılması için girişimlerinin olduğunu 
söyledi. Bu girişimlerin 3 senenin so-
nunda olumlu yönde sonuç verdiğini 
dile getiren İsmail Gülle, “Önümüzdeki 
dönemden itibaren İstanbul’da PV ya-
pılacak. Belirli kriterleri esas aldığı için 
önemli bir fuar markası olan PV’nin 
İstanbul’a büyük katkılarının olacağına 
inanıyoruz” dedi. 

‘SASA’nın satılmasına karşıyız’
Gülle sektörü yakından ilgilendiren bir 
başka konuya da dikkat çektiği konuş-
masında, Sabancı Holding’e ait SASA 
Polyester fabrikasının satılacak olması-

nın sektörün moralini bozduğunu söyle-
yerek, “Bir şirketin aldığı kararlara ka-
rışma hakkımız yok, ancak bu durumun 
bir sağduyu meselesi olduğunu bilme-
miz gerekiyor” dedi. “Milli değerlerimize 
sahip çıkma adına uzun süre verdiğimiz 
uğraşlar sonucu ithalata vergiler koy-
durduk. Bunları yapmasaydık, çoğu yerli 
fabrikanın iflasını seyredecektik” diye-
rek milli üretime verdikleri öneme dik-
kat çeken Gülle, “Pahalı olmasına rağ-
men elyaflarımızı da SASA’dan almayı 
sürdürdük. Tekstilciler olarak, az kazan-
sak da heyecanla yolumuza devam etme-
ye çalıştık. Geldiğimiz noktada SASA’nın 
ederinden çok az bir fiyata satışı, tüm 
morallerimizi alt üst etti. Elbette şirket-
lerin kararlarına karışma hakkımız yok. 
Ancak bizler, Türkiye’de üretmek adına 
tarafız. Bu satışa da karşıyız. Konuyu 
Rekabet Kurumu’na götüreceğiz” şeklin-
de konuştu. Sakıp Sabancı’nın sektörün 
duayenlerinden biri olduğunu belirten 
Gülle, SASA’nın satışı ilgili geçtiğimiz 
günlerde yaptığı bir açıklamayı hatırla-
tarak, “Sakıp Ağa olsaydı, bu fabrikayı 
satmazdı. Biz bu konudaki düşüncemizi 
Güler Sabancı’ya da ilettik” dedi.

İTHİB olarak 
yeni pazarlara 

ihracatı artırmayı 
sürdüreceklerine vurgu 

yapan İsmail Gülle, 
“Avrupa Birliği ve Rusya 

halen sektörün en güçlü 
pazarları arasında. 

Gerçekleştirdiğimiz fuar 
etkinlikleri, ticari heyetler 

ve ikili görüşmelerle 
Güney Amerika’dan 

Uzakdoğu’ya alternatif 
pazarlarda önemli
yol kat ettik” dedi.

Teknik tekstilin
ihracattaki payı yüzde 15 arttı
Türkiye’nin tekstil sektöründe katma değer, 
marka, tasarım üzerinden rekabet eden bir 
ülke durumunda olduğunu da hatırlatan 
Gülle, teknik tekstil olarak tabir edilen tek-
noloji yoğun ürünlerin genel ihracat içinde-
ki payının yüzde 15’lere kadar yükseldiğine 
dikkat çekti. Türkiye’nin artık katma değer 
yaratan bir ülke olduğu algısını yerleştire-
cek stratejiler içinde olacaklarını belirten 
Gülle, “Katma değerli üretim konusunda 
hazırlık dönemini bitiren tekstil, gelecek 
10 yıl içinde Ar-Ge ve inovasyon patlaması 
yapacak” şeklinde konuştu. İTHİB olarak 
yeni pazarlara ihracatı artırmayı sürdüre-
ceklerine vurgu yapan İsmail Gülle, “Avru-
pa Birliği ve Rusya halen sektörün en güçlü 
pazarları arasında. Gerçekleştirdiğimiz fuar 
etkinlikleri, ticari heyetler ve ikili görüşme-
lerle Güney Amerika’dan Uzakdoğu’ya al-
ternatif pazarlarda önemli yol kat ettik” de-
di. ABD başta olmak üzere Brezilya, Şili ve 
Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerine 
ihracatın canlanmasına önem vereceklerine 
de dikkat çeken Gülle, “Ayrıca Ortadoğu ve 
Körfez ülkeleri her zaman hedef pazarları-
mız olacak” dedi.
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ŞERAFETTİN DEMİR 
Başkan Yardımcısı

Anka Tekstil Pazarlama A.Ş

AHMET ÖKSÜZ
Kipaş Pazarlama ve Tic. A.Ş

KAHRAMAN ÖZTÜRK
Öz-El Lastik Kaytan Tic. ve San. A.Ş

ÖMER ÖZPEHLİVAN
EMR Fermuar San. ve Tic. Ltd. Şti.

ALİ SAMİ AYDIN
Aydın Tekstil Tic. ve Paz. A.Ş.

SULTAN TEPE
Tepar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

V.BESİM ÖZEK
Bossa Tic. ve San. İşlt. T.A.Ş.

MUSTAFA DENİZER
Diktaş Dikiş İplik San.ve Tic. A.Ş.

EŞREF AKIN
Öztek Teks. Terb. Tes. San. ve Tic. A.Ş.

OSMAN EGE
Şimşek Ege Etiket ve Mat. San. ve 

Tic. Ltd. Şti.

NATAN YAKUPPUR 
Uğurteks Teks. Ürün. Tic. ve San. A.Ş.

TUNÇ ŞERİF ÜSTÜNEL
Telateks Dış Tic. Kompozit San. A.Ş

İSMAİL GÜLLE
Yönetim Kurulu Başkanı

Gülle Entegre Tekstil İşl. Emlak Dan. San. ve Tic. A.Ş

BÜLENT KOÇAK
Koçaklar Ev Tek. Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

AHMET ÇETİNKAYA 
Çetinkaya Mens. San. ve Tic. A.Ş.

MUAMMER AKÇAY
Bezsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş

RAMAZAN ÖZPINAR
Özyurt Teks. San. ve Tic. A.Ş.

CENGİZ ÖZMEN
Plasmen Plastik End. ve Tic. A.Ş.

MEHMET KEÇECİ
Depar Deri Plastik San. ve Tic.A.Ş. 

MEHMET KARAGÖZLÜ
Karagözlüler Teks. San. ve Tic. A.Ş.

MUHAMMET YENEL
Yenel Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

DERYA YARANGÜMELİOĞLU
Yarangümeli Teks. San. Tic. A.Ş.

MAHMUT VIZVIZ
Ömürteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

FİKRİ KURT 
Fikri Örme San. ve Tic. Ltd. Şti.  

VEHBİ CANPOLAT
Migiboy Teks. San. ve Tic. A.Ş.

AHMET ŞİŞMAN
Başkan Yardımcısı

Hassan Tekstil San. ve Tic. A.Ş

MEHMET FATİH BİLİCİ
Başkan Yardımcısı

BTD Tekstil San. ve Tic. A.Ş

DENETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
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SANAL PAZARI 

İSMAİL GÜLLE 
TWİTTER’DA

1990’lı yıllarda yapılan yoğun yatırımların 
sonucu tekstil sektöründe oluşan büyük ma-
kine kapasitesi yaşanan ekonomik krizlerin 

etkisiyle bir çok makineyi atıl hale getirdi. Ortaya 
çıkan atıl makine kapasitesinin ekonomiye ka-
zandırılması gerekliliğinden hareket eden İTHİB 
Yönetim Kurulu, üyelerden gelen talepleri dikkate 
alarak firmaları ortak bir platformda buluşturmaya 
karar verdi. Bu amaçla hayata geçirilen “www.teks-
tilmakinaborsasi.com” web sitesi tekstil makineleri 
arz-talep dengesinin sektörün kendi dinamikleriyle 

sağlamasını hedefliyor. Sektörün elinde biriken atıl 
makine kapasitesinin ekonomiye kazandırılmasının 
da kendi görevleri olduğuna dikkat çeken İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, “2009 yılının son aylarında 
kullanıma açılan siteye 2013 yılı sonunda kayıtlı 
kullanıcı sayısı 800’ü aştı. Gizlilik ilkesiyle çalışan 
site sektöre önemli bir alternatif sunuyor. Böyle-
likle, tekstil makineleri tedariki daha ulaşılabilir 
bir mekanizmayla gerçekleştirilmiş olacak ve aynı 
zamanda ülkemiz kaynakları yine ülke içinde de-
ğerlendirilmiş olacaktır” dedi. 

İTHİB, tekstil sanayiinde ortaya çıkan atıl makine 
kapasitesinin ekonomiye kazandırılması için internet 
üzerinden firmaların ellerinde bulunan tekstil makinelerini 
alıp satacakları “www .tekstilmakinaborsasi.com” adıyla bir 
platform yarattı. 

İnternet ve sosyal medya 
artık iş dünyasının ayrılmaz 
bir parçası. Kurumlar ve kişiler 
kitleler ile en etkin iletişim için 
sosyal medya mecralarını yoğun 
olarak kullanmaya başladı. İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle’de tekstil 
sektörü ile daha etkin iletişim 
kurmak için twitterı yoğun olarak 
kullanan sanayiciler arasına girdi.
Twitter’da @ismail_gulle olarak 
yer alan İsmail Gülle, bu mecra 
üzerinden katıldığı etkinlikleri 
aktarmanın yanı sıra sektördeki 
gelişmeler üzerine yaptığı 
yorumlar ile de dikkat çekiyor. 

www .tekstilmakinaborsasi.com
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Tekstil alanında gerçekleştirilen it-
halatın yarattığı olumsuz etkilerin 
giderilmesi, Türkiye’nin tekstilde 

sahip olduğu rekabet gücünü koruyabil-
mesi ve sektörel yatırım, üretim ve istih-
dam ortamının sağlanması Birliğimizin en 
önemli faaliyet alanları arasında. Bunun 
için, ithalatın kontrol altına alınması, 
2002 yılında DTÖ üyeliği ile dünya pa-

zarlarında bir tehdit unsuru haline gelen 
Çin kaynaklı ithalata yönelik antidamping 
ve korunma önlemleri tesis edilmesi ve 
genel anlamda ithalata korunma önlem-
leri uygulanması için hem teknik düzeyde 
çalışmalar yürütüyor hem de her düzeyde 
lobi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu 
yoğun faaliyetler sonucu, 15 Eylül 2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile dokuma ve örme 
kumaşlar ile hazır giyim ithalatında ilave 
vergi uygulaması başlatıldı. İlave vergi 
sonrasında tekstil ithalatı 2011 yılında 
10,4 milyar dolara çıkmışken, 2012 yılında 
önlemlerin etkisiyle bu rakam 8,8 milyar 
dolara geriledi. İlave vergi uygulaması sek-
törel ithalatın kontrol altına alınmasında 
ve sektörün ithalat kaynaklı baskıdan bir 
nebze nefes alabilmesinde etkili oldu. 
İlave vergilerin yanı sıra İTHİB’in de des-
teği ile halen ipliklerde 5 ve kumaşlarda 
7 antidamping soruşturması kapsamında 
önlem uygulanıyor. 
İTHİB’in bundan sonraki dönemde de 
ithalatın kontrol altına alınarak sektörün 
yatırım, üretim ve istihdamının sürdürü-
lebilir bir şekilde devam ettirilebilmesi en 
önemli hedefleri arasında yer alıyor. İlave 
vergi özellikle dokuma kumaş üretimini 
olumlu etkiledi. Dokuma makinesi yatı-
rımları arttı ve bu ürün grubunda üretim 
yüzde 20 civarında yükseldi. İplik ve bo-
yahane yatırımlarında da artış yaşanırken, 
söz konusu gelişme ile firmaların birçoğu 
Türkiye’de üretilmeyen bazı ürünleri üret-
meye başladı. Yeni teşvik yasasının ama-
cına ulaşması için bu verginin kalıcı hale 
getirilmesi gerekiyor.

Türkiye, İTHİB’in uluslarası 
ticaret politikaları ile kazanıyor
Dünya pazarlarında Türk menşeli ürünlere 
uygulanan antidamping, kota, korunma 
önlemi ve tekstil alanında gerçekleştirilen 
ithalatın yarattığı olumsuzluklara karşı 
İTHİB geçmişten bugüne yoğun mücadele 
veriyor. İTHİB’in bu olumsuzlukları aşma-
ya yönelik uluslararası pazarlarda uygula-
dığı ticaret politikalarına ve geçmişine göz 
atıyoruz. Türkiye dünya tekstil ihracatında 
yüzde 3,4’lük payıyla sekizinci büyük ülke 
konumunda olup en büyük pazarı olan Av-

rupa Birliği Ülkelerine ise yüz-
de 17,3’lük payıyla Çin’den 

sonra ikinci büyük teda-
rikçi konumunda.1980’li 

yıllarda başlayan 
Türkiye’nin tekstil 
ihracatında hızlı artış 
eğilimi Türkiye’yi 
dünyada sayılı ülke-
ler arasına taşımış 
durumda. 1980’li 
yıllarda ihracattaki 

hızlı artış bir taraftan 
dünyada Türkiye’nin 

pazar payının artmasını 
sağlarken diğer taraftan 

da antidamping ve kota gibi 
çeşitli ticaret politikası önlem-

leri ile karşılaşmasını yol açmış. 
Bu çerçevede, sektörün öncü kuruluşu 

İTHİB, çeşitli faaliyetlerle ihracatını artır-
maya çalışırken dünya pazarlarında Türk 
menşeli ürünlere uygulanan antidamping, 
kota, korunma önlemi gibi ticaret politika-
sı önlemlerine karşı lobi faaliyetleri dahil 
yoğun girişimler yapmış.

Türk tekstilinin
uluslararası sesi İTHİB
1980’li yıllarda, İTHİB AB tarafından 
Türkiye’nin pamuk ipliği ve pamuklu 
dokuma kumaş gibi ürünlerine uygula-
dıkları antidamping önlemlerinin birebir 
muhatabı olmuş ve bu önlemlerin Türkiye 
lehine en az zararla atlatılması için hem 
AB Komisyonu nezdinde hem de AB’deki 
sektörel kuruluşlar nezdinde girişimlerde 
bulunmuş. Aynı şekilde ilk defa 1982 yılın-
da pamuk ipliği ile başlayan AB’nin Türk 
menşeli tekstil ürünlerine başlattığı kota-
lara ilişkin müzakereleri de Türkiye adına 
İTHİB yürüttü. 
1990’lı yıllara gelindiğinde dünya tekstil 
ticaretini o dönemden başlayarak bu-
günlere kadar etkileyecek değişiklikler 
meydana geldi.1995 yılı sonunda tekstil 
ticaretinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
Anlaşmaları’na entegre edilmesi ve 
böylelikle 2005 yılına kadarki 10 yıllık 
süreçte tekstil ticaretinin kotalardan 
arındırılması süreci bu değişikliklerden 
ilki olarak ele alınıyor. 
1995-2005 sürecinde 2002 yılında Çin’in 
DTÖ’ye üyeliği ve kotaların serbestleş-
tirilmesi sürecinin yararlanıcılarından 
birisi olması da bu dönemde dünya tekstil 
ticaretini ve Türk tekstilini en fazla etkile-
yen faktörlerden oldu. Bu süreçte İTHİB 
birden çok cephede Türk tekstil ticaretinin 
etkilenmemesi amacıyla birçok faaliyetler 
yürüttü. Bunun için DTÖ Mal Ticaret Kon-
seyi düzeyinde konunun gündeme getiril-
mesini sağlayarak kotaların kaldırılması 
sürecinde Çin’in dünya tekstil ticaretinde 

“İTHALATA EK VERGİ
TEKSTİL YATIRIMLARINI ARTIRDI”
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, ithalatın tekstil sektörü üzerindeki olumsuz etkisini 
kırmak için alınan önlemleri Texport için değerlendirdi. 

“Dünya pazarlarında Türk menşeli ürünlere 
uygulanan antidamping, kota, korunma önlemi 
ve tekstil alanında gerçekleştirilen ithalatın 
yarattığı olumsuzluklara karşı İTHİB olarak 
geçmişten bugüne yoğun mücadele veriyoruz.”

15 Eylül 2011 tarihli
Resmi Gazete’de 

yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı ile dokuma ve örme 

kumaşlar ile hazır giyim ithalatında 
ilave  vergi uygulaması başlatıldı.

İlave vergi sonrasında tekstil
ithalatı 2011 yılında

10,4 milyar dolara çıkmışken,
2012 yılında önlemlerin

etkisiyle bu rakam
8,8 milyar dolara

geriledi.
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oluşturduğu tehdidin önlenmesi amacıyla 
bu ülkeye geçiş sürecinde önlemler alın-
masını konusunun öncülüğünü yaptı. Bu 
öncü rol doğrultusunda ABD ve AB gibi 
gelişmiş ülkelerin tekstil kuruluşlarının da 
desteğini alarak İstanbul’da bir deklaras-
yon (İstanbul Deklarasyonu) yayımlanma-
sını sağladı. Bunun sonucunda Türkiye’nin 
de en büyük pazarı konumundaki AB ve 
ABD’de Çin kaynaklı ithalata gözetim ya 
da kısıtlama şeklinde çeşitli önlemlerin 
başlatılması gündeme gelmiş ve böylelikle 
Türk tekstil ürünlerinin bu pazarlarda 
Çin’le rekabetinde rahatlama sağladı.
Nitekim 2005 yılı öncesinde kotaların 
kaldırılmasıyla birlikte Türk tekstilinin 
başta AB olmak üzere başlıca pazarlarda 
büyük pay kaybına uğrayacağı yönünde 
değerlendirmeler yapılmışken İTHİB’in de 
çabalarıyla sektörün, dünya ticaretindeki 
payını yüzde 2,6’dan yüzde 3,4’e, Avrupa 
Birliği’nde pazar payını yüzde 16,5’ten yüz-
de 17,3’e ve ABD pazarındaki payını yüzde 
2,6’dan yüzde 2,7’ye yükseldi.

Gümrük Birliği ile
Türkiye’nin eli güçlendi
Türk tekstil ticaretini etkileyen en önemli 
gelişmelerden birini 1996 yılı başından AB 
Ülkeleri ile başlatılan Gümrük Birliği An-
laşması oldu. Gümrük Birliği, AB Ülkeleri-
nin Türk menşeli tekstil ürünlerine uygu-
ladığı kotaların kaldırılmasına yol açarak 
bu pazarda tekstil sektörünün avantajlı 
bir konum elde etmesini sağladı. Ayrıca, 
Gümrük Birliği Anlaşması öncesinde AB 
ile antidamping ve kota gibi ticaret politi-
kası önlemlerinde Türkiye, masanın karşı 
taraflarında yer alırken Gümrük Birliği ile 
birlikte üçüncü ülkelere uygulanacak ön-
lemler ve politikalar açısından aynı tarafa 
yer aldı. Böylelikle AB tekstil sektörü ve 
sektörel kuruluşları ile ilişkileri yoğunlaş-
tırılırken bu kuruluşlar vasıtasıyla AB poli-
tikalarını etkileme imkanı doğmuş oldu. 
Nitekim, ticaret politikaları oluşturulma 
safhasında etkinlikleri olan AB’nin sek-
törel kuruluşları Euratex (AB Tekstil ve 
Konfeksiyon Üst Kuruluşu), EUROCOTON 
(Avrupa Pamuklu Sanayiciler Birliği), AI-
UFFASS (AB Suni Sentetik Kullanıcıları 
Birliği) ve EATP (AB Tekstil Polyefinleri 
Birliği) Yönetim Kurullarında Türk tekstil 
sektörü güçlü bir şekilde temsil edilmekte 
ve AB’de tekstil alanında alınacak karar ve 
politikalara müdahil Türkiye bu kurumlar 
ile müdahil olmakta. Bu kapsamda son 
dönemde AB Ülkelerinin Avrupa Akde-
niz Menşe Kümülasyonu Sistemi (PA-
AMK)  ile menşe kurallarının esnetilerek 

Türkiye’nin pazarda dezavantajlı konuma 
düşmesi engellenirken, AB’nin başlattığı 
ikili serbest ticaret anlaşmaları sürecine 
Türkiye’nin de dahil edilmesi amacıyla bü-
yük çaba gösteriliyor. AB ve ABD arasında 
müzakeleri süren AB-ABD Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması bu 
konuda sektörümüzü en fazla etkileyecek 
gelişmelerden olup süreçte yer almak 
amacıyla hem Euratex kanalıyla AB Ko-
misyonu nezdinde hem de ABD’nin ilgili 
sektörel kuruluşları nezdinde konu sürekli 
gündemde tutulmakta.
Benzer şekilde İTHİB, AB’nin ticaret po-
litikalarında tek taraflı tavizlerle bazı ül-
kelere avantaj sağlayan AB politikalarının 
önlenmesi için de büyük çaba gösteriyor. 
Örneğin, AB’nin siyasi nedenlere bağlı ola-
rak gümrük vergisi muafiyeti tanımaması 
için AB’de her düzeyde temas ve lobi faali-
yetlerinde bulunulurken GTS+ sistemi ile 
ilgili tarife tavizlerinin de kaldırılması için 
çalışmalar yürütülmekte.

Ek vergiler tekstil
ithalatını aşağı çekti 
Gümrük Birliği ile birlikte Türkiye’nin 
de AB Ülkelerinden ithal edilen tekstil 
dahil sanayi ürünlerine gümrük vergile-
rini sıfırlaması ve aynı zamanda üçüncü 
ülkelere AB’nin Ortak Gümrük Tarifesi 
(OGT) oranında gümrük vergisi uygu-
laması Türkiye’nin ithalata açık hale 
gelmesine yol açmış durumda. Bunun 
sonucu olarak 1995 yılında 2,6 milyar 
dolar düzeyinde olan tekstil ithalatı 2013 

yılında 9,3 milyar dolara çıkmış. İtha-
lattaki bu yüksek oranlı artış Türkiye’de 
hem ihracat hem de üretim, yatırım ve 
istihdam açısından en temel sektörlerden 
tekstil sektörü üzerinde ciddi olumsuz 
etkilere  yol açmış.İTHİB’in ithalatın 
yarattığı olumsuz etkinin önlenmesi için 
yaptığı çalışmalar sonucusunda 15 Eylül 
2011  tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Kararı ile dokuma ve 
örme kumaşlar ile hazır giyim ithalatında 
ilave vergi uygulaması başlatılmış.İlave 
vergi sonrasında tekstil ithalatında kay-
da değer düşüş yakalandığı görülüyor. 
İlave vergi uygulaması sektörel ithalatın 
kontrol altına alınmasında ve sektörün 
ithalat kaynaklı baskıdan bir nebze nefes 
alabilmesinde etkili olmuş. İlave vergiler 
ve anti damping gibi diğer ticaret politi-
kası araçlarının etkin uygulanması itha-
latın kontrol altına alınmasını sağlarken 
sektörün yatırım, üretim ve istihdamında 
devamlılığın sağlanması açısından da 
önemli. Nitekim, 2011 yılı Eylül ayından 
itibaren dokuma ve örme kumaş ithala-
tında başlatılan ilave vergiler sonrasın-
da, 2012 yılında yatırım teşviklerinden 
en fazla yararlanan sektörlerden birisi 
tekstil sektörü olmuş ve 2013 yılında 
teşvik belgeli yatırımlar yüzde 55,7 ora-

nında artmıştır. Benzer şekilde sektörel 
üretimde hem 2012 hem de 2013 yılla-
rında yüzde 4’ün üzerinde artış olurken 
istihdamda ise 2012 yılında yüzde 7,9  
ve 2013 yılında yüzde 2,6 artış meydana 
gelerek ilave 50 bin kişilik istihdam sağ-
lanmıştır. Özellikle küresel krizin dünya 
gündeminde yeraldığı günlerde ülkemiz-
de sektörel yatırım, istihdam ve üretimde 
artış olması ilave vergi ve diğer ticaret 
politikası araçlarının etkili kullanılmasıy-
la gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, tekstil 
sektörünün ülke GSMH’sindeki payı yüz-
de 4,2, imalat sanayi üretimindeki payı 
yüzde 8,8 ve imalat sanayi istihdamın-
daki payının yüzde 12,1 olduğu dikkate 
alındığında ülkemizin en temel sektörü 
olarak tekstil sektöründe üretim, istih-
dam ve yatırımların devamlılığı, sektör 
açısından olduğu kadar ülke ekonomisi 
açısından  da önemlidir. Ülke  ekonomisi 
açısından cari açığın herzaman önemli 
bir parametre olduğu dikkate alındığında 
tekstil sektöründe ithalatın kontrolü  bu 
anlamda da önem  taşımaktadır. Bundan 
sonraki dönemde de ithalatın kontrol 
altına alınarak sektörün yatırım, üretim 
ve istihdamının sürdürülebilir bir şekil-
de devam ettirilebilmesi de İTHİB’in en 
önemli hedefleri arasında bulunuyor.

İlave vergi 
özellikle dokuma 

kumaş üretimini olumlu 
etkiledi. Mevcut kapasite ihtiyacı 
karşılayamayacağı için dokuma 

makinesi yatırımları
arttı ve bu ürün grubunda üretim

yüzde 20 civarında yükseldi. İplik ve 
boyahane yatırımlarında da

artış yaşanırken, söz konusu gelişme 
ile firmaların birçoğu Türkiye’de 

üretilmeyen bazı ürünleri üretmeye 
başladı. Yeni teşvik yasasının 

amacına ulaşması için bu 
verginin kalıcı hale 

getirilmesi gerekiyor.
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Komite üyeleri, firmalar ve sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri-
nin katıldığı “Tekstilin Dokun-

duğu Topraklar” başlıklı toplantının açılış 
konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, tekstil sektö-
rünün Türkiye’nin istihdam ve ihracatı 
içinde öneminin devam ettiğini kaydetti.  
Raporun ele alındığı ve sektörün sorunla-
rı ile çözüm önerilerinin tartışıldığı otu-
ruma başkanlık eden İSO Meclis Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 
Başkanı İsmail Gülle, üretim ve ihracat 
konusunda nitelikli eleman yetersizliğinin 
çok büyük bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

İhracatta 7’nciyiz
TÜİK verileri baz alınarak hazırlanan 
rapora göre, Türkiye tekstilde 2012 yı-
lında yaklaşık 11 milyar dolar ihracatı ile 
dünyanın en büyük yedinci ihracatçı ül-
kesi konumuna yükseldi. Sektörün 2004 
yılına kıyasla 2011 yılındaki girişimci, 
ücretli çalışan, üretim, katma değer ve 
yatırımlar açısından toplam imalat sana-
yi içindeki payı ise düşüş gösterdi. İSO 
Danışmanı Can Fuar Gürlesel’in açıkladı-

ğı rapora göre, Türkiye tekstil sektörü  ev 
tekstili ürünleri ihracatıda dahil olmak 
üzere 2005 yılında 7,8 milyar dolar olan 
ihracatını 2012 yılında 11,9 milyar dolara 
yükselterek dünyanın yedinci büyüğü ol-
du. Sektör, en çok ihracatı ise Rusya, Al-
manya, İtalya, ABD ve Suudi Arabistan’a 
gerçekleştirdi. 

Girişimci sayısı arttı
Raporda tekstil imalatı sanayinde 2004 
yılında 19 bin 726 olan girişim sayısının 
2011 yılında 23 bin 12’ye yükseldiğine 
vurgu yapılırken, ücretli çalışan sayısının 
ise aynı dönemde yüzde 2,6 artarak 2011 
yılında 342 bin 474 oldu. Rapora göre 
ayrıca, Türk tekstil imalatı sanayinde no-
minal üretim değeri 2004 yılında 31,65 

milyar TL iken, 2011 yılında 59,76 milyar 
TL’ye çıktı. Tekstil imalatı sanayinin ya-
rattığı katma değer ise nominal değerler 
ile 2004 yılında 7,8 milyar TL iken 2011 
yılında 11,81 milyar TL’ye yükseldi. Tekstil 
imalatı sanayinin yıllar itibariyle önemli 
yatırımlar gerçekleştirdiğine vurgu yapılan 
raporda 2011 yılındaki yatırım tutarının 
5,23 milyar TL olduğuna dikkat çekildi. 

Sektörün istihdam
içindeki payı düştü
Tekstil imalatı sanayinde girişim sayısı 
olarak en yüksek payın yüzde 38,3 ile 
ev tekstiline ait olduğuna değinilen ra-
porda, üretim değeri olarak en yüksek 
payın ise yüzde 27,8’lik oranı ile tekstil 
elyafının hazırlanması ve bükülmesi alt 
sektör grubuna ait olduğu belirtildi. Ra-
porda tekstil imalatı sanayinde en yüksek 
katma değeri yüzde 27,3 ile dokuma alt 

sektörünün yarattığına 
değinilirken, tekstil 

imalatı sanayin-
de en yüksek 

yatırımın 
ise yüzde 
30,3 payı 
ile do-
kuma alt 
sektörüne 

ait olduğu 
vurgulandı. 

Tekstil ima-

latı sanayinin 2004-2011 dönemindeki 
girişim sayısının imalat sanayinin geneli 
içindeki payı hemen hemen aynı kalır-
ken, istihdam içindeki payı ise gerileye-
rek 2004 yılındaki yüzde 16’lık oran 2011 
yılında yüzde 12’ye düştü.

Tekstil imalatı
sanayinin ihracatı arttı
İSO bünyesinde tekstil ürünleri imalatını 
temsil eden 5 komitenin hazırladığı ra-
pora göre,  üretimdeki payı 2004 yılında 
yüzde 11,9 olan tekstil imalatı sanayi, 
2011 yılında yüzde 8,58’e geriledi. Yara-
tılan katma değer içindeki payı ise 2004 
yılında yüzde 11,67 iken 2011 yılında yüz-
de 9,16 olarak gerçekleşti. Tekstil imalatı 
sanayinin 2011 yılında yatırımlardaki pa-
yı yüzde 10,58 oranında gerçekleşirken, 
üretimi ise 2005-2012 arasında yüzde 
8 geriledi. Böylece aynı dönemde yüzde 
27,3 artış gösteren ortalama imalat sa-
nayi üretim büyümesinin altında kalıyor. 
Hazırlanan rapora göre, tekstil imalatı 
sanayinin ihracatı 2005 yılında 7,08 mil-
yar dolar iken 2012 yılında 11,09 milyar 
dolara yükseldi. Tekstil imalatı sanayi 
ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatı 
içindeki payı yüzde 9,6’dan yüzde 8,1’e 
gerilerken, 2005 yılında 4,44 milyar do-
lar olan tekstil ithalatı ise, 2012 yılında 
6,59 milyar dolara yükseldi ve toplam 
ithalat içindeki payı da yüzde 3,8’den 
yüzde 2,8’e indi.

İMALATTA PAYINI KORUYAMADI
TEKSTİL İHRACATTA BÜYÜDÜ,

İSO tarafından tekstil ürünleri imalatını temsil eden 5 komitenin katkıları ile 
oluşturulan “Tekstil ürünleri imalatı sanayi sektör raporu” İTHİB Başkanı 
ve İSO Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Gülle’nin Başkanlık ettiği toplantıda 
açıklandı. Rapora göre, tekstil sektörü 2004 yılından bu yana istihdam ve katma 
değer yaratmada büyüme gösterirken, aynı başarıyı toplam imalat sanayi 
içinden aldığı pay oranında gösteremedi.

İsmail Gülle:
“Üretim ve ihracat
konusunda nitelikli
eleman yetersizliği

çok büyük bir 
sorun.”
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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafın-
dan 2005 yılından bu yana yetenekli 

gençlerin tasarıma teşvik edilmesi amacı 
ile düzenlediği “Kumaş Tasarım Yarışma-
sı”, 9’uncu yılına hazırlanıyor. Bu yıl, “Ku-
maş Tasarım Yarışması”nda finalistlerin 
kumaşlarını podyuma taşıyacak olan isim 
ünlü modacı Hakan Akkaya. Kendi atölye-
sinde finalistlerin tasarladıkları kumaşları 
hazır giyime dönüştürecek  olan Hakan 
Akkaya, Kumaş Tasarım Yarışması çerçe-
vesinde İTHİB ile yaptıkları iş birliğini ve 
yarışmanın final gününe kadar yarışma-
cılarla yapacakları çalışmaları TEXPORT 
Gazetesi’ne anlattı. 

İTHİB ile olan iş birliğiniz
nasıl başladı?
İTHİB ile kendi şirketimi kurduğumdan 
bu yana zaten çalışmalarımız vardı. As-
lında bu birliktelik, genç tasarımcıların 
okullarında sektöre yönelik yüzde 100 
hazırlanabildiklerine inanmamam ile baş-
ladı. Çünkü bizim işimizde en önemli şey 
kumaş. Genç tasarımcı adaylarına kuma-
şın nasıl işlenmesi gerektiğinin çok doğru 
anlatılmadığını düşünüyorum. İTHİB ile 
bu konuya dair neler yapılabilir diye konu-
şurken, iş birliğimiz başladı. Tam olarak 
birlikteliğimizin başlaması İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle vasıtasıyla oldu. Fuar etkinlik-
lerinde hep bir aradaydık ama bu bizim ilk 
iş birliğimiz. Bundan sonra bir çok çalışma 
yapacağız. Planlarımız hazır.        

Bir tasarımcı olarak İTHİB’in 
tekstil ve moda sektöründe 
hayata geçirdiği projeleri nasıl 
buluyorsunuz ? 
İnsanlar beğensin beğenmesin ben yapı-
lan her şeyi destekliyorum. Yapılan or-
ganizasyonlar hem tasarımcılara hem de 
İTHİB’e bir şeyler 

öğretiyor. Bir sonraki yapılan işin daha 
elle tutulur olmasını sağladığını düşünü-
yorum. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Yapılan 
her şey hepimize yeni ufuklar açıyor, yeni 
şeyler öğretiyor. Tasarımcının zaten ken-
dini sürekli olarak geliştirmesi şart. Tasa-
rımcıyı destekleyen kurumların da ken-
dini sürekli yenilemesi gerekiyor. Çünkü 
moda eskiden iki sezonda değişen bir 
şeydi. Artık aylık, haftalık değişiyor ve bu 
kaosun içinde bir şeyler yapmaya çalışı-
yoruz. Onun için kurumların da tasarım-
cıların da sürekli yeni bir şeyler yapıyor 
olması lazım. Bu anlamda İTHİB’in ça-
lışmalarını çok doğru buluyorum. Keşke 
imkânlar olsa da yapılanın üç katı daha 
yapılabilse. Ayrıca tasarımcı adaylarının 
tasarladığı herhangi bir kumaşı yaptırma 
şansları yok. Osmanbey’deki firmalar-
dan kumaş bile satın alamıyorlar. Genç 
tasarımcıların işi zor. Bu yüzden İTHİB, 
yarışmaya katılan tasarımcı adaylarına 
hayallerini gerçekleştirebilme imkânı 
sunuyor. 

Kumaş Tasarım Yarışması’na 
aday olan gençlerin sizin gibi bir 
tasarımcı olabilme ihtimalleri 
nedir? 
Her mesleğin bir, iki tane starı vardır. 
Ben hiçbir zaman kendimi birinin yerine 
koymadım. Kendimi nerde görmek iste-
diğime baktım. O anlamda kimseyi örnek 
almadım. Genç tasarımcı arkadaşlara, 
benim ofisimde staj yapan herkese bunu 
söylüyorum. Hedefiniz benim yerimde 
olmak değil, benden daha ilerde bulun-
mak olsun. Siz kendinize bir yol çizin ve 
kendinizi o yolun sonunda nerde görü-
yorsanız oraya endekslenerek çalışın. Ben 
de bunu yaptım. 

Tasarımcı adaylarına tavsiyede 
bulunabileceğiniz neler olabilir?
Mutlaka şöyle bir tavsiyede bulunuyor ola-
cağım; bu yarışmaya hazırlanırken bir emek 
harcıyorlar. Bu yarışmada yarı finale kalmış 
adayların kumaşları üretilirken büyük bir 
emek ve para harcanacak. Bugüne kadar 

genç tasarımcıların yaptıkları şeylere baktı-
ğımda çok da sektörün kullanabileceği ku-
maşlar değil. Biraz o çocukların ufkunu sek-
töre yönelik açmaya çalışacağım. Bu yarış-
madan çıkan tasarımcıların, Türkiye’nin en 
iyi firmalarında işe girmelerini sağlamak is-
tiyorum. Bu da nasıl olacak; biraz daha yap-
tıkları şeylerin ütopik değil, daha gerçekçi, 
sektörün işine yarayabilecek kumaşlardan 
yola çıkmak gerekiyor. Bu konuda mutlaka 
yönlendiriyor olacağım. Bunun öncesinde 
maalesef böyle bir şey yoktu. Podyumda 
asla giyilebilir olmayan, gerçekten uzak, 
müşterilerin tercih etmediği ürünler var. 
Artık ben bunu çok doğru bulmuyorum. Gi-
yilebilen ve sektörün işine yarayan ürünler 
olmalı. Moda bu kadar hızla gelişirken, bu 
kadar çok alternatif varken biraz daha ger-
çekçi olmak lazım diye düşünüyorum. 

İFW’de bize moda ile ilgili 
çalışmaların sadece bir haftaya 
değil, bütün yıla yayılması 
gerektiğini söylemiştiniz. Bundan 
kastınız tam olarak ne? 
Biz tekstilde bu kadar iyi bir sanayiye sa-
hipken İstanbul’un dünyada moda ile ilgili 
konuşuluyor olması lazım. Bu da sadece 
yılda iki defa yapılan Fashion Week ile 
olmuyor. Moda ile ilgili birtakım sergiler 
ülkemize getirtilmeli, öğrencilerin yıl içeri-
sinde birçok etkinliğe katılıyor olması lazım. 
Örneğin; İstanbul Shopping Fest yapılıyor. 
Bu etkinliklere mutlaka moda tasarımı 
öğrencileri dâhil edilmeli. Eskiden Galata 
Moda adında bir etkinliğimiz vardı. Galata 
Moda çok güzeldi ama devam ettirilemedi. 
Bu tür etkinliklerin daha yoğun bir şekilde 
düzenlenerek moda sektörüne kazandırıl-
ması gerekiyor.

Finalistler sizin 
atölyenizde çalışacak.
Evet, elbiselerini atölyemde dikecekler. 
Tabii ben de belirli sınırlar koyuyor olaca-
ğım. Herkese eşit şartlarda yardım ediyor 
olacağım. Kimseyle bireysel görüşme yap-
mayacağım. Showroom’umu tamamen bu 
arkadaşlara tahsis ediyor olacağım ve her-
kesin elbisesinin kritiklerini bir aradayken 
yapmaya özen göstereceğim. Ki kimseye 
hak geçmesin. Kimse kendini ikinci plana 
atılmış hissetmesin, çünkü o yarışma süreç-
lerini biliyorum. Heyecanlarını da anlaya-
biliyorum. Görebiliyorum da şimdiden. O 
yüzden kendimle ilgili birtakım kısıtlamalar 
getirdim.

Bu yıl 9’uncusu 
düzenlenecek olan “İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması”nda finalistlerin tasarımlarını podyuma taşıyacak olan ünlü modacı Hakan Akkaya, “İTHİB, tasarımcı adaylarına

hayallerini 
gerçekleştirebilme
imkânı sunuyor”

diye konuştu.
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www.kumastasarimyarismasi.com

BAŞVURU İÇİN

Birinciye 10.000 TL 

İkinciye     6.000  TL 

Üçüncüye 3.000  TL

AYRICA YURTDIŞINDA EĞİTİM FIRSATI

Altı ay yabancı dil eğitimi

ve Paris Premiére Vision’ı 

ziyaret etme şansı

TASARIMA

EMEĞİN
DOKUNSUN

12 EYLÜLDOSYA SON TESLİM TARİHİ

Kumaşlarınız                 
             ’nın

elinde modaya dönüşsün

YARIŞMASI’NA

İTHİB

İMZASI

9.



40 Yıldır Birlikteyiz


