
Tekstil sektörünün yaratıcı gücünün 
yükselmesine, özgün tasarımlar ya-
ratma ve satma isteklerinin güçlen-

dirilmesine katkı sağlayan İTHİB Kumaş 
Tasarım Yarışması’nın 10’uncusu görkemli 
bir final ile Çırağan Sarayı’nda düzenlen-
di. İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması Jüri-
si tarafından belirlenen 10 tasarımcı adayı 
“Yine Yeni Yeniden Tasarla” yarışma mot-
tosu ile dizayn ettikleri kumaşları sergiledi. 
Finalde, 10 finalistin üretilen altı tasarımı 
özel bir sunum ile yerli ve yabancı basın 

mensupları ve akademisyenler ile 
tekstil sektörüne yön veren İTHİB 
üyelerinden oluşan jüriye ve seçkin 
davetlilere sunuldu. Finale kalan 
10 tasarımcının ürettiği kumaşlar, 
ünlü modacı Hakan Akkaya’nın 
düzenlediği bir defilede sergilen-
di. İş, moda ve sanat dünyasın-
dan oluşan jürinin değerlendir-
mesi sonucunda genç tasarımcı 
Kenan Saatçioğlu’nun tasarımları 
birinci oldu.

TE    PORT
SAYI: 09

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

İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması, ilk günün heyecanı ile 10’uncu yıl final 
gecesinde konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Onlarca genç ismi sektöre 
kazandıran etkinlik, üretimden modaya giden yolun köprüsü konumunda. 

Her zaman söylüyoruz; Türkiye büyük 
bir ülke, gücü her zorluğa yeter. Halkımız 
tarihinden aldığı feraseti ve dirayeti ile 
zorluklarla baş etmesinin yolunu bir bi-
çimde bulur.
Ülkemiz Haziran seçimlerinden sonra zor 
bir beş aylık dönem geçirdi. Gelişmeleri 
her zamanki gibi iyi okuyan Türk Halkı, 
Kasım seçimlerinde ortaya koyduğu ira-
deyle belirsizlik sürecini bitirdi.
Belirsizlik ortamı tüm yurtta olduğu gibi 
ekonomide de bazı sıkıntıları beraberin-
de getirmişti. Halkımız oylarını yeniden 
tek parti hükümetinin iktidara gelmesi 
ve güçlü bir şekilde ülkeyi yönetmesi 
yönünde kullandı. Türkiye’de artık yeni 
bir dönem başladı ve dört yıl süreyle Ah-
met Davutoğlu yeniden Başbakan olarak 
görevine devam edecek. 
Artık elbirliği ile ülkemizi mutlu müref-
feh ve gelişmiş bir ülke haline getirmek 
için çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişi 
geçmişte bırakıp, yarın taze bir başlangıç 
yapmanın zamanıdır. Seçim sonuçlarının 
ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını 
dilerim.
Ülkemizin tekstil sektörünü temsil eden 
çatı kuruluşu İTHİB, yeni dönemde de 
ihracatı geliştirme yolunda üstüne düşen 
görevi yerine getirmeye devam edecek-
tir. Bu yıl 41’inci yılını kutlayan İTHİB, 
ihracatı markalaşma ve tasarım yolunda 
ileriye taşıyan en önemli etkinliği Kumaş 
Tasarım Yarışması’nda da 10’uncu yılını 
büyük bir coşkuyla kutladı.
İnovasyona yatırım yapan İTHİB, genç 
ve dinamik moda tasarımcılarını keşfet-
mek üzere sürdürdüğü Kumaş Tasarım 
Yarışması’nın 10’uncu yılında yeni logo-
sunu da tanıtarak taçlandırdı. 
Yeni logomuzla, yeni 10 yıllara diyerek; 
ülkemiz için gelecek dönemin hayırlı ol-
masını, ihracatçılarımızın da başarılı bir 
2016 yılı geçirmelerini temenni ederim. 

BAŞKAN’DAN
İSMAİL GÜLLE

İTA’DA ALMANLARLA
DEV AR-GE İŞBİRLİĞİ

İRAN’A İHRACATI
İKİYE KATLAYACAĞIZ

YENİ BİR BAŞLANGICIN 
ZAMANIDIR

İmzalanan protokolle nihayete eren İTA A.Ş.’nin kuruluşu ih-
racatçı birlik başkanlarının katılımıyla start aldı.
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YAŞINDA
KUMAŞIMIZ 
ARTIK DAHA DA SAĞLAM

Gecede konuşan 
İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle, “Bu yarışmanın 
10’uncusunu yapmak 
bizim için çok önemli. 
Ama asıl önemli 
olan bu 10 yıllar 
içerisinde 10’larca 
öğrencimizi bu 
sektöre kazandırmış 
olmanın mutluluğunu 
yaşamak. Çok 
mutluyuz, 
gururluyuz.”



3

Tekstil sektörünün yaratıcı gücünün 
yükselmesine, özgün tasarımlar ya-
ratma ve satma isteklerinin güçlen-

dirilmesine katkı sağlayan İTHİB Kumaş 
Tasarım Yarışması’nın 10’uncusu görkem-
li bir final ile Çırağan Sarayı’nda düzen-
lendi. İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması 
Jürisi tarafından belirlenen 10 tasarımcı 
adayı “Yine Yeni Yeniden Tasarla” yarış-
ma mottosu ile dizayn ettikleri kumaşları 
sergiledi. Finalde, 10 finalistin üretilen altı 
tasarımı özel bir sunum ile yerli ve yaban-
cı basın mensupları ve akademisyenler ile 
tekstil sektörüne yön veren İTHİB üyele-
rinden oluşan jüriye ve seçkin davetlilere 
sunuldu. Finale kalan 10 tasarımcının 
ürettiği kumaşlar, ünlü modacı Hakan 
Akkaya’nın düzenlediği bir defilede ser-
gilendi. İş, moda ve sanat dünyasından 
oluşan jürinin değerlendirmesi sonucun-
da genç tasarımcı Kenan Saatçioğlu’nun 
tasarımları birinci oldu. TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, İSO Meclis Başkanı 
Zeynep Bodur Okyay, tekstil sektörünün 
duayenlerinden Halit Narin de katıldığı 
ödül töreninde Ufuk Akkaya ikinci, Didem 
Taşdemir ise üçüncü oldu. Katılımcılar ya-
rışmaya dokuma, örme, baskı ve dokusuz 
yüzeyler olmak üzere dört üretim tekni-
ğinden en fazla ikisiyle katılabilecek. 10 
finalist; Ayşe Şahin, Bahriye Ölmez, Büşra 
Balota, Didem Taşdemir, Evrim Terkeşli, 
Kenan Saatçioğlu, Nilufer Ünay Çubukcu, 
Reyhan Polat, Serap Aydemir, Ufuk Ak-
kaya oldu. Jüride tekstil sektörünün önde 
gelen isimlerinden Süleyman Orakçıoğlu, 
Ekrem Akyiğit ve Tamer Pala gibi isim-
lerin de yer aldığı yarışmada birinci olan 
tasarımcı 20 bin lira para ödülünün yanı 
sıra, Ekonomi Bakanlığı desteği ile yurt 
dışında eğitim imkânı ve altı ay yabancı 
dil eğitim hakkı kazandı. Yarışmada ikin-
ciye 10 bin, üçüncüye de 5 bin lira para 
ödülü verildi. Dereceye giren yarışmacılar 
ayrıca İTHİB tarafından dünyanın en 
prestijli fuarı olan Première Vision Paris’e 
gitme şansına da sahip oldu.

Yarışma sektöre 10’larca isim 
kazandırdı
Yarışmanın finalinde konuşan İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, ayrı bir heyecan 

İTHİB’in sektöre yönelik bu gurur verici etkinliğinde iş ve moda dünyasından yüzlerce isim bir araya geldi. 

İTHİB’in yeni logosunu da tanıtan İsmail Gülle, “Tekstil sektörü olarak ‘Göze hitap 
ediyoruz, dünyanın gözbebeğiyiz’ dedik ve bunu da logomuza yansıttık” dedi.
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Bengü, Siren Ertan, Ivana Sert, Cengiz Abazoğlu, Eda Güngör, Süleyman Orakçıoğlu,
Ekrem Akyiğit gibi isimler yarışmanın jürisinde yer aldı. 

Tekstil 
sektörünün yaratıcı 

gücünün yükselmesine, 
özgün tasarımlar yaratma 

ve satma isteklerinin 
güçlendirilmesine katkı 

sağlayan İTHİB Kumaş Tasarım 
Yarışması’nda, 10 tasarımcı adayı 

“Yine Yeni Yeniden Tasarla” 
yarışma mottosu ile dizayn

ettikleri kumaşları 
sergiledi.
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duyduğunu ifade ederek gençlerin tekstil 
sektörüne katılması adına yarışmaya des-
tek olan tüm isimlere teşekkür etti. Yarış-
manın 10’uncu yılına ithafen 10 rakamına 
vurgu yapan İsmail Gülle, “10 çok önemli 
bir rakam. Takımlarda 10 numarayı özel-
likle belirlemeye çalışırız, çünkü değer-
lidir. Bir insan için deriz ki ‘10 numara 
adam’. Yapılan iş çok iyiyse ‘10 numara iş’ 
deriz. Değer verdiğimizi belirtmek, yapılan 
işin kalitesini belirtmek için 10 rakamını 
kullanırız. Bu yarışmanın 10’uncusunu 
yapmak bizim için çok önemli. Ama asıl 
önemli olan bu 10 yıllar içerisinde 10’larca 
öğrencimizi bu sektöre kazandırmış olma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyuz, 
gururluyuz. Onlar bizim yüzümüzü gül-
dürdü. Çünkü 10 numara işler 10 numara 
adamlarla yapılır” ifadelerini kullandı. 
Tasarım için eğitimin önemine vurgu ya-
pan İsmail Gülle sözlerine şöyle devam 
etti: “Kıymetli hocalarımız da burada. 
Değerli öğrencilerimizi yetiştiren, çocuk-
larımızı emanet ettiğimiz elleri öpülesi öğ-
retmenlerimize de emekleri için teşekkür 
ediyorum. Defilede tüm çalışmaların son 
noktasını görüyorsunuz. Arka tarafta çok 
ciddi bir çalışma hikâyesi var. Bu yarış-
ma bittiği andan itibaren gelecek dönem 
için çalışmaları başlıyor olacak. Koca bir 
fabrikayı bir öğrencinin hayali için ger-
çekleştirmek için hizmetine veren spon-
sorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bir 
araya gelmeden ortaya bir şey çıkmıyor.” 
İTHİB’in yeni logosunu da tanıtan İsmail 
Gülle, “Tekstil sektörü olarak ‘Göze hitap 
ediyoruz, dünyanın gözbebeğiyiz’ dedik ve 
bunu da logomuza yansıttık. Bitti denilen 
sektör on numara işler yapıyor. 10 yıldır 
gençleri sektöre kazandırıyor, Alman teks-
til sektörü ile Ar-Ge de işbirliği anlaşması 
imzalıyor. On numara insanların çalıştığı, 
on numara bir sektörüz. Bunun gururu 
bize yeter” dedi.

Gecede, finalistlere sponsor olan Koçaklar Tekstil, Kipaş Holding, Espe Ömürteks, Mega Tekstil, Köseoğlu Tekstil, Aydın 
Tekstil, Alfateks Tekstil, Migiboy Tekstil, Ankara Tekstil, Öztek Tekstil firmalarına desteklerinden dolayı plaket verildi. 

İsmail 
Gülle: “Günümüz 

bilgi çağında zirvede 
kalıcı olabilmenin yolunun 
inovasyondan geçtiğinden 

hareketle yaratıcı, genç ve dinamik 
moda tasarımcılarını keşfetmek 
üzere 10 yıldır aralıksız olarak 

İTHİB Kumaş Tasarım 
Yarışması’nı

düzenliyoruz.”

Yarışmada 
birinci olan 

tasarımcı 20 bin lira 
para ödülünün yanı sıra, 

Ekonomi Bakanlığı desteği 
ile yurtdışında eğitim imkânı 
ve altı ay yabancı dil eğitim 
hakkı kazandı. Yarışmada 
ikinciye 10 bin, üçüncüye 

de 5 bin lira para 
ödülü verildi. 
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Neon Işıklar
Farklı bir dokunuş, rengini kaybetmemiş ve dinamik bir 
görüntü için… “Neon Işıklar” adı verilen 6 parçalık ku-
maş tasarımı koleksiyonuna, günün çeşitli, zaman dilim-
lerindeki (gündüz ve gece) neon ışık görüntüleri ilham 
kaynağı olmuştur. Armürlü dokuma tekniği ile oluşturu-
lan kumaş tasarımı koleksiyonu, siyah ve beyaz zeminler 
üzerinde birbirinden farklı renklerdeki neon iplikler ve 
çeşitli fantezi malzemelerle kurgulandı. Deneysel bir 
bakış açısıyla, birim-biçim öğelerle oluşturulan kumaş 
koleksiyonunun, özgün giysi tasarımları içerisinde daha 
da değer kazanacağı düşünülüyor.

Kripto
2015/2016 Sonbahar-Kış trendleri için hazırlanan tema-
lara göz attığında, makro temalar içerisinden dikkatini 
çeken ‘sosyal süper kahramanlar’ oldu. Kelime anlamı 
görünmeyen, gizlilik taşıyan ‘kripto’ sözcüğü çıkış nok-
tası oldu. Kripto sözcüğünün ondaki karşılığı ise şehir. 
Şehirler hiç uyumayan her olayı kendi içerisinde yaşayıp 
gizli tutan yerler. Bir de modern şehir hayatının insana 
getirdikleri… Yaşanılan sıkışlık, karmaşa, hız, sürekli ile-
tişim halinde olma hallerini desenlerine yansıtmaya ça-
lıştı. Dijital baskı tekniği uygulanarak hazırlanan kumaş-
lar, hem örme hem de dokuma yüzeylerde hayat buldu. 

Surface Denim
Her zaman stil sahibi bir seçimdir ‘denim’… Kendinizi 
içinde rahat hissedersiniz. Günlük hayatımızda, sıra-
dan veya keyifsiz bir mod içerisinde iken; hepimizin 
derdi bir an önce evimize gitmektir. Yaşam alanlarımız 
hepimizin iç dünyasını yansıtmaktadır. Yaptığım tasa-
rımlarda kot kumaşının sert duruşunu ve patina efektli 
dokuları; günlük hayatımızda vazgeçemediğimiz yaşam 
alanlarımızda hayal ettim.

KENAN
Saatçioğlu
birinci

DiDEM
Taşdemir
üçünci

UFUK
Akkaya

ikinci
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AYŞE ŞAHİN / KOLEKSİYON
BAHRİYE ÖLMEZ / SEZGİSEL VERİ BASKIN
BÜŞRA BALOTA / SEZGİSEL VERİ – BASIN HÜR
DİDEM TAŞDEMİR / SURFACE DENIM
EVRİM TERKEŞLİ / DÖNÜŞÜM- KOZANIN HİKAYESİ
KENAN SAATÇİOĞLU / NEON IŞIKLAR
NİLÜFER ÜNAY ÇUBUKÇU / ÖZGÜR RUH
REYHAN POLAT / HER ŞEYİN ARKHESİ SU’DUR
SERAP AYDEMİR / SEMBOL
UFUK AKKAYA / KRİPTO

10
finalistleri

yılın
‘uncu

Yüzlerce yarışmacının 
arasında ilk 10’a kalan 

finalistler podyuma 
dizayn ettikleri 6’şar 

tasarımla çıktılar.
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GECEYE
10’uncu yılına özel sürprizleriyle konuklara unutulmaz bir gece 
yaşatan İTHİB Kumaş Tasarım Yarışması’na iş, sanat ve cemiyet 
hayatının ünlü isimleri akın etti. Ivana Sert’ten Helin Avşar’a 
kadar birçok ünlü isim o gece finalistlerin tasarımlarını inceledi.

ÜNLÜ AKINI

Bengü

Ekrem Akyiğit

Eylem Şenkal

Ivana Sert

Umut Eker

Sibel Arna

Siren Ertan

Eda Güngör

Helin Avşar

Süleyman Orakçıoğlu

Cengiz Abazoğlu
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ON YILDA 
ONLARCA
GENÇ TASARIMCI...

1. Canan Hancıoğlu 
2. Sema Tunca 
3. Selin Dartar 

birinci
yarışması

altıncı
yarışması

ikinci
yarışması

yedinci
yarışması

dördüncü
Kumaş Tasarım

yarışması

dokuzuncu
Kumaş Tasarım

yarışması

üçüncü
Kumaş Tasarım

yarışması

sekizinci
Kumaş Tasarım

yarışması

beşinci
Kumaş Tasarım

yarışması

onuncu
Kumaş Tasarım

yarışması

1. Gülşah İnan,
2. Fırat Neziroğlu 
3. Arzu Genç 

1. Mehmet Koru
2. Aslıhan Karahan
3. Barış Mavzer

1. Hicran Kiremitçi
2. Elif Burcu Birinci
3. Zeynep Güntaş

İTHİB 
tarafından 2005 yılında 
ilki  “Tex-Style Kumaş 

Tasarım Yarışması” adıyla 
gerçekleştirilen İTHİB Kumaş 

Tasarım Yarışması 10’uncu yaşını 
geride bıraktı. 10 yıl içinde kumaş 

tasarımı konusunda ciddi bir 
farkındalık yaratan etkinlik tekstil 

sektörüne onlarca tasarımcı 
kazandırdı.

1. Esma Çelik 
2. Ahmet Öğünmez 
3. Burcu Özpeker-Ayhan Yetgin

1. Esra Yarar 
2. Mine Beşen
3. Serkan Çağlar

1. Cansu Kasaplar
2. Fatma Ceren Güneş 
3. Neriman Özaslan 

1. İlke Usluca
2. Bahar Meydan 
3. Merve Ulu 

1. Gökçe Özkulak 
2. Uğur Özmiş
3. Seher Süleymanoğlu

1. Kenan Saatçioğlu.
2. Ufuk Akkaya 
3. Didem Taşdemir 

Kumaş Tasarım

Kumaş TasarımKumaş Tasarım

Kumaş Tasarım
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Dört yıl önce çalışmalarına başla-
nılan ve 22 Ekim Perşembe günü 
imzalanan protokolle nihayete 

eren İstanbul Tekstil Araştırma Eğitim ve 
Danışmanlık A.Ş’nin kuruluş protokolü, İs-
tanbul, Akdeniz, Ege, Uludağ ve Güneydoğu 
Anadolu Tekstil ihracatçıları birliklerinin 
katılımıyla start aldı. İTHİB Başkanı İsmail 
Gülle önderliğinde ilerleyen proje, diğer 
birliklerin de katılımıyla yalnızca İstanbul’a 
değil, Türkiye’nin tüm bölgelerine hizmet 
sağlayacak bir mekanizmaya döndü. TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi ve birlik baş-
kanlarının katıldığı imza töreninde ayrıca, 
Tekstil sektöründe Ar-Ge çalışmalarını ar-
tırmak amacıyla Alman Aechen Üniversitesi 
ve Marmara Üniversitesi ile İTA arasında 
işbirliği protokolü de gerçekleştirildi. İmza 
protokolünde; TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, İTHİB Başkanı İsmail Gülle, Akde-
niz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı Zeki Kıvanç, Ege İhracatçı 
Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı ve 
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği Başkanı Sabri Ünlütürk, Aachen 
Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Thomas Gries, RWTH Aachen Üniversitesi 
Tekstil Teknik Enstitüsü Türkiye Sorumlu-
su Bayram Aslan, Kuzey Ren-Vestfalya Eya-
leti Ekonomik Kalkınma Ajansı Temsilcilik 
Müdürü Dr. Adem Akkaya’nın yanı sıra bir 
çok akademisyen de yer aldı.

Proje tüm Türkiye’ye
hizmet edecek
Konuşmasında Türkiye’nin yüzyıllara da-
yanan geleneksel tekstil bilgi ve becerisinin 
varlığına değinen TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, projenin hem üniversite sanayi 
iş birliğini barındırması hem de ihracatçı 
birliklerinin bu proje içinde olmasının Ar-
Ge, inovasyon konusunda sektöre fayda 
sağlayacağını ifade etti. İmza töreninde 
konuşan İTHİB Başkanı İsmail Gülle ise 

Uluslararası işbirliklerinin ilk 
temeli Yunanistan’ın başken-
ti Atina’da gerçekleştirilen 

Cibmat Projesi’nin iyi niyet protokolü 
imza töreni ile atıldı. Cibmat Projesi 
(CIBMat Yunan-Türk Yenilikçi Yapı 
Malzemeleri Merkezi) temel olarak 
Akdeniz havzasında sıkça görülen 
deprem gibi doğal felaketler, artan 
kentleşme ve benzeri konuların sebep 
olduğu yapı endüstrisinde daha sağlam 
alt ve üst yapı ihtiyaçlarına bir çözüm 
arayışı olarak ortaya çıktı. AB Fonları 
ile desteklenmesi beklenen projenin, 
depremler ile birçok insanın hayatını 
kaybettiği Ege’nin iki kıyısında birçok 
canı kurtarması umut edilmekte olup, 
projenin Mart 2016 tarihinde kaynak 
aktarımını başlatarak Ekim 2016 tari-
hinde üretime başlaması hedeflenmek-
te. Proje ile Türkiye ve Yunanistan’da 
teknik tekstil üretim gücünün katlan-
ması, her iki ülke tekstil sanayinin yeni 
ufukların açılması, vizyonların geniş-
lemesi beklenmekte. Projenin imza tö-
renine İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı 

İTA’DA ALMANLARLA
DEV AR-GE İŞBİRLİĞİ

İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM DEPREME 
DAYANIKLI TEKNİK TEKSTİL İLE ATILDI

İTHİB’in önderliğinde Akdeniz, Ege, Uludağ ve Güneydoğu Anadolu Tekstil İhracatçıları Birliklerinin 
ortak olduğu İstanbul Tekstil Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Protokolünde imzalar atıldı. İmza 
töreninde ayrıca, tekstil sektöründe Ar-Ge çalışmalarını artırmak amacıyla Alman Aechen Üniversitesi ve 
Marmara Üniversitesi ile İTA arasında işbirliği protokolü de gerçekleştirildi. 

“Hepimiz katma değerli ihracat, tasarım 
ve Ar-Ge’nin önemini her konuşmamızda 
vurguluyoruz. Bugün bunu gerçekleşti-
recek merkezi alt yapıyı kurmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. 
Projenin sadece İstanbul’a değil, tüm 
birliklere hizmet edeceğini söyleyen İsmail 
Gülle, çok mücadele ettiklerini belirterek, 
“Bundan sonraki süreçte, Türkiye’deki tüm 
tekstil sektörünün bu projeye inanması, 

sahip çıkması gerekiyor” dedi. Projenin 
2023 hedeflerine çok büyük hizmet edece-
ğini söyleyen İsmail Gülle, Türkiye’yi dün-
yadaki değişim ve dönüşümü anlayarak 
hizmet eden bir merkeze dönüştürecekle-
rini belirtti. Ortak hedefler doğrultusunda 
bir araya geldiklerini söyleyen Aachen 
Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Thomas Gries, “Ortak değerlerimiz saygı, 
güven ve mükemmeliyet ve tabii ki birbiri-

ni tamamlayan güçlerimiz ortak yürüdüğü-
müz bu yolun temelini oluşturuyor. Bizim 
iş birliğimiz araştırmayı zenginleştirecek. 
Hem tekstil endüstrisi hem tekstil maki-
neleri yapımı için bu işbirliği önemli. Bu 
işbirliğimizin sonucu bir deniz feneri gibi 
yolumuzu aydınlatacak. İsmail Gülle bu 
işin başındaki isim. Kendisi olmasaydı tüm 
birlikleri bir araya getirmemiz mümkün 
olmayacaktı” dedi.

İsmail Gülle, ATHİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Kıvanç, Marmara Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Mehmet 
Akalın, Aachen Üniversitesi ITA/RWTH 
Enstitü Direktörü Thomas Griess, 
aralarında Yunanistan Sanayi Bakan 
Yardımcısının da bulunduğu birçok üst 
düzey Yunan siyasetçi ve sivil toplum 
örgütü temsilcileri katıldı. İmza töreni 
öncesinde bir konuşma yapan İTHİB 

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
Aachen Üniversitesi, Marmara Üniver-
sitesi ve İTA İstanbul’un ortağı İhracatçı 
Birlikleri (ATHİB, ETHİB, GATHİB ve 
UTHİB) arasında yapılan işbirliğinin sa-
dece iki ülke için değil, bölgesel bir geli-
şim modeli oluşturacağını, depremler ve 
diğer doğal felaketler nedeniyle risk al-
tında olan birçok hayatın teknik tekstil 
ürünleri ile kurtarılacağını ifade etti. 



11

PV PARİS’İN YILDIZI TÜRK KUMAŞI OLDU 

PV İSTANBUL 
HEDEFLERİ AŞTI 

HOME&TEX’TE EV TEKSTİLİ 
GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

TEKSTİLİN GÖZÜ JAPON PAZARINDA

Première Vision Paris Fuarı 15 yılı 
aşkın bir süre önce Türkiye’den 
üreticilerin girmekte zorlandığı bir 

topluluğu simgelerken 2015’in Eylül döne-
minde fuarın tüm bölümlerindeki toplam 
142 katılımcısıyla dördüncü büyük ülke 
katılımını Türkiye gerçekleştirmiş durumda. 
Geçtiğimiz Şubat döneminde Türkiye 118 ka-
tılımcıyla üçüncü sırada yer almıştı.
Fuarın kumaş bölümünde 44’ü bireysel, 
26’sı milli katılım dâhilinde Türkiye’den 70 
firma yer aldı. Fuar idaresinin grup katılım-
larını sınırlama politikası nedeniyle, milli 
katılım çerçevesinde her dönem bir ya da iki 
firma artış gösterebiliyor. Fuara katılan İT-
HİB Başkanı İsmail Gülle etkinlik hakkında 
şunları söyledi: “Première Vision Paris Fuarı 
dünyanın en önemli tekstil fuarları arasında 
bulunuyor. Modanın trendlerinin bu fuarda 
belirlendiğini söyleyebiliriz. Türkiye’den 
26’sı İTHİB milli katılımında olmak üzere 70 
tekstil firmasının böyle önemli bir fuarda yer 
alıyor olması, sektördeki gücümüzü göste-
ren önemli göstergelerden biri. Çünkü fuara 
katılacak firmalara dair kriterlerin çok katı 
olduğunu biliyoruz. Bu anlamda fuara belli 
bir kalite standardını yakalamış firmalar 
kabul ediliyor. Koleksiyon ve yeni tasarımlar 
geliştirenlerin fuara alınması nedeniyle yeni-
liklerin ortaya konulduğu bir ortam burası. 
Bu fuara katılan herkes yeni koleksiyonlar ve 
yeni ürünler hazırlamak durumunda. Katı-
lan kadar katılmak isteyen firmalarımız var. 

Tekstil sektörünün dünyada en önemli buluşma noktalarından biri konumunda olan Premiere Vision Fabrics 
Fuarı bu dönemde yoğun ilgi gördü. Türkiye’den 26’sı İTHİB milli katılımı ile 70 kumaş firmasının katıldığı 
fuardan Türk tekstil firmaları memnun döndü. 

Ümit ediyoruz ki gelecek yıllarda daha fazla 
firmamız katılacak.” Tanıtım çalışmaları-
nın ana kalemi olarak; Türkiye’den fuara 
katılan tekstil üreticisi firmaların koleksi-
yonlarının fuar ziyaretçilerine tek bir çatı 
altında sunulabilmesi ve kolay erişim sağla-
nabilmesi amacıyla Hall 6 dahilindeki fuar 
idaresinin resmi forum alanlarından Tech 
Forum yakınında yer alan 45 metrekare 
büyüklüğünde bir trend alanı çalışması ger-
çekleştirildi.

Première Vision İstanbul Fuarı, 
15 ülkeden 161 katılımcı ile dü-
zenlendiği üçüncü döneminde 

8 bin 407 ziyaretçi ile çok önemli bir 
başarıyı yakalamış oldu. Tekstil firma-
ları için çok önemli bir ticari platforma 
dönüşen fuarda tekstil trendleri de be-
lirleniyor. Ekim 2014’teki ilk edisyonu 
ile karşılaştırıldığında Première Vision 
İstanbul’u ziyaret eden sayısında ya-
şanan toplam artış ise yüzde 1,3 oldu. 
Ziyaretçilerin yüzde 18’lik bölümünü 
yabancıların oluşturduğu Premiere Vi-
sion İstanbul’da özellikle BDT ülkeleri, 
Ukrayna ve İran’dan gelen ziyaretçile-
rin yoğunluğu dikkat çekti. 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
Home&Tex Fuarı bu kısa süre 
zarfında Türkiye’nin ikinci, 

dünyanın ise dördüncü büyük ev tekstil 
fuarı konumuna geldi. Yurtiçi ev teks-
til firmalarının yoğun ilgi gösterdiği 
fuarda yabancı ziyaretçi yoğunluğu da 
dikkat çekti. Ev tekstiline ve dekoras-
yonuna ait tüm ürünlerin bir arada 

sergilendiği fuarı, yerli ve yabancı 46 
bin 61 kişi ziyaret etti. Ev tekstili ve 
dekorasyonuna dair her türlü ürünün 
yer aldığı, Home&Tex, Türkiye’nin 
yanı sıra Rusya, Ortadoğu ve Avrupa 
başta olmak üzere Bağımsız Devletler 
Topluluğu, Kuzey Afrika bölgelerinden 
de toptancılar, perakende noktaları ve 
dekoratörleri konuk etti. 

İTHİB öncülüğünde Türkiye’den 
8 tekstil firması Japonya’nın en 
önemli tekstil etkinliği olan JITAC 

European Fuarı’na katıldı. Özellikle ev 

tekstil ihracatı yapan Türk firmalar bu 
pazarda daha etkin olma arayışında. JI-
TAC European Textile Fair Fuarı, Tokyo 
International Forum 300’ün üzerinde 

Avrupalı hazır giyim kumaşı üreticisini 3 
bin profesyonel alım grubu temsilcisi ve 
tasarımcı ile buluşturdu. İTHİB tarafından 
üçüncü kez info stand katılımı gerçekleşti-
rilen fuara Türkiye’den bireysel düzeyde 8 
tekstil firması katıldı. Akın Tesktil, Baha-
riye Mensucat, Mert İpek ve Kipaş kendi 
standlarında, kendi temsilcileri ile temas-
larda bulunurken; Almodo, Yünsa, Söktaş 
ve Tan Tekstil acenteleri ile birlikte fuarda 
ticari görüşmelerini gerçekleştirdiler.  Fu-
arın son dönemlerinde düzenli olarak 
koleksiyonları sergilenmekte olan İpeker 
Tekstil’in yanı sıra, İTHİB tarafından Hazi-
ran 2015 döneminde gerçekleştirilen JITAC 
Alım Heyeti çerçevesinde Japon acentelerle 
irtibat kuran Nuryıldız Tekstil ve Özlem 
Kumaş firmalarının da ürün numuneleri 
fuarda sergilendi. 
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İTHİB, İRAN’A TEKSTİL İHRACATINI

İKİYE KATLAYACAK 

İTHİB Başkanı İsmail Gülle Baş-
kanlığında Türkiye’den 30 tekstil 
firması 2-5 Ekim tarihleri arasında 

İran’a ticari işbirliği amacıyla ziyarette 
bulundu. İranlı tekstil ve hazır giyim fir-
maları ile yoğun temaslarda bulunan he-
yet, iki ülke arasında var olan kültürel ve 
coğrafi yakınlığın ticaretin gelişmesine 
köprü olacağı kanaatinde. İran’da tekstil 
alanında faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının yöneticileri, ülkede ser-
maye anlamında bir sıkıntı olmadığını, 
ancak İran’ın ambargo nedeniyle yıllarca 
üretim know-how’ı ve teknoloji konu-
sunda dünyanın çok gerisinde kaldığını 
söyledi. Türkiye’nin bu anlamda know- 
how’ına, hammadde ve teknolojisine 
ihtiyaç duyduklarını anlatan liderler, 
“Yardımınıza ihtiyacımız var” çağrısında 
bulundu. 

İran ile ticari ilişkiler gelişecek 
Başkent Tahran’daki Espinas Otel Kon-
ferans Salonu’nda İTHİB tarafından 
düzenlenen toplantıda konuşan İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle, ambargoların 
kalkmasından sonra iki ülke arasındaki 
işbirliğinin daha da artacağını ümit etti-
ğini söyledi. Gülle, “Birbiriyle tarih bo-
yunca yan yana omuz omuza olmuş iki 
ülkenin ticaretini arttırmaları son derece 
doğaldır. Fakat bu İran’a yıllarca uygu-
lanan ambargo nedeniyle engelledi. Am-
bargo kalktıktan sonra bundan sonraki 
sürecin daha iyi olacağına inanıyorum” 
ifadelerini kullandı. 
Türkiye ile İran arasında tarihi yakın-

lık olduğuna vurgu yapan İsmail Gülle, 
“Bugüne kadar bu yakınlığı yeterince 
değerlendiremedik. Bundan sonra bu 
yakınlığımızı değerlendirerek karşılıklı 
ticaret ve ilişkilerimizin artmasını isti-
yoruz. İnşallah buradaki karşılıklı gö-
rüşmelerde bu doğrultuda iş imkanları 
doğacaktır” şeklinde konuştu. 

Hedef 500 milyon dolar
Türkiye, İran’a geçen yıl 315 milyon 
dolar tutarında tekstil ürünü ihraç etti. 
Bu rakamın bu yılın sonunda 500 mil-
yon dolara ulaşması bekleniyor. İran’ın 
toplam tekstil ürünleri ithalatı ise yıllık 
7 milyar dolar civarında. İTHİB orga-
nizasyonunda düzenlenen ve iki gün 
süren etkinlik boyunca Türk Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları yaklaşık 
200 civarında B2B görüşmesi ile İran’a 
yönelik ihracatımızın arttırılması için 
son derece verimli bir görüşme trafiği 
gerçekleştirdiler.

Bankacılık sistemine yönelik 
çalışma yapılmalı 
Bundan sonraki süreçte iki ülke arasın-
da bankacılık sisteminin çok daha doğru 
çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin 
yapılmasına ihtiyaç olduğunu da de-
ğinen İsmail Gülle, “Bu yönden İran’a 
önemli görevler düşüyor. İran bizim 
5’inci büyük pazarımız. Tercihli pazar 
çalışmasının tekstil sektörüne katkıla-
rıyla bu büyümekte olan pazarda ciddi 
bir gelişme içerisindeyiz. Bu sene diğer 
ülkelerde tekstil olmak üzere çeşitli 

İran’a uygulanan uluslararası ambargonun kısmi olarak kaldırılması ile birlikte ticaret dünyasının 
gözleri bu pazara çevrildi. Türk tekstil sektörü de yıllık 300 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı İran 
pazarındaki fırsatları yakalamak için kolları sıvamış durumda. İTHİB, İran’da düzenlenen tekstil fuarlarını 
yakından takip etmenin yanı sıra bu ülkeye yönelik olarak özel bir ticaret heyeti organizasyonu düzenledi. 

alanlarda ihracatımızda düşüş yaşama-
mıza rağmen, burada artı sağladığımızı 
söyleyebilirim. İran, ticaretimizin artı 
verdiği ülkelerden biridir. Biz buraya 
geliş gidişlerimizde bununla ilgili çok 
dönüş almıştık. Aralarında İran’a ilk de-
fa gelen yaklaşık 50 iş adamıyla birlikte 
görüşmeler yapmak üzere Tahran’a gel-

miş bulunuyoruz. Şu ana kadar bizden 
yardımlarını esirgemeyen sayın Cum-
hurbaşkanı ve Başbakanımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

İTHİB Başkanı  
İSMAİL GÜLLE: 
“İran, tekstil 
ihracatımızda 
beşinci 
büyük pazar 
konumunda. 
Birbiriyle tarih 
boyunca yan 
yana omuz 
omuza olmuş iki 
ülkenin ticareti 
de ambargonun 
kalkması ve 
Tercihli Ticaret 
Antlaşması’nın 
da etkisiyle daha 
fazla gelişecek.”
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Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen Evrensel Tekstil Tasarım Merkezi’nde engelli 
bireylerin ihtiyaçları düşünülerek kumaş, giysi ve diğer tekstil tasarımları yapılacak.

EVRENSEL TEKSTİL TASARIM MERKEZİ AÇILDI

İTÜ İLE TASARIMDA İŞBİRLİĞİ

İTÜ Evrensel Tekstil Tasarım Mer-
kezi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
2014 yılında Çocuklar ve Gençler 

Mali Destek Programı tarafından des-
teklenen ‘Engelliler İçin Tekstil Tasarım 
Merkezi Projesi’ kapsamında kuruldu. 
İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi’nde engelli 
bireylerin ihtiyaçları düşünülerek kumaş, 
giysi ve diğer tekstil tasarımlarının yapı-
lacağı, numunelerin üretileceği merkezin 

açılışı Emine Erdoğan ve İTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle ve İHKİB Başkanı Hikmet 
Tanrıverdi tarafından 19 Ekim Pazartesi 
günü yapıldı. Açılışa öğretim üyeleri, 
tasarımcılar, engelli derneği temsilcileri 
ve tekstil sektöründen müteşebbisler 
de katıldı. Açılışın ardından Emine Er-
doğan, merkezi ziyaret ederek, tasarım 
atölyeleri ve cihazlar hakkında bilgi aldı. 

İTHİB Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarı-
mı Fakültesi Öğretim Üyeleri 2015 

yılı Haziran ayında imzaladıkları İşbirliği 
Protokolü çerçevesinde 27 Ekim tarihinde 
Bitirme Tasarım Projeleri (BTP) konulu 
bir çalıştay gerçekleştirdi. İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle ile İTÜ Tekstil Teknolojileri 
ve Tasarımı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nevin Çiğdem Gürsoy Başkanlığında 
gerçekleştirilen çalıştayda, İTÜ Tekstil 
Mühendisliği lisans öğrencilerinin son 
eğitim-öğretim yarıyıllarında (8. Yarıyıl) 
hazırlamakla yükümlü oldukları Bitirme 
Tasarım Projeleri konusu detaylı olarak 
irdelendi. Çalıştayda söz konusu BTP’lerin 
öğrenciler tarafından tekstil sektörünün 
ihtiyaçlarına cevap oluşturabilecek şekilde 
hazırlanabilmesi ve üniversite ile sanayi 
arasında ortak çalışma alanlarının hangi-
leri olabileceği konusunda her iki tarafın 
önerileri değerlendirilerek bir yol haritası 
oluşturuldu. Çalıştayda ayrıca her bir BTP 
bazında öğrencilerin sektörün içinden 
sanayicilerle buluşturulması ve çift yönlü 
faydalanmalarının sağlanması hedeflendi. 
BTP bazında İTHİB üyesi bir firma ile İTÜ 
Tekstil Mühendisliği BTP öğrencisinin bir 
araya getirilmesi, konu üzerinde çalışma 
yapmak üzere eşleştirilmesi sağlanacak.

İTÜ Evrensel Tekstil Tasarım Merkezi 
180 metrekare alan üzerine kurulu, geliş-
miş bir altyapıya ve son teknoloji üretim 
cihazlarına sahip bir merkez. Merkezde, 
iplikten hazır giyime kadar pek çok alan-
da numune çalışması yapılabilecek. Ör-
me Kumaş Laboratuvarı, Tekstil Terbiye 
Laboratuvarı, Fiziksel ve Kimyasal Test-
ler Laboratuvarı olmak üzere üç ayrı la-
boratuvarın bulunduğu merkezde bir de 
Tekstil Tasarım ve Konfeksiyon Atölyesi 
yer alıyor. Merkezde, engelli bireylerin 
rahat kullanabileceği, kolay giyilebilir, 
bakımı kolay, konforlu ve estetik değer 
taşıyan giysiler tasarlanacak ve numu-
neleri üretilecek. İTÜ’nün köklü mühen-
dislik alt yapısından yararlanılarak elekt-
ronik, makine gibi farklı disiplinlerle de 

ortak çalışmalar yapıldı. Engelli, özel 
gereksinimli birey ihtiyaçlarına yönelik 
akıllı tekstiller ve yeni teknolojiler için 
araştırma ve uygulama çalışmaları da 
yapılabilecek merkezde 3 boyutlu vücut 
tarama sistemi ile vücut ölçülerinin alın-
ması sağlanacak. Tasarlanan kumaş ile 
giysilerin talep edilen konfor ve kalite 
testleri de merkezdeki mevcut teknoloji 
ile yapılabilecek. Emine Erdoğan, tasa-
rımların insana hizmet eksenli planlan-
ması gerektiğini belirterek, ‘Engelliler 
İçin Tekstil Tasarım Merkezi Projesi’ni 
bu nedenle çok önemsiyorum. Türkiye’de 
ilk kez böyle bir merkez açılıyor. İnşallah 
burada engelli kardeşlerimizin hayatını 
kolaylaştıracak kumaş üretimi ve tekstil 
tasarımı yapılacak” dedi.
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İTHİB, düzenlediği alım heyeti 
programlarıyla tekstil sektörüne 
ivme kazandırıyor. İTHİB, 19 Ekim 

Pazartesi günü Sırbistan Alım Heyeti ile 
21-23 Ekim tarihleri arasında ise Belarus 
Heyeti ile Dış Ticaret Kompleksi’nde 
Türk firmaları ve yurtdışından gelen alı-
cıları bir araya getirdi. İTHİB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Şerafettin Demir, Vehbi 
Canpolat, Cengiz Özmen ile Sırbistan 
Heyeti FACTS Yetkilisi Sladjana Mi-
lojevic ve Beba Kids firması yetkilileri 
sektörel işbirlikleri için bir araya geldi. 
Sırbistan İş Kümesi firmaları, tekstil ve 
hammaddeleri tedarikinin büyük bir 
kısmını Türkiye’den yapmaları sebebiyle, 
heyetten ve katılımdan çok memnun ol-
duklarını, gelecek dönemde de katılmak 
istediklerini aktardılar. Sırp Heyet, Sırp 
konfeksiyon üreticilerinin Türkiye’den 
tekstil ve hammaddeleri tedariği yap-
tıkları taktirde ürünlerini Sırp menşeli 
olarak AB ülkeleri, Eski Yugoslav Cum-
huriyetleri, Beyaz Rusya ve Rusya gibi 
komşu ülkelerine sıfır gümrük vergisiyle 

gönderebilmeleri sayesinde Türk firma-
ların en önemli tedarikçileri olduğunu ve 
gelecekte iş hacmini artırmak istedikleri-
ni belirtti. Bu çerçevede İTHİB Yönetim 
Kurulu Üyeleri, gerek iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin artırılması, gerek Türk 
firmaları tarafından yatırım olanakları-
nın araştırılması açısından, Sırbistan’ın 
istihdam, enerji maliyetleri ve diğer 
anahtar istatistikleri gibi sorularını 
FACTS yetkilisi Sladjana Milojevic’e yö-
neltti. Toplantıda ayrıca iki ülke arasında 
yeni yılda ticaret heyeti düzenlenmesine 
ilişkin fikir alışverişi de yapıldı. 

Heyetler ziyaretlerden memnun 
Belarus’tan tekstil ve hazır giyim sektör-
lerinde faaliyet gösteren 9 firmanın dâhil 
olduğu bir heyet, beraberlerinde Belarus 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müs-
teşarı Evgeny Lipen ile İTHİB yetkilileri 
bir araya geldi. Ayrıca söz konusu heyete 
Belarus Cumhuriyeti Belneftekhim Dev-
let Konsorsiyumu bünyesinde yer alan 
çeşitli sentetik lif ve iplik alıcı ve satıcı-

TİCARİ BAĞLAR

GÜÇLENİYOR
ALIM HEYETLERİ İLE

İTKİB’in Belarus’a yakın 
zamanda yaptığı ticari 
heyet ziyaretinden 
sonra Belarus ve 
Sırbistan’dan Türkiye’ye 
tekstil firmaları ile 
görüşmeler yapmak için 
gelen heyetler Birlik 
tarafından ağırlandı. 
DEİK tarafından 
organize edilen Türkiye-
Belarus Yatırım 
Forumu’nda da İTHİB 
ile Belarus arasında 
ticari ilişkilerin daha da 
geliştirilmesine yönelik 
protokol imzalandı. 

İTHİB Başkanı  
İsmail Gülle 
başkanlığında 
Türkiye’den 
bir heyet 
Belarus’ta çeşitli 
temaslarda 
bulundu. 
Yapılan ziyaret 
çerçevesinde 
ülkedeki sanayi 
kuruluşları ve 
firmalar ile yoğun 
temaslarda 
bulunuldu. 

Belarus’ta BelExpo’da fuar açılış konuşmasını gerçekleştiren İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle, Türkiye tekstil sektörünün geldiği yeri aktararak, Belarus ve 
Türkiye arasında tekstil ticareti konusunda ortaya çıkan fırsatları aktardı. 
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larından oluşan 6 firma da Konsorsiyum 
Dış İlişkiler Direktörü eşliğinde katılım 
sağladı. Bunun yanı sıra Belarus Cumhu-
riyeti Bellegprom Devlet Konsorsiyumu 
bünyesinde yer alan 3 firma da katıldı. 
Belarus Heyeti ile ikili görüşmeler kap-
samında, 14 Türk firması bir araya geldi. 
Ziyaret programı kapsamında ikili görüş-
melerin yanı sıra Türk tekstil sanayinin 
tasarım gücünü ve kapasitesini Belarus 
firmalarına birinci ağızdan aktarabilmek 
amacıyla Belarus Heyetinin İTHİB tara-
fından düzenlenen 10’uncu Kumaş Ta-
sarım Yarışması’na katılımları organize 
edildi. Heyet, İstanbul’da üçüncüsü dü-
zenlenen Doğu Avrupa ve Ortadoğu’nun 
tekstil profesyonellerini bir araya getiren 
Première Vision İstanbul Fuarı’nı da 
ziyaret etti. Heyet daha sonra İTHİB 
Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı bir 
akşam yemeğinde bir araya geldi. Top-
lantıda Belarus Heyeti ve Belarus Bü-
yükelçiliği İstanbul ziyaretlerinden 
büyük memnuniyet duyduklarını 
belirterek İsmail Gülle’ye bu 
organizasyona desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. Ayrıca 
iki ülke arasındaki ticari bağı 
güçlendirmek adına İTHİB ile 
bir Memorandum of Unders-
tanding imzalamak istedikleri 
Belarus Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliği Müsteşarı Evgeny 
Lipen tarafından beyan edildi. 

İTHİB ile Belarus arasında 
imzalar atıldı 
DEİK tarafından organize edilen Türki-
ye - Belarus Yatırım Forumu’nun açılış 
konuşmalarının ardından forumda iki 
ülkenin çeşitli STK ve özel şirketleri 
arasında yapılan 18  anlaşmanın imza 
töreni gerçekleştirildi. İTHİB ile Belarus 
Hafif Sanayi Üreticileri ve Pazarlamacı-
ları Birliği (Bellegprom) arasında da bu 
çerçevede İyi Niyet Protokolü imzalandı. 
Protokol’e İTHİB Başkanı İsmail Gülle 
ve Belaruslu yetkililer imza attılar.  
Türkiye-Belarus Yatırım Forumu, Bela-
rus Cumhuriyeti Başbakanı Andrei Kob-
yakov, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Belarus Sanayi 
Bakanı Vitali Vovk, Belarus Ulusal Ya-
tırım ve Özelleştirme Ajansı Başkanı 
Natalya Nikandrova’nın katılımıyla, 
DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ci-
had Vardan ev sahipliğinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. DEİK/Türkiye-Belarus 
İş Konseyi, Belarus Ulusal Yatırım ve 

Özelleştirme Ajansı ve Belarus Cumhu-
riyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde 
gerçekleştirilen forumda konuşan Bela-
rus Cumhuriyeti Başbakanı Andrei Kob-
yakov, “Gelecek dönemde yeni pazarlara 
girmeye gayret ediyoruz. Türkiye bizim 
için önemli bir atlama tahtası olacak, bu-
nun farkındayız” dedi.
İstanbul’un bir finans merkezi olarak 
Londra, Zürih ve Frankfurt ile rekabet 
ettiğini belirten Kobyakov, “Forum, 
dünya ekonomisinin istikrarlı olmadı-
ğı bir dönemde gerçekleştirilmektedir. 
Dünyanın mal ve finans pazarlarında 
yüksek düzeyde istikrarsızlık söz konusu. 
Belarus açık bir ekonomidir, ihracata yö-
neliktir. Pek çok ülkeye benzer olarak dış 
şoklara açıktır” dedi.

İTHİB ile Belarus Hafif Sanayi Üreticileri ve Pazarlamacıları Birliği (Bellegprom) 
arasında İyi Niyet Protokolü imzalandı. Protokol’e İTHİB Başkanı İsmail Gülle 
ve Belaruslu yetkililer imza attılar. İmza töreninde Belarus Başbakanı Andrei 
Kobyakov da hazır bulundu. 

Alım ve Ticaret
Heyeti

Yıl 
boyunca

36



Kurulduğu 1974’ten beri Türkiye’de tekstil ihracatçısını temsil eden çatı kuruluş olan İstanbul Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, logosunu ve kurumsal kimliğini yeniledi. 4 binin üzerinde üyesiyle 5 

milyar doların üzerinde ihracata imza atan İTHİB, uluslararası standartlarda bir logoya kavuştu. 
Dünyayı gören, dünyaya hitap eden göz formundan hareketle tasarlanan logoda, Türkiye markası olarak 

lanse edilen “Turkey: Discovery the potential” logosunda da kullanılan turkuaz rengi tercih edildi. Pa-
muğun ipliğe, ipliğin kumaşa dönüşmesinden ilham alınarak hazırlanan logoda, tekstilin tüm dünyanın 
kullandığı en temel hammadde olmasının öyküsü anlatılıyor. İhracatçının dünyaya bakan, küresele hitap 

etmesinden ötürü, göze vurgu yapılıyor. 
Bugün dünyanın sayılı tekstil ülkelerinden olan Türkiye’nin öncü konumu, yeni logoyla bir kez daha 

vurgulanıyor. “Göze hitap ediyoruz, dünyaya satıyoruz” sloganıyla desteklenen logonun turkuaz tonları 
da Türkiye’nin gücüne gönderme yapıyor.


