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Türkiye tekstil üretimi ve ihra-
catının yarıdan fazlasını ger-

çekleştiren en büyük sektör birliği 
olan İstanbul Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 
kuruluşunun 40’ıncı yılını sektö-
re emeği geçen eski başkanlar 
ve üyeleri için düzenlediği Vefa 
Gecesi’nde kutladı. İTHİB Yöne-

tim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve 
yönetim kurulu üyelerinin ev sa-
hipliği yaptığı gece, 2 Temmuz’da 
Shangri la Bosphorus Otel’de 
gerçekleşti. İTHİB’in unutulmaz 
başkanları ve 40 yıl içinde farklı za-
manlarda görev yapmış yönetim 
kurulu üyelerinin bir araya geldiği 
gecede, Birliğe uzun yıllar emek 

veren sektörün sembol isimleri 
İTHİB’in başarı yolculuğunu anlat-
tılar. Gecede Rüştü Akın, Halit Na-
rin, Ertekin Ashaboğlu, Evrensel 
Erdoğan ve Oğuz Satıcı gibi birçok 
eski başkan ve Ahmet Nazif Zorlu, 
Abdülkadir Konukoğlu ve Mahmut 
Çalık gibi sektör duayenleri de 
unutulmadı.

Türkiye’nin en köklü ve 
önemli kuruluşları ara-
sında yer alan İTKİB 

ailesi bir kez daha “Başarılı İh-
racatçılar Ödül Töreni”nde bir 
araya geldi. Birliğin uzun yıl-
lardan bu yana gerçekleştirerek 
geleneksel bir kimliğe bürün-
dürdüğü Başarılı İhracatçılar 
Ödül Töreni’nin bu dönemin-
de tekstil, hazır giyim, deri ve 
halı sektörlerinde yer alan 134 

firmaya platin plaket verildi. 
İTKİB’e bağlı dört birliğin 2013 
yılında gerçekleştirdiği toplam 
29,9 milyar dolarlık ihracatın 
8,4 milyar dolarını gerçekleşti-
ren İTHİB ise geceden 45 platin 
ödülle ayrıldı. En fazla ihracat 
gerçekleştirerek birincilik kol-
tuğuna oturan lider isim Aksa 
Akrilik Kimya olurken, onu sı-
rasıyla Ak-Pa Tekstil ve Kordsa 
takip etti.

Gecede tekstil sektörünün, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
itibaren Türkiye’nin lokomo-
tif sektörü olduğunu söyleyen 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
tekstil sektörünün başarısının 
hem üretimde hem ihracatta 
hem de istihdamda inkar edi-
lemez bir gerçeği olduğunu 
kaydetti. Gülle, tekstil sektörü-
nün Cumhuriyet tarihi boyunca 
kendisini sürekli olarak yenile-
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Gerçekleştirdiği ihracat ve yarattığı katma değerle Türkiye’nin 
bir numaralı sektörü olan tekstil sanayi,  başarıya adım adım ve 
kararlı bir şekilde yürürken, düzenlediği “Başarılı İhracatçılar 
Ödül Töreni” ile bu yolda asıl yükü omuzlarında taşıyan ihracatçı 
firmalara hakkını teslim etti.

“8,4 milyar doların üzerinde ihracat”, 
“yüz binlerce çalışan”, “katma değerli 
üretim”... Türk tekstil sektörünün ba-
şarı karnesini bu üç gösterge çok net 
bir şekilde ortaya koyuyor. Evet tekstil 
sektörü olarak artık üretimin yanında 
katma değer yaratmak gibi bir zorunlu-
luğumuz da var. Bunu da hayata geçire-
cek olan başarılı ihracatçılarımız. Onlar 
bir kez daha zor olanı başardılar. Sek-
törde bir adım öne çıkanlar ödüllerini 
alırken bizler hem sektörümüz hem de 
ülkemiz adına onlarla gurur duyduğu-
muzu bir kez daha dile getirdik. 
Birlik olarak uzun yıllardan bu yana 
gerçekleştirdiğimiz ‘Başarılı İhracatçılar 
Ödül Töreni’ ile hem sektörümüzün 
ihracat performansını vurguladık hem 
de bu performansa en büyük katkıyı 
veren firmaların hakkını teslim ettik. 
İTKİB’in temsil ettiği dört sektör, binler-
ce firma, milyonlarca çalışan anlamına 
geliyor. Ama bu dört büyük sektör ge-
rektiğinde tek bir vücut gibi de hareket 
edebiliyor. Biz de birlik olarak bunun 
ne kadar değerli olduğunu biliyor ve 
asıl bunu takdir ediyoruz.
Diğer taraftan Birlik olarak sektördeki 
40’ıncı yılımızı geride bırakmanın heye-
canını yaşıyoruz. Dile kolay koca 40 yıl… 
Bu süreç içerisinde hem sektör hem 
de ülke olarak önemli olaylara tanıklık 
ettik. Tekstil sektörü bitti bitiyor diyen-
lere inat ayakta kalmayı başarırken, bir 
yandan da dünya liginde kendimize 
sarsılmaz bir zemin hazırladık. Aradan 
geçen 40 yıl gösteriyor ki, bu sektör 
Türkiye için göz ardı edilemeyecek bir 
yerde. Biz 40’ıncı yılımıza “Başarıyla”, 
“Başarılı İhracatçılarımız”la yürüdük.

BAŞKAN’DAN
İSMAİL GÜLLE

AKRİLİK ELYAFTA 
DÜNYA DEVİ;  
AKSA AKRİLİK

Dünya akrilik elyaf üretiminin yüz-
de 16’sını tek başına üreten Aksa 
Akrilik, sektördeki liderliğini 1 mil-
yar dolarlık cirosu ve beş kıtada 
50’den fazla ülkede 300’ün üze-
rinde müşteriye gerçekleştirdiği 
ihracat ile sürdürüyor. Sektördeki 
bu başarısını “Başarılı İhracatçı-
lar Ödül Töreni”nde aldığı ödülle 
taçlandıran firma, 2013 yılında 
gerçekleştirdiği ihracatla İTHİB’e 
bağlı tekstil firmaları arasında bi-
rinci oldu.

TEKSTİLCİLER İTHİB’İN
‘VEFA GECESİ’NDE BULUŞTU

Başarıya bir ödül de İTHİB’den
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diğini ve değişen dünya koşulla-
rı karşısında uluslararası reka-
betin içinde kalmayı başarabi-
len bir sektör olduğunun altını 
çizdi. Konuşmasında vergi affı 
konusuna da değinen Gülle, “Bu 
affın vicdanlarda yer bulabilme-
si için artık sayın bakanımızdan 
vergilerini zamanında ödeyen 
firmaları gözeten bir düzenleme 
bekliyoruz. Vergisini zamanın-
da ödeyenler yılsonunda belirli 
indirimler almalı. Bundan daha 
da önemlisi bu tip aflara zemin 
yaratan uygulamaların ortadan 
kaldırılması gerekiyor. Yoksa yi-
ne af bekleyen kitle aynı şekil-
de davranmaya devam ederken, 
vergisini ödeyenler de kaybetme-
ye devam edecektir.” dedi.



2013 yılında gerçekleştirdikleri net ihracatları ile Türkiye ekonomisine 
büyük katkı sağlayan tekstil firmaları İTKİB’in düzenlediği ödül töreni ile 
başarısını perçinledi. Hazır giyim, tekstil, deri ve halı firmalarından çok 
sayıda kişinin yer aldığı gecede 134 firmaya verilen platin ödüllerden
45’i tekstil firmalarının oldu.

İSMAİL GÜLLE
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı

TEKSTİL, KÜRESEL KOŞULLARA  
AYAK UYDURUYOR

TEKSTİLİN YILDIZLARI
45 firmanın platin ödül kazandığı tekstil sektöründe, 72 firma altın plaket 
alırken, 123 firma gümüş, 452 firma da bronz ödül aldı. 741 tekstil firma-
sının başarı sertifikası kazandığı gecede, tekstil sektöründe toplamda 
981 firma ödüle layık görüldü. En fazla ihracat gerçekleştirerek birincilik 
koltuğuna oturan firma ise Aksa Akrilik Kimya oldu. Aksa’yı sırasıyla Ak-Pa 
Tekstil ve Kordsa takip etti.

katma değer sağlayan firmalara platin 
plaketlerin verildiği geceye, TİM Başka-
nı Mehmet Büyükekşi, İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle ve İTKİB’e bağlı Birlik 
Başkanları’nın yanı sıra İTKİB çatısı 
altında yer alan dört sektörden bin 500 
davetli katıldı. 

“Tekstilin başarısı 
inkar edilemez”
Konuşmasına tekstil sektörünün, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren 
Türkiye’nin lokomotif sektörü olduğu-
nu söyleyerek başlayan İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, tekstil sektörünün başa-
rısının hem üretimde hem ihracatta 
hem de istihdamda inkar edilemez bir 
gerçeği olduğunu kaydetti. Gülle, tekstil 
sektörünün Cumhuriyet tarihi boyunca 
kendisini sürekli olarak yenilediğini ve 
değişen dünya koşulları karşısında ulus-
lararası rekabetin içinde kalmayı başa-

rabilen bir sektör olduğunun altını çizdi. 
Son 20 yıldır Türkiye’nin ihracata dayalı 
büyüme politikası izlediğini söyleyen 
Gülle, tekstil sektörünün net ihracatçı 
pozisyonu ve yeni yatırımlar açısından 
yıllara yayılan istikrarı ile Türkiye’nin 
ekonomisine güven verdiğini belirterek, 
“Bugün ödül alan firmalarımız yaptıkları 
ihracatla Türkiye’nin büyümesine katkı 
yaptıkları gibi ürettikleri istikrarla ve 
istihdamla ülkede gelirin tabana yayıl-
masını sağlamış ve dolayısıyla sosyal 
barışın da korunmasına büyük katkı ver-
miştir” dedi. 

“Vergilerini zamanında 
ödeyenleri  gözeten bir 
düzenleme bekliyoruz”
Konuşmasında vergi affı konusuna da 
değinen Gülle, “Bu affın vicdanlarda 
yer bulabilmesi için artık sayın bakanı-
mızdan vergilerini zamanında ödeyen 
firmaları gözeten bir düzenleme bekli-
yoruz. Vergisini zamanında ödeyenler 
yılsonunda belirli indirimler almalı. 
Bundan daha da önemlisi bu tip aflara 
zemin yaratan uygulamaların ortadan 
kaldırılması gerekiyor. Yoksa yine af 
bekleyen kitle aynı şekilde davranmaya 
devam ederken, vergisini ödeyenler de 
kaybetmeye devam edecektir.” dedi.
Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi ise ödüllerle ihra-
catın yıldızlarına moral aşıladıklarını 
söyleyerek mayıs ayında Cumhuriyet ta-
rihinin rekorunu kırdıklarını hatırlattı. 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 
İhracatçı Birlikleri (İTKİB), bünye-
sindeki hazır giyim, tekstil, deri ve 

halı sektörlerinde faaliyet gösteren 134 
başarılı firmayı platin plaket ile ödüllen-
dirdi. 16 Haziran Pazartesi günü Hilton 
Bomonti İstanbul Hotel’de düzenlenen 
Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde 
toplamda 134 firma platin plakete layık 
görülürken, söz konusu ödüllerden 45’i 
tekstil firmalarının oldu. 45 firmanın 

platin ödül kazandığı tekstil sektöründe, 
72 firma altın plaket alırken, 123 firma 
gümüş, 452 firma da bronz ödül aldı. 
741 tekstil firmasının başarı sertifikası 
kazandığı gecede, tekstil sektöründe 
toplamda 981 firma ödüle layık görüldü. 
En fazla ihracat gerçekleştirerek birinci-
lik koltuğuna oturan firma Aksa Akrilik 
Kimya olurken, onu sırasıyla Ak-Pa 
Tekstil ve Kordsa takip etti.
Türkiye ekonomisine net ihracatları ile 

Tekstil sanayi, Cumhuriyet tarihi 
boyunca kendisini sürekli olarak 
yenileyerek, değişen dünya koşulları 
karşısında uluslararası rekabetin içinde 
kalmayı başarabilen bir sektör oldu.
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Tekstil ihracatçılarının 

başarısı geceye katılan   

bin 500 davetli 

tarafından
ayakta alkışlandı

PLATİN ÖDÜL KAZANAN TEKSTİL FİRMALARI
1.     AKSA AKRİLİK 
2.     AK-PA TEKSTİL 
3.     KORDSA GLOBAL 
4.     ZORLUTEKS TEKSTİL
5.     ZORLU DIŞ TİCARET 
6.     SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ 
7.     ORMO YÜN İPLİK SANAYİ 
8.     ORTA ANADOLU TİCARET
9.     ORMO İTHALAT
10.   YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ 
11.   BOSSA 
12.   TGS DIŞ TİCARET
13.   KADİFETEKS MENSUCAT 
14.   ÜNSA AMBALAJ 
15.   KETS TEKSTİL 

16.   GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL
17.   KİPAŞ PAZARLAMA VE TİCARET 
18.   ÜNVER TEKSTİL 
19.   ÜNTEKS BOYA BASKI APRE
20.   FLOKSER TEKSTİL 
21.   AYDIN MENSUCAT DÖŞEMELİK KUMAŞ 
22.   AYDIN TEKSTİL 
23.   YÜNTEKS TEKSTİL
24.   TEKSİS TEKSTİL 
25.   KASAR VE DUAL TEKSTİL 
26.   CESUR AMBALAJ 
27.   İPEK İDROFİL PAMUK
28.   TORAMAN TEKSTİL
29.   HYOSUNG İSTANBUL TEKSTİL 
30.   ERSUR TEKSTİL

31.   KARBEL TEKSTİL DIŞ TİCARET
32.   DENİZ EKSPORT TEKSTİL
33.   ERDEMOĞLU DIŞ TİCARET
34.   ALİZE PAZARLAMA TEKSTİL
35.   SÜPER TEKSTİL 
36.   DOĞAN TEKSTİL 
37.   EROĞLU GİYİM SANAYİ
38.   PELSAN TEKSTİL
39.   SEPA MENSUCAT 
40.   BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM
41.   CİHAN TEKSTİL
42.   YAKAR TEKSTİL 
43.   IŞIL TEKSTİL 
44.   ALMODO ALTUNLAR DIŞ TİCARET 
45.   ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL
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Dünya akrilik elyaf üretiminin 
yüzde 16’sını tek başına üre-
ten Aksa Akrilik, sektördeki 

liderliğini 1 milyar dolarlık cirosu ve beş 
kıtada 50’den fazla ülkede 300’ün üze-
rinde müşteriye gerçekleştirdiği ihracat 
ile sürdürüyor. Sektördeki bu başarısını 
“Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni”nde 
aldığı ödülle taçlandıran firma, 2013 yı-
lında gerçekleştirdiği ihracatla İTHİB’e 
bağlı tekstil firmaları arasında birinci 
oldu. Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 
Genel Müdürü Cengiz Taş, firmanın 2013 
yılı ihracat performansını ve 2014 ihracat 
hedeflerini Texport’a anlattı. 

Hedef pazarlarda yeni 
stratejiler
Aksa Akrilik olarak, yaklaşık 1 milyar 
dolarlık ciro ile beş kıtada 50’den fazla 
ülkede 300’ün üzerinde müşteriye ihra-
cat gerçekleştirdıklerini söyleyen Aksa 
Akrilik Kimya Sanayii A. Ş. Genel Müdü-
rü Cengiz Taş, satışlarının yüzde 65’ini 
iç piyasaya, yüzde 35’ini ise dış piyasaya 
yaptıklarını belirtti. 2013 yılında 309,7 
milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Cengiz Taş, “Aksa olarak, Orta 
Doğu piyasasında elde ettiğimiz başarı-
da süreklilik hedeflerken, diğer taraftan 
önem verdiğimiz ihracat noktalarında da 
pazar payımızı artıracak yeni stratejiler 
üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Ar-Ge’ye 
5,5 milyon dolar yatırım
2014 yılında da katma değer sağlayan 
çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen 
Cengiz Taş, Aksa olarak 2013 yılında 
pazar payını artırmak ve müşterilerileri-
ne yeni ürünler sunmak amacıyla Ar-Ge 
faaliyetlerini hep ön planda tuttuklarını 
belirtti. Taş, “Yaptığımız Ar-Ge çalış-
maları ile elde edilen özgün teknoloji 
bilgisiyle pigment boyalı akrilik filament 
iplik üretimini gerçekleştirdik. Yapılan 
araştırmalar, önümüzdeki dönemde ak-
rilik filament iplik pazar hacminin daha 
da artacağını gösteriyor” diye konuştu. 
Bu kapsamda, artan pazar talebini de 
göz önünde bulundurarak geçtiğimiz 
yıl akrilik filament Ar-Ge çalışmaları 
ve üretimi için 5,5 milyon dolar yatırım 
yaptıklarını ifade eden Taş, 2014 yılının 
üçüncü çeyreğinde Yalova’da bulunan 
mevcut üretim tesislerinde akrilik fila-
ment iplik üretimine başlayarak ürün 
çeşitliliklerini artırmayı planladıklarının 
bilgisini verdi. Taş, “Bu ürün sayesinde 
kumaşta, mükemmel renk parlaklığı, 
kendi kendini temizleme özelliği, yük-
sek kalite görünümü ve yüksek seviyede 
su geçirmezlik gibi özellikler sağlanıyor. 
Aksa, kendi teknolojisi ile geliştirdiği bu 
ürünün tek üreticisi konumundadır” di-
ye konuştu. Bununla birlikte, High Pile 
(RC)  ve modakrilik konusunda çalışma-
larına da devam ettiklerini söyleyen Taş, 
“High Pile elyaflar, peluş kumaş, suni 
kürk, oyuncak ve banyo paspaslarında 
kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Mo-
dakrilik elyaf ise, yüksek derecede güç 
tutuşurluk, yani yanmazlık özelliğinin 
gerekli olduğu ürünlerde kullanılıyor” 
diye konuştu. 

Aksa, Turquality Programı ile 
Türkiye’yi temsil edecek
2013 yılında Aksa olarak, Ekonomi 
Bakanlığı’nın “10 yılda 10 dünya mar-
kası yaratmak” vizyonu ile yürüttüğü, 
dünyanın devlet destekli ilk ve tek mar-
kalaşma programı Turquality Projesi’ne 
dâhil olduklarını söyleyen Cengiz Taş, 
bu program ile Türkiye’yi 
temsil edeceklerini söyle-
yerek, “Aksa, ulusla-
rarası pazardaki 
gücünü 
pekiş-

tirmenin yanında, üretim kalitesi ve 
zenginliği ile olumlu ‘Türk Malı’ ima-
jına destek olmak üzere Turquality 
Programı’na başvurdu. Danışmanlık 
firması tarafından yapılan detaylı 
değerlendirmeler sonucunda Aksa, 
Temmuz 2013 tarihinde Ekonomi 
Bakanlığı’nın onayıyla proje kapsa-
mına alındı” diye konuştu. Taş, “2013 
yılında Aksa, kendi teknolojisiyle pilot 
ölçekte pigment boyalı akrilik filament 
iplik üretimini de gerçekleştirdi. Ürün; 
renk parlaklığında mükemmellik, görü-
nümde yüksek kalite ve çok yüksek su 
geçirmezliğin yanı sıra kendi kendini 

temizleme özelliğine de sahip” dedi. 
Aksa olarak faaliyet kârını 2012 yılı-
na göre yüzde 21 oranında artırdık-

larını söyleyen Taş, kapasite kullanım 
oranında da yüzde 98 gibi bir değerle 
yılı kapattıklarını belirtti. 

Düny
a a

kril
ik 

ely
af ü

reti
minin

 

yüz
de 

16’sı 

    
 AKSA    

    
  

    
    

Akril
ik’t

en

AKRİLİK ELYAFTA DÜNYA DEVİ;

AKSA AKRİLİK 

CENGİZ TAŞ
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A. Ş. 
Genel Müdürü 

Dünya akrilik elyaf üretiminin yüzde 16’sını tek başına üreten Aksa Akrilik, 
İTHİB’e bağlı tekstil firmaları arasında en fazla ihracat gerçekleştirerek 
birincilik koltuğuna oturdu. Gecede platin ödül alan Aksa Akrilik, gelecek 
yıla dair ihracat stratejilerini Texport’a anlattı. 
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çözüm odaklı yaklaşımları ve stratejik 
bakış açısının sektörde bir model ol-
masının yanı sıra, Türkiye pazarındaki 
gelişmelere uygun doğrultuda ilerler-
ken, dünya pazarlarındaki gelişmelere 
de hızlıca adapte olmasını sağladığını 
söyledi. Özel, şöyle devam etti: “Biz 
Türkiye’nin tekstil alanındaki en güçlü 
ihracatçı şirketlerinden biri olarak dün-
ya pazarlarına hakimiyet, güvenirlilik 
ve hız gibi özelliklerimizle fark yaratı-
yoruz. Farklılaştığımız bir diğer alan ise 
tekstil hammaddesi olan akrilik elyaf ve 
sodyum metabisülfit, persulfat, sodyum 
perkorbonat, dimetil asetamid ve ben-
zeri organik-inorganik kimyasallarda 

dış ticaretin her aşamasında her 
ülke ve her müşterinin kendi-

ne özel teknik kriterleri-
ne göre işlemlerini 

gerçekleştiriyor 
olmamız.”

2014 yılı 
ihracat hedefi 

400 milyon 

dolar

Akkök Holding Şirketler 
Grubu’nun tüm yurt dışı pa-
zarlama ve ihracat faaliyetle-

rini yürütmek amacıyla 1976 yılında 
kurulan Ak-Pa Tekstil, pazarın güçlü 
oyuncularından biri olarak adından söz 
ettiriyor.
Tabii ve sentetik elyaf ile başladığı tica-
ri faaliyet alanını 2012 yılında genişle-
ten firma bugün elyaf grubu; polyester, 
yün, bambu, viskoz ve iplik grubu; 
polyester ve naylon filament, viskon ve 
pamuk karışımlı ipliklerle sektördeki 
varlığını sürdürüyor.
Beş kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiren Ak-Pa, 2013 yılında 382 
milyon dolarlık ihracata imza attı. Söz 
konusu ihracatla İTHİB’in başarılı ih-
racatçılar listesinde ikincilik koltuğuna 
oturan firma, “Başarılı İhracatçılar 
Ödül Töreni”nde de platin ödülün sa-
hibi oldu. Firma olarak 2013 yılı ihra-
catını ve 2014 yılı ihracat stratejilerini 
Texport Gazetesi’ne değerlendiren Ak-
Pa Yönetim Kurulu Başkanı Celal Özel, 
2014 yılı ihracat hedeflerinin 400 mil-
yon dolar olduğunu söyledi. 

Ürün yelpazesinde genişleme
Firma olarak Akkök Holding şirket-
lerinin tüm yurt dışı pazarlama ve 
ihracat faaliyetlerini yürütmek ama-
cıyla 1976 yılında kurulduklarını 
ifade eden Ak-Pa Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal Özel, “Firmamız, 
Akkök Grup Şirketleri’nin üre-
timi olan akrilik tov, tops, ekru 
ve renkli elyaf ürünleri, karbon 
elyaf, tekstil sektörüne ve performansa 
dayalı kimyasal ürünleri, dünyanın her 

AK-PA DÜNYANIN 
BEŞ KITASINDA

İTHİB’e bağlı tekstil firmaları arasında en fazla ihracat gerçekleştirerek 
ikinci sıraya yerleşen AK-PA, platin ödülün de sahibi oldu. Beş kıtada 70’den 
fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, yılsonu hedefi 400 milyon dolar olan
AK-PA, gelecek yıla dair ihracat stratejilerini Texport gazetesi ile paylaştı.

tarafında bulunan tedarikçi ve sanayi 
kuruluşlarına pazarlıyor” diye konuştu. 
Ak-Pa’nın 2007 yılında yeni bir yapı-
lanma içerisine girdiğini söyleyen Özel, 
“Firmamız grup dışı ürünler olarak 
tabii ve sentetik elyaf ile başladığı ticari 
faaliyet alanını, 2012 yılında ürün yel-
pazesine eklediği elyaf grubu; polyes-
ter, yün, bambu, viskoz ve iplik grubu; 
polyester ve naylon filament, viskon 
ve pamuk karışımlı iplikler ürünleriyle 
genişleterek pazarın güçlü oyuncuların-
dan biri konumuna geldi” dedi.

2014 yılı ihracat hedefi; 
400 milyon dolar
2013 yılı ihracat grafiğini değerlendiren 
Ak-Pa Yönetim Kurulu Başkanı Celal 
Özel, Ak-Pa olarak 2013 yılında 382 
milyon dolar ihracat seviyesine ulaştık-
larını belirterek Türkiye’nin yanı sıra 
beş kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Firma 
olarak kuruluşundan bugüne 6 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belir-
ten Celal Özel, 2014 yılı ihracat hedef-

lerinin ise 400 milyon dolar 
olduğunu söyledi. Avru-

pa, Kuzey Afrika, 
Amerika 

Kıtası, 

Asya-Pasifik, Orta Doğu bölgelerinde 
yer alan 70 ülkenin müşteri portföy-
lerinde bulunduğunu söyleyen Celal 
Özel, 2013 yılı itibarı ile en çok ihracat 
yapılan ülkelerin Çin, ABD, Mısır, Bul-
garistan ve İtalya olarak sıralandığını 
ifade etti. Celal Özel, “İhracat ağımızda, 
ürünlerimizi kullanan ve kullanma po-
tansiyeli olan tüm firmalar ve ülkeler 
bulunuyor. Stratejik hedeflerimiz 
doğrultusunda pazar çalışmaları-
mızı gerçekleştiriyoruz” dedi. 

“Dünyada fark 
yaratıyoruz”
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına 
da değinen Celal Özel, Ak-Pa’nın de-
ğişime açık duruşu, takım çalışması, 

CELAL ÖZEL 
Ak-Pa Yönetim Kurulu Başkanı 

2013 yılında 

5 kıtada 70’den 

fazla ülkeye 

382 milyon 

dolar ihracat
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Zorlu Grup, geçen yıl gerçekleştir-
diği ihracatı ile İTHİB’in Başarılı 
İhracatçılar Ödül Gecesi’nde iki 

ödül birden aldı. İTHİB’in verdiği ödülle 
başarılarını taçlandırdıklarını söyleyen 
Zorlu Holding Tekstil Grup Başkanı Vedat 
Aydın, her daim kaliteyi ve servisi fiyatın 
önünde tuttuklarını belirtti. Ağırlıklı ola-
rak ev tekstili ürünleri ihraç ettiklerini be-
lirten Vedat Aydın, çarşaf, nevresim, hav-
lu, perde, masa örtüsü gibi ürünleri 50’den 
fazla ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Ürün 

geliştirme, müşterilere özel koleksiyon 
yapma ve üretim ve paketlemelerin çoğu-
nun Türkiye’de yapılıyor olmasının kendi-
lerine avantaj sağladığını ifade eden Vedat 
Aydın, tekstil grubu olarak yaklaşık 250 
milyon dolar ihracat yaptıklarını, 2014 yı-
lında da bu miktarın en az yüzde 10’undan 
daha fazla ihracat gercekleştireceklerini 
söyledi. Başta Almanya olmak üzere 15 AB 
ülkesine mal sattıklarını kaydeden Vedat 
Aydın, ABD, Rusya, İran ve Kazakistan’ın 
diğer önemli pazarları arasında yer aldığı-
nı söyledi. Yeni ülkelerden çok, mevcut ül-
kelerde daha yüksek kaliteli mal alıp satan 
müşterilere odaklandıklarını söyleyen Ve-
dat Aydın, “Katma değeri yüksek ürünler 
satarak ciromuzu artırmak istiyoruz. Tabi 
ki Kuzey Afrika, Uzak Doğu çalışma alanı-
mız içinde” dedi.

“Tek yol inovasyon”
“Yeni ürün yapmak, tüketiciye fonksiyonel 
teknik kumaşlar sunmak, müşterilerimizin 
pazarlarına uygun renk-desen-koleksiyon 
yapmak en önem verdiğimiz başlıklar” 
diyen Vedat Aydın, son 10 senede Ar-Ge 
yatırımlarını artırdıklarını kaydetti. Kad-
rolarını dört misline çıkardıklarına dikkat 
çeken Aydın, “Ayrıca Avrupa’daki tasarım-
cı firmalardan da destek almaya devam 
ediyoruz” dedi. Uzak Doğu rekabetinden 
kurtulmanın birinci yolunun katma değerli 
ve farklı ürünler yapmak olduğunu söyle-
yen Aydın, “Bu ürünleri yapabilmek için 
gerekli teknik altyapı oluşturuyoruz. Yılda 
ortalama 15 milyon dolarlık makina teçhi-
zat yatırımımız var. Fiyatı ön planda tutan 

müşterilerden uzaklaşmamız veya müşte-
rilerimizden daha yüksek fiyatlı ürünlere 
sipariş alabilmenin yegâne yolu inovas-
yondur” dedi. Aydın, “Zorlu fabrikaları ku-
ruluşundan itibaren yüksek ihracat hedefi 
taşımaktadır. Öncelikle gelişmiş ülkeler 
ve markalarımız ihraç ettiğimiz komşu 
ülkelerde toptan ve perakende kanallarıyla 
çalışılıyor. Uzun senelerdir bu pazar-
larda çalışıldığı için yurt dışı pazarlar-
da Zorlu üretici markası oldu. Kalite 
ve servisi her zaman fiyatın önünde 
tuttuk ve müşterilerimiz Uzak Doğu’da-
ki rakiplerimize göre daha fazla ücretle 
bizden almayı tercih ettiler, ediyorlar. 
Yenilikler sunmak, servis kalitesinde hızlı 

sevkiyat, düşük metraj üretimler gibi 
sürekli iyileştirmeler sayesinde 
uzun dönemli ve devamlı 
ilişkiler oluşturuldu” 
şeklinde konuş-
tu.

REKABETTE YEGÂNE YOL 
İNOVASYON 

VEDAT AYDIN
Zorlu Holding Tekstil 
Grup Başkanı  
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İTHİB çatısı altında yer alan firmalar arasında geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ihracat rakamı 
sayesinde iki ödül birden alarak çifte başarıya imza atan Zorlu Grup, rekabette inovasyonu 
yegâne yol olarak görüyor. 
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Ormo Yün İplik’in bugün yaşadığı 
başarısının ardında her şeyden 
önce uzun ve zorlu bir yolculuğun 

olduğunu söyleyen Ormo Yün İplik Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Osman 
Kılıç, dokuma ve trikoya yönelik yün ipliği 
üreticisi olarak kurulmuş, pazar talepleri 
paralelinde ağırlıklı bir hobi ürünü olan el 
örgü ipliği ürettiklerini ifade etti. İlk ihra-
catlarını 1978 yılında Hollanda’ya gerçek-
leştirdiklerini kaydeden Osman Kılıç, “El 
örgü ipliğinde  iç piyasa markamız Nako 
ile her daim tüketicilerimizin aradığı mar-
ka olma konumumuzu koruduk. İnsanlar 
teknolojik ürünlerden sıkıldıkça tekrar 
hobi kazanmaya yöneliyorlar ve özellikle 
hanımların, üretmenin de keyfiyle el örgü 
ipliğine olan ilgileri artıyor. Bu da pazarın 
büyümesine neden oluyor” dedi. 

“Bu yıl en büyük pazarımız 
Kuzey Amerika olacak”
2013 yılında kapasite artırımına giderek 
80 milyon doların üzerinde ihracat gerçek-
leştirdiklerini ifade eden Osman Kılıç, “Bu 
yıl ihracatımızı 90 milyon dolara çıkarma-
yı hedefliyoruz” dedi. Yılda 10 bin ton örgü 
ipliği ürettiklerini belirten Kılıç, ürünlerin 
yüzde 50’sini  kendi markaları olan Nako 
markası olarak ürettiklerini kaydetti. Yine 
ihracatlarının yüzde 25’ini doğrudan kendi 

markaları ile yaptıklarını söyleyen Kılıç, şu 
anda Avrupa’ya, Rusya’ya ve Japonya’ya 
Nako markası ile satış yaptıklarının bilgi-
sini verdi. Ormo olarak beş kıtada 50’nin 
üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdikleri-
ni söyleyen Kılıç, 2013 yılında ihracatları-
nın yüzde 50’sini Avrupa’ya, yüzde 30’unu 
Kuzey Amerika’ya, yüzde 12’sini Rusya 
bölgesine yaptıklarını belirterek, geri 
kalanı da Orta Doğu, Uzak Doğu, Güney 
Amerika ve Avustralya’ya gerçekleştirdik-
lerini ifade etti. 2014 yılında en büyük pa-
zarlarının Kuzey Amerika olacağını ifade 
eden Kılıç, “Avrupa’da İngiltere, Rusya ve 
İspanya bizim için önemli pazarlar. 2014 
yılında yeni pazar ve müşteriler 
aramak yerine mevcut 
müşterilerimizin artan 
taleplerini karşılamayı 
hedefliyoruz” diye ko-
nuştu. 

“Ar-Ge ile 
büyüdük”
Ar-Ge’ye ku-
ruldukları 
günden iti-
baren önem 
verdiklerini 
söyleyen Kılıç, “Biz 
Ar-Ge ile büyüdük. Bir 

de tabii rasyonel üretim yapmak lazım. 
Başlangıçta müşterilerimiz Fransız üre-
ticiden 5 liraya aldığı malı bize ürettirip, 
3 liraya almak istiyordu. Bu noktada 
ilerlemek istemediğimiz için o Fransız 
üreticinin Ar-Ge’sini inceledik  ve zaman 
içinde kendi Ar-Ge ekibimiz de gelişti. 
Piyasa her zaman erişilebilir, doğru fiyat-
ta, farklı ürünleri arar ve Ar-Ge de bunu 
sağlar. Kendi Ar-Ge’mizle geliştirdiği-
miz ve ürettiğimiz ürünleri müşterilere 
sunuyoruz ve onlar kendi markalarıyla 
satıyor. İngiltere’de, Amerika’da birbiriyle 
rekabet eden en büyük müşterilere mal 
üretiyoruz. Ama hepsine özel iplik üreti-
yoruz, hiçbirine aynı malı sunmuyoruz” 
diye konuştu. ORMO olarak yıllardır In-
ternational Wool Textile Organization’da 
aktif olarak Yönetim Kurulunda görev 

yaptığını ve uzun bir dönem de Baş-
kan Yardımcılığı görevini üstlen-

diğini söyleyen Kılıç, dün-
yanın çeşitli yerlerinde 

yapılan etkinlikler 
ve Woolmark 

yardımı ile 
yünün eşsiz 
özelliklerini 
nihai tüketici-
ye tanıtmaya 
çalıştıklarını 

İTHİB’e bağlı tekstil firmaları arasında en fazla ihracat gerçekleştiren 
7’nci firma olan Ormo Yün İplik, 2014 yılında yeni yatırımlarla ihracatını 
90 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

OSMAN KILIÇ 
Ormo Yün İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İcra Kurulu Üyesi 
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ORMO’DA YENİ HEDEF  
90 MİLYON DOLAR İHRACAT

“El örgü ipliğinde  iç piyasa markamız 
olan Nako ile her daim tüketicilerimizin 
aradığı marka olma konumumuzu 
korumaya devam ediyoruz.”

SAHİBİ
İTHİB adına Başkan İsmail Gülle
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Dış Ticaret Kompleksi B Blok

Yenibosna-İstanbul-Türkiye

T: (212) 454 04 71

F: (212) 454 04 13

YAYIN TÜRÜ

Süreli yerel gazete TEXPORT Gazetesi, 

İTHİB üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır. 

Alıntı yapılması yazılı izne bağlıdır. 

Gönderilen yazı ve resimler iade edilmez.
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Kaptanpaşa Mahallesi  
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REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ
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ifade etti. Amaçlarından birinin El Örgü 
İpliği içerisine daha fazla natürel yün 
elyafının girmesine sağlamak olduğunu 
söyleyen Kılıç, “Bu katma değerimizi de 
artıracak ve ürettiğimiz sattığımız ürü-
nün daha değerli hale gelmesine vesile 
olacak” dedi.

ORMO’dan 
yılda 10 bin ton 

örgü iplik 
üretimi
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Bundan 40 yıl önce çekirdeksiz 
kuru üzüm ve pamuktan başka 
dış ticarete konu bir ürünü ol-

mayan Türkiye, bu pamuğu kullanarak 
dünya devi bir sanayi yarattı. Kurulu ka-
pasitesi ve yaptığı ihracat açısından dün-
yanın en büyükleri arasına giren tekstil 
sanayi, Türkiye’nin ilk ve neredeyse tek 
milli sanayisi olarak yıllarca bu ülkenin 
üretim, dış ticaret ve istihdam yükünü 
çekti. Soğuk savaşın dünyaya şekil verdiği, 
üretimin ve ticaretin katı kurallarla denet-
lendiği, Türkiye’de insanların ceplerinde 
döviz bulundurmasının dahi suç sayıldığı 
bir dönemden tam liberalizasyona, moda-
ya, markaya, teknik tekstile uzanan tam 
40 uzun yıl. Türk tekstil sektörü aradan 
geçen onlarca yıla rağmen yenilenmeye 
devam ederken, sektöre hizmet edenler 
de vizyonları ile çağın ihtiyaçlarına uy-
gun şekilde dönüşmeyi başardı. Her köşe 
başı mücadele ile dolu bu maceranın 
kahramanları İTHİB’in düzenlediği Vefa 
Gecesi’nde bir araya geldi. Kuruluşunun 
40’ıncı yılına giren İTHİB, kendisini bu-

günlere getiren kahramanları hatırlamak 
ve hatırlatmak amacıyla düzenlediği gece-
de “Önce kendi içimizdeki değerlere vefa 
göstermeliyiz” dedi.

40 yıllık serüvenin 
kahramanları bir arada
Türkiye tekstil üretimi ve ihracatının yarı-
dan fazlasını gerçekleştiren en büyük sektör 
birliği olan İstanbul Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği (İTHİB), kuruluşu-
nun 40’ıncı yılını sektöre emeği geçen eski 
başkanlar ve üyeleri için düzenlediği Vefa 
Gecesi’nde kutladı.  
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gül-
le ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği 
yaptığı gece, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad 
Vardar, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur 
Okyay ve Çalık Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Çalık gibi isimlerin katılı-
mıyla 2 Temmuz’da Shangri la Bosphorus 
Otel’de gerçekleşti. İTHİB’in unutulmaz 
başkanları ve 40 yıl içinde farklı zamanlar-
da görev yapmış yönetim kurulu üyelerinin 
bir araya geldiği gecede, Birliğe uzun yıl-

lar emek veren sektörün sembol isimleri 
İTHİB’in başarı yolculuğunu anlattılar. 
Vefa Gecesi’nin açılışında İTHİB’in 40 yıl-
lık serüvenine ışık tutan bir film gösterimi 
yapıldı. İzleyicilerin duygulu anlar yaşadığı 
film gösteriminin ardından Rüştü Akın, 
Halit Narin, Ertekin Ashaboğlu, Evrensel 
Erdoğan ve Oğuz Satıcı gibi birçok eski 
başkan ve Ahmet Nazif Zorlu, Abdülkadir 
Konukoğlu ve Mahmut Çalık gibi sektör 
duayenleri de unutulmadı.   

Sektörün markalaşmasına
hizmet eden Birlik
Gecede konuşan İTHİB Başkanı İsmail Gül-
le, birliğin 1975’te kurulduğunda Türkiye’nin 
ihracatının 1,3 milyar dolar, tekstilin payının 
330 milyon dolar ve hazır giyimin payının 
ise 18 milyon dolar olduğunu hatırlattı. O 
dönemlerde eski başkan ve yönetimlerin 
Türkiye’ye getirilen kotaları en iyi şekilde 
müzakare ederek  ihracatın önünü açtığını, 
ardından görev alan tüm yönetimlerin de 
sektörün markalaşmasına katkı sağladığını 
dile getiren Gülle, “Bizler de bayrağı devral-

İTHİB’İN 40’INCI YILINDA
‘VEFA’LI BİR KUTLAMA

Türkiye tekstil üretimi ve ihracatının yarıdan fazlasını gerçekleştiren 
en büyük sektör birliği olan İTHİB, kuruluşunun 40’ıncı yılını sektöre 
emeği geçen isimler için düzenlediği ‘Vefa Gecesi’nde kutladı. İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulu üyelerinin ev 
sahipliğinde gerçekleşen geceye eski başkanların yanı sıra sektörden 
önemli isimler de katıldı.   

dığımızda iplikte damping vergisi uygula-
ması ile ihracatın yüzde 25 artmasına katkı 
sağladık. KDV’yi yüzde 8’e düşürürken, son 
global krizin ardından kumaşa koruma ver-
gisi getirdik. Böylece pek çok fabrika tam 
kapasite çalışmaya başladı. Tekstil ihraca-
tımız son bir yılda Türkiye’nin toplam ih-
racat artışının üzerine çıktı ve yüzde 8 artış 
gösterdi. Herkese çalışma şevki geldi” dedi. 

“Hazır giyim ile birlikte 
Türkiye’nin bir numarasıyız”
Tekstil sektörünün Türkiye’nin 2023 he-
deflerine 9 yıl kala ihracatın lokomotif sek-
törü olmayı sürdürdüğünü belirten Gülle, 
“Türkiye’nin tekstil sektöründen çıkması 
gerektiğine inanılıyordu. Ancak geçen yıl-
lar içerisinde tekstilin bir bütün olarak 
Türkiye’nin hâlâ bir numaralı ve en çok 
katma değer yaratan sektörü olduğunu ispat 
ettik” şeklinde konuştu.  Birliğin 40’ıncı yı-
lında başkanlık görevini yürüten İsmail Gül-
le, gecede yerini alan İTHİB’e gönül vermiş 
sektörün önemli isimlerine hitaben yaptığı 
konuşmada hiç olmadığı kadar heyecanlı 
olduğunu belirterek, “Bizlere örnek olmuş, 
ağabey bildiğimiz, kardeş bildiğimiz, kişilik-
leriyle, kurdukları firmalarla hepimizi ken-
dine hayran bırakmış insanların arasındayız. 
Bu kadar değerli ismin arasında Birliğimi-
zin bugünkü başkanı olarak bulunmaktan 
büyük gurur duyuyorum” dedi. Geçmişte 
İTHİB Başkanlığı görevini yürüten ve uzun 
yıllar tekstil sektörüne hizmet verenlerin 
bayrağını taşıdığını ifade eden İsmail Gülle, 
“Bu bayrak asıl olarak onlara ait. Bizim gö-
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yıl boyu devam edeceğiz. Kitaplar hazırlaya-
cağız, seminerler yapacağız” dedi. İTHİB’in 
kültürünü arkadan gelenlere, Birlik ile bir-
likte yürüyenlere ve bilmesi gereken herkese 
anlatacaklarını söyleyen Gülle, “Biz kendimi-
ze bu değeri vermezsek kimse vermez. Önce 
kendimiz başardığımız şeyin değerini bilme-
liyiz. Çok büyük sermaye grupları, çok büyük 
üreticiler, çok büyük markalar var aramızda. 
Tekstil sektörü bu ülkenin sanayisinin süper 
starıdır. Bunu bilip buna göre davranmamız 
lazım. Biz İTHİB yönetimi olarak 40’ıncı yılı 
vesile bilerek elimizden geldiğince hak sahip-
lerine hakkını ulaştırmaya ve sektörümüze 
yeni bir çığır açmaya çalışacağız. İnşallah 
başarılı oluruz da gelecek nesiller bizleri de 
ağırlar takdir eder” şeklinde konuştu.  

“1 yılda yapılan ihracatı 
artık 1 günde yapıyoruz”
İsmail Gülle’den sonra geceye katılan sektör 
temsilcilerine hitaben bir konuşma yapan 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatın 
2014 yılını başarılı bir tempoyla geçirdiğini 
söyledi. 1974 yılında bir yılda yapılan ihra-
catın bugün bir günde yapılır hale geldiğine 
dikkat çeken Büyükekşi, “Bu gelişmemizde 
Ar-Ge, tasarım ve inovasyona verdiğimiz de-
ğerin payı büyük oldu. 10 yıl önce Nokia cep 
telefonu son derece büyük bir pazar payına 
sahipti. O günkü pazar değeri 300 milyar 
dolardı. İnovasyon konusunda yeteri kadar 
etkin davranamadı ve bugün değeri 7 milyar 
dolara düştü” dedi. 
Tekstilin yılın ilk yarısındaki ihracat perfor-
mansına büyük katkı sağladığına dikkat çe-
ken Büyükekşi, “Tekstil bu yıl 9 milyar dolar, 
2023’te ise 20 milyar dolar ihracat rakamına 
ulaşmayı hedefliyor” dedi. Bu doğrultuda 
önemli adımlar attıklarını belirten Büyü-
kekşi, “İhracatçılarımıza inovasyon bilincini 
yaymak için çok farklı etkinlikler düzenliyo-
ruz. Tüm bu çalışmalarla ülkemizin ihracat 
gelişimine büyük katkı sağlayacağımıza ina-
nıyoruz” dedi. 

Birliğe hizmet verenler 
aynı sahnede
Konuşmaların ardından 40 yıl içinde deği-
şik zamanlarda İTHİB’de görev alan Yöne-
tim Kurulu üyelerine eski başkanlar tarafın-
dan sektöre sundukları katkılardan dolayı 
plaket verildi. İTHİB’te görev almış ve halen 
Birlik üyesi olarak hizmetlerini sürdüren 
isimlerin sahnede toplanmasının ardından 
hatıra fotoğrafları çekildi. Bir sürprizin de 
yer aldığı gecede, sektöre hizmetlerinden ve 
geceyi organize ederek değerlere gösterdiği 
vefadan dolayı İTHİB Başkanı Gülle için 
pasta kesildi. 

Rüştü Akın adına
torunu Rüştü Akın

Ahmet Nazif Zorlu adınaVedat Aydın

Ertekin Ashaboğlu adınaŞevket Sürek

Evrensel Erdoğan adına
Deniz Erdoğan Karabuğ

Halit Narin

revimiz onların kurduğu tekstil sektörünün 
dünya pazarlarında elde ettiği imajı bozma-
dan sürdürmek. Tabii bir de arkamızdan 
gelen nesillere meslek ve birlik sevgisini 
vermek. Bu tip geceler umarım buna vesile 
olur” dedi. 

Başarının yolu vefadan geçiyor
Bugüne kadar İTHİB’de Başkanlık görevi-
ni yürüterek Türk tekstilinin gelişmesinde 
önemli roller üstlenenlerin hayat hikayelerini 
bilmek ve anlamak gerektiğine vurgu yapan 
Gülle, “Bir Halit Narin olmak, bir Rüştü 
Akın, bir Nuri Akın, bir Evrensel Erdoğan 
olmak kolay değil. Tekstil sektörünün hika-
yesini, nerden nereye geldiğini iyi anlatmak 
lazım. Sanayileşme dedikleri tekstil sek-
törüdür. Sanayinin S’si yokken bu ülkede 
tekstil vardı” dedi. Gelinen noktada tekstil 
sektörünün halen Türkiye’nin dış ticaretinde 
lokomotif konumunda olduğuna dikkat çe-
ken Gülle, “Modaysa modayı biz üretiyoruz, 
markaysa markayı biz üretiyoruz, katma 
değerse onu da biz üretiyoruz. Bunlar tesadüf 
değil. Bu durumu iyi bilip iyi anlatmak lazım. 
Bunun yolu da bize göre vefadan geçiyor. 
Bu riskleri taşımış, bu hizmetleri etmiş, bu 
görevlere soyunmuş kişilerin hakkını verme-
liyiz” şeklinde konuştu.  

40 yıllık deneyimle 
gelecek 40 yıla
Mehmet Şuhubi, Osman Boyner, Raif Dinç-
kök, Fuat Bezmen gibi isimlerin de İTHİB’de 
görev yaptığını hatırlatan İsmail Gülle, “Bu-
gün nice genç çalışkan ve yürekli insan bu 
görevlere gelmiş. Kendi iş yerlerini bırakarak 
sektörün menfaatlerini temsil etmeye çalış-
mışlar. Bu çabanın hakkını vermek, üzerimi-
ze düşen vefa borcunu ödemek zorundayız” 
dedi. İTHİB’in bir meslek örgütü olara temsil 
ettiği sektöre yakışır bir şekilde 40 yıl kesin-
tisiz hizmet verdiğine vurgu yapan İsmail 
Gülle, “40 yıl gerçekten dile kolay. Bu ülkede 
40 yıl kesintisiz ne sürmüş? Bir kültür, bir di-
siplin, bir değer oluşturmuş. Bundan sonraki 
40 yılı düşünmemiz lazım artık. 40 yıl sonra 
da birileri bize vefa göstersin istiyorsak daha 
çok moda, daha çok marka, daha çok ihracat 
yapmalıyız” dedi.  Tekstil sektörünün elinde-
ki imkanların büyük, hedeflerinin net ve açık 
olduğunu belirten Gülle, “Bu sektör bu ülke-
nin geçmişinde ne kadar varsa geleceğinde 
daha çok olacak. Bugün hak edenin hakkını 
teslim ediyoruz. Bu bir mesajdır. Diyoruz ki, 
biz köklerimize bağlıyız. Biz büyüğümüzü 
küçüğümüzü biliyoruz. Seviyoruz, sayıyoruz. 
Biz nerden geldiğimizi bildikçe nereye gide-
ceğimizi de biliriz. İTHİB’in kuruluşunun 
40’ıncı yılı münasebetiyle bu tip faaliyetlere 

Abdülkadir Konukoğlu

Mahmut Çalık adına torunu Hakan Akbulut



Vefa Gecesi’nde, bugüne 

kadar İTHİB bünyesinde 

Yönetim Kurulu Üyeliği yapan 

isimlere de teşekkür

plaketi verdi.
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AHMET
ÖKSÜZ

FERUDUN
KORKMAZ

YAŞAR
KÜÇÜKÇALIK

NİLGÜN
BAYDEMİR

A. SAMİ
AYDIN

DERYA
YARANGÜMELİ

VEDAT
AYDIN

RAHMETLİ
FİKRET POYRAZ

ADINA
HÜLYA DURMAZ

EŞREF
AKIN

CEVAT
KAYA

TAMER
PALA

ERHAN
ÖZKAN

CELAL
DURSUN

AHMET
ŞİŞMAN

ADNAN
BAKKAL

ADNAN M.
ÇELEBİ

ŞEVKET
SÜREK



FATİH
BİLİCİ

ERTAN
KOÇULU

AKİF
YURTCAN

MUAMMER
AKÇAY

MUSTAFA
BOYACIOĞLU

NUVİT KARAGÖZLÜ
ADINA

MEHMET KARAGÖZLÜ

KAHRAMAN
ÖZTÜRK

BÜLENT
KOÇAK

ZEKİ
ÖZKAN

SULTAN
TEPE

VEHBİ
CANPOLAT

ATIF
SOLAK

SELÇUK
SADIR

DİDEM
SÜMER

TALHA
AYTUN

GÖKHAN ÇETİNKAYA
ADINA

NURETTİN ÇETİNKAYA

ALİ TANRIVERDİ
ADINA

ENGİN NUKAN

CENGİZ
ÖZMEN
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TÜRKİYE’NİN
GURUR TABLOSU 45 123

72
firma

firma

firma
Gümüş

Altın

Platin

AKSA AKRİLİK

AK-PA TEKSTİL

KORDSA 

ZORLU TEKSTİL

ZORLU DIŞ TİCARET

SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ

ORMO YÜN 

ORTA ANADOLU 

ORMO İTH. İHR. 

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ

BOSSA TİCARET

TGS DIŞ TİCARET 

KADİFETEKS MENSUCAT 

ÜNSA AMBALAJ SAN.

KETS TEKSTİL

GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL

KİPAŞ 

ÜNVER TEKSTİL 

ÜNTEKS BOYA BASKI 

FLOKSER TEKSTİL

AYDIN MENSUCAT 

AYDIN TEKSTİL

YÜNTEKS TEKSTİL

TEKSİS TEKSTİL

KASAR VE DUAL TEKSTİL

CESUR AMBALAJ 

İPEK İDROFİL PAMUK

TORAMAN TEKSTİL

HYOSUNG İSTANBUL TEKSTİL

ERSUR TEKSTİL

KARBEL TEKSTİL DIŞ TİCARET

DENİZ EKSPORT TEKSTİL

ERDEMOĞLU DIŞ TİC.

ALİZE PAZARLAMA TEKSTİL

SÜPER TEKSTİL

DOĞAN TEKSTİL

EROĞLU GİYİM SANAYİ 

PELSAN TEKSTİL

SEPA MENSUCAT 

BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM 

CİHAN TEKSTİL

YAKAR TEKSTİL

IŞIL TEKSTİL

ALMODO ALTUNLAR DIŞ TİCARET

ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL

KİPAŞ MENSUCAT 

TANRIVERDİ MENSUCAT 

AKKON İPLİK

POLİMER PLASTİK

ERPA HAZIR GİYİM 

GÜLLE ENTEGRE TEKSTİL

CONFETTI HALI 

RİT EV TEKSTİL

DİNARSU 

KİPAŞ DENİM 

TÜRKMEN GRUP

ÖZYURT TEKSTİL

BOZTEKS İPLİK SAN.

ÖZDOKU TEKSTİL

TOPKAPI İPLİK 

BAHARİYE MENSUCAT

BTD TEKSTİL

KISMET TEKSTİL

BAHARİYE TEKSTİL

GARANTİ İPLİK 

ASLANLI ULUSLARARASI TEKSTİL

İLERİ GİYİM 

BAYDEMİRLER TEKSTİL

SMS ÖRME TEKSTİL SANAYİ

ATT TEKSTİL

CONFETTI TEKSTİL

MİGİBOY TEKSTİL

ALTINYILDIZ MENSUCAT

COATS (TÜRKİYE) İPLİK 

KİLİM GRUBU KARTALTEPE MENS. 

KİLİM DIŞ TİCARET

TALEN TEKSTİL 

DEPAR DERİ PLASTİK 

DEPAR DERİ DIŞ TİCARET 

TÜRKHAN TEKSTİL

İPLİKSAN ISPARTA İPLİK SAN.A.Ş 

AYDIN ÖRME SANAYİ

OĞUZ TEKSTİL 

AYCAN TEKSTİL 

PAN TEKSTİL

BAK-AY TEKSTİL

CAN TEKSTİL ENTEGRE

SAKAA TEKSTİL 

ÖZDOKUR TEKSTİL

İSMET ÖRME VE TEKSTİL

BERRA TEKSTİL

PUNTO TEKSTİL

ÖNCÜ GRUP KAĞIT PLASTİK 

SARTEKS ÖRME KUMAŞ 

TEKSTOP TEKSTİL

MİRAY TEKSTİL

KALE İPLİK 

UNIVERSAL TEKSTİL

ŞİTEKS DIŞ TİCARET 

TEKBOY TEKSTİL

ÖRTEKS DERİ 

ŞİTEKS ŞİŞMANLAR TEKSTİL

PARMA MEFRUŞAT 

UTG TEKSTİL

ÖZKAN-MERVE TEKSTİL

VERONA EV TEKSTİL

DİKTAŞ DİKİŞ İPLİK 

DSD DERİ SANAYİCİLERİ 

AKIN TEKSTİL 

ARSEL TEKSTİL

PUNA TEKSTİL 

TEKSKO TEKSTİL

TANTEKS BOYA APRE 

SER TEKSTİL

REMATEKS TEKSTİL

AKAR İTH. İHR.

DEM İPLİK VE TEKSTİL

UĞURTEKS TEKSTİL

AKTEK GİY. SANAYİ

AZRA KUMAŞ VE AYAK. SANAYİ

EKVATOR TEKSTİL 

ADA NAKIŞ DESEN DOKUMA

TAMTEKS TEKSTİL

ŞIK MAKAS GİYİM

BALTAŞ İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş 

MERİNOS HALI

MERTÜL TEKSTİL

AY-KAR TEKSTİL

VİTEKS TEKSTİL

FİBERTEKS TEKSTİL

EDPA TEKSTİL

MENZA MADENCİLİK SANAYİ

ERDOĞDU TEKSTİL

ANATEKS ANADOLU TEKSTİL

SARAY TEKSTİL

MEGAPLAST DIŞ TİCARET

DENİM KUMAŞÇILIK 

ANKA TEKSTİL 

BİTEKS İPLİK SANAYİ

TUTARLAR TEKSTİL

MEDİT TEKSTİL 

KILIÇ TEKSTİL

TURAN TEKSTİL

AKINCILAR TEKSTİL

EPENGLE TEKSTİL

ÖZ AKTEKS TEKSTİL

KORTEKS MENSUCAT

TDC TEKSTİL

YÜNTEKS DIŞ TİCARET

EYMES TEKSTİL

BEFA TEKSTİL 

IŞIK KADİFE VE TEKSTİL

HEFA POLİÜRETAN FLOK SUNİ DERİ 

H.M.S TEKSTİL

ÇİZMECİ MENSUCAT

IŞIK KADİFE İÇ VE DIŞ TİC. 

NTG TEKSTİL İNŞ.

RİMTEKS ÖRME  

RİMTEKS DIŞ TİCARET

RİMTEKS ÖRME 

TURKUAZ TEKSTİL

ÖZEL TEKSTİL

ALTUN TEKSTİL

ASYA TEKSTİL 

LALE MEFRUŞAT

INTERNATIONAL DUNNAGE SAN.

HMS İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

YÜNCÜLER MEFRUŞAT

YURDA ÖRME TEKSTİL 

NİL ÖRME 

ONEM TEKSTİL 

SUNVISION TEKSTİL 

BETASAN BANT SANAYİ 

NURYILDIZ TEKSTİL 

BEKTAŞ TEKSTİL 

AKFİL TEKSTİL

FİL MAN MADE TEKNİK TEKSTİL 

TÜP MERSERİZE TEKSTİL

ONEM DÖŞEMELİK KUMAŞ 

BYCEYLAN TEKSTİL

AYT KUMAŞÇILIK 

SİTEKS TEKSTİL

GÜRLE SUNİ DERİ TEKSTİL

DAPHNE DIŞ TİCARET

FAYTEKS TEKSTİL

BIG-BAGSAN ÇUVAL DİKİM 

TG TEKSTİL SANAYİ

GÜLÇEK TEKSTİL

FURNIFLOW MOBİLYA

SUR SUNİ DERİ 

MEHMET ALİ KARAKURT

TANRIVERDİ DOKUMA 

ILSAN TEKSTİL

MAÇİN TEKSTİL

AVRUPA TEKSTİL DERİ 

HAKAN TEKSTİL

AYBO TEKSTİL

BEHÇET KAPÇIK

KÖSEOĞLU DIŞ TİCARET

GAP PAZ. A.Ş 

ASR GELİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET

HKM DIŞ TİCARET 

PİTEKS TEKSTİL

GRUP TEKSTİL

NAZ ÖRME KUMAŞ 

TAFEKS TEKSTİL

MA-BA TEKSTİL

SEVGİ YERLİOĞLU 

VİPPA TEKSTİL 

SELAY TEKSTİL 

YILDIZ KUMAŞ

UBB DIŞ TİCARET

ALTEKS BOYA 

KARAGÖZLÜLER TEKSTİL

VATEKS TEKSTİL

ARZUM TEKSTİL 

TFT DIŞ TİCARET

SUTAPLAS PAZARLAMA

SATEKS TEKSTİL

LUTUF MENSUCAT 

PİNELLA TEKSTİL 

RAUF TEKSTİL 

HAS BERA TEKSTİL

HAS ÖRME 

BOĞAZİÇİ MENSUCAT

BOMEN TEKSTİL 

TAHA PAZARLAMA

REALTEKS TEKSTİL 

NITTO BENTO BANTÇILIK

BAYRAMLAR TEKSTİL

İNTERTEKS 

SARAR GİYİM TEKSTİL

RİBATEK TEKSTİL

KOLOT TEKSTİL

ÇAK TEKSTİL

FDV TEKSTİL

3 M SANAYİ 

MAYA İPLİK 

KRAL TEKSTİL 

MAVİŞ TEKSTİL


