
10.Kumaş Tasarım Yarışması için tanı-
tım gerçekleştiren İTHİB, Türkiye’nin 
genç yeteneklerine sesleniyor. İTHİB 
Kumaş Tasarım Yarışması’nın tanıtımı, 
İstanbul Teknik, İstanbul Aydın, Mar-
mara ve Yeditepe Üniversitelerinde 
yapıldı.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhra-
catçı Birlikleri (İTKİB), bünyesindeki 
hazır giyim, tekstil, deri ve halı sek-

törlerinde faaliyet gösteren 132 başarılı 
firmayı platin plaket ile ödüllendirdi. 8 
Mayıs Cuma günü Hilton Bomonti İstan-
bul Hotel’de düzenlenen Başarılı İhracat-
çılar Ödül Töreni’nde toplamda 132 firma 
platin plakete layık görülürken, söz ko-

nusu ödüllerden 38’i tekstil firmalarının 
oldu. 38 firmanın platin ödül kazandığı 
tekstil sektöründe, 65 firma altın plaket 
alırken, 98 firma gümüş, 345 firma da 
bronz ödül aldı. 204 tekstil firmasının 
başarı sertifikası kazandığı gecede, tekstil 
sektöründe toplamda 750 firma ödüle 
layık görüldü. En fazla ihracat gerçekleş-
tirerek birincilik koltuğuna oturan firma 

Aksa Akrilik Kimya olurken, onu sırasıyla 
Ak-Pa Tekstil ve Kordsa Global Endüstri 
İplik ve Kord Bezi Sanayi takip etti. Ödül 
gecesinde 132 platin, 270 altın, 420 gü-
müş ödül ile bin 153 bronz sertifika ve bin 
586 başarı sertifikası verildi. İTKİB çatısı 
altında yer alan dört sektörden davetlile-
rin katıldığı geceye sanatçı Ebru Gündeş 
şarkılarıyla renk kattı. 

TE    PORT
SAYI: 08

İTHİB FAALİYET GAZETESİ DÜNYA İLE İŞ YAPTIK, DÜNYA KADAR İŞ YAPTIK
Her yıl birliğimizin düzen-
lediği onlarca organizasyon 
içinde “İhracatın Yıldızları 
Gecesi”nin ayrı bir yeri var. 
100’den fazla farklı pazarda 
rekabet eden tekstil ihracat-
çılarımız, işi, geliri ve umudu 
bu ülke insanının ayağına 
kadar götürüyor. Attığınız 
her ilmek, dokuduğunuz her 
ürün milletimizin vicdanında 
yankı buluyor. İhracat ba-
şarısının yalnızca ekonomik 
değil, sosyal boyutları da var. 
Tekstil sektörü Türkiye’nin 
iş ve aş umudunu yalnızca 
bugün değil, yıllardır sırtında 
taşıyor.  Bunlar dahi tek ba-
şına, ihracat rakamlarından 
daha anlamlı başarılardır. 

BAŞKAN’DAN
İSMAİL GÜLLE

İşveren ve işçinin arasında yaşa-
nan mahkeme süreçleri  İHKİB ve 
İTHİB’in işbirliğinde “İşveren So-
runlarının İş Hukuku ve Yargıtay Ka-
rarları Işığında Değerlendirilmesi” 
seminerinde tartışıldı. İşten ayrıl-
maların veya çıkartılmaların ardın-
dan birçok işveren ve işçi kendile-
rini mahkemelerde bulabiliyor. Kimi 
işçinin veya işverenin haklı olduğu 
davaların yanı sıra haklı olduğu hal-
de haksız konuma düştükleri dava-
lar da yok değil.

IHRACATIN YILDIZLARI
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İTKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde buluşan Türkiye’nin gözbebeği tekstil firmaları, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla onurlandırıldı.

Türkiye, AB-ABD arasındaki STA’da yer almalı

İTHİB’in ev sahipliği yaptığı 60’ıncı Uluslararası Suni 
ve Sentetik Filament İplik ve Doğal İpek Kullanıcıları 

Birliği (A.I.U.F.FA S.S.) Kongresi  İstanbul’da yapıldı. 
İki gün süren etkinliğin açılış konferansında AB ve 
ABD arasında müzakereleri devam eden Serbest Ti-
caret Anlaşması’nın Türk tekstil sektörüne yönelik 
olası etkileri ele alındı. Konferansın TTIP oturumunda 
konuşan ABD Ticaret Temsilciliği Tekstil Sorumlusu 
Gail W. Strickler, ülkesinin dünyanın birçok bölgesiyle 
NAFTA, CAFTA DR, OIZ’s gibi farklı ticaret anlaş-
maları olduğunu söyledi. Hayata geçirilmesi halinde 

TTIP’nin de bu anlaşmalardan biri olacağını kayde-
den Strickler, TTIP müzakerelerinin en iyi ihtimalle 
2016’da hayata geçebileceğini ifade etti. Türkiye’nin 
ABD’ye tekstil ihracatına da değinen Strickler, burada 
en çok öne çıkan ürünlerin sırasıyla, halı, ev teks-
tili, sentetik lifli ipler, pamuk dokuma pantolon ve 
pamuk dokuma erkek gömlekleri olduğunu söyledi 
Türkiye’nin ABD’ye farklı iplik ve konfeksiyon ürün-
leri de satabileceğini belirten Strickler, bu anlamda 
TTIF’ye dahil edilmesi halinde Türkiye’nin ülkesine 
satışlarda önemli yol alabileceğini dile getirdi. 

ODULLENDIRILDI

RUSYA’YA UZANDI
İTHİB, ORTAK AKILLA

İTHİB Başkanı İsmail Gülle baş-
kanlığında İTHİB Yönetim Kurulu 
Üyeleri LASİAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile 11. İTHİB Ortak Akıl 
Toplantısı’nda bir araya geldi.
İTHİB Başkanı Gülle konuşma-
sında; Rusya ağırlıklı olmak üzere 
ticari ilişkiler içerisinde oldukları 
ülkelerin değerlendirmesini yap-
tı. Gülle sözlerine: “Laleli’de siz iş 
adamlarına yardımcı olan bir LA-
SİAD var. Hepimiz burada mevcut 
sorunları aşmanın yöntemlerini 
bulmak için bir aradayız. 

ÜNİVERSİTELERDE 
TASARIMCI AVI
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İŞÇİ DE İŞVEREN DE 
HAKLARINI BİLMİYOR
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TEKSTİL İHRACATÇILARININ 

GURUR GECESİ 
2014 yılında gerçekleştirdikleri net ihracat 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 132 firmaya verilen platin 
ödüllerden 38’i tekstil firmalarının oldu.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhra-
catçı Birlikleri (İTKİB), bünyesindeki 
hazır giyim, tekstil, deri ve halı sek-

törlerinde faaliyet gösteren 132 başarılı fir-
mayı platin plaket ile ödüllendirdi. 8 Ma-
yıs Cuma günü Hilton Bomonti İstanbul 
Hotel’de düzenlenen Başarılı İhracatçılar 
Ödül Töreni’nde toplamda 132 firma pla-
tin plakete layık görülürken, söz konusu 
ödüllerden 38’i tekstil firmalarının oldu. 
38 firmanın platin ödül kazandığı tekstil 
sektöründe, 65 firma altın plaket alırken, 
98 firma gümüş, 345 firma da bronz ödül 
aldı. 204 tekstil firmasının başarı sertifi-
kası kazandığı gecede, tekstil sektöründe 
toplamda 750 firma ödüle layık görüldü. 
En fazla ihracat gerçekleştirerek birincilik 
koltuğuna oturan firma Aksa Akrilik Kim-
ya olurken, onu sırasıyla Ak-Pa Tekstil ve 
Kordsa Global Endüstri İplik ve Kord Bezi 
Sanayi takip etti. Geceye Ekonomi Bakanı 

Zeybekci’nin yanı sıra Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükek-
şi, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hik-
met Tanrıverdi, İstanbul Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 
Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Deri ve De-
ri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) 
Başkanı Mustafa Şenocak ile İstanbul Halı 
İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Uğur 
Uysal ile iş dünyasının önemli isimleri ka-
tıldı. Ödül gecesinde 132 platin, 270 altın, 
420 gümüş ödül ile bin 153 bronz sertifika 
ve bin 586 başarı sertifikası verildi. İT-
KİB çatısı altında yer alan dört sektörden 
davetlilerin katıldığı geceye sanatçı Ebru 
Gündeş şarkılarıyla renk kattı. 

İhracat 2023 hedeflerini 
yakalayacak
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
İTKİB’in ödül gecesinde yaptığı konuş-
mada, tekstil ve konfeksiyonun önemine 
değinerek, “Türkiye’de herkesten önce 
siz vardınız, rekabeti sizden öğrendik” 
dedi. Türkiye ekonomisi adına önemli 
gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken 
Bakan Nihat Zeybekci şöyle konuştu: 
“2023’te hedeflediğimiz 500 milyar dolar 
mal, 150 milyar dolar hizmet ihracatı 
hedefine ulaşmak için tüm varlıklarımızı, 
dengelerimizi yeniden kurguluyoruz.” 
Ortalama ihracatın kilogram fiyatının 
1,60 dolar olduğuna dikkat çeken Bakan 
Zeybekci, “Bu fiyatlarla 2023 ihracat he-
define gidemeyiz. Tüketim alışkanlıkları-
nı belirleyen bir toplum olmadığımız yer-
de devam edemeyiz. Bilgiyi ve teknolojiyi 
tüketen toplumlara hükmedildiğinin 
bilincinde olan bir toplum olarak, biz de 
değişimlerimizi buna göre ayarlıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 2023 yılı hedefle-
rinin baş mimarı TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi de İTKİB bünyesinde bulunan 
hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektör-
lerinin Türkiye için önemine değinerek, 
“Bu sektörlerimiz toplam 32 milyar do-
larlık ihracat gerçekleştiriyorlar ve top-
lam ihracatımızın yükünün beşte birini 
yükleniyorlar. 4 sektör 2023 yılında da 
90 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi 
hedefliyor. Hep beraber büyük başarılara 
imza atacağımıza yürekten inanıyorum” 
diye konuştu. 

Dürüst insanların 
ödüllendirilmesini istiyorum
İTKİB ödül gecesinde konuşan İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle o sözlerine tüm 
annelerin ‘Anneler Günü’nü kutlayarak 
başladı. İhracatçılara seslenen Gülle,  
“Karanlığı aydınlatan ihracatın yıldızla-
rı, sizler gibi başarılı insanlar yetiştiren 
annelerin ellerinden öpüyorum. Yaptık-
larınızı anlatacak kelimeler çok yok. Yıl-
dızlar sadece geceleri görünür. Siz 365 
gün parlayan güneşsiniz” dedi. İsmail 
Gülle, gecede sektörün verileri yerine 
dertlerini konuşmayı istediğini belir-
terek, Bakan Nihat Zeybekci’ye şunları 
söyledi: “Ekonomi Bakanımızdan istek-
lerimiz var. Teşvikler veriyorsunuz. Dal-
daki kuşu eldeki kuşa çeviriyorsunuz. 
Eldeki kuşu beslemiyorsunuz. Biz tekstil 
sektörü olarak aldığımızdan fazlasını 
verdik. Bu ülkede dürüst insanların 
ödüllendirilmesini istiyorum. Bundan 
bizi esirgemeyiniz.”

İTHİB Başkanı İsmail Gülle: 
“Biz tekstil sektörü olarak 
aldığımızdan fazlasını verdik. 
Bu ülkede dürüst insanların 
ödüllendirilmesini istiyorum.” 

Yıl 2014 ihracat 

8.9 milyar 
dolar

 Yıl 2023 

ihracat hedefi

 20 milyar 
dolar
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Geceye Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin yanı sıra TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, İTHİB Başkanı İsmail Gülle, 
İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İDMİB Başkanı 
Mustafa Şenocak ile İHİB Başkanı Uğur Uysal ile Birlik 
yönetim kurulu üyeleri, ödül alan firmaların temsilcileri 
ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Ebru Gündeş seslendirdiği 
şarkılarla geceye renk kattı.

İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, 

gecede 
İhracatçı 
Birlikleri 

Başkanları ve 
ihracatçılar ile 
bir araya geldi. 
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TEKSTILIN

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.  

ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. ORMO YÜN İPLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ İP. VE KORD
BEZİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. 
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YILDIZLARI

 YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİC. A.Ş.  

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLT. A.Ş. 

GAP GÜNEYDOĞU TEKSTİL

KADİFETEKS MENSUCAT SANAYİ A.Ş.

KETS TEKSTİL TURZİM TİCARET A.Ş.  
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ERSUR TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ÜNVER TEKSTİL KONFEKSİYON İMALAT SANAYİ 
VE TİC. LTD. ŞTİ.

CESUR AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.  

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 
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PLATİN PLAKET KAZANAN TEKSTİL FİRMALARI
1. AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş.  
2. AK-PA TEKS. İHR. PAZ. A.Ş.  
3. KORDSA GLOBAL END. İP. VE
     KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
4. ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. 
5. ZORLU DIŞ TİC. A.Ş.  
6. ÜNSA AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 
7. ORMO İTH. İHR. A.Ş. 
8. ORMO YÜN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
9. YÜNSA YÜNLÜ SAN. VE TİC. A.Ş.  
10. KADİFETEKS MENSUCAT SAN. A.Ş.  
11. GAP GÜNEYDOĞU TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
12. KETS TEKS. TURZ. TİC. A.Ş.  

13. BOSSA TİC. VE SAN. İŞLT. A.Ş. 
14. TGS DIŞ TİC. A.Ş. 
15. SUNJÜT SUNİ JÜT SAN. VE TİC. A.Ş.  
16. ÜNVER TEKSTİL KONF. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
17. CESUR AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.  
18. ERSUR TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
19. KASAR VE DUAL TEKS. SAN. A.Ş.  
20. AYDIN MENSUCAT DÖŞ. KUMAŞ SAN. VE TİC. A.Ş.
21. TEKSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 
22. AYDIN TEKS. TİC. VE PAZ. A.Ş.  
23. KİPAŞ PAZARLAMA VE TİCARET AŞ.  
24. KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ A.Ş. 
25. FLOKSER TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.  

26. YÜNTEKS TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
27. HYOSUNG İSTANBUL TEKS. LTD. ŞTİ. 
28. TÜRKMEN GRUP İTH. İHR. DIŞ TİC. A.Ş.  
29. ALİZE PAZARLAMA TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
30. İPEK İDROFİL PAMUK SAN. VE TİC. A.Ş. 
31. PELSAN TEKS. ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. 
32. DOĞAN TEKSTİL LTD. ŞTİ.  
33. IŞIL TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
34. TORAMAN TEKS. DERİ VE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
35. POLİMER PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
36. ALMODO ALTUNLAR TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. 
37. ALMODO ALTUNLAR DIŞ TİC. A.Ş.  
38. ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş.

TEKSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

FLOKSER TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.  

YÜNTEKS TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.AYDIN MENSUCAT DÖŞEMELİK KUMAŞ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİPAŞ PAZARLAMA VE TİCARET AŞ.  
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TÜRKMEN GRUP İTH. İHR. DIŞ TİC. A.Ş.  

İPEK İDROFİL PAMUK SAN. VE TİC. A.Ş. ALİZE PAZARLAMA TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

HYOSUNG İSTANBUL TEKSTİL LTD. ŞTİ.
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ÖDÜL GECESİNDE

TEKSTİL FİRMASI
ÖDÜLLENDİRİLDİ

750
BAŞARILI 

İHRACATÇILAR

DOĞAN TEKSTİL LTD. ŞTİ. 

PELSAN TEKS. ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. 

ALMODO ALTUNLAR TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.

TORAMAN TEKSTİL DERİ VE İNŞAAT SANAYİ 
VE TİCARET LTD. ŞTİ.

IŞIL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

ERDEMOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş.
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İTHİB ev sahipliğinde düzenlenen 60’ıncı Uluslararası Suni ve Sentetik Filament İplik ve Doğal İpek Kullanıcıları 
Birliği (AIUFFASS) Kongresi’nin ana teması AB ve ABD arasında devam eden STA görüşmeleri oldu. 

TÜRKİYE, AB-ABD ARASINDAKİ 
STA’DA YER ALMALI
İTHİB’in ev sahipliği yaptığı 60’ın-

cı Uluslararası Suni ve Sentetik 
Filament İplik ve Doğal İpek Kul-

lanıcıları Birliği (A.I.U.F.FA S.S.) Kong-
resi  İstanbul’da yapıldı. İki gün süren 
etkinliğin açılış konferansında AB ve 
ABD arasında müzakereleri devam eden 
Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türk 
tekstil sektörüne yönelik olası etkileri 
ele alındı. Konferansın TTIP oturumun-
da konuşan ABD Ticaret Temsilciliği 
Tekstil Sorumlusu Gail W. Strickler, 
ülkesinin dünyanın birçok bölgesiyle 
NAFTA, CAFTA DR, OIZ’s gibi farklı 
ticaret anlaşmaları olduğunu söyledi. 
Hayata geçirilmesi halinde TTIP’nin de 
bu anlaşmalardan biri olacağını kay-
deden Strickler, TTIP müzakerelerinin 
en iyi ihtimalle 2016’da hayata geçebi-
leceğini ifade etti. Türkiye’nin ABD’ye 
tekstil ihracatına da değinen Strickler, 
burada en çok öne çıkan ürünlerin sıra-
sıyla, halı, ev tekstili, sentetik lifli ipler, 
pamuk dokuma pantolon ve pamuk 
dokuma erkek gömlekleri olduğunu söy-
ledi. Türkiye’nin ABD’ye farklı iplik ve 

konfeksiyon ürünleri de satabileceğini 
belirten Strickler, bu anlamda TTIF’ye 
dahil edilmesi halinde Türkiye’nin ülke-
sine satışlarda önemli yol alabileceğini 
dile getirdi. 

AIUFFASS Kongresi
İTHİB’in misafiri 
İTHİB yönetim kurulu adına, Ulusla-
rarası Suni ve Sentetik Filament İplik 
ve Doğal İpek Kullanıcıları Birliği’nin 
60’ıncı Kongresine ev sahipliği yapıyor 
olmaktan dolayı memnuniyet duydukla-
rını belirten İTHİB Başkanı İsmail Gül-
le, “Bu yıl AIUFFASS Kongresini üçüncü 
kez İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Avru-
pa ve Türk tekstil sanayisi, bir bütünün 
ayrılmaz parçaları olarak işbirliğine ve 
karşılıklı ticarete geçmişte olduğu gibi 
bugün de , gelecekte de devam edecek. 
Bildiğiniz gibi, tekstil ve konfeksiyon 
sanayii, dünyada birçok ülkede sanayi-
leşmenin ilk adımı olarak kurulmuştur.  
Ayrıca, tekstil ve konfeksiyon sanayi, ya-
rattığı istihdam ve katma değer sayesin-
de birçok ülkenin ekonomisinde köklü 

dönüşümlere vesile olmakta. Bu yönü ile 
tekstil sanayi her zaman ekonomik ge-
lişmenin merkezinde yer almakta. Türk 
tekstil sanayisi, Osmanlı döneminden bu 
yana geleneksel bir sanayi kolu olarak 
Türk toplumu tarafından da benimsen-
miştir. Ekonomimiz ne kadar çok gelişse 
de, diğer sanayi kollarının üretimi ve 
ihracatı ne kadar çok artsa da, biliyoruz 

ki, tekstil sektörü Türkiye’de gücünü ko-
ruyacak ve ekonomideki ağırlığını geniş-
leterek devam edecek” dedi.

Türk tekstil ürünleri, dünyaya 
ilk olarak Avrupa üzerinden 
açılmıştır
Gülle, “Türkiye’nin AB yolculuğunun çok 
uzun sürdüğünü hepimiz biliyoruz. AB 

DAHİL OLMAZSAK
• ABD ürünleri Türk pazarına 
girişte gümrük vergisi kalkacak, 
fakat Türk menşeili ürünler 
ABD pazarına girişte yüksek 
vergi oranlarıyla karşı karşıya 
kalmaya devam edecek. 
• ABD ve AB arasındaki ticaret 
ve iş hacmi yükselecek ve AB’li 
sanayiciler ve alıcılar, Türkiye 
yerine ABD’yi tercih edebilecek. 
Oluşacak refah kaybının 
her yıl katlanarak artması 
beklenmekte.

DAHİL OLURSAK
• Türkiye’nin Gümrük Birliği 
kaynaklı sorunlarının önüne 
geçilecek. 
• Türkiye, ABD tekstil ve 
konfeksiyon pazarında %32’lere 
ulaşan gümrük vergilerini 
ödemeden ürün satabilecek. 
ABD pazarında kotaların sona 
ermesinden sonra oluşan pazar 
kaybının geri alınması fırsatı 
oluşacak. 
• Türkiye’nin ABD ile ticari 
ilişkileri gelişecek.

Türkiye’nin bu müzakerelerde yer 
almıyor olması, bugüne kadar 
Türk ihracat sektörlerinin AB 
pazarında elde ettiği kazanımları 
geriye çevirebilecek kadar önemli 
sonuçlara yol açabilecek bir 
durumdur.
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Dünya tekstil ve hazır giyim 
ihracatında ve özellikle AB pa-
zarında çok önemli kazanımlar 

elde etmiş olan Türk tekstil va hazır gi-
yim ihracatçılarının ABD gibi önemli bir 
pazarda mevcut potansiyelini göstereme-
mesi konusu, İTHİB – TGSD Ortak Akıl 
Toplantısı’nda paylaşılmış ve konuya iliş-

kin olarak neler yapılabileceğini ele al-
mak üzere önceki yıllarda oluşturulmuş 
olan ABD Çalışma Grubu’nun yeniden 
hayata geçirilmesi kararı alınmıştı.  
Bu çerçevede ABD pazarı hakkında fikir 
alışverişinde bulunmak ve bu pazara 
yönelik ihracatımızı arttırmak için ya-
pılacak etkinlikler de dâhil olmak üzere 

İsmail Gülle başkanlığında, TBMM Türk-Amerikan Dostluk Grubu Başkanı Şaban Dişli ve 
TGSD Başkanı Şeref Fayat’ın katılımıyla ABD Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.

hazır giyim sektörlerini, Avrupa tekstil 
ve konfeksiyon sektörlerinin çatı kuru-
luşu olan EURATEX nezdinde Başkan 
Yardımcısı olarak temsil eden Agah 
Ruşen Çetin ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak temsil eden, aynı zamanda İTHİB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ah-
met Öksüz, TGSD Yönetim Kurulu Üyesi 
Hadi Karasu ve TTSİS Yönetim Kurulu 
Üyesi Kenan Koç ile İTHİB ve TGSD Yö-
netim Kurulu üyeleri, Genel Sekreterlik 
personeli ile diğer ilgili temsilciler katı-
lım sağladı.  
Toplantı, katılımcıların görüşlerini 
açıkladığı sohbet ortamında gelişti ve 
ABD’ye ihracat rakamları, ABD’ye özgü 
pazar koşulları, ABD ve AB arasında 
müzakere edilen Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) Anlaşma-
sı, TTYO’ya Türkiye’nin eklenmesi ve 
bunun için yapılması gerekenler gibi 
konular, edinilen deneyimler ve yeni 
gelişmeler ışığında ele alındı. Konuyla 
ilgili olarak, EURATEX nezdinde yapılan 
çalışmalar ve diğer özel sektör girişim-
leri gündeme getirilirken hükümetin bu 
konudaki desteğinin ve girişimlerinin 
önemli olduğu üzerinde görüş birliğine 
varıldı. Bu çerçevede İTHİB ve TGSD 
olarak, Türkiye’nin TTYO’ya dahil olma-
masının Türk sanayicileri için yaratacağı 
olumsuz sonuçlar ışığında, hükümetin 
gerek AB gerekse ABD hükümetleri nez-
dinde sektörlerin çıkarlarını yansıtan 
ve koruyan girişimlerde bulunmasına 
yönelik çalışmaların devam ettirilmesi 
yönünde karar alındı.  

iş modelleri hakkında görüş alışveri-
şinde bulunmak amacıyla, Florya Beyti 
Restaurant’ta, İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle başkanlığında ve TBMM Türk-
Amerikan Dostluk Grubu Başkanı Şaban 
Dişli ile TGSD Başkanı Şeref Fayat’ın 
katılımıyla ABD Çalışma Grubu toplan-
tısı yapıldı. Toplantıya Türk tekstil ve 

İTHİB, ABD PAZARI İÇİN 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR 

ülkeleri ile ekonomik ilişkilerimiz derin-
leşerek devam ederken, Türkiye’nin AB 
üyeliğinin henüz gerçekleşmemiş olması 
bizim için düşündürücüdür. AB ile 2005 
yılında başlayan tam üyelik müzakere-
leri, Türkiye’nin AB vizyonunu genişlet-
mesi ve ülkemizde yaşam standartları-
nın AB seviyesine yükselmesi açısından 
önemlidir” dedi. 

Tekstil sektörü AB’nin ABD ile 
yürüttüğü STA müzakerelerin-
de öncü olacak 
Bugün AB’nin, dünyanın en büyük ekono-
misi olan ABD ile Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nı müzakere 
ettiğini belirten İsmail Gülle, “Türkiye’nin 
bu müzakerelerde yer almıyor olması, bu-
güne kadar Türk ihracat sektörlerinin AB 
pazarında elde ettiği kazanımları geriye 
çevirebilecek kadar önemli sonuçlara ve 
büyük etkilere yol açabilecek bir durum-

dur. Ancak söz konusu mutabakat sayesin-
de, inanıyoruz ki, AB ülkelerine ihracatta 
kapıları ilk açan sektör olan Türk tekstil 
sektörü, ABD ile yürütülen STA müzakere-
lerinde de Türkiye’nin önünün açılmasına 
öncülük yapacaktır. Tekstil sektörü olarak 
Türkiye’nin AB ve ABD ile yapılacak bu 
STA’da yer alması gerektiğine inanıyor ve 
bu konuyu dikkatle takip ediyoruz.  Bu-
gün siz AIUFFASS temsilcilerinden de, 
Türkiye’nin AB ile eş zamanlı olarak ABD 
ile STA imzalaması konusunda, Türk teks-
til ve konfeksiyon sanayisine desteklerini 
devam ettirmesini temenni ediyorum. 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kut-
layacağımız 2023’te, tekstilde 20 milyar 
dolar; hazır giyim ve konfeksiyonda 60 
milyar dolar olarak toplamda 80 milyar 
dolar değerinde ihracat yapmayı hedefle-
mekteyiz” dedi. 

GAIL W. STRICKLER
ABD Ticaret Temsilciliği
Tekstil Sorumlusu

İstanbul’un üçüncü kez ev sahipliği 
yaptığı AIUFFASS Kongresi’ne tekstil 
firmaları yoğun ilgi gösterdiler.
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İTHİB VE TETSİAD,

İTHİB’in Sektör Buluşmaları adı 
altında gerçekleştirdiği Ortak Akıl 
Toplantıları’nın 8’incisi BATİAD ile 

gerçekleşti. Sektör liderlerinin Titanic 
Hotels İstanbul’da bir araya geldiği top-
lantıda; marka sayısının artırılmasından 
düzenli elektrik faturası ödeyen tüketicile-
re haksız şekilde kayıp-kaçak bedellerinin 
yansıtılmasına, yerel markaların AVM’ye 
alınmasının zorunlu tutulması gerekliliğin-
den İran’a yönelik girişimlerin artırılma-
sına dair birçok konu ele alındı. En büyük 

ihracat pazarlarımız olan Avrupa Birliği ve 
Rusya pazarlarının özellikle mercek altına 
alındığı sunumda, İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle tarafından Rusya Federasyonu’nda 
yaşanan sorunların bu ülkeye yönelik ihra-
catın yüzde 25 düşmesine neden olduğu ve 
bu pazarda böylesine ciddi sorunlar ortaya 
çıkmasa ihracatın 10 milyar dolara ula-
şabileceği ifade edildi. BATİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Aydın Erten de BATİAD 
ile İTHİB arasında kurulan bağdan mem-
nuniyetini dile getirerek 11 Şubat tarihinde 

gerçekleştirilen defilenin BATİAD açısın-
dan önemini vurguladı ve destekleri için 
İTHİB Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini 
dile getirdi. BATİAD’ın dinamizminin, 
farklılığının, sürekli yeni fikirler ortaya 
koymasının ve heyecanının sektör açı-
sından önemini vurgulayan İsmail Gülle, 
İTHİB ile BATİAD arasındaki ilişkileri 
ne derece önemsediklerini vurguladı. Öte 
yandan sektör olarak ciddi sorunlar ile 
karşı karşıya kalındığını belirten İsmail 
Gülle, bunların başında ise şirket ömür-

lerinin kısalığının geldiğini, ikinci nesile 
bile aktarılamayan bilgi ve tecrübenin yani 
know-how’ın aslında ne denli büyük bir 
israf olduğunu ifade etti. Gülle, “Ülke ola-
rak ticaret yapış şeklimizi değiştirmemiz 
gerekiyor. Kaynaklarımızı harcama konu-
sunda bu kadar hoyrat olmaya hakkımız 
yok” dedi. Konuşmaların ardından söz 
alan BATİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve 
dernek üyesi firma temsilcileri sorunlarını 
dile getirerek çözüm konusunda İTHİB’in 
desteklerini talep ettiler. 

İTHİB Başkanı İsmail Gülle ve TET-
SİAD Başkanı Yaşar Küçükçalık’ın 
Başkanlığında gerçekleşen toplan-

tıda, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
sektör ileri gelenleri, sektörü A’den Z’ye 
ele aldı ve karşılıklı istişarelerde bulun-
du. Polat Renaissance İstanbul Hotel’de 

gerçekleşen 9. Ortak Akıl Toplantısı, 
tekstil sektörünün ihracatı ve gelişimin-
de ev tekstili sektörüne düşen pay, sek-
törün gelişimi için neler yapılabileceği, 
ihracatta hangi pazarlara odaklanmanın 
Türk tekstil sektörünü büyüteceği gibi 
konular ele alındı. İTHİB Başkanı İsmail 

İTHİB, Ortak Akıl Toplantıları’nın 8’incisini BATİAD ile gerçekleştirdi. Sektör liderlerinin 
bir araya geldiği toplantıda, sektörün ihracatına dair gelecek stratejileri saptandı.

İTHİB, Ortak Akıl Toplantıları’nın 9’uncusunu 
TETSİAD ile gerçekleştirdi. Ev tekstil sektörünün 
temsilcileri ile bir araya gelinen toplantıda, 
sektör detaylı olarak ele alındı ve karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

ORTAK AKIL TOPLANTILARI’NDA
8’İNCİ DURAK BATİAD

mak önemli. Burada altını çizmek istedi-
ğim bir diğer nokta ise ithalat yasakları. 
Yerli üretimin desteklenmesi için önemli 
olan bu durum karşısında ithalatımız 
2012’de yüzde 27 oranında düşmüşken, 
2014’te 5,2 milyar dolar ile yeniden yük-
selmiş durumda. Bu oran, artma yerine 
azalmalı.” dedi.
Tüm katılımcıların söz almasıyla, sektör 
sorunlarının değerlendirildiği toplantıda 
ortak kararlar alınarak, sektör yol hari-
tası belirlendi.

Gülle, sektörle ilgili genel sayısal verileri 
paylaştıktan sonra, şu bilgileri aktardı: 
“Türkiye tekstilde, dünyanın 6. büyük 
ihracatçısı. Ev tekstili sektöründe ise 
dünyanın 4. büyük ihracatçısı. Ev tekstili 
ihracatımızın değeri 2,1 milyar dolar. 
Son dönemlerde komşularımızdaki ka-
rışıklıklara rağmen sektör ihracatımız 
yüzde 6 büyüdü. Ancak ülkeler bazında 
2013’ten 2014’e bazı değişiklikleri size 
aktarmak isterim. Rusya’daki karışıklık 
nedeniyle ihracatımızda yüzde 25 dü-
şüş görünüyor. İtalya’ya yüzde 5 artış, 
Almanya’ya yüzde 1 artış, İngiltere’ye 
yüzde 14 artış ve İran’a da yüzde 42 artış 
yaşandı. Burada da görülüyor ki İran 
pazarına odaklanmak gerekli. 80 mil-
yonluk bu nüfusun ihtiyaçları da yüksek. 
Ticari heyetlerimizle birlikte siyasi hava-
nın da iyi olduğu bu ülkeye yatırım yap-

EV TEKSTİLİNİN
YOL HARİTASINI ÇİZDİ

9

8

Ortak Akıl

Ortak Akıl

Toplantısı

Toplantısı
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Ortak Akıl Toplantısı’nın açılışında 
konuşan TGSD Başkanı Şeref 
Fayat, tekstil sektörü ile benzer 

sıkıntıları yaşadıklarını, ancak diyalog 
eksikliği yüzünden çözüme ulaşmakta 
sıkıntıların yaşandığını ifade etti. Toplan-
tıda konuşan İTHİB Başkanı İsmail Gülle 
ise 2015’in zor bir yıl olacağını belirterek, 
kavga ile geçirecek zamanlarının olma-

dığını söyledi. Türkiye’nin ihracat gelir-
lerini artırmak için aynı yere vurarak bir 
kazanım elde etmek zorunda olduklarını 
anlatan Gülle, “Ortak Akıl Toplantılarında 
sektörümüzün sivil toplum kuruluşlarıyla 
bir araya gelip onları dinliyoruz. Mevcut 
durum tespiti yapıyoruz. Amacımız zor ve 
gerilimli geçen bir yılı sektörümüz ve ül-
kemiz adına kazanca dönüştürmek” dedi.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle Başkanlı-
ğında İTHİB Yönetim Kurulu Üyele-
ri, LASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri 

ile 11. İTHİB Ortak Akıl Toplantısı’nda bir 
araya geldi. İTHİB Başkanı Gülle konuş-
masında; Rusya ağırlıklı olmak üzere ti-
cari ilişkiler içerisinde oldukları ülkelerin 
değerlendirmesini yaptı. Gülle sözlerine: 
“Laleli’de siz iş adamlarına yardımcı olan 
bir LASİAD var. Hepimiz burada mevcut 
sorunları aşmanın yöntemlerini bulmak 
için bir aradayız. Bu konuda LASİAD’ın 
dostluğu bizler için çok önemli” şeklinde 
devam etti. Toplantıda İTHİB tarafından 
Türkiye Ticaret Analizi ve Hedef Pazarlar 
üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Su-
numda; AB’de Türkiye, ABD’de Türkiye 
başlıkları altında ticaret değerlendirmele-
ri yapıldı. Çeşitli sektörlerin ihracat yüz-
deleri üzerinden elde edilen sayısal veri-
ler ile Türk ekonomisindeki değişen tablo 
incelendi. “Gelecek Vaat Eden Pazarlar  
İran” ve “Rusya’ya İhracatta Çözüm Öne-
rileri” başlıklarıyla, İran ticari pazarı ve 
Rusya krizi de değerlendirildi.

Sektör, Rusya krizi için toplandı 
LASİAD ve İTHİB işbirliği ile organize 

edilen Ortak Akıl Toplantısı’nda alınan 
kararlar, daha sonra sektör dernekleri ve 
temsilcileri ile görüşüldü. İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle Başkanlığında Dış Ticaret 
Kompleksi’nde gerçekleştirilen ve İT-
HİB Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlık 
yaptığı toplantıya, İTHİB Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, BATİAD, OTİAD, LASİAD, 
ÖRSAD, TETSİAD, MESİAD ve TTTSD 
yetkilileri katıldı. Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan İTHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Gülle, “LASİAD ile yap-
tığımız toplantıda Giyasettin Eyyüpkoca 
Rusya’daki krizi aşmak üzerine hepimizin 
dahil olabileceği bir çözüm önerisi sundu. 
Sunulan bu projeyi değerlendirmek üzere 
buradayız. Sorunları hep konuşuyoruz 
ancak çözüm önerilerini daha sık konuş-
malıyız. Rusya’da tekstil ihracatçıları ile 
bir araya gelip, söz konusu sorunları ye-
rinde tespit etmek üzere Moskova’ya ya-
pılacak bu ziyaret umarım ki krizi bir par-
ça olsun aşmamızda bizlere fayda sağlar” 
diye konuştu. Gülle’nin konuşmasının 
ardından İTHİB tarafından hazırlanan 
“Rusya ve İran Pazarına Yönelik Ortak 
Akıl Toplantısı” başlıklı sunum gerçekleş-
tirildi.

İTHİB, Ortak Akıl Toplantıları’nın 10’uncusunu hazır 
giyim sektörünün önemli kurumlarından Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği (TGSD) ile gerçekleştirdi. Toplantıda 
Türkiye hazır giyim sektörünün gücünü güçlü tekstil 
altyapısından aldığına vurgu yapıldı. 

İTHİB’in Laleli Sanayici İşadamları Derneği ile yaptığı Ortak Akıl Toplantısı sonucu tekstil sektörünün 
son dönemde büyük sorunlar yaşadığı Rusya pazarına yerinde bir ziyaret kararı alındı. Bu çerçevede 
tekstil ve hazır giyim sektöründen kurumlar ile de görüş alışverişi yapıldıktan sonra Rusya’ya 
sorunların yerinde tespiti için bir ziyaret gerçekleştirildi. 

GÜLLE: KAVGA İLE GEÇİRECEK ZAMANIMIZ YOK

15 kişilik heyet Rusya’da 
Yapılan toplantılar sonucunda 2 - 4 
Nisan 2015 tarihleri arasında İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle başkanlığında BA-
TİAD, LASİAD, MESİAD, OTİAD VE 
TETSİAD Başkan, Başkan Yardımcısı ve 
temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir he-
yet ile Rusya Federasyonu’na bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Çok yoğun bir program 
çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretin 
son derece faydalı geçtiği kaydedildi.  

RUSYA’YA UZANDI

Tekstil sektörünün en önemli ihracat 
pazarlarından Rusya Federasyonu’nda 
karşılaşılan sorunlara yerinde çözüm 
arandı. Ziyaret kapsamında Mosbuild 
Yapı ve Dekorasyon Fuarı ziyaret edile-
rek Türkiye’den fuara katılım sağlayan 
firmalar ziyaret edildi. Türkiye’den fir-
maların Rusya pazarında karşılaştıkları 
sorunlar yerinde dinlenerek, çözüm 
önerileri firmalar ile değerlendirildi. Fu-
ar ziyareti sonrasında Moskova Ticaret 

İTHİB, ORTAK AKIL İLE

10
Ortak Akıl
Toplantısı

11
Ortak Akıl
Toplantısı

23 Mart 2015 sektör dernekleri ile 
Rusya krizine yönelik toplantı

18 Mart 2015 İTHİB-LASİAD 
Ortak Akıl Toplantısı

3 Nisan 2015 Rus–Türk İşadamları 
Birliği ile yapılan toplantı
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Son derece sıcak ve verimli bir or-
tamda gerçekleşen toplantıda Türk 
tekstil sektörünün dünü, bugünü 

ve yarını konuşularak, sektör temsilcile-
rinin karşı karşıya olduğu sorunlar dile 
getirildi, sorunların çözümü ve iş akış 
süreçlerinde geliştirmeler için görüş 
alışverişi yapıldı. İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle tarafından açılış konuşması yapılan 
toplantıda yaşanan son gelişmeler değer-

lendirilirken ihracat üzerindeki parite et-
kisine vurgu yapıldı. Açılış konuşmasında 
ayrıca “Yan sanayi olmadan tam sanayi 
olmaz” mottosundan hareketle ikili ve çok 
taraflı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 
faaliyetlere hız verildiği ifade edilerek, 
tekstil ve hammaddeleri sektörü ile kon-
feksiyon yan sanayi sektörü özelinde ki-
logram bazında ihracat değerinin arttırıl-
ması zorunluluğuna dikkat çekildi. İTHİB 

Başkanı İsmail Gülle ayrıca Türkiye’de 
ihracatın yüzde 66’sının mal mukabili 
olarak yapıldığı gerçeğine dikkat çekerek, 
bu yöntemin ödeme şekilleri arasında 
tartışmasız en riskli yöntemlerden biri 
olduğunu vurgulayarak tekstil sektörünü 
bu yöntemden uzaklaşmaya davet etti. 
Yeni Türk Ticaret Kanununun etkilerinin 
kuvvetli bir şekilde hissedildiği günümüz 
iş dünyasında rekabet şartlarının değiş-

tiğini, rekabetin fiyattan hizmet ve ürün 
kalitesine doğru evrildiğini ifade eden İs-
mail Gülle, istihdam ve enerji üzerindeki 
ilave maliyetleri bertaraf etmek için kamu 
kurumları nezdinde yapılan girişimlerden 
bahsetti. İsmail Gülle ayrıca henüz yasa-
laşan Türkiye Ticaret Merkezleri uygula-
masının sektör açısından sağlayabileceği 
avantajlardan bahsederek firmalarımıza 
konu hakkında bilgi verdi.

YAN SANAYİ OLMADAN TAM SANAYİ OLMAZ
İTHİB, Ortak Akıl Toplantıları’nın 12’ncisini Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) ile 
gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye’nin güçlü tekstil ve yan sanayi altyapısına sahip olduğu 
vurgulanarak sektörün geleceği için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. 

Müşavirini de ziyaret eden heyet, Baş-
müşavir ve Müşavirler ile tekstil sektö-
rünün temsilcilerinin bir araya gelmesini 
sağladı. Programın üçüncü ayağı kapsa-
mında Moskova Ticaret ve Sanayi Odası 
Uluslararası ve Bölgesel İşbirliği Bölümü 
Sorumlusu ve Başkan Yardımcısı ile bir 
araya gelinerek ikili işbirliği imkânları 
değerlendirildi. 

“Devlet, Rusya’da ihracat 
konusunda taraf olmalı”
Rusya’ya yaptıkları ziyareti değerlendiren 
İsmail Gülle, “Rusya pazarı sektörümüzün 
uzun yıllardır faaliyet gösterdiği ve başarılı 
olduğu bir pazar. Bu pazarı kaybetmek is-
temiyoruz. Burada yaşanan olumsuzluklar 
doğrudan tüm sektörü etkiler. Şu an için 
kriz dip yaptı, artık devlet desteğiyle krizin 
fırsatına odaklanmalı. Rusya pazarının ge-
leceğine inanıyoruz” diye konuştu. İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, ihracatın düşmesine 
sebep olan sorunların çözümünde devletin 
katkısına dikkat çekerek, “Rusya krizinde 
devlet taraf olacaksa şimdi tam zamanı. 

Tercihli Ticaret Anlaşması bir yol hari-
tası olmalı” dedi. Rusya’da yerleşik Türk 
firmalarının bir anda artan maliyet ve 
kur etkisiyle ettikleri zararı, kısa vadeli 
çözümlerle gidermeye çalıştıklarını söyle-
yen Gülle, Rusya ile yapılacak bir tercihli 
ticaret anlaşmasının, iyi bir yol haritası 
olacağını ifade etti. Rus - Türk İşadamları 
Birliği (RTİB) ile yapılan toplantıya RTİB 
Yönetim Kurulu ile Rusya’da tekstil sek-
töründe faaliyet gösteren perakende ve 
toptan ticaret temsilcileri katılım sağladı. 
Rusya Federasyonu’nda yaşanan sorun-
ların ve çözüm önerilerinin detaylı bir 
şekilde ele alındığı toplantı neticesinde iki 
somut önerinin Ekonomi Bakanlığımız ile 
paylaşılması kararı alındı. Bu kararlardan 
biri 2010/6 sayılı Devlet Destekleri kap-
samındaki limitlerin arttırılması iken bir 
diğeri ise Rusya Federasyonu genelinde, 
Moskova dışındaki küçük ve orta ölçekli 
şehirlerde de Türk tekstil ve hazır giyim 
ürünlerinin Rus tüketicilere tanıtılması 
için özel tanıtım faaliyetlerinin düzenlen-
mesi oldu. 

12
Ortak Akıl
Toplantısı

Fuar ziyareti sonrasında Moskova Ticaret Müşaviri’ni de ziyaret eden heyet, 
Başmüşavir ve Müşavirler ile tekstil sektörünün temsilcilerinin bir araya 
gelmesini sağladı.

Mosbuild Yapı ve Dekorasyon Fuarı ziyaret 
edilerek Türkiye’den fuara katılım sağlayan 
firmalar ziyaret edildi.

22 Nisan 2015 tarihinde İTHİB Yönetim Kurulu ve 
Örme Sanayicileri Derneği üyeleri Rusya’da yaşanan 
son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. 
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İTHİB, GELECEĞİN TASARIMCILARINI 

10’uncusu düzenlenecek İTHİB Kumaş Tasarım 
Yarışması kapsamında, Başkan İsmail Gülle ve 
modacı Hakan Akkaya, İstanbul Teknik, İstanbul 
Aydın, Marmara, Yeditepe ve Mimar Sinan 
üniversitelerinde gençlerle buluştu.

ÜNİVERSİTELERDE ARIYOR

numlarıyla öğrencilere hem yarışma hak-
kında hem de nasıl bir yol izleyecekleri 
noktasında bilgi verirlerken, yarışmanın 
kendilerine sağlayacağı avantajlar konu-
sunda da yol gösterici oldular. 

“Gençlerin fark edilmelerini 
istiyoruz”
Yarışmanın tanıtımları kapsamınca İstan-
bul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nde konuşan İTHİB Başka-
nı İsmail Gülle, İTHİB Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın tekstil sektörü etrafında 
genç ve dünyaya entegre bir tasarımcı 
profili oluşturmak için yola çıktığını ifade 
ederek, “Bu yıl onuncusunu düzenle-
yeceğimiz yarışmamız şimdiden bütün 
üniversitelerimizin tasarım bölümlerinde 
büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışma-
ya katılan gençleri ödüllendirdikten sonra 
terk etmeyen bu organizasyon, onları sek-
törümüzün önemli fuarlarına götürüyor, 
yabancı dillerini geliştirmeye çalışıyor. Bi-
zim bu ciddi ve profesyonel yaklaşımımız 
üniversitelerde de karşılık buluyor. Biz bu 
yarışmalarla gençlerin sektör tarafından 
fark edilmelerini istiyoruz. Sizlerin ka-
tılımını ve ilgisini çekmeyi hedefliyoruz. 
Tasarımcıların yeni yüzlere ve kumaşlara 
ihtiyacı var ve o yüzler sizlersiniz. Biz bu 
organizasyonlarla, sayenizde uluslarara-
sı arenada da olmak istiyoruz” şeklinde 
konuştu. Türkiye’nin en önemli özel ve 
devlet üniversiteleri ile yarışma için tanı-
tım organizasyonları yaptıklarını söyle-
yen İsmail Gülle, “Salonlara sığmıyoruz. 
Rektör düzeyinde ağırlanıyoruz. Bundan 
daha mutluluk verici bir şey olabilir mi? 
Demek ki çıktığımız yoldan sapmamışız. 
Demek ki isteyince oluyormuş. Bu semi-
nerler bize bunu gösterdi. Öncelikle genç 
tasarımcılara, sonra elbette üniversiteleri-
mizin değerli akademisyenlerine teşekkür 
ediyorum” dedi.
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SAHİBİ
İTHİB adına Başkan İsmail Gülle

T ürkiye’nin en yetkin üniversite-
lerine 10. Kumaş Tasarım Yarış-
ması için tanıtım ziyareti gerçek-

leştiren İTHİB, Türkiye’nin genç yete-
neklerine seslendi. Bu yıl 10’uncusu dü-
zenlenecek olan geleneksel İTHİB Kumaş 
Tasarım Yarışması’nın tanıtımı, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üni-
versitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde 
yapıldı. İlginin oldukça yoğun olduğu ve 
rektör düzeyinde katılımların gerçekleşti-
ği tanıtım etkinliklerinde İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle ve Modacı Hakan Akkaya su-

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR
ÜNİVERSİTESİ



İşten ayrılmaların veya çıkartılmala-
rın ardından birçok işveren ve işçi 
kendilerini mahkemelerde bulabi-

liyor. Kimi işçinin veya işverenin haklı 
olduğu davalarının yanı sıra haklı olduğu 
halde haksız konuma düştükleri davalar 
da yok değil. Bunun sebebi ya uygulama-
daki esasların bilinmemesi ya da mah-
kemeye yeterli delillerin sunulmaması 
olarak ifade ediliyor. Son dönemlerde 
yükseliş gösteren bu durumun, her iki 
taraf için de detayları bilinmemekte. 
Yani hem işçi hem de işveren tam mana-
sıyla haklarını bilmiyor. Bu konuya açık-
lık getirilmesi, firmaları bilgilendirmek 
amacıyla İHKİB ve İTHİB’in işbirliğinde 
“İşveren Sorunlarının İş Hukuku ve Yar-
gıtay Kararları Işığında Değerlendirilme-

İşçi ve işveren arasında yaşanılan sorunlar, 
çoğu zaman can sıkıcı bir hal alabiliyor. 
Mahkemeye taşınan birçok dava, istenildiği gibi 
neticelenmiyor. Bu kimi zaman esasların yerine 
getirilmemesi olurken kimi zamanda hakların 
bilinmemesinden kaynaklanıyor. 

İŞÇİ DE İŞVEREN DE 
HAKLARINI BİLMİYOR

İş hayatında sıklıkla karşılaşılan işçi-iş-
veren ilişkilerindeki davaların birtakım 
anlaşmazlıklara sebep olduğunu söyleyen 
İTHİB Başkanı İsmail Gülle, işverenin 
de mutlaka eksikliklerinin olabileceğini 
ifade ederek, “Türkiye zenginleşebilir 
ama adalet yoksa bu bir şey ifade etmez. 
Güvenli bir hukuk, iyi bir adalet herkese 
lazım olan bir şey” dedi. 

İstikrarlı iş hukuku
mevcut değil
Yargıtay’da iş hukukuna bakan üç daire-
den farklı kararların çıkabileceğini belir-
ten konuşmacılar, dolayısıyla istikrarlı 
bir iş hukukunun şu anda mevcut olma-
dığına dikkat çektiler. Firmaların mah-
kemelerde sadece beyanda bulunmaları 
ve delil sunmamalarının çoğunlukla 
aleyhlerine sonuçlandığını vurgulayan 
konuşmacılar, bu durumun sıklıkla ya-
şandığına da vurgu yaptılar. İşyerlerinde 
sigara içme saatlerinden, içilecek yerin 
tayin edilmesine kadar her şeyin yazılı 
bir şekilde işçiye beyan edilmesi ge-
rektiği paylaşıldı. İşverenin çoğunlukla 
düştüğü hata işçinin içinde bulunduğu 
durumun yapacağı işi aksatıp aksatma-
dığına bakmadan sonuca varmak isteme-
sidir. Durum işi aksatmadığı halde dava 
işverenin aleyhine sonuçlanır. İşveren 

• İşin veya iş ortamının işçinin sağlığı için tehlikeli olması, 
• İşverenin işçiyi yanıltması; işe alınırken iş koşulları hakkın-
da söylenenler ile daha sonra yapılanlar arasında fark olması,
• İşverenin işçinin şeref ve namusuna dokunacak sözleri, cin-
sel veya psikolojik tacizi,
• İşverenin sataşması,
• İşverenin ücret ödememesi, sigorta  pirimlerinin asgari ücret 
üzerinden yatırılması vb.

• İşçinin işverene veya işverenin başka bir işçisine cinsel taciz-
de bulunması, sataşması, 
• İşçinin müşteri sırlarını başkasına aktarması, 
• İşçinin hatalı üretimi fark edip üretime devam etmesi, 
• İşçinin işverene, ailesine veya işvereni temsil eden görevliye 
(müdür, vardiya şefi vb.) yaptığı hakaret 
• İşçinin indirime giren ürünün indirime girmeden kendisine 
saklaması vb.

İşçinin haklı fesih hakları İşverenin haklı fesih hakları

si” semineri düzenlendi.
Dış Ticaret Kompleksi’nde 21 Mayıs 
Perşembe günü düzenlenen seminerin 
konuşmacıları arasında; Onursal Yargı-
tay Üyesi Avukat Ali Turhan, Yargıtay 
9.Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Dr. 
Mustafa Akılıçoğlu, Yargıtay 9.Hukuk 
Dairesi Tetkik Hakimi Cem Çelik, Yargı-
tay 22.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Ali 
Bulut yer aldı. Kıdem tazminatlarından 
iş sözleşmesinin sona ermesine, haklı 
fesihlerden iş yerlerindeki uygulamalara 
kadar birçok konunun detaylandırıldığı 
seminere İHKİB Başkanı Hikmet Tanrı-
verdi, İTHİB Başkanı İsmail Gülle, İD-
MİB Başkanı Mustafa Şenocak ve Birlik 
üyelerinin yanı sıra birçok firma katılım 
sağladı.

ve işçinin karşılıklı anlaşmalarıyla iş 
sözleşmesini sona erdirmelerine ikale-
bozma sözleşmesi denir. İkalenin geçerli 
olabilmesi için makul yarar kavramına 
başvurulmaktadır. 

İşçinin ve işverenin
haklı fesih hakları 
Haklı fesih ise taraflardan birinin davra-
nışı üzerine taraflar arasındaki güvenin 
çökmesi demektir. İki tarafın burada 
haklarını bilmemesi açılan davaların ço-
ğu zaman lehlerinde kararın çıkmaması 
ile neticeleniyor. İşverenin haklı fesihleri 
arasında işçinin işverene yaptığı hakaret 
haklı feshine olanak sağlar. Bu durum sa-
dece işverene değil, aynı zamanda vardi-
ya şefine ve müdüre hakaret edilmesi de 
bu durumun içinde değerlendirilir. Yine 
burada yargıtayın uygulaması geniştir. 
İşverenin eşine yönelik bir hakareti de 
haklı fesihe dahil eder. İşçinin işverene 
veya işverenin başka bir işçisine cinsel 
tacizde bulunması, sataşması haklı fesih 
imkanı veren durumlar arasında yer alı-
yor. İşçinin müşteri sırlarını başkasına 
aktarması, hatalı üretimi fark edip üreti-
me devam etmesi, indirime giren ürünün 
indirime girmeden kendisine saklaması 
gibi benzer durumlar işverenin haklı fes-
hine imkan veren durumlardır.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle, işverenin 
de mutlaka eksikliklerinin olabileceğini 
ifade ederek, “Türkiye kalkınabilir, çok 

zenginleşebilir ama adalet yoksa çok 
fazla bir şey ifade etmez” dedi.

Onursal Yargıtay Üyesi Avukat
Ali Turhan

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Onursal 
Başkanı Dr. Mustafa Akılıçoğlu

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi
Tetkik Hakimi Cem Çelik

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi
Tetkik Hakimi Ali Bulut


