
İTHİB tarafından 9’uncusu düzenlenen Kumaş Tasarım Yarışması’nın bu dö-
neminde diğer senelerden farklı olarak  moda tasarımcısı Hakan Akkaya 

tasarım koçluğunu üstlendi. Organizasyonun her aşamasında katkı sunan 
Akkaya’ya da ödül gecesinde desteklerinden dolayı başarı sertifikası veril-
di. İsmail Gülle’de yaptığı konuşmada Hakkan Akkaya’nın yaptığı katkılara 
değinerek sözlerine şöyle devam etti: “Huzurlanızda Hakan Akkaya’ya çok 
teşekkür ediyorum. Moda Tasarım Derneği’ne ve üyelerine çok teşekkür 
ediyorum. Onlar fikri inkişafımızın içerisinde önemli aktörler” dedi.

T ürk tekstil sektörü-
nün yaratıcı gücü-
nün yükselmesine, 

özgün tasarımlar yaratma 
ve satma isteklerinin güç-
lendirilmesine katkı sağla-
yan İTHİB Kumaş Tasarım 
Yarışması, 2005 yılından 
bu yana yetenekli gençleri 
sektöre kazandırma ve öz-
gün tasarımlara teşvik et-
me hedefi ile ilerliyor. Jüri 
başkanlığını İTHİB Başkan 
Yardımcısı Fatih Bilici’nin 

üstlendiği yarışmanın jüri 
üyeleri arasında moda ta-
sarımcıları Mehtap Elaidi, 
Gamze Saraçoğlu, Gül Ağış, 
Siren Ertan, şarkıcı Hande 
Yener, ressam İsmail Acar, 
gazeteci Balçiçek İlter ve TV 
yapımcısı Melda Yücel gibi 
birçok isim yer aldı. Yüzler-
ce yarışmacının arasından 
ilk 10’a kalan finalistler ara-
sından, “Kaosun Estetiği” 
tasarımıyla Gökçe Özkulak 
birinci, “Çizgi” tasarımıyla 

Uğur Özmiş ikinci, “Vitray” 
tasarımıyla Seher Süley-
manoğlu ise üçüncü oldu. 
Yarışmada birinci olan ya-
rışmacı bir yıl moda eğitimi 
ve 20 bin Türk Lirası para 
ödülüne hak kazanırken, 
dereceye giren diğer ya-
rışmacılar da dünyanın en 
saygın ve kapsamlı kumaş 
ve moda fuarı Paris Premi-
ere Vision’u ziyaret ve yurt 
içinde 6 ay dil eğitimi alma-
ya hak kazandılar.
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İTHİB FAALİYET GAZETESİ DÜNYA İLE İŞ YAPTIK, DÜNYA KADAR İŞ YAPTIK

“Tasarıma Emeğin Dokunsun” mottosu ile 9’uncusu düzenlenen 
İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması’nın final gecesi, tekstil, moda ve 
sanat dünyasından yüzlerce ünlü ismi bir araya getirdi.

Bu yıl 9’uncusunu düzen-
lendiğimiz Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın beklenilenin 
üzerinde ilgi görmesi, bizleri 
gelecek adına umutlandırdı. 
Ortaya çıkan tasarımlardan 
anlıyoruz ki, sektörümüzün 
geleceği sağlam temeller 
üzerine inşa edilmiş. Bu genç 
yeteneklerimizin mevcut ih-
racatımızın hızına hız kata-
cağından hiçbir şüphemiz 
yoktur. Öğrencilerimizin gös-
termiş olduğu bu ilgi sektö-
rümüzün 2023 hedeflerine 
tasarımla yükseleceğinin en 
büyük göstergesidir. Tekstil 
sektörümüzü hak ettiği yere 
taşıyacak gençlerimizin her 
daim destekçisi olacağız. 
Çünkü biz tasarım kültürüne 
inanıyoruz. Çünkü biz genç-
lerimize güveniyoruz.

BAŞKAN’DAN
İSMAİL GÜLLE

MERTERLİ
İŞADAMLARI İTHİB 
İLE GÜÇBİRLİĞİNDE

İTHİB, OTİAD
İLE BİR ARADA

ÖRME SANAYİCİLERİ 
İLE BULUŞTUK

Toplantıya OTİAD’lı tekstilciler yo-
ğun ilgi gösterirken İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle ile birlikte toplantıda 
İTHİB Başkan Yardımcıları Şerafet-
tin Demir ve Fatih Bilici, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Sultan Tepe, Ali 
Sami Aydın, Natan Yakuppur, Der-
ya Yarangümelioğlu, Osman Ege, 
Vehbi Canpolat, Cengiz Özmen ve 
Ahmet Şişman yer aldı. 

Merterli tekstilciler ile düzenle-
nen kahvaltılı toplantıya İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Baş-
kan Yardımcıları Şerafettin Demir 
ve Fatih Bilici, İTHİB Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Derya Yarangümeli-
oğlu, Osman Ege, Kahraman Öz-
türk, Ali Sami Aydın ve Mahmut 
Vızvız katıldı. 

“Ortak Akıl Toplantıları”nın en son 
durağı Örme Sanayicileri Derneği 
(ÖRSAD) oldu. Tekstil sektöründe 
yaşanan gelişmelerin ve sorun-
ların ele alındığı toplantıda İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, sektörün 
yaşadığı en büyük sorunların ba-
şında istihdam ve rekabet koşul-
larının yarattığı sıkıntılar olduğuna 
değindi. 

KUMAŞI SAĞLAM 
GENÇLER

➠S15

➠S14

➠S15

➠S2

Genç tasarımcılara Hakan Akkaya desteği



2

TASARIMA
EMEKLERİ
DOKUNDU
Türk tekstil sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesine, özgün tasarımlar ya-

ratma ve satma isteklerinin güçlendirilmesine katkı sağlayan İTHİB Kumaş 
Tasarım Yarışması,  2005 yılından bu yana yetenekli gençleri sektöre kazan-

dırma ve özgün tasarımlara teşvik etme hedefi ile ilerliyor.
Jüri başkanlığını İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici’nin üstlendiği yarışmanın jüri 
üyeleri arasında moda tasarımcıları Mehtap Elaidi, Gamze Saraçoğlu, Gül Ağış, Siren 
Ertan, şarkıcı Hande Yener, ressam İsmail Acar, gazeteci Balçiçek İlter ve TV yapım-
cısı Melda Yücel gibi birçok isim yer aldı. Yüzlerce yarışmacının arasından ilk 10’a ka-
lan finalistler arasından, “Kaosun Estetiği” tasarımıyla Gökçe Özkulak birinci, “Çizgi” 
tasarımıyla Uğur Özmiş ikinci, “Vitray” tasarımıyla Seher Süleymanoğlu ise üçüncü 
oldu. Yarışmada birinci olan yarışmacı bir yıl moda eğitimi ve 20 bin Türk Lirası para 
ödülüne hak kazanırken, dereceye giren diğer yarışmacılar da  dünyanın en saygın 
ve kapsamlı kumaş ve moda fuarı Paris Premiere Vision’u ziyaret ve yurt içinde 6 ay 
dil eğitimi almaya hak kazandılar. Finale kalan 10 yarışmacının üretilen 6’şar kumaş 
tasarımın Hakan Akkaya imzalı özel bir defileyle sunulduğu gecede Çağla Şikel ve 
Özge Ulusoy aynı podyumu paylaştı. 9’uncu Kumaş Yarışması anısına İTHİB tarafın-
dan her bir jüri üyesi ve sponsor marka adına Beykoz’daki İTHİB Hatıra Ormanı’na 
100’er adet ağaç dikildi. Gecede finalistlere, moda tasarımcısı Hakan Akkaya’ya ve 
sponsor firmalara başarılarından ve desteklerinden dolayı başarı sertifikaları da ve-

Gecede konuşan  İTHİB Başkanı İsmail Gülle, “Düğün yapar gibi bir hazırlık-
tan geçiyoruz. Aylarca yarışmanın çalışmalarını yapıyoruz. Öğrencilerimizin 
tasarımlarını sizlerin önüne çıkarıyoruz. Gençlerimize değer verelim ki ar-
kalarından gelenler de çok daha güzel noktalara gelebilsenler” dedi.
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rildi. Yarışmanın koreografisini Uğurhan 
Akdeniz’in üstlendiği gecede, ziyaretçi-
lere Türk tekstil sektörünün geçmişten 
günümüze başarılarının yer aldığı kısa 
bir filmin de gösterimi yapıldı. 

Nereden, nereye...
Gecenin açılış konuşmasını yapan İT-
HİB Başkanı İsmail Gülle, etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Konuşmasında “Nereden 

gelip nereye gittiğini bilmiyorsan nere-
de olduğunun çok bir anlamı yok” diyen 
İsmail Gülle, “Biz, nereden geldiğimizi, 
nereye gittiğimizi ve nerede olduğumu-
zu çok iyi biliyoruz. Yıkılmış bir devletin 

9’uncusu 
düzenlenen İTHİB 

Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın 

finaline,sektörün 
duayen isimleri

katılım sağlayarak 
genç tasarımcıları 

destek oldular.

İTHİB’in bu gurur verici etkinliğinde iş dünyasından yüzlerce isim biraraya geldi. 
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Gecede, finalistlere sponsor olan 
Anka Tekstil Pazarlama, Aydın Tekstil 
Ticaret ve Pazarlama, Bossa Ticaret 
ve Sanayi, Depar Deri Plastik Sanayi, 
Hmk Tekstil ve Sanayi, Maba Tekstil 
Sanayi, Migiboy Tekstil Sanayi, Öztek 
Tekstil firmalarına sertifikaları verildi.

küllerinden tekstil sektörü kuruldu. Siz-
lerle bir film paylaştık. Orada duayen 
sanayici Sakıp Sabancı’yı dinlediniz. 
Onun gibi çok değerli duayen sanayi-
cilerimiz var. Sabancı, ‘1957’de kuma-
şı yapar, teknolojimiz olmadığı için 
İtalya’ya gider, boyatır, bastırır, geri ge-
tirirdik’ diyor.  Bugün, Çin’den sonra en 
büyük dokuma, örme ve boyama baskı 
kapasitesine sahip bir ülkeyiz. Bu, ner-
den alıp nereye geldiğimizin en güzel 
göstergesidir” diye konuştu. 

İTHİB gençlere sahip çıkıyor
Tekstilin zor bir sektör olduğunu belir-
ten Gülle, Cumhuriyet’in o yıllarından 
alıp bugün hem istihdamın hem de ihra-
catın şampiyonu konumuna 
getiren emektarlara 
teşekkür ederek, 
“Kendinizle 
ne kadar 
gurur 

Yarışmanın 1’incisi 
bir yıl moda eğitimi 

ve 20 bin Türk Lirası 
para ödülüne hak 

kazanırken, dereceye 
giren diğer yarışmacılar 

kumaş ve moda fuarı 
Paris Premiere Vision’u 
ziyaret ve yurt içinde 6 
ay dil eğitimi almaya 

hak kazandı.

İHKİB eski başkanı ve Orka Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Süleyman Orak-
çıoğlu, yarışmanın jüri üyeleri arasında 
yer aldı. 
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Jüri başkanlığını İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici’nin üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri arasında moda tasarımcıları 
Mehtap Elaidi, Gamze Saraçoğlu, Gül Ağış, Siren Ertan, şarkıcı Hande Yener, ressam İsmail Acar, gazeteci Balçiçek İlter 
ve TV yapımcısı Melda Yücel gibi birçok isim yer aldı.
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duysanız az. Bu ülkenin istihdamına, 
kalkınmasına verdiğiniz destek çok bü-
yük. Verilen hiçbir emek boşa gitmez. 
Hiçbir zahmet karşılıksız kalmaz. Bunun 
da en güzel meyvesini bugün görüyoruz. 
Değerli gençlerimize önder olabilecek, 
onlara yol açabilecek tasarım yarışmaları 
yapıyoruz. Gençlerimize sahip çıkıyoruz, 
haklarını veriyoruz. Onlara değer vere-
lim ki arkalarından gelen gençlerimiz 
çok daha güzel noktalara gelebilsenler” 
ifadelerini kullandı. 

Düğün yapar gibi 
hazırlanıyoruz
Son yıllarda moda, marka ve tasarım 
kavramlarına ağırlık verildiğini söyleyen 
İsmail Gülle, bu kavramları 10 yıl önce-
sinden farkına vardıklarını ve bu yüzden 
Kumaş Tasarım Yarışması’nı düzenledik-
lerine dikkat çekti. Gülle, “Düğün yapar 
gibi bir hazırlıktan geçiyoruz. Aylarca 
yarışmanın çalışmalarını yapıyoruz. De-
ğerli öğrencilerimizin tasarımlarını siz-
lerin önüne çıkarıyoruz. Bu kadar büyük 
teknolojiyi yaratmamış olsaydık bu denli 
eserler ortaya çıkarabilir miydik? Saban-
cı ne diyor; ‘Fikri inkişafımız gelişme-
mişti. İhracatı bilmiyorduk.’ Evet, o gün  
fikri inkişafımız yoktu. Aradan geçen 50 
senede 10’larca üniversite, 1000’lerce 
üniversite mezunu ve işletme ile  fikri 
inkişafımız oluştu ve ihracat için yeterli 
olduğu kanaatindeyim. Sanıyorum ki 
sizler de aynı düşüncedesiniz. Çünkü çok 
yol aldık, çok şey başardık. Bu ülke için 
çok şey daha yapmamız lazım” şeklinde 
konuştu. 

Tasarım kültürüne inanıyoruz
Gülle, şöyle devam etti: “Yüzlerce yarış-
macının arasından 10 arkadaşımız finale 
kaldı. Bugün usulen ilk 3’ü seçeceğiz. 
Finale kalan 10 arkadaşımız da bizim için 
başarılı. Bugüne kadar yaptığımız tüm 
yarışmalarda genç arkadaşlarımızı sektö-
re kazandırmanın mutluluğu içerisinde-
yiz. Bize destek veren üniversitelerimize, 
değerli hocalarımıza ayrıca teşekkür 
etmek istiyorum. Üniversite ile sanayinin 
iş birliği olmadan bazı şeyleri başarma-
mız mümkün değil. Artık eskisinden çok 
daha fazla üniversitelerle birlikteyiz. Ve 
biz eskisinden daha çok gençlerimize, 
tasarım kültürüne inanıyoruz. Biz bir 

Etkinliğe katılan konukları tek tek ağırlayan İTHİB Başkanı İsmail Gülle’ye İTHİB Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. 
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zamanlar pamuk, iplik satıyorduk. Artık 
hayallerimizi satıyoruz. Çünkü hayale 
sınır biçilemez. Eskiden finalistlere spon-
sor bulmakta zorlanırdık. Herkese zorla 
sen bunu yap derdik. Ama artık sponsor 
bulmakta zorlanmıyoruz. Artık biz spon-
sorları seçiyoruz. Doğru yolda olduğumu-
zu ve firmalarımızın da artık yaratıcılık 
adına çok farklı şeyler peşinde koştuğunu 
görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor.” Bu 
sene diğer senelerden farklı olarak tasa-
rım koçluğunu üstlenen moda tasarımcısı 
Hakan Akkaya ile çalıştıklarını söyleyen 
Gülle, “Organizasyonun her aşamasında 
çok değerli katkıları oldu. Kendisine hu-
zurlanızda çok teşekkür ediyorum. Moda 
Tasarım Derneği’ne ve üyelerine çok te-
şekkür ediyorum. Onlar fikri inkişamızın 
içerisinde önemli aktörler” dedi. 

Tekstil, ülke ihracatının 
lokomotifi
Gecede konuşan bir diğer isim TİM Baş-
kan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu da özgün 
tasarımları ile fark yaratan, değer üreten 
yetenekleri ödüllendireceklerini belir-
terek, “Ödül alan herkesi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum” dedi. 
Ödül alan tasarımcıların yurt dışında 
eğitim hakkı ile dünyanın en saygın ve 
kapsamlı kumaş ve moda fuarı Paris 
Premiére Vision’ı ziyaret imkanına kavu-
şacaklarını söyleyen Mustafa Çıkrıkçıoğ-
lu, “Ödüllü tasarımcılara bu imkanı sağ-
layan başta Ekonomi Bakanımız olmak 
üzere, Birlik Başkanımıza ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 
Çıkrıkçıoğlu, şöyle devam etti: “2014 
ihracatçılarımız açısından zorlu bir yıl 
oldu. Bölgemizde yaşanan jeopolitik sı-
kıntılara rağmen, yılın 11 ayında ihracatı-
mızı yüzde 4,4 artırdık. 145 milyar dolara 
taşıdık. Son 12 aylık ihracatta 158 milyar 
dolara yaklaştık. Tekstil sektörümüz de 
bu gelişime büyük katkı sağladı. 2013 
yılında tekstil ve hammaddeleri sektörü 
8,4 milyar dolar ihracata ulaşmıştı. Bu 
yılın 11 ayında sektörümüz yüzde 6 artış 
ile 8,2 milyar dolarlık ihracat rakamı-
na ulaştı. Tekstilcilerimiz, Türkiye’nin 
ihracat artış ortalamasının üzerinde bir 
performans sergiledi. Ne mutlu ki tekstil 
sektörümüz, Türkiye ihracatının loko-
motif sektörlerinden biri olmaya devam 
ediyor.”

9. Kumaş 
Yarışması anısına 
İTHİB tarafından 

her bir jüri üyesi ve 
sponsor marka adına 

Beykoz’daki İTHİB 
Hatıra Ormanı’na 
100’er adet ağaç 

dikildi.
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1.ELİF GÖKÇE
ÖZKULAK
Üniversite öğretiminin birinci yılında Yıldız Teknik Sanat Tasarım Fakültesi Sanat 

Yönetimi Programı’na başlayan Gökçe Özkulak, Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümü’nde lisans eğitimine devam etti. Do-

kuma Anasanat Dalı’nda projelerine devam eden Gökçe, Maba Tekstil’in sponsorluğunu 
üstlendiği “Kaosun Estetiği” ismini verdiği tasarımıyla birinci oldu. 
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2.

3.

UĞUR
ÖZMİŞ

SEHER SÜLEYMANOĞLU

İzmir 100. Yıl Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Uğur 
Özmiş, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde öğrenim 
görüyor. Dördüncü sınıf öğrencisi olan Uğur Özmiş, Aydın Tekstil sponsorluğunda 

“Çizgi” isimli tasarımıyla ikinci oldu. Özmiş, sektörel çalışmalarına devam ediyor. 

Birçok tasarım yarışmasından 
ödüllere sahip olan Seher Sü-
leymanoğlu, HMK Tekstil’in 

sponsorluğunu üstlendiği “Vitray” 
isimli tasarım çalışması ile üçüncü 
oldu. Dört yıl boyunca Londra’da çalış-
malarını ve eğitimini sürdüren Seher 
Süleymanoğlu, sektörel çalışmalarına 
devam ediyor. 
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KOLEKSİYONLARIYLA
10 FiNALiST

GÖKÇE
ÖZKULAK

SEHER
SÜLEYMANOĞLU AYŞE 

TÜRKER
NİLAY
MUTLU

NADİR
ZADEOĞULLARI

EVRİM
TERKEŞLİ

UĞUR
ÖZMİŞ

KAOSUN

ESTETİĞİ

VİTRAY
METAMORFOZ DENİZ

ÇİZGİ

Diğer yıllardan 
farklı olarak 

finalistler, moda 
tasarımcısı 

Hakan Akkaya 
koçluğunda 

tasarımlarını 
podyuma 
taşıdılar.
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Yüzlerce 
yarışmacının 

arasında 
ilk 10’a kalan finalistler 

podyuma dizayn 
ettikleri 6’şar 

tasarımla 
çıktılar. 

Çağla Şikel ve Özge 
Ulusoy’un aynı 

podyumu paylaştığı 
gecede yarışmanın 

koreografisini 
Uğurhan Akdeniz 

üstlendi. Gecede Türk 
tekstil sektörünün 

geçmişten günümüze 
başarılarının yer 

aldığı kısa bir filmin de 
gösterimi yapıldı. 

NADİR
ZADEOĞULLARI

NİLÜFER
ÜNAY

ÇUBUKÇU

SİBEL
KARAÇAM

EVRİM
TERKEŞLİ

KENAN
SAATÇIOĞLU

SANDIK

LEKESİ
DOKUNSAL

YAKLAŞIM

PENCEREDEN

YANSIYANLAR

YÜKSEK

METALİK

OKSİDİK

MOTİFLENME
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CEMİYET, İŞ VE 
SANAT DÜNYASI 
BİR ARADA
İTHİB’in ev sahipliği yaptığı geceye; cemiyet, iş ve sanat 
dünyasından birçok isim yoğun ilgi gösterdi.

DİDEM SOYDAN HANDE YENER

GAMZE SARAÇOĞLUGONCA VUSLATERİ

ÇAĞLA ŞİKEL HAKAN AKKAYA ÖZGE ULUSOY
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CAN BONOMO SERTAB ERENER SİNEM YILDIRIMARTE TAHİR

SİREN ERTAN

IŞIL REÇBER

HANDE ACAR

İSMAİL ACAR

MEHTAP ELAİDİ

RUKEN MIZRAKLI

UMUT EKER SELİN TÜRKMEN

AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

ATIL KUTOĞLU

ŞEYMA SUBAŞI CİHAN ŞENSÖZLÜFATİH ÜREK
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HATIRA ORMANI’NA 
İLK FİDANLAR DİKİLDİ 

Merterli tekstilciler ile 
düzenlenen kahvaltılı 
toplantıya İTHİB Başka-

nı İsmail Gülle, İTHİB Başkan Yar-
dımcıları Şerafettin Demir ve Fatih 
Bilici, İTHİB Yönetim Kurulu Üye-
leri Derya Yarangümelioğlu, Osman 
Ege, Kahraman Öztürk, Ali Sami 
Aydın ve Mahmut Vızvız katıldı. Son 
derece sıcak ve verimli bir ortamda 
gerçekleşen toplantıda Türk tekstil 
sektörünün dünü, bugünü ve yarını 
konuşularak, sektör temsilcilerinin 
karşı karşıya olduğu sorunlar dile 
getirildi, sorunların çözümü ve iş 
akış süreçlerinde geliştirmeler için 
görüş alışverişi yapıldı. Kahvaltılı 
toplantıda İsmail Gülle tarafından 

İTHİB’in faaliyetleri,  sektörün karşı 
karşıya olduğu sorunlara yönelik gi-
rişimleri, uygulanmakta olan korun-
ma önlemleri ile ilgili olarak katılım-
cılara bilgi verildi. İsmail Gülle, ME-
SİAD üyelerine Türkiye’nin tekstil 

Türkiye’nin ağaçlandırıl-
ması ve yeşil dokusunu 
koruması çalışmalarına 

katkı vermek üzere İTHİB Ha-
tıra Ormanı’na İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, İTHİB Başkan 
Yardımcıları Şerafettin Demir 
ve Fatih Bilici, İTHİB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Vehbi Canpolat 
ve Bülent Koçak 21 Aralık Pazar 
günü ilk fidanları diktiler.
Türkiye’nin doğası ve iklimi ile 
benzersiz bir ülke olduğuna dik-
kat çeken İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, her vatandaşın bu doğal 
güzellikleri korumasının bir 
görev olduğunu söyledi. İTHİB 
olarak insana ve çevreye yönelik 
her türlü faaliyetin içinde yer 
almaya gayret ettiklerini söyle-
yen Gülle, diktikleri bu fidanları 
gelecek nesillere armağan ettik-
lerini dile getirdi.  
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Tekstil sektöründeki 
firmaların birbirleriyle 
iletişim kurması ve 
birbirlerini daha 
yakından tanıyıp 
sorunlarını dile 
getirmeleri için İTHİB 
tarafından organize 
edilen “Ortak Akıl 
Toplantıları”nın beşincisi 
MESİAD üyeleri ile birlikte 
düzenlenen kahvaltılı bir 
toplantıyla gerçekleşti.

ve hammaddeleri ihracatı, Türkiye’nin 
küresel rekabetteki yeri ve güncel ista-
tistiki verileri içeren bir sunum yapıldı.  
Sektör temsilcileri tarafından aktarılan 
sorunlar işlemleri sonuçlandırılan devlet 
yardımları ve Dahilde İşleme İzin Bel-
geleri ile ilgili olarak yaşanan aksaklık-
lar üzerine yoğunlaşırken, katılımcılar 
İTHİB’den hedef pazarlarda Türk mal-
larının daha büyük kitlelere ulaştırıla-
bilmesini teminen pazarlama faaliyetleri 
ve daimi fuar alanları konusunda destek 
istediler. Toplantıda konuşma yapan 
MESİAD Başkanı Yusuf Gecü, İTHİB ile 
birlikte organize ettikleri 5’inci Ortak 
Akıl Toplantısı hakkında katılımcılara 
hitaben yaptığı konuşmada bu önemli 
toplantılarla ihracatçı ve tedarikçi firma-
ların yaşadıkları sıkıntılara ortak akılla 
bir çözüm bulmayı amaçladıklarına vur-
gu yaptı. Firma temsilcileri, İTHİB’den 
hedef pazarlarda Türk mallarının daha 
büyük kitlelere ulaştırılabilmesini temi-
nen pazarlama faaliyetleri ve daimi fuar 
alanları konusunda destek istediler.

İTHİB İLE GÜÇBİRLİĞİNDE

SAHİBİ
İTHİB adına Başkan İsmail Gülle



15

T oplantıya OTİAD’lı tekstilciler 
yoğun ilgi gösterirken İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle ile birlikte 

toplantıda İTHİB Başkan Yardımcıları 
Şerafettin Demir ve Fatih Bilici, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Sultan Tepe, Ali Sami 
Aydın, Natan Yakuppur, Derya Yarangü-
melioğlu, Osman Ege, Vehbi Canpolat, 
Cengiz Özmen ve Ahmet Şişman yer aldı. 
The Sofa Otel’de İTHİB Yönetim Kurulu 
Üyeleri, OTİAD Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Osmanbey’li tekstilcilerin katılımıyla 
gerçekleşen “Ortak Akıl Toplantıları”nın 
6.’sı sektörden yoğun ilgi gördü. OTİAD 
Eski Başkanlarından Hüseyin Tanciğer, 
Gaffar Koca, Ali Ulvi Orhan ve sektörün 
duayenlerinden Aykut Hamzagil gibi 
Osmanbey’in ileri gelenlerinin yer aldığı 
isimlerin yanı sıra Osmanbey’in öncü fir-
malarını bir araya getiren buluşma, sek-

törün sorunlarını görüşme fırsattı yarat-
tı. İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve OTİAD 
Başkanı İlker Karataş öncülüğünde ger-
çekleşen toplantıda özellikle Rusya’daki 
gelişmeler, çevre ülkelerdeki sorunlar 
ve sektörün geleceği masaya yatırıldı. 
Çözüm yolları üzerinde istişarelerde 
bulunuldu. Buluşma sonrasında OTİAD 

Başkanı İlker Karataş tarafından, İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle’ye Osmanlı motif-
leri ile bezinmiş seramik bir eser takdim 
etti. Ortak Akıl Toplantılarında İsmail 
Gülle dünya ve Türkiye tekstil sektörüne 
dair yaptığı sunumda Türkiye’nin dünya-
nın sekizinci en büyük tekstil ihracatçısı 
konumuna geldiğine dikkat çekti. 

İTHİB, OTİAD İLE 
BİR ARADA

İTHİB düzenlediği  
“Ortak Akıl 
Toplantıları”nın 
altıncısını Osmanbey 
Tekstilci İşadamları 
Derneği (OTİAD) ile 
gerçekleştirdi. İTHİB 
başkanı İsmail Gülle ve 
OTİAD Başkanı İlker 
Karataş öncülüğünde 
düzenlenen toplantıda, 
sektörü yakından 
ilgilendiren konular 
tüm yönleri ile ele 
alındı.

Tekstil sektöründe 
yaşanan gelişmelerin 
ve sorunların ele 
alındığı İTHİB 7. Ortak 
Akıl toplantısında 
İsmail Gülle, sektörün 
yaşadığı en büyük 
sorunların başında 
istihdam ve rekabet 
koşullarının yarattığı 
sıkıntılar olduğuna 
değindi. 

ÖRME SANAYİCİLERİ İLE BULUŞTUK

ÖRSAD üyesi firmaların yoğun ilgi 
gösterdiği kahvaltılı toplantıya 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle ile 

birlikte İTHİB Başkan Yardımcısı Şerafettin 
Demir, İTHİB YK üyeleri Natan Yakuppur 
ve Ali Sami Aydın yer aldı. 7.’si gerçekleşti-
rilen Ortak Akıl Toplantıları’nın açılışında 
bir konuşma yapan İsmail Güle, tekstil sek-
törünün dünyada ve Türkiye’de geldiği nok-
tayı ele alan özet bir sunum gerçekleştirdi. 
Dünyanın tekstil ve hammadde ihracatının 

268 milyar dolar düzeyine çıktığını belirten 
Gülle,  Türkiye’nin bu pazarda sekizinci 
sırada olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin 
dünya tekstil ve hammaddeleri pazarında 
daha fazla yer pay alacak güce ve altyapıya 
sahip olduğuna değinen Gülle, sektörün 
üretim, pazarlama ve finansman gibi sorun-
ları aştığını ama istihdam konusunda ciddi 
sıkıntılar yaşadığına dikkatleri çekti. Örme 
sektöründe firmaların kendi aralarında yap-
tığı yanlış rekabetçi tutumdan dolayı sektö-

rün zarar gördüğüne değinen Gülle, sektö-
rün bu konuda daha bilinçli hareket etme-
sinin önemine vurgu yaptı. ÖRSAD Başkanı 
Fikri Kurt’ta toplantıda yaptığı konuşmada 
İTHİB’in tekstil sektörü için yaptığı çalış-
malar için teşekkürlerini ileterek, sektörün 
yaşadığı sorunları aşma noktasında bu tarz 
toplantıların önemine vurgu yaptı. Karşılıklı 
görüş alışverişi şeklinde süren toplantıda 
ÖRSAD üyesi firma temsilcileri görüş ve 
önerilerini dile getirdiler. 



YERLİ KALDI

Sabancı Holding’e ait SASA Polyester’in yurtdışı sermaye-
li bir şirket yerine Gaziantep merkezli bir firmaya satış 
işleminin Türk tekstil sektörüne rahat nefes aldırdığını 

dile getiren İTHİB Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye’nin üretim, 
ihracat ve istihdamda yükünü sırtlayan tekstil sektörünün, 
SASA’nın satışında alınan kararla milli sanayimiz olduğu bir 
kez daha tescillenmiş oldu” dedi. SASA’nın geçen yıl Tayland 
merkezli Indorama Ventures Public şirketinin Hollanda işti-
rakine satışının gündeme gelmesi sonrası konuya itirazlarını 
dile getiren İTHİB Başkanı İsmail Gülle ise “Sektör olarak fiyat 
dezavantajına rağmen SASA’yı tercih ederken, firmanın satıl-
masını doğru bulmuyoruz. Gerekirse aramızda para toplayıp 
SASA’yı biz alalım, yeter ki milli bir işletme olarak kalsın. Sakıp 
Ağa hayatta olsaydı satmazdı” demişti. Türk tekstil sektörünün 
motivasyonunu olumsuz etkileyen gelişme sonrası Sabancı 
Holding ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasından 
memnuniyet duyduklarını ifade eden Gülle, “Sakıp Sabancı’nın 
mirası olarak gördüğü SASA’nın milli bir değeri var. Sakıp Ağa 
sektörümüzün eli öpülesi liderlerinden biriydi. Onun büyük 
çabalarla kurup büyüttüğü ve arkasından gelen binlerce firmaya 
can ve güç veren bu eseri yabancıların eline gitmemeliydi” dedi. 
ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Hindistanlı Indorama firması 
elyaf iplik sektöründe uluslararası tekel oluşturmaya çalışan 
bir firma, SASA’yı alarak ülkemizi de bu tekele mahkum etmek 
istiyorlardı” dedi ve sözlerine şöyle devam etti “SASA’nın yerli 
bir firma tarafından satın alınması sektörü memnun etmiş ve 
bizleri tekel ortamından kurtarmıştır” dedi. 

İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle: 
“Tekstilin milli sanayi 
olduğu bir kez daha 
tescillendi”

ADASO Başkanı 
Zeki Kıvanç: “SASA’yı 
yerli bir firma alması 
bizleri tekel ortamından 
kurtardı.”

SASA
SEKTÖR RAHATLADI

Son derece sıcak ve verimli bir 
ortamda gerçekleşen toplantıda 
Türk Tekstil sektörünün karşı 

karşıya olduğu sorunlar gündeme geti-
rilerek bu sorunlara ilişkin çözüm öne-
rileri Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
Başkanlığında ki Ekonomi Bakanlığı bü-
rokratlarına sunuldu. İTHİB Başkanı İs-
mail Gülle başkanlığında gerçekleşen zi-
yarete İTHİB Başkan Yardımcısı Ahmet 
Şişman, İTHİB Yönetim Kurulu Üyeleri 
Vehbi Canpolat, Ahmet Öksüz, Ali Sami 

Aydın, Sultan Tepe, Mustafa Denizer, 
Eşref Akın, Natan Yakuppur, Ramazan 
Özpınar, Derya Yarangümelioğlu,  İTKİB 
Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman 
Çakıroğlu, İTKİB TDH Şubesi Şefi Çağrı 
Öztürk, İhracat Genel Müdür Yardım-
cısı Şaban Kaan Özdemir, Tekstil Daire 
Başkanı Murat Yazıcı, ve diğer ilgili 
Ekonomi Bakanlığı bürokratları katıldı. 
2011 yılının Eylül ayında tekstil ürünleri 
İthalatında yürürlüğe konulan korunma 
önlemlerinin sektöre olan faydalarının 

BAKANLIKTAN

bir kez daha bilgisinin verildiği toplantı-
da, korunma önlemlerine rağmen itha-
latın önlem öncesi dönemdeki gibi artış 
eğilimi sergilediği istatistikî verilerle 
ortaya konularak korunma önlemlerinin 
yetersiz kaldığı ve devam etmesi gerek-
tiği talep edildi. Yine aynı kapsamda 
uygulanmakta olan Referans fiyatların 

güncellenmesi, mevcut korunma önlem-
lerinin etkinliğinin ve kapsamının geniş-
letilmesi hususunda Bakanlıkça uygun 
görülecek çalışmaların yapılması talep 
edilerek, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2016 
itibariyle “Piyasa Ekonomisi” sayılacak 
olması nedeniyle doğabilecek zorluklara 
dikkat çekildi. 

Toplantı sonunda 
İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, 
Nihat Zeybekci’ye 
türünün nadide 
bir örneği 
hat çalışması 
takdim etti. 

GÜÇLÜ DESTEK

SASA’nın yerli bir firma tarafından satın alınması Türk 
tekstil sektörünü rahatlattı. Kendilerinin kamuoyunun 
dikkatini çekmek için güçlü bir itiraz geliştirdiklerini belirten 
İsmail Gülle, bu gelişmenin sektör için hayırlı olmasını diledi. 


