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“Adres, sadece sektörün değil,
farklı kesimlerin de kendini

bulduğu, geniş bir zemin olma
misyonunu üstlenmiştir” 

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Fe-
derasyonu (TMHGF) 2007 yı-
lında ülkemizin 11 saygın

sektörel ve bölgesel derneğin bir araya
gelmesiyle, alanında ilk ve tek çatı örgütü
olarak kuruldu. TMHGF, birlikteliğin getir-
diği güçle, her platformda ve her düzeyde
sektörün çıkarlarını koruma, gelişimine
katkı sağlama ve gelecek vizyonunu oluş-
turmayı kendisine misyon edindi. Beş yıl
gibi kısa bir dönem içinde de bu misyon
doğrultusunda önemli çalışmalara imza
attı. Bu vesileyle ilk ve kurucu Başkanımız
Kahraman Öztürk ile ikinci dönem Başkanı-
mız Nedim Örün’e ve o dönemki yönetim
kurulu üyelerine yapmış oldukları çalışma-
lardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum.

Ben ve arkadaşlarım, üçüncü dönem
yönetim kurulu olarak 14 Haziran 2012 ta-
rihinde bugüne kadar yapılanların üzerine
bir tuğla daha koyma düşüncesiyle bayrağı
devraldık. Yönetim kurulundaki arkaşla-
rıma göstermiş oldukları güvenden ve 
ortaya koydukları çalışmalardan ötürü te-
şekkür ediyorum. 

Öte yandan, önümüzdeki dönemde
“Değişmeyen tek şey değişim” prensibini
dikkate alarak hızla değişen şartlar ve ihti-
yaçlara dönük yeni bir yapılanmaya gittik.
Gücümüze güç katmak amacıyla, son
genel kurulumuzda tüzük değişikliği yapa-

rak deri, deri konfeksiyon, deri aksesuarı
gibi sektörün farklı branşlarındaki dernek-
lerin de TMHGF’ye üye olmasının önünü
açtık. Federasyon, yeni branşların katılması
ve daha geniş temsil gücüyle sektörel so-
runların en üst düzeyde tartışıldığı, çözü-
mün adresi, en yetkin platform olma
iddiasını yinelemiştir. Sektörel bir sivil çatı
kuruluşu olarak bu büyük birlikteliğin ver-
diği güç ve bir o kadar da sorumluluk duy-
gusuyla hareket etmekteyiz. Bunu sektörel
faaliyetlerimizde olduğu gibi yapacağımız
sosyal sorumluluk projelerinde de ortaya
koyacağız. 

Bu çerçevede  “Moda ve Hazır Giyim
Sektörünün Türkiye’de Yeni Buluşma 
‘Adres’i” sloganıyla yayın hayatına başlayan
ADRES Dergisi, Federasyonumuzun ve sek-
törümüzün bir bilgi ve iletişim platformu
olacaktır. Adres, sadece sektörün değil, aynı
zamanda öğrencilerin, eğitim kurumlarının,
sivil toplum kuruluşlarının kendini bul-
duğu, geniş bir zemin olma misyonunu da
üstlenmiştir. Bu anlamda herkesin katkı ve
katılımını bekliyor, şahsım ve yönetim kuru-
lundaki arkadaşlarım adına Adres’e yayın
hayatında başarılar diliyorum.

Hüseyin Öztürk
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
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Simay Bülbül’den
Uzak Doğu ve Zen
konsepti 
Simay Bülbül’ün İstanbul Fashion 
Week kapsamındaki “UZAK DOĞU VE ZEN
KADINI”  başlıklı defilesi Karaköy Antrepo 3’te
yoğun bir ilgi ile gerçekleşti.

58

EKONOMİ BAKANI ÇAĞLAYAN:
“Tekstil ve hazır
giyim sektörü 
ülkelerin ekonomik
kalkınmalarında
kilit rol oynuyor”

08

03 Başkandan

14 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi: 
“Türk markası imajını geliştirerek
‘Made in Turkey’ etiketini her nok-
tada görmek istiyoruz” 

16 TMHGF ve İKÜ’den, üniversite-sanayi işbirliğinde
örnek bir adım: TMHGF ile saygın eğitim kuruluşu 
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) arasında işbirliği proto-
kolü imzalandı. 

28 Moda ve hazır giyim sektörü Halkbank kredileriyle
büyüyecek: Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
Halkbank ile işbirliği protokolü imzaladı.

34 TMHGF Heyeti, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i 
ziyaret etti:
TMHGF 3. Dönem Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan
bir heyet Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek’i makamında zi-
yaret ederek sektörün
yaşadığı sorunları aktardı ve
desteğini talep etti.

36 “Tekstil ve Hazır Giyimde İletişim Toplantıları” 
sektörü çözüm ortaklarıyla buluşturuyor:
TMHGF, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarla
işbirliğini artırmak amacıyla “Tekstil ve Hazır Giyimde
İletişim Toplantıları”nı başlattı.  

40 Teknik Tekstil Denizli'de masaya yatırıldı: Denizli
Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) tarafın-
dan 'Denizli Sanayisinde Dönüşümün Anahtarı Teknik
Tekstiller' konulu panel düzenlendi.

42 Türkiye’de teknik tekstil sektörü - 1: Tekstil endüstrisi
kapsamındaki teknik ve fonksiyonel tekstil sektörü,
dünya pazarında hızla gelişen ve yakın gelecekte daha
da önem kazanması beklenen dinamik bir sektördür. 
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» Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına,          
ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

» Yazı ve haberler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

İF Wedding 
Fashion 2013 İzmir
TMHGF’nin başarılı niş fuarlarından 
İF Wedding Fashion 2013 İzmir,13-16
Şubat 2013 tarihleri arasında kapılarını zi-
yaretçilere açıyor.

66
İF Expo 2013 Çorap,
İç Giyim Fuarı 
TMHGF ve TÜYAP işbirliği ile hazırlanan 
İF Expo 2013 Çorap, İç Giyim Fuarı 31 Ocak
ile 2 Şubat 2013 tarihleri arasında Tüyap 
Büyükçekmece’de düzenleniyor.

6464

46 EGSD, 20 yıldır sektörün hizmetinde: TMHGF kurucu
üyelerinden Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Aralık
2012’de  20. Kuruluş Yılını kutlayacak olmanın heyecan
ve onurunu yaşıyor.

52 Nakış derneklerinden birlik mesajı: Ülkemizde faaliyet
gösteren nakış sanayici dernekleri, bir araya gelerek 
birlik mesajı verdiler. 

56 1. Çorap Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini
buldu Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ve Kavram Mes-
lek Yüksekokulu’nun birlikte düzenledikleri Çorap Tasa-
rım Yarışması’nın ilkini kazananlar ödüllerini aldı.

58 TİGSAD’dan Cezayir’e ticari heyet gezisi: Tüm İç Giyim
Sanayicileri Derneği’nin (TİGSAD) Cezayir’e gerçekleştir-
diği ticari heyet gezisi büyük ilgi gördü. 

68 Konfeksiyon yan sanayicilerinin buluşma adresi
Modaks Tekstil, Moda Aksesuarları ve Üretim Tekno-
lojileri Fuarı

80 Bölgesel Fokus: Adıyaman: 40 bin yıllık tarihiyle bir
açık hava müzesi olan Adıyman, günümüzde tekstil ve
hazır giyim denince akla gelen illerimiz arasında yer
alıyor.







“SEKTÖRÜN ÖNEMLİ ÇATI KURULUŞ-
LARINDAN TÜRKİYE MODA VE HAZIR
GİYİM FEDERASYONU’NUN MİSYONU
DOĞRULTUSUNDA 2023 HEDEFLERİ-
MİZ İLE DE PARALEL OLARAK HAZIR
GİYİM VE MODA SEKTÖRÜNÜ DAHA
İLERİ TAŞIYACAK BAŞA RILI ÇALIŞMA-
LAR GERÇEKLEŞ TİRECE ĞİNE YÜREK-
TEN İNANIYORUM”
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Ülkemiz tekstil ve hazır giyim
sektörü de, gerek sağladığı is-
tihdam ve yarattığı katma

değer, gerek imalat sanayi üretimi ve
GSYİH’den aldığı pay, gerekse dış ticaret faz-
lası verdiğimiz ve global ölçekte rekabet
edebildiğimiz bir sektör olarak ülkemiz eko-
nomisinin önde gelen lokomotif sektörle-
rinden birisi konumundadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine
göre, tekstil ve hazır giyim sektörümüz
toplam imalat sanayi üretiminin 
% 14, 4’ünü gerçekleştirmekte olup,
GSYİH’dan aldığı pay % 6, 3’dür. Faktör ma-
liyetiyle hesaplanan katma değer verile-
rine göre, imalat sanayinde üretilen katma

değer,  ülkemizde yaratılan toplam katma
değerin %32, 8’ini oluşturmakla birlikte
tekstil ve hazır giyim sektörünün ürettiği
katma değer imalat sanayi katma değeri-
nin % 15, 2’sine tekabül etmektedir. Sektö-
rün imalat sanayi istihdamına katkısı ise %
26 seviyesinde olup, üretim dışında pera-
kendeyle birlikte sektörün istihdama kat-
kısı çok daha fazladır. 

Ülkemizin 30 yıl önce benimsediği ih-
racata dayalı büyüme stratejisi kapsa-
mında başlayan dünya ekonomisiyle
entegrasyon süreci ile birlikte hazır giyim
sektörümüz ülkemiz ihracatının ve istihda-
mın öncüsü olmuş ve ülkemize ihracat kül-
türünü yerleştirmiş bir sektördür. 

EKONOMİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN:

“Tekstil ve hazır
giyim sektörü 
ülkelerin ekonomik
kalkınmalarında
kilit rol oynuyor”
İNSANLIĞIN TEMEL İHTİYAÇLARINDAN BİRİSİNİ GİDE-
REN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DÜNYADA EN
FAZLA KÜRESELLEŞMİŞ SEKTÖRLERDEN BİRİSİ OLA-
RAK KABUL EDİLMEKTEDİR. 
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Hazır giyim sektörü 2011’de 
16 milyar dolar ihracat gerçekleş-
miş, 12, 5 milyar dolar ile en fazla
dış ticaret fazlası verdiğimiz 
sektör olmuştur

1980 lerin başında 800 milyon dolar ci-
varında gerçekleşen tekstil ve hazır giyim
ürünleri ihracatımız 2002 yılında 12 milyar
dolara, 2011 yılında 25 milyar dolara ulaş-
mıştır. Toplam ihracatımızın yaklaşık beşte
birini bu sektörlerimiz gerçekleştirmekte-
dir. Hazır giyim sektörü özelinde bakıldı-
ğında ise, 2011 yılı ihracatımız 16 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, 12, 5
milyar dolar ile en fazla dış ticaret fazlası
verdiğimiz sektör olarak ülkemiz ekonomi-
sine büyük katkısı olmuştur. 

2011 yılı verilerine göre ülkemiz 411,
4 milyar dolar seviyesinde olan dünya
hazır giyim ürünleri ihracatında Çin, Hong
Kong, İtalya, Bangladeş, Almanya ve Viet-
nam’ın ardından 7. büyük ihracatçı konu-
mundadır. Dünya Ticaret Örgütü
istatistiklerine göre, Avrupa Birliği (AB)

üyesi ülkelerin ihracatları bir arada değer-
lendirildiğinde, ülkemiz dünya hazır giyim
ürünleri ihracatından aldığı %3, 5 pay ile
beşinci sırada yer almaktadır. 180 civarında
ülkeye yapılan hazır giyim ürünleri ihraca-
tımızın %80’i ise AB ülkelerine gerçekleşti-
rilmekte olup, 2011 yılında ülkemiz AB’nin
ikinci büyük tedarikçisi olmuştur. 

Hazır giyim %19 ile imalat sana-
yinde ithal ara malı ve yatırım
malı bağımlılığının oldukça
düşük olduğu bir sektör

Ülkemizde sektörün pamuktan başla-
yan bir tedarik zinciri bulunmaktadır. Hazır
giyim sektörümüz %19 oran ile imalat sa-
nayi içinde sektörün üretiminde ithal ara
malı ve yatırım malı bağımlılığının oldukça
düşük olduğu bir sektör olarak karşımıza
çıkmaktadır. 

Türk hazır giyim sanayi, geçen son 30
yılda sahip olduğu tecrübe ve know-how,
yüksek kalite, esnek üretim yapısı, hızlı tes-
lim, önemli pazarlara coğrafi yakınlık, hızlı
moda kapasitesi, genç ve yetenekli iş
gücü, yeniliklere hızlı uyum kabiliyeti, tasa-
rım kapasitesi, kaliteye atfedilen önem,
çevre ve insan sağlığına gösterilen özen ve
en önemlisi ülkemizin uluslararası alandaki
itibarı gibi sahip olduğu pek çok yetkinlik
sayesinde uluslararası pazarlarda başarılı
bir şekilde rekabet etmektedir. Halen ağır-
lıklı olarak batılı ülkelerin öncülük ettiği
moda yaratmada, artık Türk tasarımcıları
da kendilerinden söz ettirmeye başlamış-
lardır.

2000’li yıllarda ivme kazanan ihracatı-
mızın 2023 yılında 500 milyar dolara ulaşa-
rak ülkemizin dünya ticaretinde lider
ülkeler arasında yer alması vizyonu çerçe-
vesinde, 52 milyar dolar ihracat hedefleyen
hazır giyim sektörümüzün taşıdığı potansi-
yel ve kritik başarı faktörleri de dikkate
alındığında bu hedefin, hazır giyim ve kon-
feksiyon sektörü için ulaşılabilir bir hedef
olduğunu düşünmekteyim. 

Bu hedeflere ulaşmak hiç şüphesiz atı-
lan adımlarda gösterilen kararlılığa bağlı-
dır. Avro Bölgesi’nde derinleşen kriz,
yükselen petrol fiyatları, Ortadoğu’da yaşa-
nan gelişmeler ve Uzakdoğu’da yaşanan
yavaşlama belirtilerinin küresel ekonomiyi
kırılgan bir hale getirdiği günümüzde
bugün yapılması gereken hedefleri ve yol

haritası belli bir yolda durmadan belirle-
nen amaca doğru ilerlemektir. Bu kap-
samda, kamu ve özel sektör işbirliğinde
altyapısı oluşturulan yine kamu-özel sektör
işbirliğinde yürütülecek olan ilk ulusal
eylem planı olan 2023 Türkiye İhracat Stra-
tejisi ve Eylem Planı, ülkemizin 2023 hedef-
lerine ulaşmasındaki yol haritasını ortaya
koymaktadır. 

Bu yolda Ekonomi Bakanlığı olarak fir-
malarımızı ihracata hazırlamak, başarılı
birer ihracatçı haline getirmek ve söz ko-
nusu 2023 hedefine uzanan zincirin güçlü
birer halkaları olarak görmek için oldukça
etkili politika araçlarına sahip bulunmakta-
yız. 

Sürdürülebilir ihracat artışı 
sağlamanın ve uluslararası 
arenada söz sahibi olmanın yolu
yüksek katma değerli, yenilikçi
ve insanların yaşamlarına ayrıca-
lık katan ürünler yaratmaktan
geçmektedir

Düşen işgücü maliyetleri, yükselen
hammadde fiyatları ve ülke ekonomileri-
nin belirsizliği gibi hususlar rekabet avan-
tajı kavramını daha da değerli kılmakta
olup, ülkemizin kalkınmasına, istihdamına
ve ihracatına önemli katkıda bulunan hazır
giyim sektörünün küreselleşen dünyada
rekabet avantajı yakalaması çok önemlidir.
Bu bağlamda, sürdürülebilir ihracat artışı
sağlamanın ve uluslararası arenada söz sa-
hibi olmanın yolu yüksek katma değerli,
yenilikçi ve insanların yaşamlarına ayrıcalık
katan ürünler yaratmaktan geçmektedir. 

Hazır giyim ve konfeksiyon sektö-
ründe; moda, marka ve tasarım diğer sek-
törlerden daha fazla önem arz etmektedir.
Emek yoğun bir sektör olması hasebiyle, iş
gücünün üretim maliyetlerinde önemli bir
yer tuttuğu sektörde küresel boyutta tanı-
nan, talep edilen markalara sahip olmak,
sürdürülebilir bir ihracat seviyesine ulaş-
mak ve katma değeri yüksek ihracat artışı
sağlamak açısından çok önemlidir. Uluslar-
arası pazarlarda kıyasıya rekabetin yaşan-
dığı yenidünya düzeninde markalı ihracatın
ağırlık kazandığı bir yapı ülkemiz için bir zo-
runluluk haline gelmiştir. Tasarım ise global
marka yaratma sürecinin en kritik öğelerin-
den biridir. Ülkemiz hazır giyim ve konfeksi-
yon sektörü de katma değeri ve rekabetçi

“Ülkemizin 30 yıl
önce benimsediği
ihracata dayalı bü-
yüme stratejisi kap-
samında başlayan
dünya ekonomisiyle
entegrasyon süreci
ile birlikte hazır
giyim sektörümüz
ülkemiz ihracatının
ve istihdamın ön-
cüsü olmuş ve ülke-
mize ihracat
kültürünü yerleştir-
miş bir sektördür” 
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avantajı inovasyonda, markalaşmada ve ta-
sarımda aramaya başlamıştır.

Markalaşma desteği firmalar için
önemli fırsatlar sağlıyor

Bu kapsamda, Türk ürünlerinin yurt dı-
şında markalaşması, tanıtım ve tutundur-
ması ile Türk Malı imajının yerleştirilmesine
yönelik faaliyetler ile tasarımın desteklen-
mesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı olarak yü-
rütülen destek mekanizmaları tekstil ve
hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren
firmalarımız için de önemli fırsatlar sağla-
maktadır. Halihazırda ülkemiz küresel
marka ve firmaların üreticisi olma yanında,
bölgesel ya da global marka olma yolunda

da önemli mesafeler almıştır. Markanın
gücü satın alma kararını etkilemesine bağlı-
dır. Bu noktada “Made-in-Turkey” ibaresinin
bir tercih nedeni haline geldiğini gözlemli-
yoruz. Bu ibarenin altını kendi markaları-
mızla doldurmaya gayret etmeliyiz. 

Marka ile ihracat sektörde yaklaşık %6
seviyelerindedir. Bu durumun iyileştirilme-
sini teminen dizayn edilen ve dünyanın ye-
gane markalaşma destek mekanizması
olan Turquality Programı 2006 yılından bu
yana firmalarımızın istifadesindedir. Tur-
quality Programı kapsamında 82 firmaya
ait 94 marka destek kapsamında yer al-
makta olup, bu firmalardan 26 adedi top-
lam 28 marka ile tekstil, hazır giyim ve deri

sektöründe faaliyet göstermektedir. Marka
Programı kapsamında ise 31 firmaya ait 35
marka destek programı kapsamında bu-
lunmaktadır. Bu firmalardan 12 adedi 14
marka ile tekstil, hazır giyim ve deri sektö-
ründe faaliyet göstermektedir. Bu durum,
markalaşmanın öneminin de sektör firma-
ları tarafından kavrandığını göstermekte-
dir.

Ayrıca; bahse konu destek mekanizma-
larına ilave olarak ihracat yapmak isteyen
tüm firmalarımızın yurt dışı pazarlarda 
tecrübeli ve rekabet edebilir bir seviyeye
ulaşmalarını teminen, yurt dışında
gerçekleş tirilen tanıtım, marka tescil gider-
leri ile yurt dışında açılan birimleriyle ilgili

“EKONOMİ BAKANLIĞI
OLARAK FİRMA  LARIMIZI
İHRACATA HAZIRLAMAK,

BAŞARILI BİRER İHRACATÇI
HALİNE GETİRMEK VE SÖZ

KONUSU 2023 HEDEFİNE
UZANAN ZİNCİRİN GÜÇLÜ

BİRER HALKALARI OLARAK
GÖRMEK İÇİN OLDUKÇA

ETKİLİ POLİTİKA
ARAÇLARINA SAHİP

BULUNMAKTAYIZ. 
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giderlerinden, hiç bilinmeyen pazarlar
hakkında pazar araştırması yapılmasına,
potansiyel arz eden ve ihracat stratejisi açı-
sından hedef kabul edilen pazarlara giril-
mesinden, bu pazarlara yönelik ticaret
heyetleri düzenlenmesine, sektör ihracatı
açısından önem arz eden ülkelerden ilgili
sektör temsilcilerinin ülkemize davet edil-
mesinden, bu pazarlarda veya sektörün
buluştuğu fuarlara katılımın desteklenme-
sine kadar her aşamada önemli destekler
sağlanmaktadır.

Diğer taraftan; sürdürülebilir ihracat
artışı sağlayabilecek rekabetçi yapının ge-
liştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünler
sunulması için girişimciliğin ve yenilikçili-
ğin desteklenmesi de büyük önem taşı-
maktadır. Bu anlayışla hazırlanarak
üretim-yatırım-ihracat zincirinin etkin bir
biçimde canlandırılması amacıyla, ülke-

mizde yatırım havzalarının oluşması, kü-
melenmenin sağlanması ve maliyetlerin
azaltılmasını hedefleyen ve yeni yatırım
yapmak ve mevcut yatırımlarını büyütmek
isteyen yerli ve uluslararası yatırımcıları-
mıza pek çok cazip fırsat sunan Yeni Teşvik
Sistemi, tekstil ve hazır giyim sektörümüz
için de önemli fırsatlar sağlamaktadır. Son
3 yıllık dönemde düzenlenen yatırım teş-
vik belgelerinin yaklaşık %17’si tekstil ve
hazır giyim sektörüne yöneliktir. Yeni Teş-
vik Sisteminin yürürlüğe girdiği tarihten
bu yana Bakanlığımıza ulaşan başvuruların
%15’i tekstil ve hazır giyim sektörlerinde
olup, bu başvurular kapsamında yaklaşık
943 milyon TL sabit yatırım tutarı ile 6500
kişilik bir istihdam öngörülmektedir.

2023 ihracat hedefine ulaşılma-
sında hazır giyim sektörünün çok
önemli yeri var

Türkiye coğrafi konumu ve genç iş
gücü ile ekonomik gelişme potansiyeli
yüksek bir ülkedir. 2009 krizinden sonra
dünya ekonomisi batıdan doğuya, gelişmiş
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kay-
mıştır, Türkiye de bu rüzgarı yakalamalı ve
fırsatı iyi kullanmalıdır. Aslına bakılırsa,
2023 ihracat hedefi de bu fırsatın kullanılıp
kullanılmadığının en somut göstergesi ola-
caktır. Bu bağlamda, 2023 ihracat hedefine
ulaşılması için çok önemli bir yeri olan
hazır giyim sektörünün ihracat hedefine, il-
gili tüm paydaşların özverili çalışması ve
üzerlerine düşen sorumlulukları yerine ge-
tirmesi suretiyle ulaşacağına olan inancım
tamdır. 

Bu noktada, sektörün önemli çatı kuru-
luşlarından Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu’nun misyonu doğrultusunda
2023 hedeflerimiz ile de paralel olarak
hazır giyim ve moda sektörünü daha ileri
taşıyacak başarılı çalışmalar gerçekleştire-
ceğine yürekten inanıyorum. Federas-
yon’un yeni yayın organı olan Adres
Dergisinin de hem hazır giyim ve moda
sektörümüz için bilgilendirici ve yol göste-
rici, hem de sektörümüz hakkında kamuo-
yunu bilgilendirici bir görev üstleneceği
inancındayım. Adres Dergisine aramıza
hoşgeldin derken, 2023 yılına doğru yapa-
cağımız büyük ihracat yolculuğumuza
katkı sağlayacağına olan güvenimi de yine-
lemek istiyo  rum.

Adres Dergisinin
hem hazır giyim ve
moda sektörümüz

için bilgilendirici 
ve yol gösterici, hem
de sektörümüz hak-

kında kamuoyunu
bilgilendirici bir

görev üstleneceği
inancındayım”

“Adres Dergisi’ne aramıza hoşgeldin derken,
2023 yılına doğru yapacağımız büyük ihracat
yolculuğumuza katkı sağlayacağına olan gü-
venimi de yinelemek istiyorum” 



15 KASIM -15 OCAK 2012 13

BU SAYIMIZDA | İÇİNDEKİLER



KONUK YAZAR | YORUM

TMHGF ADRES14

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ:

“Türk markası imajını 
geliştirerek “Made in Turkey”
etiketini her noktada görmek
istiyoruz”
TÜRKİYE İHRACATTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM GEÇİRİYOR. BU DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE
TÜRKİYE’NİN İHRAÇ ETTİĞİ MALLARIN NİTELİĞİ DE HIZLI BİR ŞEKİLDE GELİŞİYOR. 
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Türkiye ihracatta büyük dönü-
şüm geçiriyor. Bu dönüşüm
sürecinde Türkiye’nin ihraç

ettiği malların niteliği de hızlı bir şekilde
gelişiyor. Sektör ve ürün segmentimizi
genişletirken her sektörden her ürünü
dünyanın dört bir yanına satıyoruz. 

Türkiye 772 milyar dolar milli 
geliri, 74 milyonluk dinamik 
nüfusu, ihracat segmentindeki
çeşitliliği ile ekonomik, finansal,
kültürel ve turistik çekim merkezi
haline geldi 

Türkiye’ye özgü değerleri koruyarak,
tasarım ve markanın gücünü bu değerlere
ilave ederek ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz.
Türkiye 772 milyar dolar milli geliri, 74 mil-
yonluk dinamik nüfusu, ihracat
segmentindeki çeşitliliği ile ekonomik,
finansal, kültürel ve turistik çekim merkezi
haline geldi. Türkiye’nin yakaladığı bu
dinamiği şimdi etkili bir güce dönüştürme
ve markalaşma vakti olduğuna inanıyoruz.
Türk ihracatçıları, dünyada değişen müş-
teri taleplerini çok iyi okumakta, değişen
trendleri çok yakından takip etmektedir.
Bununla da yetinmeyen ihracatçılarımız
moda ve tasarımda öncü rol oynamaya
başlamıştır. 

Hazır giyim ve moda endüstrisi ve
tasarımcıları ile modanın kalbi bugün
Türkiye’de atmaktadır. İstanbul dünya
modasının yükselen merkezi. İstanbul’u
dünyaca ünlü bir moda merkezi haline
getirmek için büyük çaba sarf ediyoruz.
Yüzyıllardır medeniyetin, kültür ve sanatın
beşiği olan Türkiye artık moda alanında da
yerini almak istiyor. Hazır giyim
sektörümüzün gelmiş olduğu noktayı bir
kez daha gözle önüne sermek istiyorum.
Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörümüz
ihracatımızın lokomotif sektörleri arasında
yer almaktadır. Mal ihracatı yaparken aynı
zamanda moda ve tasarım da ihraç
etmekteyiz. 2011 yılında ihracatımızdan
yüzde 12 pay alan sektörümüz 16, 2 milyar
dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörümüz
bugün en fazla Almanya, İngiltere ve
İspanya’ya mal satıyor. Sektörümüzün
2023 vizyoner ihracat hedefi ise 52 milyar
dolardır. 2023 yılında gözümüzü Rusya,
Doğu Avrupa, BDT Ülkeleri ve İran’a diktik,
bu ülkeleri hedef pazar olarak belirledik.

Avrupa’dan, Asya’ya, Orta Doğu’dan
Balkanlar ve Afrika’ya kadar modada adı -
mızı duyurmayı hedefliyoruz. 

Değişim gündemimizde 
markalaşma, tasarım ve koleksi-
yonlarla moda yapıcı ülke konu-
muna geçmek var 

Hazır Giyim ve Konfeksiyon
Sektöründe Türk markası imajını geliştire-
rek “Made in Turkey” etiketini her noktada
görmek istiyoruz. Değişim gündemimizde
markalaşma, tasarım ve koleksiyonlarla
moda yapıcı ülke konumuna geçmek var.
Üretim kapasitesinin modernizasyonu ile
çok fonksiyonlu ürünlere yönelerek verim-
lilik artışı sağlamalıyız. Bu algıyı
yaratabilmek için ürün ve pazar gamında
yenilikler yapmamız gerekiyor. Yeni tekno-
lojilerin takibi ve verimlilik artışı sağlamaya
yönelik ARGE ve ÜRGE çalışmalarını artır-
maya yönelmeliyiz. Kumaş, konfeksiyon ve
aksesuar tasarımının entegrasyonunun
sağlanması oldukça önemlidir.

Bu vesile ile hazır giyim ve moda sek-
törünü başarıyla temsil eden Adres
Dergisinin ülkemizin başarılarına yeni
başarılar eklemesini diliyorum.

“Hazır giyim ve moda
sektörünü başarıyla
temsil eden Adres
Dergisinin ülkemizin
başarılarına yeni
başarılar eklemesini
diliyorum”
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TMHGF ve İKÜ’den,
üniversite-sanayi
işbirliğinde örnek
bir adım 
TÜRKİYE’DE ALANINDA TEK ÇATI KURULUŞU TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FE-
DERASYONU (TMHGF) İLE SAYGIN EĞİTİM KURULUŞU İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVER-
SİTESİ (İKÜ) ARASINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜM
ORTAKLIĞI GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI. 

Türkiye genelinde,
tekstil, moda ve
hazır giyim sektö-

ründeki sektörel ve bölgesel
dernekleri temsil eden tek çatı
kuruluşu TMHGF, üniversite-
sanayi işbirliği kapsamında
çözüm ortaklığı geliştirilme-

sine yönelik İKÜ ile bir işbirliği
protokolü imzaladı. Protokolde
“Hazır Giyim” başlığı altında
sektörün ihtiyaçlarını karşılaya-
cak önlisans programlarının
açılması, İKÜ’nün mevcut eği-
tim programlarının revize
edilerek sektöre uyarlanması,

kısa dönemde eleman ihtiya-
cını karşılamaya dönük
sertifikasyon programları ile
mevcut çalışanların sertifikalı
hale getirilmesi önemli başlık-
lar arasında yer alıyor. Ayrıca
öğrencilerin stajlarını TMHGF
bünyesindeki firmalarda yap-

ması ve İKÜ mezunlarının sek-
törde istihdamına öncelik
tanınması da protokolde yer
alıyor. 

İKÜ Ataköy Yerleşkesi’nde
yapılan imza törenine
TMHGF’den Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk, Eğitim
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Komitesi Başkanı Osman Sait
Günteki ile bilikte TMHGF
Yönetim Kurulu Üyesi dernek
başkanları ve yöneticiler,
İKÜ’den ise Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mahmut Paksoy, Rek-
tör Danışmanı Vural Yılmaz,
İşletmecilik Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Fehamet Akın, Yard. Doç. Dr.
Güleda Yücedoğan ve Yard.
Doç. Dr. İldem Develi ile bir-
likte öğretim görevlileri katıldı. 

“Firmaların sürdürüle -
bilir rekabet açısından
avantaj sağlamaları için
iyi yetişmiş elemanlar
ile iyi bir teknolojiye 
gereksinimleri var”

İmza töreni öncesi kürsüye
ilk gelen Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mahmut Paksoy, konuşma-
sına 1763 yılıyla başlaşan
sanayi devrimi ve günümüze
kadar gelişen ve farklı boyut
alan üniversite-sanayi işbirli-
ğine değinerek başladı.
Günümüzde firmaların sürdü-
rülebilir rekabet açısından
avantaj sağlamaları için iyi
yetişmiş elemanlar ile iyi bir
teknolojiye gereksinimleri
olduğuna dikkat çeken Prof.
Dr. Paksoy, teknolojinin parayla
satın alındığını ancak eğitimli
ve nitelikli elamanları bulma-
nın her zaman mümkün
olmadığını kaydetti.

Prof. Dr. Mahmut 
Paksoy: “Sadece 
sanayi üniversiteden 
öğrenmiyor, üniversite
de sanayiden birçok 
şey öğrenmek duru-
munda”

Bugüne kadar üniversite-
sanayi işbirliğinin yeteri kadar
gelişmediğini belirten Prof. Dr.
Paksoy, bu noktada iletişim,
uzlaşma ve iyi niyetin önemini
vurgulayarak, “TMHGF ile yapı-
lan çalışmalar sonucunda hem

bu niyet açıkça ortaya konmuş,
hem güven ortamı oluşturul-
muş ve bu işbirliği için büyük
adımlar atılmıştır. Bunun için
bu üçlü unsurun iki kurum
arasındaki gelişmesi Türkiye’de
üniversite-sanayi işbirliği 
açısında bir model oluşturabi -
 le  ceğini söyleyebiliriz” diye
konuştu. “Sadece sanayi üni-
versiteden öğrenmiyor,
üniversite de sanayiden birçok
şey öğrenmek durumunda. Bu
iki alışverişin sağlanması için
belli adımların atılması gereki-
yor ki, biz bu adımları atacağız”
diyen Prof. Dr. Paksoy, üniver-
site-sanayi işbirliği

kapsamında böyle bir modelin
oluşmasına katkı sağlayanlara
teşekkür etti. Üniversite-sanayi
işbirliğinin uzun soluklu oldu-
ğunu ve sabır gerektirdiğini
söyleyen Paksoy, gerçekten
sabırlı olunduğu taktirde hem
TMHGF hem de İKÜ’nün
kazanç sağlayacağını kaydetti.
“Hatta hazır giyim ve moda ile
ilgili bir okulumuzun açılması
durumu da var. Bununla ilgili
YÖK ile yazışmalarımızı başlat-
mış durumdayız” diye konuşan
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pak-
soy, onayı aldıktan sonra bir
toplantıyla duyurulacağını
söyledi.

Sadece sanayi
üniversiteden
öğrenmiyor, üni-
versite de sana-
yiden birçok şey
öğrenmek duru-
munda. Bu iki
alışverişin sağ-
lanması için belli
adımların atıl-
ması gerekiyor
ki, biz bu adım-
ları atacağız”

İKÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mahmut Paksoy
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Daha sonra konuşan
TMHGF Yönetim Kurulu      Baş-
kanı Hüseyin Öztürk ise 2007
yılında moda, tekstil ve hazır
giyimde sektörel ve bölgesel
derneklerin bir araya getirmek
amacıyla kurulan TMHGF hak-

kında kısa bir bilgi verdi. Fede-
rasyonun, Türkiye genelinde 2,
5 milyon çalışanıyla 50 milyar
Dolar’lık işlem hacmi ortaya
koyan bir sektörün sorumlu-
luğu içerisinde hareket
ettiğine dikkat çeken Öztürk,
amaçlarının Türkiye’ye mal
olacak bir proje olduğunu
belirtti. Bu projenin sokakla,
hayatın gerçeğiyle örtüştü -
ğünü söyleyen TMHGF
Başkanı, bugüne kadar üniver-
site-sanayi işbirliklerinin
ağırlıkta protokol noktasında
kaldığına dikkat çekti. TMHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk sözle-
rini şöyle sürdürdü:

Hedef: 
“Tekstil ve Hazır Giyim
Fakültesi”

“Ama biz, kitaplarda yaz-
mayan tecrübelere sahip
sanayici dostlarımızı üniversi-
telere taşıyacak, gençlerimizin
derslerde öğrendikleri teorik
bilgilerle harmanlayacağız.
Yarın, bugüne baktığımızda bu
ülkeye, bu sektöre neler kazan-

dırdığımızı ve güzel şeyler yap-
tığımızı birlikte göreceğiz.
Sayın hocamın konuşmasında
belirttiği gibi bu ülkedeki en
büyük sorun; güven, samimi-
yet ve iletişim sorunudur. Biz
güvendik, güven verdik, proje-
mizi ve sizleri samimi
buluyoruz, iletişim noktasında
da burayla sanayimizi iç içe
getireceğiz. Hocam konuşma-
sında birkaç bölümden
bahsetti ama, gönül ister ki;
‘Tekstil ve Hazır Giyim Fakülte-
si’ni kurabileceğimiz bir
noktaya getirebilelim.”

Konuşmasını sonunda pro-
jeye emeği geçenlere teşekkür
eden Hüseyin Öztürk, sektörün
bu coğrafyada ucuz emek
nedeniyle değil, katma değe-
riyle, oluşturacağı modasıyla
uzun süre kalmasını diledi. 

Konuşmaların ardından
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mah-
mut Paksoy, TMHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk ve TMHGF Eği-
tim Komitesi Başkanı Osman
Sait Günteki ikili işbirliği proto-
kolünü imzaladı.

Biz, kitaplarda
yazmayan 
tecrübelere 
sahip sanayici
dostlarımızı 
üniversitelere 
taşıyacak, genç-
lerimizin ders-
lerde öğrendik -
 leri teorik 
bilgilerle har-
manlayacağız”
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İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İKÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. DURSUN KOÇER:

“TMHGF ile imzaladığımız
protokol benimsediğimiz
misyonumuzun bir ürünü”

Eğitimde ‘Kültür’ geleneğinin aka-
demik temsilcisi olan Üniversite-
miz, yeni akademik dönemle bir-

likte kulvarında 15. yılı geride bıraktı. Bu
süreçte İstanbul’un Ataköy, İncirli ve Şiri-
nevler’de yer alan merkezi yerleşke ağımız

ve olanaklarımızla öğrencilerimize üniver-
site eğitimini yaşamla içiçe sunmaya önem
verdik. Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve
İdari Bilimler, Mühendislik, Mimarlık ile Sa-
nat ve Tasarım olmak üzere 6 fakültemiz, İş-
letmecilik, Teknik Bilimler ve Adalet ile bir-

likte 3 Meslek Yüksekokulumuz, 2 enstitü-
müzde, akademik eğitimle hedeflediğimiz
pek çok standarda ulaştık. 

Öğrencilerimizin akademik eğitimlerini
uygulamalı çalışmalarla güçlendirmek de
Üniversitemizin kuruluşundan bu yana be-
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nimsediği ilkelerden biri oldu. Toplumun ve
sanayinin gereksinimlerini karşılayacak,
uluslararası düzeyde özgün, bilimsel, tek-
nolojik ve sanatsal nitelikteki projelere ön-
cülük ederek küresel ve yerel sorunlara çö-
züm üretmek kurumsal misyonumuzda da
yerini aldı. Çünkü İstanbul Kültür Üniversi-
tesi olarak, üniversitelerin bilim üreten ve
sunan misyonunuyla açık sistemler oldu-
ğuna inanıyoruz. Etik değerlerden ödün
vermeden bilimi üretmeyi ve yaymayı; top-
lum ve sektörle entegre çalışmalarla dışarı
açılmayı, artık bir tercih değil çağın belirle-
diği bir önkoşul olarak kabul ediyoruz. 

Üniversite ve Sanayi İşbirliğinin
Önemi Üzerine

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) olarak
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) ile imzaladığımız protokol de be-
nimsediğimiz misyonumuzun bir ürünü.
Nitelikli, öğrenmeye açık, eğitimli yeni
nesli; değer üretme sürecinde sanayiyle
buluşturmak; gençlerimizin gelişimine ve
ülkemizin kalkınma sürecine destek olmak
adına 19 Eylül 2012’de TMHGF ile değerli
bir protokole imza attık. 

Bu protokolle öncelikli amacımız İKÜ ve
TMHGF arasında üniversite-sanayi işbirliği
çerçevesinde bir çözüm ortaklığını geliştir-
mek. Eğitim, araştırma ve proje düzeyinde
yeni işbirliklerine kapı açmasını hedefledi-
ğimiz protokolümüz kapsamında; moda ve
hazır giyim sektörüne sertifikalı elemanla-
rın kazandırılması için de gelecek günlerde
ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Mevcut
çalışanların sertifikalandırılması ve şirket-
lere danışmanlık hizmetleri, öğrencilerimi-
zin işyeri uygulaması dersi ve stajlarını Fe-
derasyon mensubu firmalarda yapmaları ya
da Federasyona üye firmaların İKÜ mezun-
larına istihdam olanakları sunması da pro-
tokolün karşılıklı değer üretmeye ilişkin
maddeleri arasında yer alıyor. 

Hazır Giyim ve Moda Tasarımı
Programı Projelendiriliyor 

Üniversitemiz ve TMHGF arasındaki
protokol; sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak
bir eğitim programı projesinin de temelle-
rini attı. Mevcut ders planlarını, protokol
kapsamında sektörün gereksinimlerine
göre güncellemeye hazırlanan Üniversite-
mizin Meslek Yüksekokullarında; “Hazır Gi-

yim ve Moda Tasarım Bölümü” başlığı al-
tında açılması planlanan 7 önlisans prog-
ramı bulunuyor: Marka Yönetimi (Marka-
laşma Süreci ve Devlet Teşvikleri ağırlıklı),
Abiye ve Gelinlik, Triko ve Örme, Moda Ta-
sarım (MAC ve çizim ağırlıklı), İç Giyim, Spor
Erkek Giyim, Ev Tekstili. Üniversite-sanayi iş-
birliğinin bir eğitim programı projesine il-
ham vermesini Üniversitemiz adına son de-
rece sevindirici bir gelişme olarak
değerlendirdiğimizi belirtmek isterim.  

İşbirliğinden birlikte sağlanacak
kazanımlara...

Öğrencilerimize uygulamalı eğitimin
ön koşulu olan staj olanaklarında yeni kapı-
lar açan protokolümüz teorik eğimi güçlen-
direcek konferanslarla da gelişimi destekle-
yecek. Bu kapsamda ilk olarak 26 Kasım
2012’de İncirli Yerleşkesi’nde gerçekleştire-
ceğimiz konferansa tüm önlisans mezunla-
rımız davetli olacak. İstihdam olanağı sağ-
lamak üzere, henüz iş yaşamına adım
atmamış mezunlarımızın da özgeçmişlerini
sunma olanağı sağlayan konferans; yeni
projeler için görüş alışverişine olanak sağla-
yacak bir platform da sunacak. 

İş yaşamının rekabet koşullarına öğren-
cilerimizi farklı deneyimlerle hazırlayacak,
objektif değerlendirme kriterleriyle öğren-
cilerimize rehberlik edecek her çalışmayı
üniversite olarak destekliyoruz. TMHGF ile
protokolümüz kapsamında; Lojistik, İş-
letme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

Dış Ticaret, Grafik Tasarım programları öğ-
rencilerimize Federasyon sponsorluğunda
düzenlenecek yarışmanın da gençlerimiz
için önemli bir motivasyon unsuru olaca-
ğına inanıyoruz.

Üniversitemiz bu işbirliğiyle; sektörü
adına önemli bir misyona sahip olan
TMHGF’nin gelişim projelerinde bilgi ve
eğitim desteği sunacak. Bu kapsamda Fe-
derasyon’un talebi doğrultusunda  yöneti-
cilerin ve nitelikli iş gücünün gelişiminin
sağlanması ve bilgilerin güncellenmesi
amacıyla Kurumsallaşma, Marka Yönetimi,
Örgütsel Davranış, Kurumsal İletişim, Müş-
teri İlişkileri Yönetimi gibi konularda düzen-
lenecek sertifika programlarında üniversite
olarak Federasyona destek vermek önü-
müzdeki dönem projelerimiz arasında.
TMHGF üyesi İşletmelerin Ocak 2013 itiba-
riyle zorunlu hale gelecek olan İş Sağlığı
Güvenliği eğitimlerinde de yanlarında ol-
mayı hedefliyoruz. 

Teşekkürlerimizle...
Üniversite-sanayi işbirlikleri adına ör-

nek bir girişim olarak değerlendirdiğim
protokolümüz uzun vadeli bir çalışmanın
ürünü. Bu noktada TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk, Eğitim Komitesi Başkanı Osman
Sait Günteki, Abbas Özpınar ile İKÜ İşlet-
mecilik MYO Müdürü Prof. Dr. Fahamet
Akın, Grafik Tasarım Program Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Güleda Yücedoğan, Dış Ticaret
Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. İldem Develi
ve Rektör Danışmanımız Vural Yılmaz’dan
oluşan ekibimiz özveriyle çalıştılar. Onbeş
günlük periyotlarla bir biraraya gelerek be-
lirlenen gündem başlıklarının detaylarını
görüştüler. Federasyon ve üniversite sinerji-
sini sağlayan bu görüşmelerden verimli so-
nuçlar elde edildi. Birlikte sağlanan kaza-
nımların; üniversite-sanayi
işbirliğininönemine dikkat çekmek için de
oldukça değerli olduğunu düşünüyorum.

Sonuç olarak; İKÜ ve TMHGF arasında
imzalanan protokolün başarıyla sürdürül-
mesini; gençlerimizin gelişimi ve Türki-
ye’nin kalkınmasına katkı sağlayacak üni-
versite ve sanayi işbirlikleri içinde örnek
olmasını diliyorum. 

Emeği geçen tüm çalışma arkadaşla-
rıma ve Türkiye Moda ve Hazır Giyim Fede-
rasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ve ekibine
teşekkür ediyorum. 

“İKÜ ve TMHGF ara-
sında imzalanan pro-
tokolün başarıyla
sürdürülmesini; 
gençlerimizin gelişimi
ve Türkiye’nin kalkın-
masına katkı sağlaya-
cak üniversite ve
sanayi işbirlikleri
içinde örnek olmasını
diliyorum” 
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Tekstil ve hazır giyimde  ihtiyaç 
duyulan insan gücünü yetiştirmek 
açısından İKÜ ile işbirliğinin önemi

Günümüzde işçi sayısı ve ihracatı
en yüksek olan sektör tekstil ve
hazır giyim sektörüdür. Tekstil ve

hazır giyim endüstrisinde son otuz yıl içeri-
sinde üretim sisteminde köklü değişimler
meydana gelmiş ve bu değişime paralel ola-
rak endüstrileşmiş ülkelerde yerel üretimlerin
yerini, düşük üretim ve işgücü imkanı bulu-
nan gelişmekte olan ülkelerde üretim almış-
tır. Ancak 80’li yıllarda bu ülkelerden biri olan
Türkiye hiyerarşik bir yapı ile birlikte üretim
için gerekli olan sistemin tamamını kendi içe-
risinde barındıran ülkemiz marka kavramın-
da yola çıkmış ve günümüzde moda ve hazır
giyimde tekstil ülkesi olmuştur.

Türkiye'nin en büyük sektörlerinden biri
olan tekstil moda ve hazır giyim sanayi, in-
sanların beslenme, barınma ve örtünme gibi
üç temel ihtiyacından birini sağlayarak, in-
sanlık var oldukça var olmuştur. Ülkemizin
öncelikli sektörlerinden biri olan tekstil ve
hazır giyim alanında ihtiyaç duyulan ara in-
san gücünü yetiştirmesi ve bu vasıflı insan
gücünün kalıcı istihdamını eğitim ile sağla-
ması mümkündür. Sektörün rekabet kabili-
yeti kazanması ve katma değeri yüksek üre-
timler gerçekleştirmesi buna bağlıdır.

Tekstil ve hazır giyim sektörü, dinamik
bir sektör olup sürekli değişen moda ile,
ürünler, üretim süreçleri ve kullanılan tekno-
loji de değişir. Bu teknolojilerin verimli kulla-
nılması için eğitimli mavi-gri ve beyaz yakalı
çalışana ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyacın İŞKUR veri tabanından yarar-
lanılarak İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ile
yapılan protokol ile giderilmesi amaçlanmış-
tır.

Öncelikle 2013-2014 öğretim dönemine
yetiştilmek üzere;

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda

“Moda Tasarım ve Hazır Giyim Bölümü”nün
açılması, buna bağlı olarak dalların açılması
kararlaştırılmış ve çalışmalar başlatılmıştır.

Bundan önce mevcut potansiyelin de-
ğerlendirilmesi amacıyla ise 2012 yılı son
çeyreğinde; 
- Mezun-İşveren Kurulları Buluşması 

(26 Kasım 2012) 
- Dönemsel staj durumunun görüşmeleri
- Ödüllü proje yarışmalarının organize 

edilmesi
- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sertifika Program-

ları 
üzerine TMHGF Eğitim Komitesi olarak

çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Amacımız; ülkemizin öncelikli sektörle-

rinden biri olan tekstil ve hazır giyim alanın-
da ihtiyaç duyulan ara insan gücünü yetiştir-
mek ve bu vasıflı insan gücünün istihdamı ile
sektörün rekabet kabiliyetini yükseltmek. 
> Tekstil sektörü için belirlenen meslek stan-

dartlarına (mesleki yeterlilikler) uygun ve

modüler programlama esaslarına uygun
ders programları hazırlamak, 

> Öğrencilerin, tekstil alanında işletmeler ve
işletmeler üstü de dahil olmak üzere mes-
leki ve teknik eğitim merkezinde öğrenim
görmelerini ve tekstil sektöründe çalışmak
isteyenlerin de mesleki eğitim almalarına
imkan sağlamak, 

> Sektör gereksinmelerine göre çalışanları
egitim programlarına uygun olarak meslek
kursları ve sertifika eğitim programları ile
sürekli eğitim almalarını sağlamak, 

> Mezunlarının ve sertifika programlarını ba-
şarıyla tamamlayanların sektörde istihda-
mına yardımcı olmaya çalışmak

> Tasarımcı yetiştirmek, tekstil ve moda tasa-
rımı eğitimi almak isteyen öğrenciler için
tasarım eğitimi ile birlikte üretim yöntem-
leri eğitimi almalarını saglamak.

> Tekstil-konfeksiyon sektöründe üretim
planlama, model tasarımı koleksiyon ve
numune hazırlama aşamasından üretim
sonuna kadar mamulun her safhasında,
üretime yönelik, nitelikli ara elamanları ye-
tiştirmek üzere eğitim verilmesi. 

> Konfeksiyon sektörü, dinamik bir sektör-
dür. Sürekli değişen moda nedeniyle,
ürünler, üretim süreçleri ve kullanılan tek-
noloji yetişen tekniker adayları gelişen tek-
nolojiye ve sektöre uyumlu bir eğitimden
geçerek çalışma hayatına atılmaların sağla-
mak..

Bu çalışmalar, TMHGF Eğitim Komite-
si’nin hedeflediği gelişen dünyada marka
ülke olmak için ülkemizin sanayi ülkesi ve sa-
nayi toplumuna dönüşmesine katkı sağlaya-
cak belli başlı çalışmalarımızdır.

Osman Sait Günteki
TMHGF Eğitim Komitesi Başkanı

ÜLKEMİZİN ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERİNDEN BİRİ OLAN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ALANINDA İH-
TİYAÇ DUYULAN ARA İNSAN GÜCÜNÜ YETİŞTİRMESİ VE BU VASIFLI İNSAN GÜCÜNÜN KALICI
İSTİHDAMINI EĞİTİM İLE SAĞLAMASI MÜMKÜNDÜR. 
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TMHGF çatısı altında
daha güçlü bir moda
ve hazır giyim sektörü

Değerli Moda ve Hazır 
Giyim Sektörü Mensupları;

Bilindiği üzere Fede-
rasyonumuz beş yıl
önce tüm tüm

moda ve hazır giyim sektö-
rünü kucaklamak amacıyla bir
çatı kuruluşu olarak kurulmuş-

tur. Şu anda 14 sektörel veya
bölgesel derneği bünyesinde
barındıran Federasyonumuz
yeni dönemde bu güç birliğini
arttırmayı öncelikli bir hedef
olarak tayin etmiştir. Bu mak-
satla ortak paydamızın olduğu
tüm derneklere ulaşmaya çalı-
şarak, onları Federasyonumuz
çatısı altında daha güçlü bir
moda ve hazır giyim sektörü
oluşturmaya davet etmektedir.

Yeni üye ve mevcut üye-
lerle ilişkiler için ilk yönetim
kurulu toplantısında görev bö-
lüşümü yapılmış olsa da, baş-
kanımız ve tüm yönetim ku-
rulu üyeleri Federasyonu
güçlendirmek ve yeni üyeler
edinebilmek için heyecanla

katkı sağlamaya çalışmakta-
dır.Bu sebeple 14 olan üye der-
nek sayımızı yıl sonunda 20’ye
ulaştırma hedefimizi aşacağı-
mızı tahmin ediyorum. Bu sayı
gelecek yıllarda Federasyonu-
muzun yapacağı çalışmalar, et-
kinlikler ve faaliyetlerin getire-
ceği etkilerle çok daha yüksek
sayılara çıkacağına tüm Yöne-
tim Kurulumuz gönülden inan-
maktadır.

Günümüzün sert rekabet
ortamında sanayi ve ticaretin
sorunlarının azaltılmasının tek
yolu işbirliğidir.

Dernekler aynı alanda faali-
yet gösteren firmaların güç bir-
liği için kurulmuş sivil toplum
kuruluşları iken federasyonlar
bu derneklerin de daha güçlü
olabilecekleri kuruluşlardır. Ti-
cari hayatta devlet kuruluşları,
finans sektörü, belediyeler ve
diğer sivil toplum kuruluşlarına
sesimizi daha güçlü duyurabil-
mek için bu güç birliği artık el-
zem hale gelmiştir.

Yıllardır ihracatın ve istih-
damın vazgeçilmezi moda ve
hazır giyim sektörünün gelece-
ğinin sağlamlaştırılması sek-
törle ilgili tüm kamu ve sivil ku-
ruluşların koordineli çalışması
ile gerçekleşebilir. Bu koordi-
nasyonda en önemli halka ge-
lecekte Federasyonumuz ola-
cağı inancıyla tüm ilgili STK’ları
federasyonumuz ile birlikte ça-
lışmaya davet ediyoruz. 

Osman Ege
TMHGF Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı  ve
Üye İlşkileri ve Kurumlararası
Koordinasyon Komitesi
Başkanı

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF)
olarak en büyük amacımız; sağladığı istihdam ve ihra-
cattaki lokomotif özelliği ile ülke ekonomisine çok

büyük katkı sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörümüzün çıkar-
larını yurt içinde ve yurt dışında gözetmek ve korumaktır. Bu
şüphesiz Federasyonumuzu ve sektörümüzü en üst düzeyde an-
latmak ve diyalog kurmaktan geçer.  

14 Haziran 2012’de bayrağı devralan 3. Yönetim Kurulu özel-
likle hükümet, yerel yönetimler ve resmi kurum ve kuruluşlarla
Federasyonumuzun diyalog kurması ve koordinasyon çalışma-
ları yürütmesi için “Devlet Yardımları Yerel Yönetimler ve Teşvikli
Bölgeler Komitesi”ni kurdu. Başkanlığını yürütmekte olduğum
bu komite sektörümüzün yaşadığı iç ya da dış kaynaklı krizlerde
destek bulması ve sorunlarını çözümün adresi birinci derecede
muhataplara aktarması açısından önemli bir misyon üstleniyor.
Nitekim Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e yapmış oldu-
ğumuz ziyaret bu çerçevede gerçekleşti ve birinci elden sorunla-
rımızı Bakanımıza aktarmış olduk. 

Öte yandan, TMHGF olarak “Tekstil ve Hazır Giyimde İletişim
Toplantıları”nı başlattık. Böylece, çözüm ortağı konumundaki
resmi ve özel tüm kurum ve kuruluşların en üst düzeydeki tem-
silcilerini yönetim kurulu toplantılarımız öncesinde konuk ede-
rek hem diyaloğu artırıyor, hem de konunun en üst düzeyde
muhataplarından doğru bilgiyi sektörümüze aktarmış oluyoruz.

Önümüzdeki dönemde de bu ziyaretlerimizi ve bilgilen-
dirme toplantılarımızı sürdüreceğiz. Ülkemiz ekonomisinine
önemli katkı sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörümüze hizmet
bizim için büyük onurdur. Bu anlamda Federasyonumuzu sorun-
ların çözüm adresi olarak görüyor, geçmişte de emeği geçen
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Rıza Adıgüzel
TMHGF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Devlet Yardımları Yerel Yönetimler ve Teşvikli Bölgeler 
Komitesi Başkanı

Federasyonumuz 
sektörün sorunlarının
çözüm adresi 
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Parlayan
Yıldızı!

GAP’ın
Parlayan
Yıldızı!

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun Değerli Üyeleri!

2005 yılında sektörümüze hizmet amaçlı kurulan ișletmemiz, aylık

500 ton 16/1, 20/1 ve 30/1 %100 pamuk ipliği üretim kapasitesine

sahiptir. Șirketimiz, 2011 yılına kadar sektörümüze boyalı iplik

konusunda hizmet veren firmaların ham iplik ihtiyacını karșılamıștır.

2011 yılı Aralık ayında, Yönetim Kurulu Bașkanımız Sayın Kemal

OTURAKCI’nın almıș olduğu karar doğrultusunda, sektörümüze birinci

elden, daha hızlı, rekabetçi fiyatları ve kaliteyi sağlayarak 01.01.2012

tarihi itibarı ile Bayrampașa Terazidere Güneș Caddesi Güneș Plaza’da

bulunan 500 m2 büyüklüğünde stok servis olarak 160 adet renkten

olușan bobin marketimizi de hizmete açmıș bulunuyoruz. Boyalı iplik

stoğumuzla da ȘANLI İPLİK olarak bu hizmet yarıșında kalitemizle

“Biz de varız!” diyoruz. 2012 yılı içerisinde çıkan Yeni Teșvik

Yasası ile birlikte ham iplik üretim kapasitesini 1000 ton olarak

hedefleyen Șanlı İplik, bu yıl içerisinde de; 

1 adet ....... 1.500 kg

2 adet ....... 1.000 kg

2 adet .......... 500 kg

1 adet ............ 75 kg

10 adet ............ 5 kg 

Toplamda 14.000 kg/gün olarak hedeflediğimiz iplik boyahanemizle

birlikte “GAP’ın Parlayan Yıldızı” olarak sektörümüze hizmet edecektir.

Tüm sektörümüze hayırlı olması dileklerimizle...

Kemal OTURAKCI
Șanlı İplik Yönetim Kurulu Bașkanı 

Muharrem KAHRAMAN
Șanlı İplik Pazarlama Müdürü 
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Adres’e yayın hayatında

başarılar dileriz!

Tekstil ve hazır giyim sektörümüzün 

çatı kuruluşu 

Türkiye Moda ve Hazır Giyim

Federasyonu’nun (TMHGF) 

resmi yayın organı

ADRES Dergisi’ne 

yayın hayatında

başarılar dileriz. 

Kemal OTURAKCI
Șanlı İplik Yönetim Kurulu Bașkanı

CUMHURİYET CADDESİ 
TERAZİDERE MAHALLESİ GÜNEŞ PLAZA NO: 1 

BAYRAMPAŞA / İSTANBUL 
TEL: 0212 493 23 95 - FAX: 0212 493 23 96 

www.sanliiplik.com

BU
 B

İR 
RE

KL
AM

DIR

Adres’e yayın hayatında

başarılar dileriz!

Tekstil ve hazır giyim sektörümüzün 

çatı kuruluşu 

Türkiye Moda ve Hazır Giyim

Federasyonu’nun (TMHGF) 

resmi yayın organı

ADRES Dergisi’ne 

yayın hayatında

başarılar dileriz. 

Kemal OTURAKCI
Șanlı İplik Yönetim Kurulu Bașkanı
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Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Halkbank ile işbirliği protokolü imzaladı
Moda ve hazır giyim sektörü
Halkbank kredileriyle büyüyecek

HALKBANK, 
TEKSTİL, MODA
VE HAZIR GİYİM
ALANLARINDA
FAALİYET GÖSTE-
REN SEKTÖREL
VE BÖLGESEL
DERNEKLERİ TEK
ÇATI ALTINDA
TOPLAYAN TÜR-
KİYE MODA VE
HAZIR GİYİM FE-
DERASYONU
(TMHGF) İLE KOBİ
İŞBİRLİĞİ PROTO-
KOLÜ İMZALADI. 

Halkbank, tekstil,
moda ve hazır
giyim alanlarında

faaliyet gösteren sektörel ve
bölgesel dernekleri tek çatı
altında toplayan Türkiye Moda
ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) ile KOBİ İşbirliği Pro-
tokolü imzaladı. Halkbank,
protokol ile TMHGF üyelerine
mal alımından yatırım finans-
manına kadar her alanda
destek sağlayacak. Dernek
üyeleri kredilerden uygun faiz
ve esnek ödeme seçenekleriyle
faydalanabilecek. Protokol
kapsamında üye firmalara aylık
eşit taksitli TL kredilerde yüzde
0, 90’dan, YP kredilerde ise

yüzde 4, 50’den başlayan avan-
tajlı faiz oranları uygulanacak.

Tekstil ve hazır giyim sek-
törünün Türkiye’nin gayrisafi
yurtiçi hasılasındaki (GSYİH)
payının yüzde 10 olduğunu
belirten Halkbank KOBİ Pazar-
lama-2 Daire Başkanı Kıvanç
Acar şunları ifade etti:

“Türk hazır giyim sek-
törü, Avrupa Birliği ül-
kelerine ihracatta Çin’in
ardından ikinci sırada
geliyor

“Bugün büyük oranda ihra-
cat odaklı olan Türk tekstil ve
hazır giyim sektörü dünyanın
altıncı büyük hazır giyim ihra-

catçısı konumunda bulunuyor.
Mevcut kapasitesi yurtiçi talep-
ten son derece fazla olan
sektör, yaklaşık 30 milyar dolar-
lık üretim değerinin 20 milyar
dolarlık bölümünü ihraç edi-
yor. Üretim ve istihdamdaki
ağırlığıyla ülke ekonomisinin
lokomotiflerinden biri olan
Türk hazır giyim sektörü,
Avrupa Birliği ülkelerine ihra-
catta Çin’in ardından ikinci
sırada geliyor. Protokol kapsa-
mında ülkemizin bu değerli
sektörüne esnek geri ödeme
imkânları ile komple yeni yatı-
rım ve yenileme,
modernizasyon, renovasyon,
sınıf yükseltme ve enerji verim-

liliği gibi çevreye duyarlı çalış-
malar için yatırım kredisi
imkânı sunacağız. Ayrıca
uygun koşullarla işletme kre-
disi ve gayri nakdi kredi
kullandıracağız.”

“Sektöre ve firmaya özel
desteklerimiz sayesinde
KOBİ’lere finansal des-
tek sağlama ve vizyonla-
rını genişletme
anlamında önemli çalış-
malara imza atıyoruz”

Acar, KOBİ bankacılığı ala-
nındaki bilgi birikimi ve
tecrübelerini vurgulayarak
“Sektöre ve firmaya özel des-
teklerimiz sayesinde KOBİ’lere



finansal destek sağlama ve
vizyonlarını genişletme anla-
mında önemli çalışmalara imza
atıyoruz. Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu ile imzala-
dığımız protokol de bu
anlamda son derece değerli.
Halkbank olarak yaptığımız bu
protokolle ülkemiz ihracatına,
istihdamına, üretimine katkı
sağlayan tekstil ve hazır giyim
sektörüne azami destek sağla-
yacağız” dedi.

“Tekstil ve hazır giyim
ülkemizde dış ticaret
fazlası veren en önemli
sektörler arasında yer
alıyor”

Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (TMHGF)
Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Öztürk ise KOBİ ban-
kacılığının lideri Halkbank’la
çözüm ortaklığı çerçevesinde
işbirliği yapmaktan büyük
memnuniyet duyduklarını dile
getirerek, “Tekstil ve hazır
giyim ülkemizde dış ticaret
fazlası veren en önemli sektör-
ler arasında yer alıyor. Resmi
kayıtlara göre 900 bin dola-

yında kişiye istihdam sağlayan
sektörümüz, yıllık yaklaşık 50
milyar dolarlık işlem hacmiyle
ve toplam değeriyle ülke eko-
nomisine önemli katkı sağlıyor.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde
KOBİ ağırlıklı ve yatay yapıla-
nan sektörümüz, büyük oranda
öz kaynaklarıyla faaliyetlerini
sürdürüyor. Bu çerçevede ‘Üre-
ten Türkiye’nin Bankası’
Halkbank ve Türkiye’nin üreten
sektörü tekstil ve hazır giyimin
çatı kuruluşu olan TMHGF işbir-
liğinin büyük önem taşıdığına
inanıyorum” diye konuştu.

TMHGF Başkanı Öztürk
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektörümüz yatırım ve
işletme finansmanı ihtiyaçlarını
bundan böyle Halkbank ağır-
lıklı götürecek. Sektör üyesi
firmalar, Halkbank ile yürütüle-
cek çalışmalarda ihtiyaçlarını
bire bir belirleyecek. Böylece
firmalarımıza terzi misali, özel
esnek finans ve esnek ödeme
koşulları sunulacak.”

Konuşmaların ardından
TMHGF ve Halkbank arasında
yapılan işbirliği protokolünün
imza törenine geçildi. Toplan-
tıya TMHGF Yönetim Kurulu
Üyeleri, Halkbank yöneticileri
ve bölge koordinatörleri ile
basın mensupları da katıldı.
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Sektör üyesi firma-
lar, Halkbank ile
yürütülecek çalış-
malarda ihtiyaçla-
rını bire bir
belirleyecek. Böy-
lece firmalarımıza
terzi misali, özel
esnek finans ve
esnek ödeme koşul-
ları sunulacak”
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Esnaf ve sanatkârlar-
dan büyük kurumsal
firmalara kadar çok

geniş bir müşteri kitlesine farklı
ürünleri ile hizmet veren Ban-
kamız, piyasa ve ekonomik
şartlar doğrultusunda sürekli
kendini yenileyerek bugün yak-
laşık 500 bin kredili müşteriye
ulaştı. Toplam kredilerimizin
yüzde 36’sını KOBİ’lere verdiği-
miz krediler oluşturuyor. Tüm
bunlar ülkemizdeki KOBİ’lere
sunulan Halkbank desteğinin
önemli kanıtları. Halkbank ola-
rak sektörlere özel geliştirdiği-
miz ürün, hizmet ve çözümlerle
onların yanında yer almanın
önemine inanıyoruz. Ve bu sa-
yede sektöre ve firmaya özel
desteklerimiz sayesinde 
KOBİ’lere finansal destek sağ-
lama ve vizyonlarını geniş-
letme anlamında önemli çalış-
malara imza atıyoruz. 

“Üretim ve istihdamdaki
ağırlığıyla ülke ekono-
mimizin taşıyıcılarından
olan hazır giyim sektö-
rümüz Avrupa Birliği ül-
kelerine yaptığı
ihracatla Çin’in ardından
ikinci sırada geliyor” 

Ülkemiz, küresel ölçekte
dünya ekonomilerini etkileyen
finansal sıkıntılara rağmen eko-
nomik gelişmesini ve büyüme-
sini sürdürüyor. Bu başarılı per-

formansta da gerçekleştirdiği-
miz ihracatın lokomotif rol oy-
nadığını söyleyebiliriz. İhracatı-
mız içerisinde ise tekstilin
ağırlıklı bir paya sahip oldu-

ğunu rahatlıkla görebiliyoruz.
Türkiye bugün büyük oranda
ihracat odaklı faaliyet gösteren
tekstil ve hazır giyim sektörle-
riyle dünyanın altıncı büyük ha-

HALKBANK ESNAF VE KOBİ BANKACILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANER AKSEL:
“TMHGF ile yaptığımız protokolle ülkemiz
ihracatına, istihdamına, üretimine katkı
sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörüne
azami destek sağlayacağız”
HALKBANK OLARAK 74 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞİMİZLE REEL SEKTÖRÜN, KOBİ’LERİN
EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ KONUMUNDA BULUNUYORUZ. KURULDUĞUMUZ 1938 
YILINDAN BU YANA, ÜSTLENDİĞİMİZ BU MİSYONU AKSATMADAN VE BÜYÜK BİR
SORUMLULUK BİLİNCİYLE DEVAM ETTİRİYORUZ. 
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zır giyim ihracatçısı konu-
munda. Mevcut kapasitesi yur-
tiçi talepten son derece fazla
olan bu sektör, yaklaşık 30 mil-
yar dolarlık üretiminin 20 mil-
yar dolarlık bölümünü ihraç
ediyor. Üretim ve istihdamdaki
ağırlığıyla ülke ekonomimizin
taşıyıcılarından olan hazır giyim
sektörümüz Avrupa Birliği ülke-
lerine yaptığı ihracatla Çin’in ar-
dından ikinci sırada geliyor.
Tekstil ve hazır giyim sektörü,
ihracatın yanı sıra ülkemiz
GSYİH’sinin de yüzde 10 payına
sahip olarak iç pazarda da ağır-
lıklı bir yer tutuyor. Resmi kayıt-
lara göre 900 bin dolayında ki-
şiye istihdam sağlayan
sektörümüz, yıllık yaklaşık 50
milyar dolarlık işlem hacmiyle
ve toplam değeriyle ülke eko-
nomisine önemli katkı sağlıyor.

“TMHGF’nin, bir meslek
örgütü olarak sektörün
taleplerini toplama ve
duyurma anlamındaki
çalışmalarını, sorunların
çözümünde öncü bir rol
üstlenmesini büyük bir
takdirle izliyoruz”

Tekstil ve hazır giyim sektö-
rünün ise çatı kuruluşu Türkiye
Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonunun (TMHGF) yürüttüğü
başarılı çalışmalarla ve uluslar-
arası arenada sahip olduğu
yüksek bilinirlik ve yürüttüğü
başarılı temaslarla, ülkemiz
moda ve hazır giyiminin dün-
yanın birçok köşesine rahat-
lıkla ulaşmasını sağlıyor. Tür-
kiye genelinde, tekstil, moda
ve hazır giyim sektöründeki
sektörel ve bölgesel dernekleri
temsil eden tek çatı kuruluşu
olan TMHGF’nin, bir meslek ör-
gütü olarak sektörün taleple-
rini toplama ve duyurma anla-
mındaki çalışmalarını,
sorunların çözümünde öncü
bir rol üstlenmesini büyük bir
takdirle izliyoruz.

Bu sebeple, Türkiye Moda
ve Hazır Giyim Federasyonu ile
işbirliğimiz bu anlamda son
derece değerli görüyoruz.
Halkbank olarak TMHGF ile
yaptığımız protokolle ülkemiz
ihracatına, istihdamına, üreti-
mine katkı sağlayan tekstil ve
hazır giyim sektörüne azami
destek sağlayacağız. Protokol
kapsamında TMHGF Üyesi Der-
neklere Üye firmalar, esnek
geri ödeme imkânları ile kom-
ple yeni yatırım, yenileme, mo-
dernizasyon, renevasyon, sınıf
yükseltme ve enerji verimliliği
gibi çevreye duyarlı yatırımları
ile işletme kredisi, gayri nakdi
kredi ihtiyaçlarına yönelik
ürünleri kullanma imkânlarına
sahip olacaklar.

Bu protokolle TMHGF üyesi
firmaların yatırım ve işletme
sermayelerinin finansmanı için
Aylık Eşit Taksitli olarak TL kre-
dilerde 0, 90’dan, YP kredilerde
ise 4, 50’den başlayan faiz
oranlarıyla üye firmalarımızı
destekliyoruz. Ayrıca, İhracata
yönelik İthalat işlemlerinin Fi-
nansmanı Amacı ile Akreditif
ve Kabul/Aval işlemlerin ücret,
masraf ve komisyon oranla-
rında % 50 oranında indirim
avantajı ile İhracat Akreditifi ih-
bar komisyonu ve İhracat Akre-
ditif iskonto işlemleri ücret,
masraf ve komisyon oranla-
rında % 50 oranında indirim
uygulanacaktır.  

TMHGF üyelerine 
Eximbank kredilerinde
öncelik tanınacak

TMHGF üyelerine işletme
sermayelerinin finansmanına
yönelik kullandırılacak Exim-
bank kredilerinde öncelik veri-
lerek, EFT / Havale, Hesap İşle-
timi, Takas Çek işlemleri, Çek
Karnesi kullanımı ve İnternet
Şubesi gibi Bankacılık işlemle-
rinden masraf/ücret alınmaya-
caktır. 

2005 yılında kotaların kalk-
masıyla birlikte, dünya hazır gi-
yim pazarında hem arz hem de
talep yönünde şiddetli bir re-
kabet yaşanmaya,  kötüleşen
ekonomik koşullar nedeniyle
tüketicilerin satın alma kararla-
rında fiyatın önemi artmaya
başladı. Fiyat rekabetinde öne
çıkabilmek için girdi maliyetle-
rinin düşürülmesi şarttır. Özel-
likle Enerji maliyeti fiyat reka-
betinde belirleyici bir unsur. Bu
amaçla, enerji verimliliği kre-
disi ürünümüzü TMHGF üyesi
KOBİ ihracatçıları için 2 yıl öde-
mesiz 7 yıl vadede ve esnek
geri ödeme planı ile EURI-
BOR+3, 5 faiz oranı ile kullandı-
racağız. 

Makine alımlarında
TMHGF üyelerine özel
faiz oranları

Ayrıca, makine sektörü, İh-
racat Strateji Eylem Planında da
çok önem verilen konuların ba-
şında geliyor. Bu sektöre yönelik
hazırlanan Makine İmalat Sa-
nayi Destek Paketimiz ile Ma-
kine imalat sanayi sektöründe
faaliyet gösteren makine üreti-
cileri ve üreticilerin satış yaptığı
firmaların, yurt içinden yerli ve
yeni makine alımları TMHGF
üyelerine özel faiz oranları ile fi-
nanse edilerek yerli makine sa-
nayisini desteklemek, ithal ika-
mesi fonksiyonunu yerine
getirmeyi amaçladık.

Bu protokolle TMHGF üyesi
firmalara özel geliştirdiğimiz
çözümlerle faaliyetlerini geniş-
letmelerine ve işlerine büyüt-
melerine yardımcı olacağız.
Çünkü Halkbank olarak KO-
Bİ’lere destek olmanın üreten
Türkiye’ye destek olmak anla-
mına geldiğine inanıyoruz. Tür-
kiye ekonomisinin can damar-
larından biri olan tekstil ve
hazır giyim sektörlerinin ya-
nında yer almaktan bu an-
lamda büyük gurur duyuyoruz.

Tekstil ve hazır
giyim sektörünün
çatı kuruluşu Tür-
kiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyo-
nunun (TMHGF) yü-
rüttüğü başarılı
çalışmalarla ve
uluslararası are-
nada sahip olduğu
yüksek bilinirlik ve
yürüttüğü başarılı
temaslarla, ülkemiz
moda ve hazır giyi-
minin dünyanın bir-
çok köşesine
rahatlıkla ulaşma-
sını sağlıyor”
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TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) 3. DÖNEM YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNDEN OLUŞAN BİR HEYET MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’İ MAKAMINDA ZİYA-
RET EDEREK SEKTÖRÜN YAŞADIĞI SORUNLARI AKTARDI VE DESTEĞİNİ TALEP ETTİ.

Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’i ziyaret etti

Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek’i ziyaret etti

TMHGF 3. Dönem Yönetim Kurulu
üyelerinden oluşan Hüseyin Öz-
türk başkanlığındaki heyet, Ma-

liye Bakanı Mehmet Şimşek’e bir nezaket ve
tanışma ziyaretinde bulundu. Başkan Hüse-
yin Öztürk, Başkan Yardımcıları Osman Ege,
İrfan Özhamaratlı, Rıza Adıgüzel, İsa Dal ile
yönetim kurulu üyeleri Ahmet Oktay, Metin
Çetinkaya, Bahri Özdinç ve İlhan Kuloğ-
lu’ndan oluşan heyet, görüşmede KDV ia-
desi ve tevkifatlar başta olmak üzere sektö-
rün belli başlı sorunlarını birinci elden
aktararak çözüm konusunda destek istedi. 

Sektör hakkında Bakan Şimşek’e rakam-
larla bilgi veren TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk, 2023 ihracat hedefine ulaşılması
için bakanlıkla aralarında ciddi bir iletişim
kurulması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle

kurumla sektör arasında yaşanan ve sorun
olmadığı halde sorun gibi görünen yanlış
anlaşılmaların iletişimle giderilebileceği be-
lirtilerek Bakan Şimşek’ten daire başkanlığı

düzeyinde bir koordinatörlük talep edildi.
Öztürk, Federasyon olarak yaptıkları çalış-
malar hakkında da Bakana bilgi verdi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Bakan Mehmet Şimşek ise, tekstil ve

hazır giyim sektörünün gerek sağladığı is-
tihdam, gerekse gerçekleştirdiği ihracatla
Türkiye açısından önemli bir sektör oldu-
ğunu ifade etti. Şimşek, TMHGF’nin talebini
dikkate alarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nda
(GİB), TMHGF’nin doğrudan iletişim kurabi-
leceği bir birimin belirlenebileceğini ifade
etti. Tekstil ve hazır giyim sektörünün Av-
rupa kaynaklı yaşadığı krize de değinen Ba-
kan Şimşek, maliyetleri düşürme adına Yeni
Teşvik Sistemi’nde ön plana çıkan 6. Böl-
ge’ye yatırım konusuna ve yatırımcıya sağ-
lanan avantajlara dikkat çekti. 

Daha sonra GİB’na geçen TMHGF he-
yeti, burada Başkan Yardımcısı Şinasi Can-
dan, Daire Başkanı Ömer Kaya, KDV Şube
Müdürü Bahattin Akçay ile bir toplantı ger-
çekleştirdi. 
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“Tekstil ve Hazır Giyimde İletişim
Toplantıları” sektörü çözüm 
ortaklarıyla buluşturuyor
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF), KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEKİ
KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA “TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE
İLETİŞİM TOPLANTILARI”NI BAŞLATTI. TOPLANTILARIN İLKİNDE KALKINMA BANKASI, TEŞVİK
UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE KREDİ GARANTI FONU’NDAN
(KGF) YETKİLİLER, TEKSTİL VE HAZIR GİYİME YÖNELİK VERDİKLERİ HİZMETLERİ ANLATTI. 

Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu
(TMHGF), kamu ve

özel sektördeki kurum ve kuru-
luşlarla işbirliğini geliştirmek
amacıyla önemli bir girişim baş-
lattı. Green Park Hotel Mer-
ter’de gerçekleştirilen “Tekstil ve
Hazır Giyimde İleşitim Toplantı-
ları”nın ilkinin konukları; Kal-
kınma Bankası’ndan Kredi Pa-
zarlama Daire Başkanı Hasan
Üsküplü ve Müdür Seyhan
Ayanlar, Ekonomi Bakanlığı Teş-
vik Uygulama ve Yabancı Ser-

maye Genel Müdürlüğü’nden
Daire Başkanı Mehmet Ali Çola-
koğlu ve Dış Ticaret Uzmanı Ali
Kat ve Kredi Garanti Fonu’ndan
(KGF) İstanbul Şube Müdürü
Bülent Atmaca oldu. Toplantı-
nın moderatörlüğünü Ekonomi
Gazetecileri Derneği Başkanı
Celal Toprak yaptı. Toprak, “Tür-
kiye’nin çıkışı tekstil ve hazır gi-
yim sektöründedir” diyerek, ül-
kelerin refah düzeylerinin
yükselmesinde ve sınıf değiştir-
mesinde tekstilin çok önemli bir
unsur olduğuna dikkat çekti. 

Toplantıda ilk sözü alan
TMHGF Başkanı Hüseyin Öz-
türk, 2007 yılında kurulan
TMHGF’nin Türkiye’de tekstil,
moda, hazır giyim, deri, deri
konfeksiyon ve yan sanayinde
sektörel ve bölgesel derneklerin
bir araya geldiği tek çatı kuru-
luşu olduğuna dikkat çekti. Bu-
güne kadar adı çok duyulan ku-
rum ve kuruluşların
sektörümüze dönük verdikleri
hizmetler konusunda yeterince
bilgi sahibi olunmadığının altını
çizen Hüseyin Öztürk, bu top-

lantıda üç önemli kurumun yet-
kililerini tekstil ve hazır giyim
sektörü ile buluşturduklarını
kaydetti.

Kalkınma Bankası’ndan
tekstil ve hazır giyim
sektörüne öncelik 

Kalkınma Bankası Kredi Pa-
zarlama Dairesi Başkanı Hasan
Üsküplü göreve geldikleri gün-
den bu yana ihracat yapan, cari
açığın düşmesine katkı sağla-
yan, katma değer üreten ve
Türkiye’yi yurt dışında temsil
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eden yatırımcılara ulaşmak an-
lamında sektör temsilcileri, sa-
nayi ve ticaret odaları ile bir
araya geldiklerini belirterek ya-
tırımcıya birebir ulaşarak ken-
dilerini anlatmaya çalıştıkların
kaydetti. 

Enerji verimliliği 
yatırımlarına özel kredi
desteği

Hasan Üsküplü’nün ardın-
dan konuşan Kalkınma Bankası
Kredi Pazarlama Müdürü Sey-
han Ayanlar ise tekstilde enerji
verimliliği yatırımları ve kredi-
ler hakkında detaylı bilgi içe-
ren bir sunum gerçekleştirdi.
Bu alandaki projelerde iki kri-
terden birinin yerine getiril-
mesi gerektiğini belirten Ayan-
lar, enerji tüketiminde en az
yüzde 20 azalma sağlanması
ya da projeden sağlanacak fay-
danın en az yüzde 50’sinin
enerji verimliliğinden kaynak-
lanan maliyet tasarrufundan
oluşması gerektiğini vurguladı.
Ayanlar daha sonra enerji ve-
rimliliği yatırımlarına finans-
man modellerini anlattı. 

Hazır giyimde 5. ve 6.
Bölge teşvik ediliyor

Hükümetin açıkladığı Yeni
Teşvik Sistemi hakkında konu-
şan Ekonomi Bakanlığı Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü Daire Baş-
kanı M. Ali Çolakoğlu, yeni ya-
pıda üç temel hedef olduğunu
kaydetti. Bunların Stratejik Yatı-
rımların desteklenmesi, “Bölge-
sel Teşvik Uygulaması”nın
etkinliğinin artırılması ile eko-
nomik ve sosyal olarak en az
gelişmiş illerimizin yatırım
merkezi haline getirilmesi ol-
duğunu belirtti. Bölgesel teşvik
uygulamalarında sosyoekono-
mik gelişmişlik endekslerinin
ele alındığını söyleyen Çola-
koğlu, bunu göre haritaların
oluştuğunu ifade etti. Çola-

koğlu, “Konfeksiyonun bayan
istihdamı açısından en önde
gelen sektör olması nedeniyle
5. ve 6. Bölgede bu sektöre
daha fazla destek veriliyor ve
yatırımlar doğuya yönlendirili-
yor. 1. ve 2. Bölgede sadece
KDV ve gümrük vergisi istisnası
sağlanırken, 3. ve 4. Bölgedeki
konfeksiyon yatırımlarında bir
milyon TL’nin üzerinde tevsi ya-
tırımı sözkonosu. 5. ve 6. Böl-
gedeki konfeksiyon
yatırımlarında 500 bin TL üze-
rinde yatırımlar bile destekle-
niyor” diye konuştu. Çolakoğlu,
Yeni Teşvik Sistemi’nin açıklan-
dığı Temmuz’dan bu yana 6.
Bölge ağırlıklı olmak üzere son
iki bölgeye tekstil ve hazır gi-
yimde yatırım için başvuruların
yoğun olduğuna dikkat çekti.

Kredi Garanti Fonu,
kredi ihtiyaçla rında 
KOBİ’lere teminat 
desteği sunuyor

Toplantıda son olarak ko-
nuşan Kredi Garanti Fonu
(KGF) İstanbul Şube Müdürü
Bülent Atmaca, KGF’nin KOBİ
destek programlarından bir ta-
nesi olduğunu belirterek, ver-
miş oldukların ürünlerin,
Kalkınma Bankası ya da diğer
bankaların alternatifi olmadı-
ğına işaret etti. KOBİ tanımına
uyan işletmelere her türlü kre-
dide hizmet verebildiklerini
kaydeden Atmaca, “Biz kredi
veren bir kuruluş değiliz. Ban-
kaların kredi başvuru süre-
cinde istemiş oldukları
teminatları gidermeye yönelik
hizmet veriyoruz” dedi

Başkan Hüseyin Öztürk’ün
teşekkür konuşmasının ardın-
dan konuk üç kurumun yetkili-
lerine TMHGF Yönetim Kurulu
üyeleri tarafından birer plaket
verildi. TMHGF, yemeğin ardın-
dan çalışma takvimi uyarınca
yönetim kurulu toplantısını
gerçekleştirdi.
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“TMHGF, Cumhuriyet tarihimizde 
alanında ilk ve tek üst çatı kuruluşudur”

Türk hazır giyim sektörü sağla-
dığı yoğun istihdamın yanı sıra,
yarattığı katma değer ve ger-

çekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine
büyük katkıda bulunan önemli sektörleri-
mizden biridir. Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (TMHGF) bu denli
önemli bir sektörünün yurt içinde ve yurt
dışında çıkarlarını korumak amacıyla 2007
yılında ülkemizin önemli sektörel ve böl-
gesel derneklerinin bir araya gelmesiyle
kuruldu. Alanında Cumhuriyet tarihimizde
ilk ve tek üst çatı kuruluşu olma özelliğini
taşıyan TMHGF, hazır giyim sektöründe
faaliyet gösteren firmalarımızın global
rekabette önünü açma ve sektörün gele-
cek vizyonunu belirleyip, yol haritasını
çizme misyonunu üstlenmiştir. 

“Türk tekstil ve hazır giyim 
sektörünün, ülkemiz için stratejik
öneme sahip olduğu bir 
gerçektir”

Bugün resmi rakamlara göre gerçekleş-
tirdiği 16 milyar Dolar’ın üzerinde ihracatla
ve bir milyona yakın çalışanıyla sosyal
barışa, aile bütçesine büyük destek sağla-
yan Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün,
ülkemiz için stratejik öneme sahip olduğu
bir gerçektir. Bu nedenle sektörün önün-
deki sorunların aşılması ve katkı
sağlanması büyük önem taşımaktadır.
TMHGF, bu çerçevede birlik ve beraberliğin
getirdiği güçle yurt içi ve yurt dışında sek-
töre destek sağlamayı amaçlamaktadır. 

Hedef; Türkiye’nin bir marka
ülke, İstanbul’un ise uluslararası
moda merkezi haline gelmesi

Federasyonumuzun kuruluş amaçların-
dan bir tanesi de Türkiye’nin bir marka
ülke, İstanbul`un da uluslararası bir moda
merkezi haline dönüşmesidir. Bunun yolu
da hiç kuşkusuz fuarlardan geçmektedir.
Federasyon bu anlamda ülkemize iki
önemli fuar kazandırmıştır. Hem İF Wed-
ding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve
Abiye Fuarı, hem de İF Expo Çorap, İç

Giyim Fuarı Türkiye’de alanında tek olması
ve yakaladıkları uluslararası başarı nede-
niyle önemli görevler üstlenmektedir.

“TMHGF’nin gelecekte de
Türk hazır giyim sektörünün 
gelişimine önemli katkılar 
sağlayacağına yürekten inanı -
yorum”

TMHGF kurulduğu günden bugüne
beş yıl gibi kısa bir zaman içinde birçok
başarılı çalışmaya imza atmıştır. Gerek
Kurucu Başkanlık yaptığım dönemdeki
mesai arkadaşlarıma, gerekse daha sonra
bayrağı devralan başkan ve yönetim kurul-
larına Federasyonumuza ve sektöre
yapmış oldukları hizmetlerden dolayı
teşekkür ediyorum. TMHGF’nin gelecekte
de Türk hazır giyim sektörünün gelişimine
önemli katkılar sağlayacağına yürekten
inanıyor, bu vesileyle ADRES Dergisi’ne de
yayın hayatında başarılar diliyorum.

Kahraman Öztürk
Türkiye Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu Kurucu Başkanı

TMHGF kurulduğu
günden bugüne 
beş yıl gibi kısa bir
zaman içinde birçok
başarılı çalışmaya
imza atmıştır”
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Teknik Tekstil Denizli'de 
masaya yatırıldı
DENİZLİ TEKSTİL VE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (DETGİS) TARAFINDAN 'DENİZLİ SANAYİ-
SİNDE DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARI TEKNİK TEKSTİLLER' KONULU PANEL DÜZENLENDİ.

Denizli  İhracatçılar Birliği
(DENİB) salonunda gerçekleş-
tirilen panelde konuşmacı

olarak teknik tekstil uzmanı DRA Genel
Müdürü David Rigby, Bursa Teknik Üniver-
sitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve
Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Tan konuşma yaparken, panele, Türkiye
Moda Hazır Giyim Federasyonu Başkanı
Hüseyin Öztürk, Ege Giyim Sanayicileri
Derneği Başkanı Özcan Torun, işadamları,
davetliler ve öğrenciler de katıldı. Panelin
açılış konuşmasını yapan DETGİS Başkanı
İsal Dal, gelişen ve büyüyen Türkiye ve
Denizli'de, katma değeri yüksek teknik
tekstiller ile ilgili çalışmalara ve yatırımlara
ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek,
"Tekstilin başkenti Denizli'de önemli bir
konuda düzenlenen panele ev sahipliği

yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyada
pazar sorunu olmayan teknik tekstillerin
yoğun üretimi ile Denizli ve ülke ekonomi-
sinin daha da canlanacağına inanıyorum"
dedi.

Prof. Dr. Yusuf Ulcay:
“Avrupa'da, yatırım ve istihdam
bakımından, en büyük tekstil
sektörü Türkiye'de olmasına 
rağmen, sektörün en önemli zayıf
noktası, AR-GE ve ÜR-GE çalışma-
larının kıyaslandığında yok dene-
cek kadar az olması”

Türkiye'de tekstil kimyasalının olmadı-
ğını, teknik tekstilden önce tekstil
kimyasının çözülmesi gerektiğini belirten
Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yrd. Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, "Avrupa'da, yatırım ve istih-
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dam bakımından, en büyük tekstil sektörü
Türkiye'de olmasına rağmen, sektörün en
önemli zayıf noktası, AR-GE ve ÜR-GE çalış-
malarının kıyaslandığında yok denecek
kadar az olmasıdır. AB'de tekstil sektörü-
nün en önemli silahı ise AR-GE, ÜR-GE,
inovasyon ve teknolojiden kaynaklanmak-
tadır. 2011 yılı sonu itibarı ile AB tekstil
sektörünün yaptığı ciro 207 milyar Euro
iken Türkiye'deki bu rakamın 30 milyar
Euro olduğu tahmin ediliyor. Tekstil ve
konfeksiyon sektörü Türkiye'de AB'deki
gibi sadece anahtar sektör değil, öncelikli
bir sektördür. Bu sektörün uzun vadeli
planı yoktur. Bu sektörün üretim kapasitesi
mevcut tüketim kapasitesinin en az beş
katıdır. Pazarlama, direkt tüketiciye ulaşım
ve dağıtım kanallarına sahip değildir. Bu
durum, bu sektörü ülke olarak fasoncu
durumuna koymaktadır" dedi. Firmalarda
araştırma geliştirme ve ürün geliştirme ile
ilgili tam anlamıyla bir çalışmanın olmadı-
ğını, fabrikaların küçük birer oda içinde
kurduğu yeni mezun elemanlarla AR-GE
yapmaya çalıştığını söyleyen Prof. Dr.
Ulcay, "Türkiye'de işletmelerin yüzde
90'dan fazlasının KOBİ olduğu ve bunların
yüzde 70'den fazlasında AR-GE çalışmaları-
nın hiç mevcut olmadığı düşünüldüğünde,
KOBİ'lerin neden ihracattan ancak yüzde 5-
10 kadar bir pay alabildiği daha rahat
anlaşılabilir" diye konuştu.

Fabrikaların ve işletmelerin çok küçük
karlılık oranları ile ayakta kalmaya çalıştı-
ğını belirten Tan Tekstil Yönetim Kurulu

Başkanı İbrahim Tan ise, "Enflasyon yüksek
seyrederken bizler iyi para kazanıyorduk.
Ancak durum şimdi değişti. Çok küçük
karlarla çalışıyoruz. Karlılığımız az olunca
da AR-GE ve ürün geliştirmeye istediğimiz
kadar pay ayıramıyoruz. Denizli olarak asıl
işimiz olan havlu bornoz üretiminin
yanında, her şeye rağmen teknik tekstillere
de yönelmeliyiz. 2008-2009 yıllarında yaşa-
nan krizler nedeniyle zor günler geçirdik.
Hükümetimiz 2023 yılı hedefi olarak 500
milyar dolar ihracat rakamını ortaya koydu.
Bu rakama ulaşılabilmesi için orta ölçekli
firmaların AR-GE çalışmalarına devlet des-
teği verilmesi lazım" diye konuştu.

DRA Genel Müdürü David Rigby:
“Dünyanın birçok yerindeki müş-
teriler teknik tekstil sektörü piya-
sasında ucuzluk, hafiflik,
kullanma ömrü, satın aldıktan
sonraki bakımı önemsiyor”

Teknik tekstille ilgili olarak üretim yap-
mak isteyen firmaların dünyadaki
gelişmeleri yakından takip etmesi gerekti-
ğini belirten DRA Genel Müdürü David
Rigby, dünyada teknik tekstilin daha çok
kullanılmaya başlandığı bir dönemde
olduklarını belirterek, "Dünyanın birçok
yerindeki müşteriler teknik tekstil sektörü
piyasasında ucuzluk, hafiflik, kullanma
ömrü, satın aldıktan sonraki bakımı önem-
siyor" diye konuştu.

Panelin sonunda konuşmacılara plaket
verildi.

AB'de tekstil sektö-
rünün en önemli 
silahı AR-GE, ÜR-GE,
inovasyon ve 
teknolojiden kay-
naklanmaktadır.
2011 yılı sonu itibarı
ile AB tekstil sektörü-
nün yaptığı ciro 207
milyar Euro iken 
Türkiye'deki bu raka-
mın 30 milyar Euro
olduğu tahmin 
ediliyor”

David Rigby (solda)
ve TMHGF Yön. Kur.
Başkanı Hüseyin
Öztürk

Prof. Dr. Yusuf
Ulcay (solda) ve
TMHGF Bşk. Yard.
Özcan Torun
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Türkiye’de
teknik tekstil
sektörü - 1
TEKSTİL ENDÜSTRİSİ KAPSAMINDAKİ TEKNİK VE FONKSİYO-
NEL TEKSTİL SEKTÖRÜ, DÜNYA PAZARINDA HIZLA GELİŞEN
VE YAKIN GELECEKTE DAHA DA ÖNEM KAZANMASI BEKLE-
NEN DİNAMİK BİR SEKTÖRDÜR. 

1. Teknik Tekstiller 

Tekstil endüstrisi kapsamındaki
teknik ve fonksiyonel tekstil
sektörü, dünya pazarında hızla

gelişen ve yakın gelecekte daha da önem
kazanması beklenen dinamik bir sektör-
dür. Teknik tekstiller, performansları ve
fonksiyonel özellikleri için tercih edilmekte
ve her geçen gün artan ürün çeşitliliği ile
günlük yaşamımızda daha fazla yer almak-
tadırlar. Genellikle katma değeri yüksek
ürünlerden oluşan teknik tekstillere olan
talep, ekonomideki ve tekstil sektöründeki
gelişmeler ile doğrudan ilişkilidir. 

Teknik tekstiller kullanım alanla-
rına göre temel olarak 12 gruba
ayrılmaktadır [1]:

1. Tarım Teknik Tekstilleri (Agrotech) 
Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçı-
lık sektöründe kullanılır.

2. İnşaat Teknik Tekstilleri (Buildtech) 
Bina ve diğer inşaatlarda, çadır ve gölge-
liklerde kullanılır.

3. Teknik Giysiler (Clothtech)
Giysi ve ayakkabıların astar ve benzeri
teknik bileşenleridir.

4. Jeotekstiller (Geotech) 
Otoyol ve benzeri inşaatlarda yalıtım,
stabilite vb. amacıyla kullanılan tekstil-
lerdir.

5. Dekorasyon tekstilleri (Hometech)
Mobilya, ev tekstili ve yer kaplamalarının
teknik bileşenleridir.

6. Hijyenik ve Tıbbi Teknik Tekstiller 
(Medtech)
Tıbbi tekstiller ve bununla ilgili bakım ve
hijyenik ürünlerdir.

7. Endüstriyel Tekstiller (Indutech)
Doğrudan endüstriyel proseslerde kulla-
nılan filtreler, bantlar vb ürünlerdir.

8. Ambalaj Tekstilleri (Packtech)
Torba, çuval ve big-bag gibi paketleme
ürünleridir.

9. Otomotiv Tekstilleri (Mobiltech)
Kara, hava ve deniz taşıtlarında dekoras-
yon, izolasyon ve filtreleme işlevleri
vardır.

10. Ekolojik Tekstiller (Oekotech)
Toz ve duman filtrasyonu gibi çevre
koruma amaçlı ürünlerdir.

11. Koruyucu Tekstiller (Protech)
Kişiyi zararlı maddelere, kötü çevre
koşullarına vb karşı korurlar.

12. Spor Tekstilleri (Sporttech)
Aktif spor ve serbest zaman giysilerinde
kullanılan tekstillerdir.

Son yıllarda bunlara iki yeni grup daha
eklenmiştir.

13. Gıda Tekstilleri 
Gıdaların ambalajlanması ve korunma-

sında tekstil ürünlerin kullanımı giderek
artmaktadır. Bu ürünlerden bazıları aynı
zamanda yenilebilir tekstillerdir. 

14. Akıllı Tekstiller

Herhangi bir etkiyi veya etki değişikli-
ğini algılayan ve buna bir tepki verebilen
tekstil ürünleridir. Eğer tekstil ürünü etkiyi
veya değişikliği sadece algılıyorsa buna
“pasif akıllı tekstil ürünü”, etkiyi veya etki
değişikliğini algılayıp buna bir tepki veri-
yorsa, “aktif akıllı tekstil ürünü”
denilmektedir. 

Dünyada teknik tekstil tüketimi, 2007-
08 döneminde 21 milyon ton (120 milyar $)
olarak gerçekleşirken, 2012 yılında bu

Prof. Dr. Arzu Marmaralı
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Tekstil Mühendisliği Bölümü
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değerin 26 milyon tona (139 milyar $) ulaş-
ması beklenmektedir [2]. 

Dünya pazarlarındaki gelişmelere
paralel olarak Türkiye’de teknik tekstil üre-
timi ve ürün çeşitliliği giderek artmaktadır.
Katma değeri yüksek teknik tekstil ürün-
leri, bu sayede Türk Tekstil ve Konfeksiyon
Sanayi için önemli bir alternatif olmak üze-
redir. Mevcut dünya konjonktürüne göre
Türk tekstil sektörü, katma değeri yüksek,
özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve bu
ürünleri rekabetçi fiyatlarla satmayı amaç-
lamaktadır [3]. 

2. Türkiye’de Teknik Tekstil 
Sektörü 

Türkiye teknik tekstil üretimi için
önemli avantajlara sahiptir. Çünkü Tür-
kiye;
➢ Gelişmiş bir tekstil endüstrisine (Tekstil

ve hazır giyim endüstrisinde 43, 000’den
fazla şirket mevcuttur), 

➢ Yüksek kaliteli ve eğitimli insan kayna-
ğına, 

➢ Stratejik coğrafi konuma, 
➢ Gelişmiş nakliye ağına, 
➢ Yeni teknolojilere ve trendlere uyum

becerisine, 
➢ Uluslararası standartlara ve çevreye

uygun üretim kapasitesine, 
➢ Gelişmiş, modern ve çok iyi donanımlı

tekstil testleri laboratuvar altyapısına, 
➢ Genç makine alt yatırımına (tekstil maki-

nelerinin % 75’i 10 yaş altındadır), 
➢ Büyük bir dahili pazara sahiptir. 

Ancak aşağıda sıralandığı gibi
çeşitli dezavantajlar da mevcuttur;
➢ Sermaye ve finansman problemleri, 
➢ Pazarda tanıtım eksikliği, 
➢ Teknoloji geliştirme ve Ar-Ge faaliyetleri-

nin yetersizliği, 
➢ Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge fonlarından

yeterince yararlanılamaması, 
➢ Tekstil makineleri ve kimyasalları sanayi-

lerinin zayıf olması, 
➢ İşgücü verimliliğinin düşük olması [1, 4,

5].

Türkiye’de teknik tekstil sektörü, big-
bag olarak bilinen dökme maddeler için
esnek mahfazalar, araç lastikleri için kord
bezleri ve nonwoven kumaşlar alanlarında
yoğunlaşmıştır. Aralarında dünya pazarla-
rında da çok iyi tanınan büyük ölçekli ve
uluslararası nitelikli firmalar bulunmakla
birlikte, bu üreticilerin önemli bir kısmı da
küçük ve orta ölçekli firmalardır. Teknik
tekstil üretiminin en fazla olduğu şehirler
İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve Tekir-
dağ’dır [6]. 

3. Türkiye’de Teknik Tekstil 
Üretimi ve Dış Ticareti

Sektördeki ürünlerin tamamının tarife
cetvelinde tespit edilememesi nedeniyle
sektörün kesin dış ticaret verileri derlene-
memektedir. Bununla birlikte, ülkemizin
2011 yılı teknik tekstil ihracatının 1, 6 mil-
yar doların üzerinde olduğu tahmin
edilmektedir [7]. Türkiye'de teknik tekstil
ticareti 2000'li yılların başından itibaren
dikkate değer şekilde artmış ve 2011
yılında ihracat + ithalat değeri 2, 9 milyar
doları bulmuştur [8]. 

3.1. Türkiye’nin teknik tekstil ihracatı
Türkiye'den 2000 yılında 425, 7 milyon

dolar değerinde teknik tekstil ürünü ihraç
edilmiştir. 2011 yılında ise teknik tekstil
ihracatı % 13 artışla 1, 5 milyar dolara ulaş-
mıştır. On iki yıllık dönem içinde ihracat

yapılan ülke sayısı 168’e ve ihracat hacmi
hemen hemen üç katına çıkmıştır. Ancak
küresel ekonomik krizin etkilediği 2009
yılında teknik tekstil ihracatında % 21 ora-
nında azalma yaşanırken, diğer tüm yıllar
% 4 ile % 29 arasında değişen oranlarda
artış meydana gelmiştir [6]. Yıllar itibariyle
Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı Tablo 1’de
verilmiştir.

Özellikle son iki yıldır Türkiye'den tek-
nik tekstil ürünleri ihracatındaki artış oranı,
tekstil ve konfeksiyon ihracat artışından
daha yüksektir. Dolayısıyla teknik tekstil
ihracatının tekstil ve konfeksiyon ihracatın-
daki payı da artmaktadır. Bu oran 2009,
2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla % 5, 2, %
5, 9 ve % 6, 3 değerlerine ulaşmıştır [7]. 

Türkiye’nin teknik tekstil 
alanında başlıca ihracat ürünleri; 
• Big bags, 
• Dokusuz yüzeyler, 
• Kord kumaşlar, 
• Emniyet kemerleri, 
• Hava yastıklarıdır.

425.701.333

495.402.697

562.203.183

675.371.434

824.846.748

903.737.293

943.174.079

1.091.645.272

1.200.144.959
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Tablo 1 - Yıllar itibariyle 
Türkiye'nin teknik tekstil
ihracatı (ABD $)

Yıllar

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kaynak : İTKİB Genel Sekreterliği / DTM Bilgi Sistemi
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Tablo 2. Türkiye’den 2009-2011 yılları
arasında en fazla ihraç edilen teknik tekstil
ürün grupları ve değerleri (ABD $)

2011 yılında Türkiye'den en fazla ihra-
cat yapılan ülkeler ve ihracat değerleri
aşağıda sıralanmıştır:
• Almanya (175, 1 milyon $), 
• Fransa (155, 9 milyon $), 
• İtalya (77, 6 milyon $), 
• Rusya (76, 2 milyon $), 
• İngiltere (60, 2 milyon $).

Tablo 1 ve Tablo 3 karşılaştırıldığında
2000-2007 yılları arasında Türkiye’nin tek-
nik tekstil ihracatının, ithalatından önemli

ölçüde yüksek olduğu görülmektedir. 2007
yılından itibaren ise ithalat ve ihracat
değerleri birbirine oldukça yakındır. Tür-
kiye 2010 yılında, dünya teknik tekstil
ihracatında % 1, 4 pay ile 20. sırada yer
alırken, aynı yıl % 1, 5 pay ile dünya teknik
tekstil ithalatında 18. sıraya yerleşmiştir. 
DEVAM EDECEK...

Kaynaklar
[1] “Textile and Apparel Industry and Technical Textiles in Turkey”, General
Secretariat of ITKIB, R&D Department, 2005.
[2] “Technical Textiles”, Growth Potential and Prospects In India, Reliance Indus-
tries Limited, 19 March 2010.
[3] Marmaralı, A., “Technical Textile Sector in Turkey”, Conference on Technical
Textiles and Innovation in the Euro-Mediterranean Region, TAIEX-EUROPEAN
COMMISSION 11.03.2010, Brussels, 2010.
[4] Emek, A., Kuyumcu, O., “Technical Textiles and Nonwovens Industry in Turkey”,
Export Promotion Center of Turkey, 2009.
[5] Ulcay, Y., “Tekstilde AR-GE Çalışmaları ve Teknik Tekstil Uygulamaları”,
http://www.butekom.com/docs/ArGe_ve_Teknik_Tekstil_Uygulamalari.pdf,
03.10.2012.
[6] Türkiye’de ve Dünya’da Teknik Tekstiller Üzerine Genel ve Güncel Bilgiler, İTKİB 
Genel Sekreterliği Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi, Haziran 2008.
[7] http://www.ibp.gov.tr/pg/sektorpdf/sanayi/tekniktekstiller_2012.pdf
[8] Türkiye’nin Teknik Tekstil Ticareti Üzerine Güncel Bilgiler, İTKİB Genel Sekreter-
liği Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi, 2012.
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630532 – Big-Bags (FIBC)

5603 – Dokunmamış mensucat 
(Nonwoven)

5902 – Yüksek mukavemetli 
ipliklerden kord kumaşlar

5903- Plastik ile sıvanmış/
kaplanmış/lamine edilmiş kumaşlar

870821 – Emniyet kemerleri

63 05 33 – PE ve PP şeritlerden mamül
torba ve çuvallar

7019 – Cam lifleri ve bunlardan
yapılan materyaller

540219 – Yüksek mukavemetli 
iplikler

870895 – Hava yastıkları

5601- Vatka ve vatkadan mamul eşya

İLK 10 ÜRÜN GRUBUNUN TOPLAMI

TOPLAM TEKNİK TEKSTİL İHRACATI

İLK 10 ÜRÜN GRUBU'NUN TOPLAMDA
PAYI%

Kodlar ve ürün
grupları

192.632.758

104.336.546

122.973.854

90.143.835

57.015.869

56.450.041

76.707.461

64.081.613

53.306.223

22.802.608

840.450.808

949.730.643
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2009
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145.833.387

150.670.238

99.515.687

94.897.822

72.730.842

92.730.889

86.300.036

64.526.821

37.291.317

1.089.302.503

1.221.825.669

89, 2

2010

284.870.777

226.735.969

199.049.348

110.175.606

103.833.849

102.613.699

100.384.429

95.728.376

74.025.203

42.723.774

1.340.141.030

1.480.705.469
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16

55

32

11

9

41

8

11

15

15

23

21

%
Değişim

19

15

13

7

7

7

7

6

5

3

91

100

2010/2011
Toplamda % Pay

Tablo 2. Türkiye’den 2009-2011 yılları arasında en fazla ihraç edilen
teknik tekstil ürün grupları ve değerleri (ABD $)

Kaynak: İTKİB Genel Sekreterliği / DTM Bilgi Sistemi 
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Ege Giyim Sanayicileri 
Derneği 20 yıldır sektörün 
hizmetinde
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’MUZUN  (TMHGF) KURUCU ÜYELERİNDEN
EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (EGSD) ARALIK 2012’DE  20. KURULUŞ YILINI KUTLAYACAK
OLMANIN HEYECAN VE ONURUNU YAŞIYOR.

1992 yılında sektörün
önde gelen 30 giri-
şimcisinin önderli-

ğinde kurulan ve kısa zamanda
uluslararası platformda kabul
gören EGSD ‘nin bu başarısın-
daki en büyük etken kurumsal
kimliği oluşmuş tüm sivil top-
lum kuruluşlarında olduğu gibi
Yönetim Kurularında projelerin
devamı ve günün ihtiyaçları
çerçevesinde  geliştirmesi ilke-
sini benimsemiş olmasıdır. 

Bu görüş çerçevesinde bu
güne kadar sektörün üretim ve
pazarlamasına katkı sağlamak
amacıyla  çeşitli eğitim prog-

ramları;  yurt dışı tek-
nik geziler ve fuarlara
katılım/ ziyaret organi-
zasyonları ,  yabancı
alım heyeti ve yurt dışı
ziyaretler gibi standart
hizmetler ve organizasyonlar
yanı sıra; üyelerin koleksiyon
hazırlığına yardımcı olmak
üzere Trend kitabı yayınlamış-
tır. Bu hizmetleri gerçekleştirir-
ken üniversite Sanayi İşbirliği
çerçevesinde E.Ü Tekstil Mü-
hendisliği, E.Ü Emel Akın Mes-
lek Yüksek Okulu;  D.E.Ü Tekstil
Mühendisliği D.E.Ü Güzel Sa-
natlar Fakültesi- İzmir Ekonomi

Üniversitesi vb okullar
ile ortak çalışmalar
yapmağa özellikle dik-
kat etmektedir.

Ege Giyim Sanayici-
leri Derneğinin güç al-

dığı diğer bir konu ise sahip ol-
duğu birikimleri paylaşmak ve
başka kurumların da deneyim-
lerinden yararlanmaktır, bu gö-
rüşü doğrultusunda  İzmir’deki
kurum kuruluşlar başta  olmak
üzere ulusal ve uluslar arası il-
gili tüm sivil toplum örgütle-
riyle işbirliği yapmaktadır. Tür-
kiye Moda ve Hazır Giyim
Federsayonu kurucu üyesi ve

Dünya Hazır Giyim Federas-
yonu – IAF üyesi olmasının te-
mel nedeni bu görüş ve güç
birliğine olan inancıdır. Yine
aynı görüş çerçevesinde Textile
Exchange  vb. organizasyon-
larla işbirliği halindedir.

Bütün bu birikimler ve iş-
birlikleri sonucunda da gelişti-
rilen bazı özel projeler  kısaca
aşağıda tanıtılmıştır.

EGSD tarafından 
yürütülen özel projeler

• BEGOS - Buca Ege Giyim
Organize Sanayi Bölgesi 

1995 yılında EGSD önderli-
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ğinde kurulan  Ege Giyim San.
Arsa Yapı Kooperatifi  2002 yı-
lında Buca’da ilk Sektörel İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi –
BEGOS’U  kurmuştur.Adı geçen
bölgede 140 Fabrika alanı tah-
sis edilmiştir. Bölgenin Müte-
şebbis Heyeti Derneğimiz tara-
fından oluşturulmaktadır. 

Buca   İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesinde Derneğimizin
6.591 m2 arsası bulunmaktadır.

• İF Wedding 
Fashion İzmir

Derneğimizin 2007 yılında
İZFAŞ ile yaptığı toplantılar so-
nucu ve o günkü adıyla IF Kon-
sey bugün Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonumu-
zun destekleriyle İzmir’de sek-
törümüzün güçlü dallarından
Gelinlik Abiye ve Damatlık üre-
ticilerine yönelik IF Wedding
Fashion İZMİR Fuarı projesi ha-
yata geçmiştir. 

2013 yılı Şubat ayında ye-
dincisi düzenlenecek olan fuar
kısa sürede  Avrupa’nın önemli
fuarları arasına girmiştir. IF
Wedding Fashion’ın başarıyla
devamı için Derneğimiz özel-
likle yurt dışı tanıtımlarda katkı
sağlamakta ve her ay gerçek-
leştirilen Danışma Kurulu top-
lantılarına düzenli katılarak
önerilerini sunmaktadır.

Diğer taraftan fuar katılım-
cılarına  dalında uzman kişiler-
-modacıların katkılarıyla, ihra-
cat,fuarlara katılım stant hazır-
lama,koleksiyon hazırlığı konu-
larında ücretsiz eğitimler
verilmektedir.

• Gelinlik Tasarım 
Yarışması

IF Wedding Fashion İzmir
Fuarının katılım ve ziyaretçi ça-
lışmaları yanı sıra niteliğine de
zenginlik katmak üzere 2010
yılında 4.kez düzenlenen fuar
kapsamında Derneğimiz öneri-
leriyle ilk kez Gelinlik Tasarım

Yarışması düzenlenmiştir. 4.sü
Şubat 2013 de gerçekleştirile-
cek yarışmada dereceye giren-
lere  çeşitli ödüller verilmekte-
dir. Ayrıca yarışma birincisi bir
sonraki fuarda performans de-
filesi yapma hakkına sahip ol-
maktadır.

Gelinlik Tasarım Yarışması
çalışmaları  Derneğimiz danış-
manlığında yürütülmektedir.

• OFİ – Organik Fashion
İzmir

Çevre duyarlılığının günü-
müzün en dikkat çekilen konu-
larından biri olması ve tüketim
biçimlerinin değişmesinden
hareketle, Derneğimizce OFİ –
Organic Fashion İzmir konulu
markanın da sahibi olduğumuz
bir proje hazırlanmıştır. Bu çer-
çevede  uluslar arası akreditas-

yonu olan bir  sertifikasyon fir-
ması üyelerimize sertifika alma
konusunda eğitimler vermiş
takibinde  Danimarka-Kopen-
hag’da ikili görüşmeler, work
shop gerçekleştirilmiştir. 

2011 yılında ise  Textile
Exchange uluslar arası semine-
rini  İzmir’de Derneğimiz işbirli-
ğinde yapmayı kabul ederek
14 – 16 Nisan tarihleri arasında
Uluslar arası seminer ve ikili
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
DTM alım heyeti ile destek ver-
miştir. TE işbirliğinde İzmir
Swiss Otel’de gerçekleştirilen
konferansa 40’ı yabancı 200
profesyonel katılımcıyla, 35
üreticinin standlı katıldığı 
work shop başarıyla sonuçlan-
mıştır. 

• Moda Tasarım 
Kumpanyası – 
MİLLFEST 

Her sektörde tasarımın ön
plana çıktığı günümüzde hazır
giyim moda sektöründe de ta-
sarım bilincinin benimsenip
yaygınlaştırılması amacı ile ilk
kez 2008 yılında MTD-Moda
Tasarımcıları Derneği ile orga-
nize edilen etkinlik ilerleyen
zamanda Moda Tasarım Kum-
panyası adıyla Derneğimize
tescilli markasıyla devam et-
miştir.

2008 – 2009 Ağustos Ala-
çatı,2010 Nisan Alsancak Tren
Garı ,2010 Temmuz Çeşme Ma-
rina , 2010 Aralık İZFAŞ Fuar
Alanı , 2011 Temmuz Alaçatı
Millfest Moda ve Sanat Festi-
vali ( T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı desteklemiştir ) 

2012 Haziran Alaçatı Mill-
fest Moda ve Sanat Festivali
olarak yapılan etkinliklere,
giysi-takı-aksesuar tasarımcıları
ürünleri ile katılmaktadırlar.
Bazı tasarımcılar üyelerimiz iş-
birliği yapmaya başlamış, bazı-
ları da markalarıyla mağazalar
açmışlardır.
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“Hazır giyim, ülkemizin dışarıda yüzünü 
ağartan sektörlerin başında gelmektedir”

Öncelikle, 5. yaşını doldurmak
üzere olan Federasyonumuzun,
tabanı, diğer sektör kurumları,

devlet katmanları, odalar ve diğer STK'larla
ilişkisini ve bağlarını güçlendireceğini düşün-
düğüm yayın organı "ADRES'in" yayın hayatı-
na başlaması nedeniyle 3. dönem Yönetim
Kurulunu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Hüseyin Öztürk'ü kutluyor, "ADRES'e" sürekli
ve başarılı bir yayın hayatı diliyorum.

Anadolu tarihinin en eski iş kollarından
olan tekstil ile, ülkemizde son 30-40 yılda pa-
ralel gelişme sağlamış olan hazır giyim ve
özellikle son on yılda önemli gelişme göster-
miş olan moda-tasarım sektörleri şüphesiz ki
dış dünyada ülkemizin yüzünü ağartan konu-
ların başında gelmektedir. Anadolu'nun bu
geleneksel sektörünün, eski dönemlerde
özellikle Denizli ve çevresinde çok gelişmiş
olduğu ve tarihinin günümüzden 5.000 yıl
öncesine kadar uzandığı bilinmekte idi; son
yıllarda kent çevresinde yapılan kazılarda
gün ışığına çıkan dokuma tezgahı kalıntıları
ise bu tarihi gerçeği bir kez daha ispatlamak-
tadır. Ayrıca, bu yönüyle Denizli'nin bir "Teks-
til Tarihi Müzesine" sahip olmayı hakettiğini
de vurgulamak isterim. 

Sektör hızla kabuk değiştirmeye
devam ediyor 

İtalya örneği gözler önündeyken, "Türki-
ye tekstil ve konfeksiyon gibi sektörlerden

çıkmalı" söylemi daha birkaç yıl öncesine ka-
dar sık sık vurgulanmakta, " bu sektörler kal-
kınma sürecindeki ülkelerin işidir, ucuz iş gü-
cüne dayanır; Çin, Hindistan, Pakistan gibi ül-
kelere, bu sektörlerin kayıyor olması bunun
göstergesidir " gibi söylemler, bu sektörü çok
da iyi bilmeyen ve sadece ucuz üretimden
ibaret sanan kişilerin yanlış düşünce ve söy-
lemleriydi. Oysa üretim, hazır giyim sektörü-
nün sadece bir ayağı olup günümüzde nere-
de ve nasıl yapılacağı önemini büyük ölçüde
yitirmiştir. Radikal ve hızlı bir değişimle, ülke-
mizde "konfeksiyondan, moda ve hazır giyi-
me" dönüşmüş olan sektörde üç ana ayak
mevcuttur.

1- Moda, tasarım, koleksiyon (özgün)
2- Pazarlama
3- Üretim 
Farkındasınızdır, ihracatımızın yoğun ol-

duğu Avrupa’daki mali krize rağmen, "Türki-
ye bu sektörden çıkmalıdır" söylemi son yıl-
larda neredeyse hiç kalmadı. Zira, sektör ar-
tık sadece Avrupa'ya fason üretim ve ihracat
yapıp, kur takip etmekten kendini kurtarmış,
büyük ölçüde kendi ürettiği koleksiyonları
pazarlayarak sipariş alır, hatta birçok ülkeye
"kapasite" değil, kendi markasıyla ürün satar
duruma gelmiştir.

80'lerin-90'ların ucuz işgücüne dayanan
dışsatımı, bugün giderek artan bir tempoda
yerini tasarım ve trendleri yakalayan koleksi-
yonlara dayalı, katma değeri yüksek ürün
dışsatımına bırakmaktadır; hedef makul bir
süre sonra moda yaratıcı ülkeler arasına gir-
mektir. 2001 krizi sonrasında başlamış olan
konfeksiyondan – Moda ve hazır giyim sek-
törüne doğru, evrimleşme diyebileceğimiz
bu radikal değişim sürecinde yolun yarısın-
dan fazlası geçilmiştir.

Pazar genişledi
Bugün, Avrupa'ya ilave olarak tüm Bal-

kan Ülkeleri Rusya, Ukrayna, tüm Türk Cum-
huriyetleri, İran, OrtaDoğu ve Kuzey Afrika
Arap Coğrafyaları, İsrail ve birçok Afrika ülke-
si bu sayede sektörün pazar portföyüne da-
hil olmuştur.Dolar bölgesi ülkeleri ticareti,
olarak da adlandırılan bu dışsatım, Avrupa
ülkelerine yapılan "kapasite satışı" olarak da

bilinen dışsatıma göre, katma değeri ve karlı-
lığı daha yüksek ama aynı zamanda da çok
daha hareketli ve hızlı olmayı gerektiren, sek-
törün üretim dışındaki, moda, tasarım ve ti-
cari koleksiyon hazırlama ile pazarlama ayak-
larını da çok iyi kullanma zorunluluğu olan,
genellikle 75 milyonluk içpazarı da içeren,
sistemin doğru çalıştırıldığı firmalar için, ye-
rel ve ulusal marka olmanın yanısıra, uluslar-
arası marka oluşumuna da kapı aralamıştır.
Kuvvetle olasıdır ki Cumhuriyetimiz'in 100.
yılı 2023'de uluslararası olabilmiş bu marka-
lardan bazıları Dünya markası da olacaktır.
Dolayısıyla Çin ve Uzakdoğu ülkeleri rakibi-
miz kesinlikle değildir; hedef İtalya olmaktır. 

İşte TMHGF bu vizyon doğrultusunda,
moda-marka-tasarım-koleksiyon-pazarlama-
mağazalaşma ve kaliteli üretim misyonlarıyla
kurulmuş olup, moda-tasarım- hazır giyim-
yan sanayii, nakış, çorap, gelinlik-içgiyim gibi
sektörlerle, İstanbul dışındaki merkezlerde
mevcut sektör STK'larını biraraya getirmiş ve
sektörün çatı kuruluşu olan bir üst STK ol-
muştur.

TMHGF'yi diğer bazı kurumlardan
farklı kılan temel özellikler:
- İhracatçı firmalara ilave olarak, iç piyasa fir-

ma dinamiklerini de içeriyor olmasından
ötürü sektörün tamamına hitap etmesi, 

- Yarı kamu kurumu niteliğinde değil bütü-
nüyle STK olması, 

- Belli bir bölge ya da kenti değil sektörü ülke
genelinde temsil ediyor olması, 

- Tasarımcılar, nakışçılar ve yansanayiciler
gibi kesimlerin de çatının ana unsurların-
dan

olmasının verdiği dayanışma gücü.
Bu nedenlerden ötürüdür ki, bugün ül-

kemizde yapılan başarılı ve sürdürülebilir
uluslararası sektörel iki fuarın ikisi de
TMHGF'nin fuarlarıdır. Biri İzmir'de, diğeri  İs-
tanbul'da başarıyla devam etmekte olan bu
fuarlara çok yakında uluslararası yeni bir or-
ganizasyon dizisi daha eklenecek. 

Federasyonun başarılı çalışmalarının ar-
tarak süreceği inancıyla Yönetim Kurulumu-
za kolaylıklar ve tüm sektör arkadaşlarıma
sağlıklı, esenlik dolu, başarılı günler dilerim.

Nedim Örün
TMHGF II. Dönem Yön. Kur. Başkanı
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“Türkiye genelindeki dernek ağını 
güçlendirerek sektörün nabzını tutmaya
devam edeceğiz”

Moda, hazır giyim
ve tekstil ala-
nında adını daha

sıklıkla duyurmaya devam
eden Federasyonumuz, sektö-
rün dünya piyasalarındaki
yerini daha da güçlendirecek
rekabetçi ve yenilikçi atılımları
hızlandıracak çalışmaları
yoğun halde sürdürmektedir.
Federasyonumuz, Sayın Hüse-
yin Öztürk başkanlığında
oluşan bu yeni dönemde, yapı-
sal ve stratejik olarak atmış
olduğu adımlarda, Türkiye
genelindeki dernek ağını güç-
lendirerek, sektörün nabzını
sahada tutmaya devam ede-
cektir. 

Sektörün sesi olmaya
devam edeceğiz

Ülkemizde ve dünyada
büyük hızla değişim gösteren
ekonomik yapı, hukuksal deği-
şimler, pazarlar ve trendlerin
takibini yaparak üyelerimizi
düzenli bilgilendirici program-
lar üzerinde çalışmaktayız. Bu
bağlamda yurt içi ve yurt dışı
pazarlardan aldığımız bilfiil
ticari deneyimleri güncel ola-
rak takibini yapıp, üretimsel ve
rekabetçi bazda kalabilmemiz
için gerekli iç hukuksal düzen-
lemeler konusunda sektörün
sesi olmaya devam edeceğiz. 

Üye derneklerimiz ve der-
neklerimizin değerli üyelerinin
işlerinin gelişimi temel hedefi-
miz olduğu için, bilgilendirme
ağı bizim için çok büyük önem
teşkil etmektedir. Bu sebeple
yılın son aylarında ilkini çıkar-
dığımız dergimizin devamında,
üyelerimizin faydalanacağı
önemli bir çok konuya, birinci

ağızdan aldığımız yorumlarla
değineceğiz. Bu iletişim ağının
bir parçası olan dergimizin
dışında, üyelerimizi e-posta
yolu ile bilgilendirmeye devam
edeceğiz. Ayrıca
www.mhgf.org.tr adresimizden
etkinliklerimizi takip edebilir,
ve bize ayrıca
mhgf@mhgf.org.tr e-posta
adresinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca web sayfamızın içinde
önümüzdeki günlerde yeni
iletişim teknolojilerinden
örnekleri uygulamaya gayret
edeceğiz. Derneğimiz ayrıca
çalışmalarını popüler sosyal
paylaşım sitesi olan Facebook
üzerinden de yapmaktadır.
Bunun yanı sıra diğer bir popü-
ler sosyal paylaşım sitesi
Twitter da, @tmhgf adı altında
haberlerimizin kısa özetini geç-
mekteyiz.

İşlerimizin yoğun olduğu
dönemlerde, yapmış olduğu-

muz çalışmaları takip etmekte
zorlandığınız dönemler mut-
laka olabiliyor, ancak şunu
unutmamak lazım. Asıl işlerimi-
zin yoğun olduğu dönemlerde
bir sonraki adımı düşünmek ve
planlamak amacıyla sivil top-
lum kuruluşlarına olan ilgiyi
arttırmak gerekir. Bilginin çok
büyük önem arz ettiği, devasa
değişimlerin artık onyıllar, yıllar
ve aylar değil, günlerle ölçüle-
bileceği bir ortamda, doğru
zamanda, doğru adımları
atmak, kesinlikle hayati önem
taşımaktadır. Üretim ekonomin
lokomotifidir ve ihracat üretimi
yapan sektörümüz, dolaylı ola-
rak o kadar çok farklı sektörü
desteklemektedir ki, bunun
önemi ve değerini anlamak
için çok uzağa değil, 2009
yılına bakmak yeterli olacaktır.
Bu nedenle tekstil ve hazır
giyim sektörüne dolaylı olarak
bağlı olan birçok sektörün de

bize vereceği çok değerli bilgi-
ler olacaktır. Doğru
kaynaklardan alınacak sağlıklı
bilgilerin derlenip toparlanıp
yorumlanması sonucunda,
geleceğimize ışık tutacak ve
rehberlik sağlayacak somut
neticeler elde edebileceğiz. 

Web sayfamıza, facebook
sayfamıza ve twitter hesabı-
mıza atacağınız herhangi bir
yorum, talep, tespiti titizlikle
inceleyip üzerinde çalışarak bir
an önce geri dönüş sağlamayı
temel prensip edindirk. Bu
bağlamda size yardımcı olabil-
mek amacıyla, bu desteğe
ihtiyacımız olduğunu hatırlat-
mak isteriz.

Yayın hayatına bu ilk sayısı
ile başlamış olan dergimizin
camiamıza hayırlı ve faydalı
olması dileğimle saygı ve sev-
gilerimi sunarım.

İsa Dal
TMHGF Yön. Kur. Başk. Yard. ve
Basın Yayın ve İleşitim Komitesi
Başkanı

Üye dernekleri-
miz ve dernekleri-
mizin değerli
üyelerinin işleri-
nin gelişimi temel
hedefimiz olduğu
için, bilgilendirme
ağı bizim için çok
büyük önem teş-
kil etmektedir” 
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Nakış derneklerinden 
birlik mesajı 

Denizli, İzmir, Antep
Nakış Sanayilerinin
yetkilileri, İstanbul

Nakış Sanayicileri Derneği (İN-
SAD) tarafından düzenlenen
yemekli bir davetle bir araya
geldi. Sektörde birliğinin vur-
gulandığı davet,  İstanbul
Florya Uludağ Et Lokantası’nda
gerçekleşti. Yemeğe İNSAD Baş-
kanı Ahmet Oktay, İNSAD Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Denizli Na-
kış Sanayicileri Derneği
(DENSAD) Başkanı Ali İlgeri, İz-
mir Nakış Sanayicileri Derneği
(İNDER) Başkanı İlhan Kuloğlu
ve Gaziantep Nakış Sanayicileri
Derneği Başkanı Mehmet Sait
Türközden’in yanı sıra, dernek-
lerin bazı yönetim kurulu üye-
leri katıldı.  

“İşbirliğimiz artacak”
Toplantının açılış konuşma-

sını yapan İNSAD Başkanı Ah-
met Oktay şunları söyledi: “İN-
SAD olarak diğer şehirlerden

gelen meslektaşlarımızı burada
görmekten büyük mutluluk du-
yuyoruz. Önümüzdeki süreçte
aramızdaki işbirliğini artırarak,
derneklerin sektördeki ağırlı-
ğını daha güçlü hale getirmeyi
amaçlıyoruz.”

Gaziantep Nakış Sanayici-
leri Derneği Başkanı Mehmet

Sait Türközden,  “Gaziantep na-
kış açısından önemli potansi-
yele sahip olan bir şehir. Biz de
bunu dikkate alıp geçtiğimiz ay
derneğimizi kurarak sektöre
katkıda bulunmaya başladık.
Şehrimizde kayıt dışı çalışan
birçok nakış üreticisi faaliyet
gösteriyor. Dernek olarak önce-
likle bu firmalara resmiyet ka-
zandırmayı hedefliyoruz” dedi. 

Bir yanda işsizlik öteki
yanda çalıştıracak ela-
man bulamama sıkıntısı

DENSAD Başkanı Ali İlgeri
ise,  “İşsizlik, ülkemizin günde-
mindeki en önemli sorunlardan
biri. Biz nakış sanayicileri olarak
ülkemize birçok çalışma ola-
nağı sunuyoruz. Ancak fabrika-
larımızda çalıştıracak işçi bula-
mıyoruz. Ben bu nedenle
ülkemizde işsizlik sorunu oldu-
ğuna inanmıyorum” dedi. 

İNDER Başkanı İlhan Ku-
loğlu da: “6 dönemdir derneği-
mizin başkanlığını yürütüyo-
rum. Bugün sektöre
bakıldığında meslek standardı
eksikliği dikkat çekiyor. İNDER
olarak öncelikle bu soruna çö-
züm oluşturmak amacındayız
şeklinde konuştu. 

ÜLKEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN NAKIŞ SANAYİCİ DERNEKLERİ, BİR ARAYA GELEREK 
BİRLİK MESAJI VERDİLER. 

Nakış dernekleri
yemekli bir top-
lantıda bir araya
gelerek sektörde
birlikteliğe
vurgu yaptı”
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ve
İstanbul Kavram Meslek Yüksek-

okulu’nun birlikte düzenledikleri Çorap Ta-
sarım Yarışması’nın ilkini kazananlar ödülle-
rini aldı. 

Kavram Meslek Yüksek Okulu’nda dü-
zenlenen ödül törenine İstanbul İl Milli Eği-
tim Şube Müdürü Erol Demir, ÇSD ve Kav-
ram yöneticileri ile davetliler katıldı. 

Yarışmada birinciliği Sarıyer Kız Teknik
ve Meslek Lisesi’nden Nida Deniz, ikinciliği

Ümraniye Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nden
Ebru Çoban üçüncülüğü ise Sultan Selim
Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nden Yasemin
Aktan aldı. 

Para ve burs ödüllü yarışma
Mansiyon ödüllerini Zeytinburnu İMKB

Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Şeyma
Muzaç, Üsküdar Cumhuriyet Anadolu Kız
Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi Esin Güçlü
ve 30 Ağustos Kız Teknik ve Meslek Lisesi

mezunu Deniz Ovacık kazandı. 
Birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencile-

re Kavram Meslek Yüksekokulu’nda iki yıl
geçerli olan başarı bursu plaket ve para
ödülü verilirken mansiyon ödülünü almaya
hak kazanan öğrencilere ise plaket ve para
ödülü takdim edildi. Tüm öğrenciler 
Kav  ram Meslek Yüksekokulu %50 öğrenim
bursunu ödüllerini ve plaketlerini akade-
misyenlerimiz ve sanayicilerin elinden 
aldılar. 

Ülkemizin alanında tek üst
çatı kuruluşu Türkiye Moda

ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) yeni katılan sektörel ve
bölgesel derneklerle büyümeye 
devam ediyor.  İzmir’de faaliyet gös-

teren  Mimar Kemalettin Moda 
Merkezi Derneği (MKMODA) ile
İzmir Nakış Sanayicileri Derneği’ni
(İNDER) bünyesine katan 
TMHGF bu katılımlarla daha da
güçlendi.

1. Çorap Tasarım Yarışması’nda
ödüller sahiplerini buldu

TMHGF yeni üyelerle daha da güçlendi
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İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Çınar başkanlığında
bir heyet Cezayir’e bir ziyaret
gerçekleştirdi. İç ve Spor Giyim
Meslek Komitesi ve Tüm İç
Giyim Sanayicileri Derneği
(TİGSAD) üyelerinin oluştur-
duğu heyet ziyareti büyük ilgi
gördü. Ziyarette iki ülke ara-

sında ticari işbirliğinin gelişti-
rilmesi hedeflendi. Ziyarette
düzenlenen basın toplantı-
sında konuşan İTO Yönetim
Kurulu Üyesi Abdullah Çınar,
“Dış ticaret hacmimizin sağlıklı
biçimde büyümesi için, Ceza-
yir ve Türkiye arasında bir
Serbest Ticaret Anlaşması’nın
yürürlüğe girmesi büyük

önem arz ediyor” dedi. Kasbah
bölgesinde işletmeleri gezen
Türk heyeti, Cezayir’in ticari
ilişkilerini yerinde inceleme
fırsatı da elde etti. Ayrıca ziya-
rette El Mordjane, Sersou ve
Mascara kentlerinin Ticaret
Odaları yetkilileri ile
Cezayir’deki ticari faaliyetler
hakkında değerlendirmelerde

bulunuldu. Ziyarette iki ülke
firmaları arasında Cezayir’in en
büyük tekstil firmalarından
Avis ve Numidis’in de katıldığı
ikili görüşmeler gerçekleşti.
Türk firmaları, en az 2 ya da 3
Cezayirli firma ile ticari faali-
yette bulunabilecek düzeyde
iletişim sağladı. (İTO)

TİGSAD’dan Cezayir’e ticari 
heyet gezisi

TÜM İÇ GİYİM SANA-
YİCİLERİ DERNE-
Ğİ’NİN (TİGSAD)
CEZAYİR’E GERÇEK-
LEŞTİRĞİ TİCARİ
HEYET GEZİSİ BÜYÜK
İLGİ GÖRDÜ. 
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SİMAY BÜLBÜL’ÜN 
İSTANBUL FASHION 
WEEK KAPSAMINDAKİ
“UZAK DOĞU VE ZEN
KADINI”  İSİMLİ
DEFİLESİ KARAKÖY 
ANTREPO 3’TE YOĞUN
BİR İLGİ İLE GERÇEK -
LEŞTİ.

Aynı zamanda Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) Yönetim Kurulu

Üyesi de olan ünlü
modacı Simay Bülbül
İstanbul Fashion Week
kapsamında “Uzak
Doğu ve Zen Kadını”
adlı defilesi Karaköy An-
trepo 3’te gerçekleşti-
rildi. Simay Bülbül’ün,
Uzak Doğu kadınların-
dan aldığı ilhamla tasar-
ladığı Zen koleksiyonu
büyük beğeni topladı.  Bir
Uzak Doğu kadınının Zen
yolculuğunda kendi “ben
“ine ulaşması, geçmişin,
şimdinin ve geleceğin yol-
culuğunda hayat ve gerçe-
ğin özünü arayışının
hikayesi bu ünlü modacının yorumuyla ko-
leksiyonda hayat buluyor.

Koleksiyon tamamen Türk derisinden
tasarlanmış ve üretilmiş 50 parçadan olu-

şuyor. Büyük bölümünü
deri ve süetin oluştur-
duğu koleksiyon, küçük
ipek parçalarıyla kom-
bine edilmiş. Detaylarda
yine şifon ve organze
dikkat çekiyor. Uzak
Doğu motifleriyle özel
işleme ve desenlerin
birleştirildiği koleksi-
yonda deriden elbise,
etek, pantolon, ceket
ve gömlekler yer alı-
yor. 

Deri sektörüne
yeni bir vizyon
getirdi

Yeni kuşak Türk tasarımcılarından biri
olan Simay Bülbül koleksiyonlarında de-
riyi kullanarak Türkiye’nin çok güçlü ol-

duğu bu sektöre yepyeni bir vizyon getiri-
yor.

İngiltere ve Hollanda’da eğitim alan
Simay Bülbül, 2003 derisigner’da (deri ta-
sarım yarışması) Türkiye birincisi oldu.
Ağırlıklı olarak deriden oluşan ve tekstil
ürünleri ile bir bütünlük içinde tamamla-
dığı koleksiyonları, sadelikle farklılığı bir-
likte yakalayabilen, detaylarla ön plana
çıkan tasarımlardan oluşuyor. Koleksiyon-
larının ana materyali deri olup bayan
ceket, tunik, elbise, bluz, pantolon, etek ve
aksesuar ürünlerinden oluşuyor.

İlk kişisel performans defilesini Garaj
İstanbul’da gerçekleştiren Simay Bülbül
yurt içi ve dışı bir çok organizasyon ardın-
dan İstanbul Moda Haftası’nda dört sezon-
dur defilesini sergilmeye hak kazanmış.

2010 İstanbul Kültür Başkenti projeleri
kapsamında Türkiye’yi temsil edecek tasa-
rımcı olarak seçilen Simay Bülbül, 2010
Ekim ayında Almanya’da bir defile gerçek-
leştirmiştir.

Simay Bülbül’den Uzak Doğu
ve Zen konsepti
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2012 yılındaki buluş-
mamızda, gözlemle-
diğimiz en

sevindirici nokta, çorap ve iç
giyim sektörlerine yönelik bir
niş fuar olarak düzenlediğimiz
İF Expo fuarına, yurtiçi ve yurt-
dışından ziyaretçilerin yoğun
ilgi göstermesidir. Fuarımızdaki
canlılık, gözle görülebilen ticari
aktivite yoğunlukları çok
olumlu bir tablo oluşturmuş-
tur. 

İF Expo, 10. Uluslararası
İstanbul Çorap ve İç
Giyim Fuarı TMHGF ve
üye derneklerinin des-
teği ile düzenleniyor

2013 yılı için de umut
veren bu gelişmeler ışığında,
çorap ve iç giyim sektörlerine
yeni iş bağlantıları kazandıra-
cak uluslararası satış ve pazar-
lama ortamı yaratma misyonu
ile yola çıktığımız İF Expo, 10.
Uluslararası İstanbul Çorap ve
İç Giyim Fuarı; Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu,
Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD), Tüm İç Giyim Sanayici-
leri Derneği (TİGSAD), Denizli

Tekstil ve Giyim Sanayicileri
Derneği (DETGİS), Ege Sanayi-
cileri Derneği (EGSD), Konfeksi-
yon Yan Sanayicileri Derneği
(KYSD)’ nin desteği ile 31 Ocak
– 2 Şubat 2013 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecektir.

33 yılda 1353 fuar 
gerçekleştirdik ve 34
milyona yakın ziyaret-
çiye ev sahipliği yaptık

Tüyap olarak 33 yıllık dene-
yim, vizyon ve güçlü küresel
bağlantılarımız ile tekstil sektö-
rüne yönelik uluslararası
alanda öneme sahip fuar orga-
nizasyonlarına imza atmamızın
yanında, kuruluşumuzdan bu-
güne kadar yurtiçinde 1210,
yurtdışında 143 olmak üzere
toplam 1353 fuar gerçekleştir-
dik. 85 ülkeden 221.401 katı-
lımcı kuruluşa ve 135 ülkeden
33.853.060 ziyaretçiye ev sa-
hipliği yaptığımız fuarların pek
çoğu sıralamada Avrasya’nın
Avrupa’da ve dünyada ilk sıra-
larda yer alıyorlar. İstanbul’da
sahip olduğumuz 98.000 m2
kapalı fuar alanı dışında Bursa,
Konya, Adana ve Diyarbakır şe-

TÜYAP İCRA KURULU BAŞKANI SERDAR YALÇIN:

“Çorap ve iç giyim sanayisinin
yeni pazarlara açılması için 
çalışıyoruz”
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR ÜRETİM MERKEZİ OLAN ÜLKEMİZİN DÜNYA
ÇORAP VE İÇ GİYİM PİYASASINDAKİ ÜRETİM GÜCÜNÜ, KAPASİTESİNİ, KOLEKSİYON-
LARINI YENİ PAZARLARA ULAŞTIRMADA ETKİN ROL ÜSTLENEN İF EXPO, ULUSLAR-
ARASI İSTANBUL ÇORAP VE İÇ GİYİM FUARI 2012 YILINDA NİTELİKLİ ZİYARETÇİ VE
KATILIMCILAR İLE BÜYÜK BİR TİCARET HACMİ YARATARAK, SEKTÖRÜN BEKLENTİ-
LERİNİ OLUMLU YÖNDE KARŞILAMIŞTIR. 
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hirlerinde de fuarlar hazırlıyo-
ruz. Bu yapımızla da ülkemizin
çok önemli endüstri ve ticaret
merkezlerinde çeşitli sektörle-
rin gelişimi için doğrudan hiz-
met üreten bir güce sahibiz.
Deneyimli Tüyap ekibini oluş-
turan 495 çalışma arkadaşımız
ile birlikte hiç eksilmeyen he-
yecan, azim ve kararlılıkla çalı-
şıyor ve geleceğe güvenle
bakıyoruz. 

Avrasya bölgesi önemli
bir ekonomik ve ticari
potansiyele sahip olma-
sının yanında,  çorap ve
iç giyim sektöründe
dünyanın cazibe mer-
kezi olma özelliğini sür-
dürmektedir

Türkiye çevresinde tekstil
yatırımcısı olan ve olma
yolunda hızla ilerleyen pek çok
komşumuz bulunmakta ve bu
komşularımız geçmişten gelen
ortak özellikleri, davranış
biçimleri ve benzer kültürleri
ile bize Avrupa’dan daha yakın
durmaktadır. 55 ülkeden top-
lam 1,5 milyar nüfusu
barındıran Avrasya bölgesi
önemli bir ekonomik ve ticari
potansiyele sahip olmasının
yanında,  çorap ve iç giyim
sektöründe dünyanın cazibe
merkezi olma özelliğini sürdür-
mektedir. Türkiye, yükselen bir
değer olarak, dünyanın yeni
üretim üssü haline gelen bu
bölgenin merkezinde yer alı-
yor. Doğu Avrupa, Balkanlar,
Karadeniz, Kafkasya, Hazar
Bölgesi, Orta Asya, Orta Doğu
ve Kuzey Afrika coğrafyasının
kesişim noktasında yer alan
Türkiye’nin, stratejik konumu
çok önemli bölgesel avantaj
sağlıyor. Ülkemiz, coğrafi avan-
tajı, dinamik yapısı ve tekstil
üretimi konusundaki deneyimi
ile çorap ihracatında yüzde
8’lik pay ile dünyanın en büyük
3. ülkesi olarak uluslararası

arenada ön plana çıkıyor.
Hazır giyim sektörünün

önemli kollarından çorap ve iç
giyim sektörlerinde gittikçe
artan rekabet ortamında firma-
ları farklı kılan en önemli unsur,
sahip oldukları üretim gücü-
nün uluslararası piyasalardaki
başarısıdır. Küreselleşmenin
getirdiği dinamizm ve değişim
sonucunda, özellikle uluslar-
arası fuarlar çorap ve iç giyim
üreticilerine yeni yurtdışı 
pazarlara girme fırsatı sunmak-
tadır. Bu fırsatlar iyi değerlendi-
rildiğinde sektörlerde
gelişmenin kaydedilmesi kaçı-
nılmazdır. Tüyap, özellikle teks-
til endüstrisine yönelik
düzenlediği uluslararası fuarlar
ile ülkemizin bölgesel merkez
olma avantajını da iyi kullana-
rak, Avrasya’nın ticari çekim
merkezi haline gelen önemli
organizasyonlara imza atmak-
tadır.

İF Expo Fuarı, müşteriler
ile en yeni ürünlerin 
buluştuğu ticaret nokta-
ları olarak günümüzün
modern pazarları haline
gelmiştir

Özellikle yeni ihracat pa-
zarları kazandırması açısından
çorap ve iç giyim sektöründe
en etkili pazarlama aracı olarak
göze çarpan İF Expo Fuarı,
müşteriler ile en yeni ürünlerin
buluştuğu ticaret noktaları ola-
rak günümüzün modern pa-
zarları haline gelmiştir.
Katılımcı firmalarının ve ziya-
retçilerinin bir araya geldikleri
tarafsız bir ticari etkinlik olan
fuarımızda, fuar ziyaretçisi, yani
potansiyel müşteri, kendi isteği
ile gönüllü olarak bilgi edin-
meye çalışmakta, satıcının me-
sajını almak istemektedir.
Ziyaretçilerin fuardaki ürünleri
topluca görmeye, bilgi edin-
meye ve satın alma kararlarını
oluşturmaya gönüllü olmaları

satış ve pazarlamayı kolaylaştı-
rıcı önemli bir faktördür. Bunla-
rın yanı sıra İF Expo 2013
Fuarımız;
• Sektördeki en son ürün ve

yeniliklerin bir arada tanıtıl-
dığı,

• Yeni pazarlara açılma imkanı
sağlayan,

• Pazarın talep ve beklentile-
rini yakından takip etme ola-
nağı veren,

• Türkiye’nin ve dünyanın
farklı coğrafyalarından gelen
pek çok firma, dernek ve
sektör profesyonelleri ile bu-
luşma, yeni iş bağlantıları ve
ortaklıklar kurma fırsatlarının
sunulduğu,

• Katılımcı firmaların marka bi-
linirliliğini güçlendiren

ticari bir etkinlik olarak, de-
ğişen pazardan pay almak iste-
yen çorap ve iç giyim firmaları
için en doğru pazarlama plat-
formu olacaktır. 

İnançlı ve özverili 
bir çalışma ile gerçekleş-
tiriliyor

TÜYAP’ın 33 yıllık fuarcılık
deneyimi, vizyonu, güçlü
küresel bağlantıları ve Türkiye
Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu, Çorap
Sanayicileri Derneği (ÇSD),
Tüm İç Giyim Sanayicileri
Derneği (TİGSAD), Denizli
Tekstil ve Giyim Sanayicileri
Derneği (DETGİS), Ege
Sanayicileri Derneği (EGSD),
Konfeksiyon Yan Sanayicileri
Derneği (KYSD)’ nin inançlı ve

özverili çalışmaları ile
hazırlanan, İF Expo 2013, 10.
Uluslararası İstanbul Çorap ve
İç Giyim Fuarı, 31 Ocak – 
2 Şubat 2013 tarihlerinde
çorap ve iç giyim firmalarını
nitelikli ziyaretçiler ile
buluşturarak yeni pazarlara
ulaşmalarına hizmet edecek,
sektöre yeni iş bağlantıları 
ve ihracat fırsatları yaratacaktır.

İF Expo 2013, 
10. Uluslararası
İstanbul Çorap ve
İç Giyim Fuarı, 
31 Ocak – 2 Şubat
2013 tarihlerinde
çorap ve iç giyim
firmalarını nite-
likli ziyaretçiler 
ile buluşturarak
yeni pazarlara
ulaşmalarına 
hizmet edecek,
sektöre yeni iş
bağlantıları ve 
ihracat fırsatları
yaratacaktır”
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Tekstil ve hazır giyim
sektörümüz, gerek
yurt içinde sağladığı

yoğun istihdam, gerekse ihra-
cattaki öncü niteliğiyle
ekonomimize büyük katkı sağ-
layan en önemli
sektörlerimizin başında gel-
mektedir. Ülke olarak dışa
açılım sürecimizin başladığı
80’li yıllardan itibaren dünya
pazarlarında giderek etkinliğini
artıran Türk tekstil ve hazır
giyimi, bugün birçok branşta
dünyada söz sahibi bir konum-
dadır. 

Fuarların sektörümüze
getireceği artılar

Uluslararası düzeyde böy-
lesine başarılara imza atmış
Türk tekstil ve hazır giyim sek-
törümüze sürdürülebilirlik
kazandırmak, markalaşmasını

sağlamak, kalitesini, üretim
gücünü sergilemek, iç ve dış
pazarlarda önünü açarak des-
tek olmak açısından fuarın rolü
inkar edilemez. Krizleri aşma-
nın ve yeni pazarlara açılmanın
da anahtarı olan fuarlar özel-
likle en büyük alıcımız olan
Avrupa’da yaşanan daralma-
dan sonra rotamızı
genişleterek yeni coğrafyalara
açılmamızın da adresi. Öte yan-
dan dünya ölçeğinde bu denli
ağırlığa sahip bir tekstil ve
hazır giyim sektörümüzün,
uluslararası ölçekte fuarlara ev
sahipliği yaparak, trend belirle-
yici bir ülke olması da büyük
bir avantaj sağlayacaktır. 

İF EXPO Çorap, İç Giyim
Fuarı geniş 31 Ocak - 
2 Şubat 2013 tarihleri
arasında kapılarını 
açıyor

Bu çerçevede Türkiye Moda
ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) olarak ilkini bu yılın
başında gerçekleştirdiğimiz ve
sektörün global ölçekte başarılı
iki branşını buluşturan İF Expo
Çorap, İç Giyim Fuarı’nı çok
önemli buluyorum. İlki olma-
sına karşın beklenenin
üzerinde bir başarıyla gerçek-
leşen İF Expo 2012 Çorap, İç
Giyim Fuarı, başta Avrasya Böl-
gesi olmak üzere 40 farklı
ülkeden binlerce uzman ziya-
retçiyi ağırladı. İkincisi 31 Ocak
– 2 Şubat 2013 tarihleri ara-
sında yine TÜYAP

Beylikdüzü’nde gerçekleşecek
İF Expo 2013 Çorap, İç Giyim
Fuarı’nın yurt içi ve yurt
dışında tanıtım çalışmaları
halen yoğun bir şekilde sürü-
yor. Bu kapsamda, Avrupa,
Orta Doğu ve Arap ülkeleri,
Kuzey Afrika, Balkanlar, Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri,
Rusya, Polonya, Çek Cumhuri-
yeti, Slovakya, Macaristan,
Ukrayna, Gu ̈rcistan, Azerbay-
can, KKTC başta olmak üzere
geniş bir coğrafyaya odaklanılı-
yor.

Arkasında yoğun bir
emek ve mesai var

TMHGF çatısı altındaki
Tüm İç Giyim Sanayicileri Der-
neği (TİGSAD), Çorap
Sanayicileri Derneği (ÇSD),
Denizli Tekstil ve Giyim Sanayi-
cileri Derneği (DETGİS), Ege
Giyim Sanayicileri Derneği
(EGSD) ve Konfeksiyon Yan
Sanayicileri Derneği’nin (KYSD)
katkı ve katılımlarıyla gerçekle-
şen İF Expo 2013 Çorap, İç
Giyim Fuarı’nın hazırlık aşama-
sında TÜYAP ile birlikte yoğun
bir çalışma yürütülüyor.

31 Ocak – 2 Şubat 2013
tarihleri arasında TÜYAP 
Beylikdüzü’nde kapılarını aça-
cak İF Expo 2013 Çorap, 
İç Giyim Fuarı, katılımcı firma-
lara uluslararası rekabette bir
adım daha öne çıkma fırsatı
sunarak aynı zamanda yeni
işbirliklerine de ev sahipliği
yapacak. 

Fuarlar, krizi aşmanın ve yeni
pazarlara açılmanın anahtarı
KRİZLERİ AŞMANIN VE YENİ PAZARLARA AÇILMANIN ANAHTARI OLAN FUARLAR ÖZELLİKLE
EN BÜYÜK ALICIMIZ OLAN AVRUPA’DA YAŞANAN DARALMADAN SONRA ROTAMIZI GENİŞ-
LETMEMİZE DE BÜYÜK DESTEK SAĞLAYACAK.

İrfan Özhamaratlı
TMHGF Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve 
TMHGF Fuar ve Hedef Pazarlar
Komitesi Başkanı
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2012 yılında toplam
93 firma ve firma
temsilciliğinin katı-

lımı ile gerçekleşen İF Expo,
hazır giyim sektörünün en
önemli kolları arasındaki çorap
ve iç giyim sanayilerinin
büyüme atılımına önemli katkı
sağladı. Fuar 2013 yılında da
tasarım, koleksiyon ve hızlı
üretim özelliğini ticarete çevir-
mek isteyen firmalar için,

global pazarlara açılma olanağı
sunacak. 

İlki beklenenin üzerinde
bir başarıyla sonuçlanan
fuarın ikincisinin 
satışları da yoğun ilgi
görüyor 

Çorap ve iç giyim sektörle-
rinin bu en önemli uluslararası
buluşması, sektöre ve hedef
pazarlara yönelik istikrarlı

pazarlama çalışmaları sonu-
cunda, 40 farklı ülkeden gelen
5.352 profesyonel tarafından
ziyaret edilmiştir.

2012 yılında sektörün 
ihtiyaç ve beklentilerini profes-
yonel standartlarda karşılama
hedefine ulaşan İF Expo Ulus-
lararası İstanbul Çorap, İç
Giyim Fuarı’nın, 2013 yılı satı-
şına hızla başlandı. Geçtiğimiz
yıllarda sektör firmalarının

yoğun ilgi gösterdiği fuar, 2013
yılında da fuara katılan firmalar
için uluslararası yeni pazarlara
açılma fırsatı bulacakları ve
farklı ülkelerden gelen nitelikli
ziyaretçilerle buluşacakları
verimli ticari ortamı sağlaya-
caktır.

31 Ocak – 2 Şubat 2013
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi Büyükçekme-
ce’de düzenlenecek İF Expo
2013, 10. Uluslararası İstanbul
Çorap, İç Giyim Fuarı hakkında
detaylı bilgi edinmek için
www.ifexpo.com web sitesini
ziyaret edebilirsiniz.

Hazır giyimin iki başarılı branşı
İF Expo 2013  Çorap,  İç Giyim
Fuarı’nda buluşuyor
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) VE TÜYAP İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLA-
NAN İF EXPO 2013 10. ULUSLARARASI İSTANBUL ÇORAP, İÇ GİYİM FUARI 31 OCAK İLE 
2 ŞUBAT 2013 TARİHLERİ ARASINDA TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ BÜYÜKÇEKMECE’DE
DÜZENLENİYOR.

2012 yılında 
sektörün ihtiyaç
ve beklentilerini
profesyonel stan-
dartlarda karşı-
lama hedefine
ulaşan İF Expo
Çorap, İç Giyim
Fuarı’nın, 2013 
yılı satışına hızla
başlandı”
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Tekstil sektörünün
kendine özgü ola-
nakları ve pazar po-

tansiyeliyle dikkati çeken
grubu; gelinlik, damatlık ve
abiye giyim üreticilerine yöne-
lik ilk ihtisas fuarı, Türk Fuarcılı-
ğının doğduğu şehir İzmir’de
gerçekleştiriliyor. Sektör,
İzmir’den dünyaya açılacak.

IF WEDDING FASHION
İZMİR – Gelinlik, Damatlık ve
Abiye Giyim Fuarı’nın yedincisi
13- 16 Şubat 2013 tarihleri ara-

sında İzmir Uluslararası Fuar
Alanı’nda düzenlenecek.

TMHGF ve EGSD’nin 
desteğiyle gerçekleşti -
riliyor

Fuarcılık sektörünün öncü
kuruluşu  İZFAŞ – İzmir Fuarcı-
lık Hizmetleri ve Kültür Sanat
İşleri Ticaret A.Ş tarafından T.C.
Ekonomi Bakanlığı’nın katkıla-
rıyla, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, TMHF-Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu ve

EGSD-Ege Giyim Sanayicileri
Derneği’nin işbirliğiyle orga-
nize  ediliyor.

Sektöre yönelik ve yalnızca
profesyonel alıcıya hitap eden
fuarda gelinlik, damatlık, abiye
giyim ürünleri sergilenecek.

Firma tanıtımları 
ve defilelerle bir gövde
gösterisi

Her yıl firma tanıtımları ve
modacı defileleriyle Türk tekstil
sektörünün gövde gösterisine

dönüşen IF WEDDING FAS-
HION  İZMİR’e ünlü modacıla-
rın kreasyonları damga
vuracak.

Gelinlik Tasarım Yarış-
ması ile yeni yetenekler
keşfedildi

Türkiye’nin dört bir yanın-
dan başvuruların olduğu Gelin-
lik Tasarım Yarışması, gelinlik
tasarımı yapan genç stilistlere
yeni bir yarışma ve keşfedilme
fırsatı sunmaya devam edecek.

İF Wedding Fashion 2013 İzmir
13-16 Şubat tarihleri arasında
kapılarını açıyor
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) BAŞARILI NİŞ FUARLARINDAN
İF WEDDING FASHION 2013 İZMİR, 13-16 ŞUBAT 2013 TARİHLERİ ARASINDA KAPILARINI 
ZİYARETÇİLERE AÇIYOR.
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Gelinlik Tasarım Yarışması
ile yetenekli ve genç tasarımcı-
ların sektörle buluşturulması
hedefleniyor.

Fuarı 14 bin 955 uzman
ziyaretçi gezdi

Bu yılın başında altıncısı 15
– 18 Şubat 2012 tarihlerinde
gerçekleşen IF WEDDING FAS-
HION’ın altıncısına 59 ülkeden
ve  Türkiye’nin 75 ilinden alıcı
geldi. Fuarı 14 bin 955 profes-
yonel kişi ziyaret etti.

174’ü yerli 188 katılımcı
firma stant açtı

Sadece profesyonel ziya-
retçilere açık olan fuar 26 bin
600 metrekare alan üzerinde
düzenleniyor.  6. IF WEDDING
FASHION İZMİR’e 174’ü yerli,
14’ü yabancı olmak üzere top-
lam 188 firma katılmıştı. 

IF WEDDING FASHION 
İZMİR’de yurt içinden İzmir,
İstanbul, Ankara, Aydın, Bursa,
Çanakkale, Gaziantep ve 
Kütahya yurt dışından ABD, 
Almanya, Bulgaristan, İtalya,
Lübnan ve Dubai’den firmalar
yer alıyor.

Her yıl dünyanın dört bir
yanından ağırladığı yabancı
alım heyetleri ve yaklaşık 14
bin profesyonel ziyaretçisiyle

kısa sürede bir başarı yakala-
yan IF WEDDING FASHION
İZMİR ile İzmir, fuarcılıkta
büyük bir marka daha kazandı.

Ünlü modacılardan 
gala gecesi

Bugüne kadar Bora Aksu,
Özgür Masur, Cengiz Abazoğlu,
Erol Albayrak, Zuhal Yorgancı-
oğlu, Zeynep Acar, Hanife Çeti-
ner, Jeyan Gedik, Simay Bülbül,
Gamze Saraçoğlu gibi ünlü ta-
sarımcıları ağırlayan IF WED-
DING FASHION İZMİR’in, bir
öncesinin gala gecesi ünlü mo-
dacı Özlem Süer defilesiyle ya-
pılmıştı.

Gelinlik ve abiye sektörü-
nün kalbinin attığı şehir İz-

mir’de gerçekleşen fuarı, Türk
fuarcılık sektörünün öncü ku-
ruluşu İZFAŞ tarafından, T.C.
Ekonomi Bakanlığı’nın katkıla-
rıyla, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (TMHGF)
ve Ege Giyim Sanayicileri Der-
neği’nin (EGSD) işbirliğiyle or-
ganize ediliyor.

Gelinlik Tasarım Yarış-
ması’nın bu yılki teması:
“ Zamana Dokunmak ”

Bir fotoğraf karesi ile don-
durulan zamanı , bir tasarımcı
dokunuşuyla yeniden hayata
geçirmek.

Sizin dokunmak istediğiniz
an hangisi?

IF WEDDING FASHION 
İZMİR’de, EGSD projesi olarak
2010 yılında ilki gerçekleştirilen
“Gelinlik Tasarım Yarışması”nın
dördüncüsü için hazırlıklar baş-
latılmıştır. Bu yılki yarışmanın
teması;  “Zamana Dokunmak ”
olarak belirlenmiştir.  

Geçtiğimiz yıl 444 
tasarım, 150 tasarımcı
yarıştı

Geçtiğimiz yıl , Türkiye’nin
dört bir yanından toplam 444
tasarım ile 150 tasarımcı başvu-
ruda bulunmuştur. Bu yıl da, bi-
reysel başvurular kabul edilecek
olup , tasarımcılar başvurularını
15.12.2012 tarihine kadar ger-
çekleştirebileceklerdir. 

Sektöre yönelik 
ve yalnızca 
profesyonel alı-
cıya hitap eden 
IF WEDDING 
FASHION İZMİR
Fuarı’nda gelinlik,
damatlık, abiye
giyim ürünleri 
sergileniyor”
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Başlıca, kumaş- deri
hazır giyim, çanta-
ayakkabı, mobilya

dahil ev tekstili, askeriye ve tıp
sektörleri yanında çiçekçilik,
otomotiv gibi sektörlere imalat
yapan sanayicilerimiz arasında
birliktelik, üretim yaptığımız
farklı sektör mensuplarıyla
daha sağlıklı iletişim, sektörü-
müzü yurt içi ve dışında daha
iyi tanıtım, yeni pazarlar
yaratma, çalışan ve çalışacak-
lara eğitim verme, diğer sivil
toplum örgütleriyle, kamu

kurum ve kuruluşlarıyla daha
iyi diyaloglar, işbirlikleri sağ-
lama gibi amaçlarla
faaliyetlerimize devam etmek-
teyiz.

Yurt içi ve yurt dışına
fuar ve iş gezileri

Kurulduğumuzdan bu yana
İTKİB, İTO, İSO, İzmir, Bursa İhra-
catçı Birlikleri gibi sivil toplum
örgütleri ve sektörel dernek-
lerle işbirliği yaparak yurt içi ve
dışında fuarlar, iş gezileri
düzenledik ya da düzenlenen

fuarlara iştirak ederek üyeleri-
mizin ve sektörümüzün
tanıtımını yapmaya çalıştık.
Konu faaliyetlerimizin sonu-
cunda üyelerimizin
derneğimize teşekkür ve des-
tekleri bizleri gelecek için
tasarladığımız proje ve aktivi-
telerimizde motive etmektedir.
Ancak, geçen zamanda yaşa-
nan dönemsel ekonomik
krizler, başka tanıtım ve iletişim
yollarının geliştirilmesi gibi
nedenlerle dünyada fuarlar
kan kaybetmeye başlamıştır.

Konfeksiyon yan sanayicilerinin 
buluşma adresi: Modaks Tekstil, 
Moda Aksesuarları ve Üretim 
Teknolojileri Fuarı
KONFEKSİYON YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (KYSD) 1995 YILINDA ASKI, DAR DOKUMA,
DÜĞME-TOKA, ETİKET, FERMUAR, KAPİTONE, TELA-VATKA KONULARINDA ÜRETİM YAPAN
SANAYİCİLERİMİZİN BİR ARAYA GELMESİ İLE KURULMUŞTUR.
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Dünyada Çin’den sonra ikinci
olarak üretim yapan ülkemiz
aksesuar sanayicilerinin tanı-
tımı, hazır giyim ve diğer
sektörler için işlevsel bir parça-
dan daha fazlasını ifade eden;
diğer bir değişle, renksel, tasa-
rımsal çeşitlilikleriyle markayı,
modayı temsil eden, ana ürün-
lerin daha kolay beğenilmesini
ve satılmasını sağlayan, kendi-
lerine ait sıklıkça değişen
moda ve trendlere sahip akse-
suarların ya da ana ürünün
tamamlayıcısı ürünlerimizin ve
sanayicilerimizin sunacağı satış
öncesi ve sonrası hizmetlerinin
tanıtımı için müşterilerimiz ve
meslekdaşlarımızla yüz yüze
görüşme olanağı da bulduğu-
muz ihtisas fuarları düzenleme
konusunda çalışmalar yapma-
mıza neden olmuştur. Bu
anlamda, MODAKS Tekstil,
Moda Aksesuarları ve Üretim
Teknolojileri Fuarlarını düzen-
lemeye başladık. 

2013 yılında gerçekleşe-
cek MODAKS Tekstil,
Moda Aksesuarları ve
Üretim Teknolojileri
Fuarı’nın hazırlıkları
başladı

2013 yılında fuarımızın
üçüncüsünü düzenlemek
üzere çalışmalarımızı başlatmış
bulunmaktayız. Her yıl gelişme
gösteren MODAKS ihtisas fua-
rımızda ilkinde Dernek ve
Basına ait stantlarla birlikte 40
ve ikincisinde 66 saygın akse-
suar üretici ve bayileri yanında,

hammadde tedarikçileri ile
makine ve teknolojilerini üre-
ten sanayicilerimiz ile 10
sektörel derneğimiz ve basın-
dan dostlarımız katılımcı olarak
yer almışlardır. 

3000’i aşkın uzman 
ziyaretçi fuarı ziyaret
ediyor

Yerli satın almacı ve profes-
yoneller yanında Avrupa,
Rusya, Kuzey Afrika, Türki Cum-
huriyetleri ve Orta Doğu’dan
gelen VİP’lerle sayıları 3000’i
bulan ziyaretçilerimiz ve bu
ziyaretçilerimizin fuar müdde-
tince hemen her gün bizleri
ziyaretleri Derneğimizin doğru
uygulamalar içinde olduğunu
göstermektedir. “YAN SANAYİ
OLMADAN TAM SANAYİ
OLMAZ” sloganımıza uygun
olarak Türk Hazır Giyim Sektö-
rüne de katma değer sağlayan
fuarımızda TİM, İTKİB, UTİB,
Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu (TMHGF), TGSD,
ÇSD, LASİAD, OTİAD, TİGSAD,
TRİSAD, EGSD gibi sektörel
derneklerimiz de gerek ziyaret
ve gerekse de stant açarak des-

teklerini esirgememişlerdir.
Günümüzde ticari ihtisas

fuarları gittikçe önem kazan-
maktadır. KYSD üyeleri
toplam100 milyon doları
geçen doğrudan dışsatımlarını
arttırarak ülke ekonomisine
katkı sağlamaktadırlar. İç piya-
saya üretim ve dolaylı ihracat
ile birlikte tahmini 1 milyar
doları aşan satışlarıyla sektör
mensuplarımız, 20 milyar
doları aşan ihracatları yanında
bunun iki katından fazla iç
piyasaya üretim yapan hazır
giyim, saraciye ve ev tekstili
sanayicilerimizin satış ve reka-
bet gücünü de arttırmaktadır.
Sektörümüz ve dernek üyeleri-
mizin başarılı ve özverili üretim
ve satış politikaları MODAKS
Tekstil, Moda Aksesuarları ve
Üretim Teknolojileri fuarını
aranan, beklenen fuarlar ara-
sına sokmuş olup, kumaş
sanayicilerimizin düzenleye-
ceği fuarlarla eşgüdümlü
organize edeceğimiz MODAKS
Fuarlarımızın gelecekte daha
başarılı organizasyonlara ev
sahipliği yapacağını ümit
etmekteyiz. 

Günümüzde 
ticari ihtisas fuar-
ları gittikçe önem 
kazanmaktadır. 
Konfeksiyon Yan
Sanayicileri 
Derneği (KYSD)
üyeleri toplam
100 milyon doları
geçen doğrudan
dışsatımlarını 
arttırarak ülke
ekonomisine 
katkı sağlamakta-
dırlar” 
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Almanya Federal
Cumhuriyeti yetki-
lilerinin, İzmir'de

bir Tekstil Mühendisliği Yüksek
Okulu kurma girişimi ile 1966
yılında öğrenime başlayan Yük-
sekokul, bugünkü Tekstil
Mühendisliği Bölümünün
temelini oluşturmuştur. 1969
yılında İzmir Devlet Mimarlık
Mühendislik Akademisine dön-
üştürülen Yüksekokul, 1971
yılında Ege Üniversitesine bağ-
lanmış ve 1978 yılında Tekstil
Fakültesi olmuştur. 1982 yılın-
dan itibaren ise Mühendislik
Fakültesine bağlı bir bölüm
haline gelmiştir.

Tekstil Mühendisliği
Bölümü öğrencileri, ilk iki yıl
temel fen ve mühendislik ders-
leriyle birlikte tekstil derslerini
tamamladıktan ve yaz döne-
minde Uygulama
İşletmelerinde kapsamlı bir
oryantasyon stajı yaptıktan
sonra, Tekstil Teknolojisi 
(İplik, Dokuma, Örme), 
Tekstil Kimyası ve Terbiyesi ya
da Konfeksiyon opsiyonların-
dan birini seçmekte ve son iki
yıl seçtikleri opsiyonda
uzmanlaşacak şekilde eğitim
almaktadırlar. Türkiye'de
öğrencilerine bu olanağı
sunan tek Tekstil Mühendis -

liği Bölümü Ege Üniversite-
si'ndedir. 

E.Ü Tekstil Mühendis  -
liği Bölümünde uygula-
malı eğitim gereksinimi
gerçek anlamda üretim
yapabilen yedi ayrı 
pilot işletmede karşılan-
maktadır

Bilindiği gibi tekstil
mühendisliği üretim ve kontrol
işlevlerinin iç içe geçtiği bir
mühendislik dalıdır. Bu
nedenle tekstil mühendisliği
öğrencileri için uygulamalı
eğitim çok önemlidir. E.Ü Teks-
til Mühendisliği Bölümünde bu

TÜRKİYE’DE TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA İLK KURULAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU

Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü

TÜRKİYE’DE TEKSTİL
MÜHENDİSLİĞİ ALA-
NINDA İLK KURULAN
YÜKSEKÖĞRETİM KU-
RUMU OLAN EGE ÜNİ-
VERSİTESİ TEKSTİL
MÜHENDİSLİĞİ BÖ-
LÜMÜ, ÜLKEMİZDE
TEKSTİL SANAYİNİN
GELİŞMESİNE BAŞA-
RIYLA HİZMET EDEN
VE BUGÜNE DEK SEK-
TÖRÜN GEREK DUY-
DUĞU TEKSTİL
MÜHENDİSLERİNİ YE-
TİŞTİREN BİR KURU-
LUŞTUR. 
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gereksinim gerçek anlamda
üretim yapabilen yedi ayrı
pilot işletmede karşılanmakta-
dır. Pamuk İpliği, Yün İpliği,
Dokuma Hazırlık ve Dokuma,
Örme, Dokusuz Yüzeyler, Teks-
til Terbiyesi ve Konfeksiyon
tesislerinde, meslek derslerinin
uygulamaları, oryantasyon
stajı, araştırma geliştirme çalış-
maları ve deneme üretimleri
yapılmaktadır. Bölümde pilot
işletmenin yanı sıra Tekstil eği-
tim ve Ar-Ge çalışmalarında
kullanılan, Fiziksel ve Kimyasal
Tekstil Muayeneleri, Terbiye,
Yıkama, Örme Desen ve Bilgi-
sayar Destekli Giysi Tasarımı
Laboratuvarları bulunmaktadır. 

Öğrencilerin iş haya-
tında daha aktif olma-
sını sağlayan sosyal
bilimler dersleri

Eğitim planında, mesleki
derslerin yanı sıra toplam kre-

dinin yaklaşık %17’sini oluştu-
ran sosyal bilimler dersleri de
yer almaktadır. Bu kapsamdaki
ekonomi, genel işletmecilik,
işletme yönetimi, fabrika orga-
nizasyonu, topluma hizmet
uygulamaları, genel sosyoloji,
temel yönetim ve yöneticilik
becerileri, iletişim, etik ve
pazarlama gibi dersler, öğren-
cilerimizin iş hayatında daha
aktif olarak kararlara ve yöne-
time katılabilmesini,
işletmenin üretim dışındaki
alanlarında da çalışabilmesini
mümkün kılmaktadır. 

ERASMUS öğrenci deği-
şimi programı çerçeve-
sinde 17 farklı
üniversite ile anlaşma

Bölümde uygulanan çift
ana dal ve yan dal programları
ile ana dal lisans programlarını
üstün başarıyla yürüten öğren-
cilerimiz, aynı zamanda ikinci

bir dalda lisans diploması ya
da sertifikası almak üzere
Makine, Deri veya Kimya
Mühendisliklerinde eğitim
alabilmektedirler. ERASMUS
öğrenci değişimi programı
çerçevesinde 17 farklı üniver-
site ile yapılan anlaşmalarla E.Ü
Tekstil Mühendisliği öğrenci-
leri eğitimlerinin belli bir
dönemine Almanya, Slovenya,
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İtalya, Çek Cumhuriyeti, Fransa
gibi Avrupa ülkelerindeki teks-
til alanında çok başarılı
okullarda devam edebilmekte-
dirler.

Tekstil Teknolojisi ve
Tekstil Bilimleri Ana
Bilim Dallarında eğitim
veren yüksek lisans ve
doktora programları

Bölümün lisansüstü prog-
ramları, başarılı ve yetenekli
lisans öğrencilerinin mezuni-
yetlerinden sonra da
eğitimlerine devam etmeleri
ve kendilerini geliştirmeleri
için önemli fırsatlar sunmakta-
dır. Tekstil Teknolojisi ve Tekstil
Bilimleri Ana Bilim Dallarında
eğitim veren yüksek lisans ve
doktora programlarının stan-
dart eğitim süreleri sırasıyla 2
ve 4 yıldır.

E.Ü. Tekstil Mühendisliği
Bölümü 2006 yılından itibaren
MÜDEK "Mühendislik Eğitim
Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği”
tarafından akredite edilmiştir.
Bunun anlamı, “Bölümün
MÜDEK ölçütlerini kabul
edilebilir düzeyde sağladığı”
veya diğer bir deyişle
“öğrencilerin yeterli meslek
eğitimini aldıkları ve Bölümde
sürekli iyileştirmeyi sağlayacak
süreçlerin tasarlanmış,
kurulmuş ve çalışmakta
olduğu” dur. Ayrıca E.Ü. Tekstil
Mühendisliği Bölümü,
dünyadaki tekstil konusunda
eğitim ve araştırmalar
gerçekleştiren üniversiteleri bir
araya getiren ve uluslararası bir
organizasyon olan AUTEX
(Association of Universities for
Textiles) üyesidir. 

Ege Üniversitesi 
Tekstil Mühendisliği Bölümü
tarafından, 1976 yılından beri
her üç yılda bir Uluslararası
İzmir Tekstil ve Hazır Giyim
Sempozyumu (IITAS)
düzenlenmektir.  IITAS, 
yurt içi ve yurt dışından
katılımcı sayısı 1000’i aşan 
ve alanında dünyadaki en
önemli sempozyumlar
arasında yer almaktadır.  Artık
geleneksel hale gelen bu
sempozyumun yanı sıra
Bölüm, bu yıl ilk kez
Uluslararası Medikal Tekstiller
Kongresini (EGEMEDITEX-
International Congress on
Healthcare and Medical
Textiles) düzenleyerek, gerek
ulusal gerekse uluslararası
alanda bilgi paylaşımı ve
gelişimi üzerine bir kez daha
katkı sağlamıştır. 

Türk Tekstil ve
Konfeksiyon Sa-
nayi, yurdumuzun
birçok yöresinde
yapılmış 150 mil-
yar USD değe-
rinde yatırımlar ve
2.5 milyon kişiye
doğrudan istih-
dam sağlaması
sayesinde Türk
ekonomisinin lo-
komotifi duru-
mundadır”
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Eğitimin yanı sıra, Tekstil
Mühendisliği öğrencileri kur-
muş oldukları topluluklar
aracılığıyla tiyatro, halk oyun-
ları gibi sosyal etkinliklerle ve
spor vasıtasıyla sosyal bağlarını
geliştirmekte, her yıl düzenle-
nen teknik geziler ile farklı
şehirlerdeki birçok fabrikayı
tanıma imkanı bulmakta ve
sanayicilerin katılımları ile ger-
çekleştirilen konferanslarla
sanayi ile bağ kurabilmektedir-
ler.

Ülkemizin iyi yetiştiril-
miş, mesleğini seven, 
dinamik ve yaratıcı teks-
til mühendislerine ihti-
yacı daima olacak

Türk Tekstil ve Konfeksiyon
Sanayi, yurdumuzun birçok
yöresinde yapılmış 150 milyar
USD değerinde yatırımlar ve
2.5 milyon kişiye doğrudan
istihdam sağlaması sayesinde
Türk ekonomisinin lokomotifi
durumundadır. Dolayısı ile
ülkemizin iyi yetiştirilmiş, mes-
leğini seven, dinamik ve

yaratıcı tekstil mühendislerine
ihtiyacı daima olacaktır. İşyerle-
rinin özelliğine göre tekstil
mühendisleri ilgi ve yetenekle-
rine göre üretim, kalite kontrol,
araştırma-geliştirme, ürün-
geliştirme, satış, pazarlama,
müşteri temsilciliği gibi farklı
alanlarda istihdam edilebil-
mektedir. Mükemmel altyapı
ve deneyimli öğretim elemanı
kadrosuna sahip olan Ege Üni-
versitesi Tekstil Mühendisliği
Bölümünü bitiren genç
mühendisler iş bulma konu-
sunda sıkıntı yaşamamaktadır.
Ayrıca eğitim kalitesi dünyaca
tanınan Bölümümüz mezunları
yurtdışında da çalışma olanağı
bulabilmektedir.  

Mezunlarımız ve sanayi
arasındaki iletişim ve
dayanışma “Sanayi ile İlişkiler
Koordinasyon Birimi” tarafın-
dan başarılı bir şekilde
yürütülmektedir. Her yıl yeni
mezunlarla tekstil sektörünün
önde gelen kuruluşlarının
insan kaynakları sorumluları-
nın bir araya geldiği “Sanayici

ile Tanışma Günü” düzenlen-
mektedir. Ayrıca bu birim,
tekstil endüstrisinin gereksi-
nim duyduğu Ege Üniversitesi
mezunu tekstil mühendislerine
zaman ve uzaklık kısıtlaması
olmadan erişmesine yardımcı
olmakta ve tekstil sanayicileri
ile mezunlarımız arasında işlev-
sel bir köprü görevi
üstlenmektedir. 

Mezunlarımız ve
sanayi arasındaki
iletişim ve daya-
nışma “Sanayi ile
İlişkiler Koordi-
nasyon Birimi” ta-
rafından başarılı
bir şekilde yürü-
tülmektedir. Her
yıl yeni mezun-
larla tekstil sektö-
rünün önde gelen
kuruluşlarının
insan kaynakları
sorumlularının bir
araya geldiği “Sa-
nayici ile Tanışma
Günü” düzenlen-
mektedir” 
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Bu sezon salas
kesimli büyük
beden ceket ve

kaban modası en onemli
unsurlar arasinda.. Bol kesim
modası büyük olmasıyla bir-
likte rahatlığı da yanında
getiriyor.

Deri modası bu sene de
koleksiyonlarda yer al-
maya devam edi-
yor

Deri modası son
zamanlarda oldugu
gibi bu senede
koleksiyonlarda yer
almaya da devam
edecek gibi görü-
nüyor. 

Ceketlerin
yanında, deri tayt-

larda, şortlarda, pantolonlarda,
eteklerde, elbiselerde de karşı-
mıza çıkmaya başladı.
2012-2013 sonbahar kış trend-
leri arasında yerini koruyan
deri modası her siluette
karşımıza çıkmaya devam ede-
cek. 

Koleksiyonların her parça-
sında görmeye başlayacağımız
deri modası kürkle daha zen-

ginleşerek bizlerle
olmaya devam ede-
cek.

Dantel akımı
etkisini sürdü-
rüyor

Geçen sezon-
dan beri ön planda
olan dantel akımı
2012-2013 kış sezo-

nunda da karşımıza çıkmaya
devam ediyor. Bayanların kul-
lanmaktan keyif aldığı dantel
detayları bu sezonda modada
yerini koruyor.  Gece gündüz
bayanların kullanmayı tercih
ettiği dantel bu sezon farklı
tasarımlarla ve renklerle birle-
şerek karşımıza çıkıyor.

Desenler detaylarda
kendini hissettiriyor

Bu senenin en önemli
detaylarından biri ise desenle-
rin koleksiyonlarda bolca yer
alması. Kombinlemelerde alter-
natif yaratacak olan desenler
koleksiyonların her detayında
yer alıyor.

Aksesuarlarda ise şapka ve
eldivenin ağırlığı bu sene önce-
kilere göre çok daha baskın.

2012- 2013 SONBAHAR/KIŞ SEZONU DA EN GÖRKEMLİ VE GÖZ ALICI RENKLERİ BERABERİNDE
GETİRİYOR. BAŞTAN ÇIKARICI KOBALT, ARİSTOKRATİK ŞARAP, MUHAFAZAKAR GRİ, ASİL HAR-
DAL, ELEGAN UÇUK PEMBE TONLARI, SEZONUN EN GÜÇLÜ RENKLERİNİ OLUŞTURUYOR. 

Simay Bülbül
Moda Tasarımcısı 
TMHGF Yönetim Kurulu 
Üyesi 

2012- 2013 Sonbahar/Kış Sezonuna
görkemli, can alıcı renkler 
ve desenler damgasını vuruyor  
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Bildiğiniz gibi İhracat, bir ülke
sınırları içerisinde serbest dola-
şımda bulunan (bu ülkede

yetişen üretilen veya başka ülkelerden
ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka
ülkelere satılması amacıyla gönderilmesi
anlamına gelir. Dar anlamda ihracat da
yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik
Türklere yapılan mal satışlarını ve sözko-
nusu malların bu amaçla yurtdışına
gönderilmesini ifade etmektedir. İhracat
ve ithalat yapanların en çok karşılaştıkları
ve ihracat veya ithalat iş ortaklarından son
zamanlarda özellikle sıklıkla istenilen bir
diğer şey de ticari sözleşmelerdir. Uluslar-
arası Ticari Sözleşmeler dendiğinde de
genel olarak anlaşılması gereken taraflar-
dan birinin yabancı ülke vatandaşı olduğu
sözleşmelerdir. Bu anlamda siz ihracat ve
ithalatçılar sıklıkla yabancı iş ortağınız tara-
fından gönderilen genel işlem şartları ve
sözleşmelerin içerisindeki uygulanacak
hukuk ve uyuşmazlıkların çözümünde
öngörülen tahkim maddeleriyle de karşı-
laşmaktasınız. Bu her üç konuyu da
önümüzdeki sayıların konuları olarak belir-
ledim. Bu nedenle bu sayıda, ihracat ve
ithalatta kullanılan kavramları açıklayıp,
ikinci sayıda iş hayatındaki genel işlem
şartlarını, üçüncü sayıda uluslararası söz-
leşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
için kararlaştırılan uygulanacak hukuk ve
tahkim şartlarını açıklayacağım.

Nasıl ihracatçı olunur?
Kural olarak herhangi bir belge veya

izin sertifikasına gerek yoktur. İhraç edile-

cek ürünlerle ilgili ihracatçı birliğine üye
olmaları gerekmektedir. 

Fiili İhracat
ihraç konusu malın gümrük mevzuatı

hükümleri çerçevesinde muayenesinin
yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya
muhtelif yerlerden bir defada veya kısım
kısım gelmekte olan dökme ve diğer
eşyada yüklemenin tamamlanması veya
gümrük mevzuatınca fiilen ihracat olarak
kabul edilecek diğer çıkışları ifade etmek-
tedir.

Serbest ihracat
İhracatçı firmanın hazırladığı gümrük

beyannamesine sadece ürünün bağlı
bulunduğu ihracatçı birliklerinden onay

almak koşuluyla gerçekleştirdiği ihracat
şeklidir.

Kayda Bağlı İhracat 
Bazı ihracat malları vardır ki bunların

kayda bağlı olması vurgulanmıştır. Sayılan
mallar kayda bağlıdır. Birlikler onayladıkları
gümrük beyannamelerine kayda bağlı
meşruhatı düşerler. Bu beyannamelerin
gümrük idarelerince ibraz süresi 90 gün-
dür.

Konsinye ihracat 
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere

dış alıcılara mal gönderilmesidir. Kesin
satış yapılana kadar mal satıcının mülkiye-
tindedir. Satış süresi ihracattan itibaren 1
yıldır. İhracat birlikleri gümrük beyanna-
mesi üzerine konsinye ihracatla ilgili
meşruhat düşerler. Bu beyannamenin
gümrüğe ibraz süresi 90 gündür.

Kredili İhracat 
İhracat bedelinin kambiyo mevzua-

tında öngörülen süreleri aşacak biçimde
yurda getirilmesine imkân sağlayan ihracat
şeklidir. Kredili ihracat süresi tüketim mal-
larında 2 yıl, yatırım mallarında ise 5 
yıldır.

Transit Ticaret
Malların alış ve satış bedelleri arasında

lehte fark bulunması esas olmak üzere mal
bedeli transfer edilerek veya edilmeksizin
satın alınan yabancı menşeli malların tran-
sit olarak veya doğrudan doğruya bir
ülkeden başka bir ülkeye satılmasıdır. Tran-

İhracat ve ithalatta kullanılan
kavramlar 

Dr. jur. Mehmet Köksal 1

mkoksal@koksal.av.tr

DEĞERLİ OKUYUCULAR. BU SAYIDA SİZLERE ÖNCELİKLE İHRACAT VE İTHALATTA ÇOK KULLA-
NILAN BAZI TERİMLER HAKKINDA REFERANS OLABİLECEK TEMEL AÇIKLAMALARDA BULUN-
MAK İSTİYORUM. 

1) Köksal Avukatlık Ortaklığının kurucu ortağıdır. Faal olarak avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kıbrıs Yakın Doğu
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Georg-Simon-Ohm Hochschule’de (Nürnberg – Almanya) Öğretim Üyelikleri de yapmaktadır. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası
(AHK İstanbul) Uluslararası Tahkim Divanı Başkanıdır.
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sit ticaret beyanname formu düzenlenerek
aracı bankadan onay alınır.

İthal edilmiş malların ihracı: İthalat
rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergi-
leri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni
veya kullanılmış malların ihracı özellik arz
etmeyen ihracat kapsamında yapılır.

Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhra-
cat: Bağlı muamele veya takas talepleri
yabancı firma veya firmalar ile yapılan
bağlı muamele veya takas anlaşması veya
bağlı muamele veya takas başvuru
formunda altı nüsha eklenmek suretiyle
bir müracaat yazısı ile birlikte üye olunan
veya bulunulan bölgedeki ihracatçı birlik-
lerine yapılır.

Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhra-
cat: Yurt dışındaki firma veya kuruluşla
yapılan kiralanacak malın cinsi, teknik özel-
likleri, G.T.İ.P ‘i miktarı birim fiyatı değer
tutarı kira süresi kira bedeli ve bu bedelin
ödenme şekli ve zamanı teslim yeri gibi
bilgileri içeren kira sözleşmesi ile birlikte
Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata
ilişkin Başvuru Formundan 1 nüsha doldu-
rulmak suretiyle üyesi olan ve bulunulan
bölgedeki ihracatçı birlikleri genel sekre-
terliğine yapılır.

Bedelsiz ihracat 
Bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı

çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli
olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal
çıkışıdır.

Incoterm
(Uluslararası ticari terimlerin yorumlan-

masına ilişkin kurallar) Uluslararası alım
satımlarda malların sevk ve teslimine iliş-
kin kuralların yorumuna dair bir dizi
kuralları ifade eder. Incotermler, e, f, c ve d
olmak üzere 4 gruba ayrılırlar.

Yine dış ticarette karşılaşılan bazı tes-
lim şekilleri vardır. Bunların da ne anlama
geldiğinin bilinmesi özellikle malın teslim
edilmemesi veya ödeme ve teslime ilişkin
bir sorun çıkması halinde önem kazanmak-
tadır.

Ticari işletmede Teslim 
(Ex Works / EXW) 

Satıcı malları işletmesinde daha önce
belirlenen tarihte alıcının emrine hazır
tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletme-

den teslim alarak ihracatı için gerekli bel-
geleri hazırlar gümrük işlemlerini
tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal
eder. Malların işletmede teslim edilmesin-
den itibaren malla ilgili bütün masraf ve
risk alıcı tarafından karşılanır. Satıcının
sorumluluğu; satıcı sözleşme koşullarına
uygun malı hazırlayarak belirtilen tarihte
ve süre içinde anlaşmada belirtilen yerde
alıcının emrine amade tutmak zorundadır.
Bu hususu alıcaya bildirir. Alıcının sorumlu-
luğu ise sözleşme koşullarına uygun olarak
malı teslim alıp bedelini ödemektir. Tüm
masraf ve risk kendisine ait olmak üzere
ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli olan
lisans vb. İdari ive ticari belgeleri düzenle-
mekle alıcı sorumludur.

Taşıcıya Teslim 
(Free Carrier / FCA)

Satıcının malları, satıcının işyerinde
veya belirlenen başka bir yerde, alıcı tara-
fından tayin edilen taşıyıcıya veya başka

bir kişiye teslim etmesini ifade eder. Satıcı
malları gümrük işlemlerini tamamlayarak
belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının
gözetiminde devrettiği anda teslim işlem-
lerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren
malla ilgili tüm masrafı ve riskler alıcıya
geçer. Navlun ücreti de diğer tüm giderler
gibi alıcı tarafından ödenir.

Satıcının sorumlulğu sözleşme koşulla-
rına uygun malı hazırlayarak alıcının
ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzen-
ler ve gümrük masraflarını öder. Alıcının
talep etmesi üzerine taşıma acentası ile
tüm masrafları alıcıya ait olmak üzere anla-
şır. Malları taşıcıya veya taşıma acentasının
gözetimine belirlenen tarihte ve yerde
teslim eder. Teslim anına kadar bütün mas-
raf ve riskler satıcının yükümlülüğündedir.
Alıcının sorumluluğu ise sözleşme koşulla-
rına uygun olarak mal bedelini ödemektir.
İthalat ile ilgili belge veya izinleri alarak

gümrük vergisi ve masrafalarını ödemekle
yükümlüdür. Taşıma acentası ile anlaşma
yaparak navlun ücretini öder. Belirlenen
tarihte ve yerde mallarını teslim alır. Bu
anadan itibaren bütün masraflar ve risk
alıcıya aittir.

Gemi Doğrultusunda Teslim 
(Free Alongside Ship ‘FAS)  

Satıcı malları geminin yanına kadar
getirmekle yükümlüdür. Mallar gemi rıhtı-
mında ise yükleme yerine getirerek gemi
açıkta demirli ise mavnalarla geminin
yanına kadar götürülerek teslim edilir. Tes-
liminden itibaren malların kaybolması
veya hasar görmesi gibi rizikolar alıcıya
aittir. Bu andan itibaren malla ilgili bütün
masraflar ve navlun alıcı tarafından karşıla-
nır. Bu teslim şeklinde ihracat ile ilgili tüm
belgeler alıcı tarafından hazırlanır. Gümrük
işlemleri de alıcı tarafından yapılır. Alıcı
firma bu ülkede ihracatçı gibi hareket ede-
bilmesi mümkün değilse bu teslim şekli
seçilmemelidir.

Satıcının sorumluluğu, satıcı sözleşme
şartları uyarınca malları hazırlar. Alıcının
isteği üzerine tüm masraf ve riskler alıcıya
ait olmak üzere alıcının ülkesinde istenen
gerekli belgeleri ve benzeri idari ve ticari
belgeleri almasında yardımcı olur. Mallar
belirlenen limanda belirlenen tarihte alıcı-
nın daha önce belirlediği geminin yanına
getirmekle teslim işlemini tamamlar. Bu
andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve
riskler alıcıya geçer alıcının isteği üzerine
satıcı masraflar alıcıya ait olmak üzere yük-
leme belgesinin düzenlenmesini sağlar
varış limanında malları teslim alabilmesi
için alıcıya gönderir. Gerekli bildirimlerde
bulunur. Alıcının sorumlulukları ise söz-
leşme gereği mal bedelini ödemektir.
İhracat ve ithalat ile ilgili gerekli belgeleri
hazırlar gümrük masraflarının tümünü
öder. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak,
geminin yükleme limanına yaklaşık ne
zaman varacağını satıcıya bildirir. Yükleme
emrine hazır tutulan malları teslim alır. Bu
andan itibaren bütün masraf ve risk alıcıya
aittir.

Gemi Bordasında Teslim 
(Free On Board / FOB)

Bu teslim şeklinde satıcı malları belirle-
nen tarihte ve yerde alıcı tarafından temin
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edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir.
Mallar geminin güvertesine geçtikten
sonra meydana gelen veya gelebilecek her
türlü hasar kayıp ve masraflar alıcının
sorumluluğundadır. Satıcı ihracat için
gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların
gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim
eder. Satıcının sorumluluğu sözleşmeye
uygun malı hazırlamak, bilerlenen limanda
belirlenen tarihte alıcının temin etmiş
olduğu gemiye yükleme yapar. Alıcının
ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri
hazırlar, gümrük işlemlerini tamamlar. Alı-
cıya yüklemenin yapıldığını bildirir.
Malların geminin güvertesine geçinceye
kadar meydana gelebilecek her türlü hasar
ve kayıp satıcının sorumluluğundadır. Alı-
cının sorumluluğu ise, sözleşme

koşullarına uygun olarak mal bedelin öde-
mek ve gümrük belgelerini düzenleyerek
gümrük işlemlerini tamamlamaktır. Güm-
rük vergilerini öder. Taşıma acentasıyla
anlaşarak navlunu öder. Yükleme
limanında mallar geminin güvertesine
geçtikten sonra malla ilgili tüm masraf ve
riskler alıcının sorumluluğundadır.

Mal Bedeli ve Navlun 
(Cost and Freight / CFR) 

Satıcı tüm masraf ve riskleri yüklenerek
malları yüklenici limana kadar getirir.
Gümrük işlemlerini yaptırır. Navlun ücretini
ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu
andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili

tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Satıcının
sorumluluğu, uygun malları hazırlamak ve
alıcının ülkesinde kullanacağı gerekli bel-
geleri hazırlamaktır. Gümrük işlemlerini
tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme
yaparak varış limanına kadar olan navlun
ücretini öder. Mallar gemi güvertesine
geçtikten sonra navlun dışında meydana
gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.
Satıcı yüklemenin gerçekleştiğini ve muh-
temel varış tarihin alıcıya bildirir.
Düzenlenen taşıma belgesini gerekli diğer
belgeleri alıcıya gönderir. Alıcının sorum-
luğu ise, mal bedelini ödemek ve ithalat
için gümrük belgelerini düzenleyerek
gümrük işlemlerini tamamlaktır. Gümrük
vergilerini öder. Malları varış limanıda
boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini
de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını
boşaltır. Taşıma sürecince malla ilgili olarak
yapılmış olan navlun dışındaki bütün mas-
rafları ödemek zorundadır.

Mal Bedeli, Sigorta ve 
Navlun (Cost, Insurance and 
Freight  / CIF)

Satıcı sigorta primi navlun ve yükleme
masrafları ve riskleri üstlenerek malları
yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi
acentası ile anlaşır ve taşıyıcıyı temin eder.
Satış sösleşmesindeki malların belirtilen
tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını
alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini öde-
mek suretiyle yükledüği mal cinsine uygun
olan en dar kapsamlı deniz nakliyat sigor-
tasını yaptırır. Mallar gemiye yuklendikten
sonra navlun ve sigorta primi dışındaki
masraflar ve risk alıcıya geçer. Satıcının
sorumluluğu sözleşmeye uygun malları
hazırlamakla birlikte alıcının ülkesinde
kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlamak
ve gümrük işlemlerini tamamlamak bunun
yanısıra taşıma acentası ile sözleşme yapa-
rak varış limanına kadar olan navlun
ücretini ödemektir. Gönderdiği malın
sigortasını yaptırır sigorta primini öder.
Malları yaklaşık hangi tarihte varış lima-
nında olacağını alıcıya bildirir. Düzenlenen
taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri
alıcıya gönderir. Alıcının sorumluluğu ise,
mal bedelini ödemek, ithalat için gümrük
belgelerini düzenlemekeve gümrük vergi-
lerini ödemektir. Malları varış limanında
boşaltma masraflarını ve liman ücretlerin

de ödemek suretiyle gecikmeksizin boşalt-
maktır. Teslim anından sonra navlun ve
sigorta primi dışındaki meydana gelen
bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır.

Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak
Teslim (Carriage Paid To / CPT) 

Özellikle çok araçlı taşımacılık türle-
rinde kullanılır. Satıcı varış yerine kadar
navlun ücretini ödemekle yükümlüdür.
Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği
andan itibaren malla ilgili bütün riskler ve
navlun dışındaki masraflar alıcıya geçer.
Satıcı sözleşemeye uygun malları hazırla-
makla yükümlüdür bunun yanısıra, taşıma
acentası ile anlaşarak varış limanına kadar
olan navlun ücretini öder. Malları ilk taşıyı-
cının gözetimine devrettiği andan itibaren
malla ilgili tüm risk ve masraflardan kurtu-
lur. Teslimin gerçekleştirildiği ve muhtemel
varış tarihini alıcıya bildirir. Alıcının sorum-
luluğu ise mal bedelini ödemek
yükümlülüğünün yanısıra ithalat işlemle-
rini tamamlamak vergisini ödemek gibi
yükümlülükleri vardır. Malların ilk taşıyıcıya
tesliminden itibaren navlun dışındaki
malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya
aittir.  Transit taşıma nedeni ile doğabile-
cek gümrük masraflarını da alıcı karşılar.

Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş
Olarak Teslim (Carrige and Insu-
rance Paid to / CIP)

Satıcı sigorta primi navlun ve yükleme
masrafları ve riskleri üstlenerek malları
yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi
acentası ile anlaşır ve taşıyıcıyı temin eder.
Satış sözleşmesinde belirtilen malların
belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin
yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta
pirimi ödğemek suretiyle yüklediği mal
cinsine uygun olan en dar kapsamlı nakli-
yat sigortası yaptırır. Ancak alıcı olağandışı
risklere (grev savaş doğal afet) karşı sigorta
yaptırılmasını istiyorsa primini kendisi öde-
mek şartıyla satıcıdan sigorta kapsamının
genişletilmesini isteyebilir.

Sınırda Teslim 
(Delivered at Frontier / DAF) 

Özellikle karayolu ve demiryolu taşı-
macılığında kullanılır. Satıcı tüm risk ve
masraflar kendisine ait olmak üzere malı
kararlaştırılan ülke sınırında belirtilen yer
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ve tarihte gümrük işlemlerini tamamlaya-
rak teslim eder. Teslim itibaren bütün risk
ve masraflar alıcıya aittir. İthalat ile ilgili
gümrük vergileri alıcı tarafından ödenir.

Satıcı sözleşmeye uygun olarak malları
hazırlamak alıcının kendi ülkesinde kulla-
nacağı gerekli belgeleri hazırlamak ve
gümrük işlemlerin tamamlak yükümlülüğü
vardır. Taşıyıcı, aracı temin ederek malın
belirlenen sınır noktasına kadar taşınması
için navlun bedelini öder malları sınırda
belirlenen yer ve tarihte alıcının emrine
hazır tutuğu andan itibaren malla ilgili
bütün masraf ve risk alıcıya geçer. Alıcının
sorumluluğu ise sözleşmede belirlenen
mal bedelini ödemektir. Bunun yanı sıra
ithalat için gerekli gümrük işlemlerini
yapar ve gümrük vergilerini öder malları
belirlenen sınır noktasında emrine hazır
tutulduğu anda zaman geçirmeksizin mal-
ları teslim alır. Satıcının malları sınırda
belirlenen yer ve tarihte alıcının emrine
hazır tuttuğu andan itibaren malla ilgili
bütün masraf ve riskler alıcıya aittir. 

Gemide teslim 
(Delivered Ex Ship / DES) 

Satıcı malları varış limanında, gemide
teslim eder. Varış limanına kadar bütün risk
ve masraflar navlun ücreti de dâhil olmak
üzere satıcı tarafından karşılanır. Belinen
varış limanında mallar alıcının emrine hazır
tutulduğu andan itibaren tüm risk ve mas-
raflar alıcıya aittir. 

Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi 
ve Harçları Ödenmiş Olarak / Deli-
vered Ex Quay Duty Paid “ DEQ”) 

DES teslim şekliyle aynı prensiplere
sahip olmakla birlikte ondan farklı olarak
malın teslimi limanda boşaltma tamamla-
nıp ithalat gümrük vergilerini ödedikten
sonra mal teslim edilmiş kabul edilir. Bu
nedenle satıcı alıcının ülkesinde yürürlükte
bulunan kambiyo rijimine uygun ithalatçı
belgesi sahibi olmadığı takdirde bu teslim
şekli uygulanmaz.

Gümrük Resmi Ödenmemiş 
Olarak Teslim (Delivered Duty 
Unpaid / DDU)

Çok araçlı taşımacılıkta kullanılır. Deniz
taşımacılığındaki DEQ şekline benzemekle
birlikte bu teslim şeklinde satıcı malları

belirlenen tarihte alıcının ülkesinde belirle-
nen yerde gümrük vergilerini ödemeksizin
teslim eder. Teslime kadar bütün masraflar
ve risk satıcıya aittir.

Gümrük Resmi Ödenmiş 
Olarak Teslim (Delivered Duty
Paid / DDP) 

DDU teslim şekliyle aynı prensiplere
sahip olmakla birlikte ancak bu teslim şek-
linde satıcı birde gümrük vergilerini
ödemek zorundadır. Alıcının ülkesindeki
yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları
devreder. Satıcı sözleşme koşullarına
uygun malı hazırlar. Kendi ülkesinde ve
alıcı ülkesinde kullanacağı lüzumlu belge-
leri hazırlar. İhracat ve ithalat gümrük
işlemlerini tamamlar. Taşıyıcı aracı temin
ederek navlun ücretini öder. Teslime kadar
malla ilgili bütün masraflar ve riskler satı-
cıya aittir. Teslim ise alıcının ülkesinde
belirlenen yerde ve tarihte gümrük vergi-
lerini de ödemek suretiyle gerçekleştirir.
EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlü-
lük ifade ediyorsa DDP terimi de o kadar
çok yükümlülük ifade etmektedir.

Önemli teslim şekillerini bu şekilde
açıkladıktan sonra ihracat ve ithalatta
önemli olan bir diğer konuya, ödeme şekil-
lerine genel bir göz atalım:

Vesaik Mukabili Ödeme 
(Cash Agains Documents): 

Vesaik mukabili ödeme şeklinde, ihra-
catçının malları yükledikten sonra kendi
ülkesindeki bir banka veya ithalatçının
ülkesinde bulunan temsilcisi aracılığıyla
sevk belgelerinin ithalatçının ülkesindeki
bankaya tahsil talimatlı olarak gönderir.
Mallar da, karşılığının ödenmesinden veya
düzenlenen poliçenin ithalatçı tarafından
kabulünden sonra ithalatçıya teslim edilir.
İtahalatçının bankası ithalatçı, ödemeyi
yapmadan, poliçeli işlemlerde ise poliçeyi
kabul etmeden malı gümrükten çekebil-
mesi için gerekli olan belgeleri teslim
edemez. Ancak tahsil işleminde bankalar
ihracatçıya karşı herhangi bir ödeme taah-
hüdü altına girmezler.

Mal mukabili Ödeme 
(Cash Agains Goods) 

Bu ödeme şeklinde, ithalatçı satın
aldığı malın bedelini o malın satış sözleş-

mesinde gösterilen varış yerine gelmesi ve
teslim alınmasından sonra ödemektedir.
İthalatçı malları gümrükten çektikten
sonra mal bedelini ödeyeceği için ithalatçı
açısından, ödeme yapmadan önce malları
gümrükten çekeceği ve kontrol imkânı
bulacağı için avantajlıdır. İhracatçı ise itha-
latçının mal bedelini ödememesi riski
altındadır.

Kabul kredili ödeme 
(Acceptance Credit) 

Taraflar satım sözleşmesinde ödeme-
nin vadeli bir poliçenin kabulü yoluyla
yapılacağını kararlaştırırlar. Satıcı malları
gerekli belgeler ve keşide ettiği poliçeyle
beraber alıcıya gönderir. Satıcı gönderme
işlemini bankası aracılığıyla yapabilir. Satı-
cının bankası bu belgeleri ithalatçının
bankasına gönderir. Alıcı kendisine gelen
belgeleri almak ve bundan sonra malları
gümrükten çekebilmek için üzerine çeki-
len poliçeyi kabul etmek durumundadır.
Policeyi alan satıcı iki şekilde davranabilir.
Ya poliçenin vadesini bekler, vade geldi-
ğinde tahsil yoluna gider ya da o anda
nakte ihtiyacı varsa poliçeyi iskonto 
ettirerek vadeden önce satış bedeline
kavuşur.

Akreditifli ödeme
(Letter Of Credit) 

Bir bankanın şarta bağlı ödeme garan-
tisi olarak tarif edilebilir. Akreditif alıcının
bankasına verdiği talimata dayanarak o
bankanın yabancı ülkedeki muhabiri aracı-
lığıyla lehdara belirlenen vesaikin
saptanan süre içinde ibrazı karşılığında
tarif edilen şekilde ödeme yapılacağına
dair verdiği yazılı bir taahhüttür. İhraç edi-
len malın bedelinin ödenmesi konusunda
belirli koşulların yerine getirilmesinden
sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir
çeşit teminattır. Şartlı bir ödeme taahhüdü
olarak tanımlanabilir. İhracatçı (amir) ban-
kasından (amir banka-issuing bank)
ihracatçı (lehdar-beneficiary) lehine bir
akreditif açmasını ve ihracatçının ülkesin-
deki bir muhabir banka (negotiating bank)
aracılığıyla haberder edilmesini ister. İhra-
catçı gerekli belgeleri doğru, eksiksiz,
kurallara uygun ve kredinin geçerlilik
süresi içerisinde bankasına sunarsa, o tak-
dirde ödeme yapılır.
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Adıyaman, Güney-
doğu Anadolu
Bölgemizin Orta

Fırat bölümü içinde yer alır.
Kendine özgü tarihi, kültürü,
coğrafyası ile farklı ve özel bir
yere sahiptir. Kuzeyinde
Malatya, batısında Kahraman-
maraş, güneybatıda Gaziantep,
güneydoğuda Şanlıurfa,
doğuda ise Diyarbakır ile çev-
relenmiştir.

Bir rivayete 
göre Adıyaman’ın bir 
diğer ismi “Güzel Vadi”
anlamına gelen 
“Vadi-i Leman”  olarak
geçiyor

Adıyaman isminin nereden
geldiği konusunda çeşitli riva-
yetler bulunmakta.

Bunlardan birine göre Adı-
yaman şehrini doğu, batı ve
güney yönlerinde derin vadiler
çevirdiği ve bu vadilerde zen-
gin meyve ağaçları bulunduğu
için buraya “Güzel Vadi” anla-
mına gelen “Vadi-i Leman”
deniyordu. Zaman içinde bu
“Adıyaman” olarak değişmiş.
Ancak Abbasiler döneminde
şehre bir kale yaptırılır. Bu
kaleye halk “Hısn-ı Mansur”
yani “Mansur’un Kalesi” demiş-
tir. Bu isim 1926’ya kadar resmi
ad olarak kalmıştır. 1926 yılın-
dan itibaren Bakanlar Kurulu
kararları ile şehrin ismi tekrar

“Adıyaman” olarak değiştiril-
miştir.

Adıyaman’ın Tarihçesi
Adıyaman, tarihin bilinen

en eski yerleşim yerlerinden
biridir. Adıyaman Palanlı Mağ-
arası’nda yapılan
incelemelerde kent tarihinin
M.Ö. 40.000 yıllarına kadar
uzandığı anlaşılmıştır. 
Kronolojik olarak bakarsak;
M.Ö. 40000-M.Ö. 7000 
Paleolitik
M.Ö. 7000-M.Ö. 5000 Neolitik
M.Ö. 5000-M.Ö. 3000 Kalkolitik
M.Ö. 3000-M.Ö. 1200 Hititler
M.Ö. 1200-M.Ö. 750 Asurlular
M.Ö. 750-M.Ö. 600 Frigler
M.Ö. 600-M.Ö. 334 Persler
M.Ö. 334-M.Ö. 69 Makedonlar
M.Ö. 69-M.S. 72 Kommagene
Krallığı
72-395 Roma impara-
torluğu

395-670 Doğu Roma (Bizans)
670-758 Emeviler
758 – 926 Abbasiler
926- 958 Hamdaniler
958 –1114 Bizanslılar
1114 –1204 Eyyubiler
1204 –1298 Anadolu 
Selçuklular
1298 –1516 Memluklular
1516 –1923 Osmanlı İmpara-
torluğu Adıyaman’da
egemenlik kurmuşlardır.

Birçok uygarlığa ev 
sahipliği yaptı

Adıyaman bir çok millete
ev sahipliği yaptığı için bu zen-
gin bir tarihçesinin oluşmasına
da sebep
olmuştur.
Türkle-

Adıyaman, 40 bin yıllık 
tarihiyle Anadolu’da bir açık
hava müzesi 
ADIYAMAN, TARİHİN BİLİNEN EN ESKİ YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİDİR. ADIYAMAN PALANLI
MAĞARASI’NDA YAPILAN İNCELEMELERDE KENT TARİHİNİN M.Ö. 40.000 YILLARINA KADAR
UZANDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. 
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rin Adıyaman’a gelmesi 1114-
1181 yıllarındaki Türk akınları
ile olur. 1204-1298 yılları ara-
sında Samsat ve yöresini
Anadolu Selçukluları ele geçi-
rir. 1230 ve 1250 yıllarında
Moğol saldırılan yaşanır.
1298'de yöre ve bölge Mem-
lüklerin eline geçer. 1393
yılında Adıyaman bu kez de
Timurlenk tarafından yağmala-
nır.

1954 yılında 
Malatya’dan ayrılarak 
il haline geldi

Büyük bir kaos yaşanan
Orta çağ boyunca Adıyaman
Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu
Selçukluları, Dulkadiroğullan 

arasında el değiştirmiş ve niha-
yet Yavuz Sultan Selim'in İran
seferi sırasında 1516 yılında
Osmanlı topraklarına katılmış-
tır. Osmanlı topraklarına
katılan Adıyaman, başlangıçta
merkezi Samsat'ta bulunan bir
Sancakla Maraş Beylerbeyli-
ği’ne bağlıydı. Tanzimat’tan
sonra bir kaza olarak Malat-
ya'ya bağlandı. Cumhuriyetin
kuruluşundan 1954 yılına
kadar eski idari yapısı korundu
ancak 1 Aralık 1954’te Malat-
ya'dan ayrılarak il haline
getirilmiştir.

Adıyaman bir çok ulusa ev
sahipliği yapmış bir şehir olma-
sından dolayı bir çok kültürü
de bünyesinde barındırıyor.
Yemekten, giyim-kuşama, el
sanatlarından, halk oyunlarına,
konuşma dilinden, gelenek-
göreneklerine kadar her şeyde
büyük bir çeşitlilik ve zenginlik
mevcuttur.

Folklorik açıdan bilimsel
alan araştırmalarına konu ola-
bilecek birikime sahip bu ilimiz
ne yazık ki şimdiye kadar çok 

Adıyaman bir 
çok ulusa ev 
sahipliği yapmış
bir şehir olmasın-
dan dolayı bir çok 
kültürü barındı -
rıyor” 
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derinlemesine incelenip, 
detaylı çalışmalara konu olma-
mıştır. Eşine az rastlanacak
kadar özgün ve zengin kültürel
değerler hazinesi olan Adıya-
man’da bu konuda yeni yeni
bazı çalışmalar başlatılmış. 

Başta Nemrut Dağı
olmak üzere, kaleler,
köprüler, antik kent 
ve kaya mezarları, 
mağaralar, camiler, 
kiliseler, türbeler, 
içmeler, mesire yerleri
görülebilir

Adıyaman ilimizde yapılan
arkeolojik kazılarda ele geçen
bir çok bulguya dayanılarak bu
civarda yaşamış medeniyetler
hakkında doğru bilgiler edin-
mek mümkün olmuş. Bu
kazılarda bazı tarihi eserlerin
tahribatının az olması saye-
sinde gerçekçi bilgiler
edinilebilmiş. Adıyaman bu
açıdan tam bir açıkhava
müzesi özelliklerini taşımakta.
Merkezde ve ilçelerde, başta

Nemrut Dağı olmak üzere,
kaleler, köprüler, antik kent ve
kaya mezarları, mağaralar,
camiler, kiliseler, türbeler,
içmeler, mesire yerleri, “Otu-
rakçı Pazarı” diye bilinen her
türlü el sanatının sergilenip
satıldığı otantik pazar, müzeler
ve bunlara ek olarak güzel
doğası ile Adıyaman
ülkemizde en çok turist çeken
yerlerden biri olma özelliği
taşımakta. Özellikle Nemrut
Dağı tek başına yörede müthiş
bir turizm potansiyeline sa -
hiptir.

Tabi kültürel açıdan böyle
zengin bir yörede, kültürün
ayrılmaz parçası olan yöresel
yemekler de çeşitlilik arzediyor.
Adıyaman’a özgü tatlar, yiyen-
lerin deyimi ile damağında
kalıyor. Çiğ köfte, İçli köfte,
Cılbır, Mercimekli köfte, Adıya-
man tavası, Pestil, Yapıştırma,
Adıyaman kebabı, Şillik tatlısı,
Basalla, Dövmeç, Yoğurtlu kol-
lotik, Soğuk lebeniye, Hıgtap
gibi bir çok lezzetleriyle çeşitli-

lik gerçekten burada da ortaya
çıkıyor.

Adıyaman’ın 
Ekonomisi

Adıyaman’da başlıca gelir
kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 

Tarihi ve kültürel değerleri-
nin yanı sıra tarımsal
potansiyeli açısından da
Güneydoğu Anadolu bölgesi-
nin önemli illeri arasında olan
Adıyaman’da, Güneydoğu Ana-
dolu Projesi (GAP) ile birlikte,

Adıyaman Şehir Merkezi

GAP projesi ile bir-
likte, bir çok yatı-
rım yapıldı. Bu
yatırımlardaki
artış ile tarımsal
üretimde yeni tek-
nikler uygulan-
maya başlandı,
makine kullanımı
yaygınlaştı ve
bunun sonucu ola-
rak tarımsal üre-
tim olumlu yönde
etkilendi”
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bir çok yatırım yapıldı. Bu yatı-
rımlardaki artış ile tarımsal
üretimde yeni teknikler uygu-
lanmaya başlandı, makine
kullanımı yaygınlaştı ve bunun
sonucu olarak tarımsal üretim
olumlu yönde etkilendi. Bakan-
lığın destekleme politikaları da
bu sürece olumlu katkı sağla-
yan önemli faktörlerden biri
oldu. Toprak tarıma elverişli
olduğundan bir çok ürün yeti-
şebilir. Tarımın gittikçe
modernleşmesi verimde artışı
da beraberinde getirmiştir. Bağ
ve bahçelerin sayısı çoktur.
Bağcılıkta çok ilerlemiş olan
Adıyaman’da 25 çeşit üzüm
yetişmekte. Bunlardan en meş-
huru Besni’de yetişen
“Peygamber Üzümü”dür.
Bunun yanında şeker pancarı,
tütün, pamuk, buğday, pirinç,
arpa, mercimek, nohut, pirinç,

biber, afyon, antepfıstığı,
kavun, karpuz ve bir çok
sebze-meyve de yetiştirilir. 

Yapılan çalışmalarla
hayvancılıkta önemli
mesafeler alınmıştır

Bunun yanında hayvancılı-
ğın geliştirilmesine yönelik

çalışmalar sayesinde hayvancı-
lıkta da mesafe katedilmiştir.
Kıl keçisi sayısı, koyun ve sığır
sayısından fazladır. Hayvancılık
genellikle aile işletmesi şeklin-
dedir. Bunun yanısıra
Adıyaman’da krom, bakır ve
petrol çıkarılarak ekonomiye
katkı sağlanmaktadır.

Adıyaman Saat KulesiBesni Üzümü

Oturakçı Pazarı

Adıyaman’da
Krom, bakır ve 
petrol de çıkarıl-
maktadır”
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1950’li yıllardan bu
yana Adıyamanlıla-
rın hayatına

girmeye başlayan tekstil,
bugün muazzam bir yükselişle
adını dünyaya duyuracak kadar
gelişmiştir. İl genelinde çalışan
nüfusun yüzde 60'ı tekstil ve
konfeksiyon sektöründe çalışı-
yor. Bunun % 60-85'ini kadınlar
oluşturuyor.

2011 yılı itibariyle 
90 işletmenin yüzde 41’i
tekstil ve hazır giyim
sektöründe faaliet gös-
teriyor 

Adıyaman’ın sanayi yapısı
içerisinde tekstil sektörünün
çok önemli bir yeri bulunuyor.
Rakamlarla ifade edilecek olu-
nursa; 2011 yılı itibariyle
yaklaşık 90 işletmenin % 41'i
tekstil sektöründe faaliyette

bulunurken, istihdamdaki payı
% 80,4 'dür. 

İplik ve çırçır fabrikaları
ile nakış, baskı atölye-
leri ve boyahanelere
ağırlıkta

Adıyaman ilimizde 11 iplik
fabrikası, 11 çırçır fabrikası,
70'in üzerinde konfeksiyon
atölyesi, 2 nakış ve 2 baskı atöl-
yesi, 2 boyahane bulunmakta.
Adıyaman, dışa bağımlı kalma-
dan ürünlerini iç piyasa ve
ihracatta değerlendirebiliyor.
2011 TİM (Türkiye İhraçat -
çılar Meclisi) verilerine göre 
Adıyaman’ın tekstil ve 
hammaddeleri ihracatı 
8,1 milyon dolar olarak gerçek-
leşmiştir.

1967 yılında Sümer-
bank’ın kuruluşu 
sektör açısından bir
milat teşkil ediyor

Adıyaman Giyim Sanayici-
leri Derneği (AGSD) Başkanı ve
TMHGF Yönetim Kurulu Üyesi
Ragıp Aras, Adıyaman’da tekstil
ve hazır giyim sektörünün
durunumu şöyle değerlendiri-
yor:

“Adıyaman'da 1967 
yılında faaliyete giren ve 
devlet kuruluşu olan Sümer-
bank’ın kuruluşu ile önceleri
Emniyet ve Askeriye için çama-
şır üretimi ile başlayan tekstil
sanayi bundan sonra ivme
kazandı.

İstinasız her aileden birileri
mutlaka bu sektörde çalıştı ve
çalışıyor. Adıyaman’da ilk teks-
til fasonculuğunu yapanlar,
Mahmut Tekin, Mahmut Önder
ve Emin Turgut beylerdi. Üre-
tim yapılıyordu ancak
pazarlama kısmında sıkıntı
çekiyorlardı. Pazarlama kanadı-
nın eksik olması sebebi ile bu
arkadaşlar fazla yürütemediler.

Sanko Holding’in iplik
fabrikasının kuruluşu

İlerleyen dönemlerde
Sanko Holding, o zamanki
adıyla Sanko A.Ş. Adıyaman’da
bir iplik fabrikası kurmaya
karar verdi. Bu konuda ATSO
Başkanı Hacı Yusuf Çelebi’nin
de katkıları olmuştur. Hatta bu
konuda Sanko Yönetim Kurulu
Başkanı Abdülkadir
Konukoğlu, her fırsatta “Adıya-
man halkı benim makineme
benden daha çok sahip çıkıyor”
diye söyler. Sanko fabrikası
Adıyaman’da öyle sağlam bir
yer edindi ki, aileler kızlarını
Sanko’da çalışanlarla evlendir-
mek istiyorlardı. 

Adıyaman’da sektö -
rün gelişmesine emeği
geçenler

Zamanla nüfusun hızla
artması sonucu işsizlik başgös-
terdi. Adıyaman’a istihdam için
yeni işyerleri açılması zorunlu-
luğu doğdu. İşsizlik ilerliyor,
insanlar kahvehanelerde boş

Tekstil ve hazır giyim denince
akla Adıyaman gelir
TÜRKİYE'DE PAMUK ÜRETİMİNİN YÜZDE 50'SİNE SAHİP GAP BÖLGESİ İÇİNDE YER ALAN 
ADIYAMAN’DA TEKSTİL SEKTÖRÜ, BUGÜN ÜLKE SINIRLARINI AŞAN ÖNEMLİ BİR POTANSİ-
YELE SAHİPTİR. 

Ragıp Aras
Adıyaman Giyim Sanayicileri
Derneği Başkanı ve
TMHGF Yönetim Kurulu 
Üyesi 
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oturuyordu. Abdülkadir Aksu
Beyefendi’nin bakanlık yaptığı
dönemlerde ben ve Zafer
Ersoy Diyarbakır’da bir tekstil
konfeksiyon fabrikasının açılışı
için davet aldık. Diyarbakır’a
birlikte giderek EGS Başkanı
Şükrü Ünlütürk ve ekibini Adı-
yaman’a davet ettik.
Israrlarımız sonucu bizi kırma-
dılar, programlarını değiştirip
geldiler. Adıyaman’da onlar için
büyük bir karşılama yapıldı.
ATSO salonunda sığdırabilece-
ğimiz kadar işadamını
ağırladık. Bu tanışma ziyare-
tinde EGS’den Adıyaman’da üç
firma ile ortaklık yapacakları-
nın sözünü aldık. Bu
firmalardan biri bizim ATS (Adı-
yaman Tekstil Sanayi)
firmamızdı. Diğerleri de
Kahta’dan Sabri Yurdakul’un
firması ve Teksuaş yani Mah-
mut Tekin ve ortakları idi.
Ardından ortaklıklar kuruldu,
çalışmalar başladı. Hızlı bir iler-
leme sağlandı, tekstilde büyük
hamleler gerçekleşti. Burada
toplantılarda  ve organizasyon-
larda büyük katkısı ve emeği
olan Naim Harputluoğlu’nun

adını da mutlaka anmak gerek.
Adıyaman’da bu gelişmelerden
sonra öyle bir noktaya geldi ki
artık işçi sıkıntısı çekiliyordu.
İşçi yetiştirmek için girişimlere
başlandı. Bu aşılması gereken
bir sorundu çünkü yatırım yap-
mak isteyenler için olumsuz
durum olarak görünüyordu.
Yapılacak tek şey kalifiye işçi
yetiştirmekti. Biz de bir “Tekstil
Eğitim Merkezi” kurmaya karar
verdik. 2005 yılında ATEM
kuruldu. Bu sayede girişimci
desteklendi ve istihdam boş-
luğu da doldurulmaya

başlandı. Nitelikli eleman ihti-
yacını karşılayan ve işsiz
gençlere meslek edindiren
ATEM, diğer kurslar için de bir
örnek olmuştur.

Bundan sonraki 
basamak; markalaş-
maya giderek bir moda 
merkezi olmak

Şimdi Adıyaman’da düşü-
nülen ikinci basamak;
markalaşmaya gitmek ve
moda tasarım merkezi oluştur-
mak. Bunu da Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu yar-
dımı ile aşacağımıza
inanıyorum.

Adıyaman’daki bu gelişme-
lerde emeği geçen Şükrü
Ünlütürk, Mete Ersoy, Ayşe
Akın Yamaç, Sema Küçüksöz,
Ram Tekstil’den Mehmet Par-
lak, Kuka Tekstil’den Ömer Kuş,
Emka Tekstil’den Mehmet Bey,
emekli birikimi ile bu işe giren
Halil Bayram gibi bir çok
tekstil duayeni arkadaşımızın
da olduğunu hatırlamak gere-
kir. Bugünlere çok zorlu
yollardan geçerek gelindiği
bilinmelidir. “

2005 yılında 
ATEM kuruldu. Bu
sayede girişimci
desteklendi ve is-
tihdam boşluğu da
doldurulmaya baş-
landı. Nitelikli ele-
man ihtiyacını
karşılayan ve işsiz
gençlere meslek
edindiren ATEM,
diğer kurslar için
de bir örnek ol-
muştur”
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12 Aralık 2012’ye
kadar sürecek İstan-
bul Tasarım Bienali,

İstanbul Modern’de düzenle-
necek, küratörlüğünü Emre
Arolat’ın üstlendiği “Musibet /
Büyük Dönüşüm Ekseninde,
Tasarımda Bağlam ve Anti-Bağ-
lam’ın Estetizasyonu” isimli
sergide, İstanbul’da ve

Türkiye’nin farklı kentlerinde
yaşanan kentsel dönüşüm
süreçleri ve bu süreçlerle kol
kola giden, biri bağlamın ve
özgüllüğün, diğeri bağlamsızlı-
ğın ve yeniciliğin estetizasyonu
olarak adlandırılabilecek birbi-
rine zıt iki tasarım yönelimini
ele alıyor. Bulunduğu bağlamı
problemli hale getiren toplu

konut projeleri, kentsel dönü-
şümlerle yeniden üretilen
sosyal eşitsizlikler, mimarlığın
ve kent planlamasının iktidar-
ların kendi politik güçlerini
gösterdikleri araçlar haline
gelmesi ve kamusal yapılara
kimlik dayatan sahte tarihselci-
lik yönelimleri gibi İstanbul’da
ve Türkiye’nin farklı kentlerinde

yaşanan pek çok güncel dene-
yim, sergi çerçevesindeki
sorunsallaştırma dizileri üzerin-
den masaya yatırılıyor.

İstanbul Tasarım Bienali’nin
küratörlerinden Joseph
Grima’nın sergisi ise aynı tarih-
lerde Galata Rum İlköğretim
Okulu’nda gerçekleşecek.

İstanbul Tasarım Bienali’nin ilki
“Kusurluluk” temasıyla başladı

İSTANBUL MODERN, İSTANBUL
KÜLTÜR SANAT VAKFI TARAFIN-
DAN İSTANBUL’DA İLK KEZ DÜ-
ZENLENECEK VE ANA TEMASI
“KUSURLULUK” OLAN 1. İSTANBUL
TASARIM BİENALİ‘NİN İKİ KÜRA-
TÖR SERGİSİNDEN BİRİNE EV SA-
HİPLİĞİ YAPIYOR.

“Yeni Yapıtlar, Yeni Ufuklar” Sergisi

Müze, sanat için bir evdir.
Yaşadığımız tüm üretim ve
tüketim ilişkilerinin alter-

natifi olarak sanata ev sahipliği yapar.
Koruma, belgeleme ve sergilemenin öte-
sinde, sanatın yaşaması için maneviyatla
donatılmış bir mekân duygusu sunar.
Kronolojik, tematik, üslupsal sergileme
anlayışıyla, sanatı bir ilişkiler ağının mer-
kezine yerleştirir. İzleyici ile sanatçının
yollarının kesişme noktası olarak müze,
sanatın güvenle yerleşebileceği bir koru-
nak, bir evdir.

Yeni Yapıtlar, Yeni Ufuklar sergisi, Tür-
kiye’de üretilen modern ve çağdaş
sanatın başlangıç evresinden bugüne
geçirdiği süreci, en önemli sanatçı ve
çalışmalar üzerinden izleyiciye sunuyor.
Sergi mekânında eserlere eşlik eden
metinler bu gelişim sürecinin sosyal, kül-

türel, ekonomik ve politik dinamiklerini
anlatıyor. Sanat eserinin hayatın bir par-
çası olduğunu ve onu kuşatan
etkileşimlerle birlikte ilerlediğini hatırla-
tan bu metinler, 20. yüzyılda Türkiye’de
yaşanan sanat tarihsel dönüşüme de
işaret ediyor.

“Çalışma Alanı” olarak tanımlanan
küçük salon ise, çağdaş sanatta
eşzamanlı bir gelişimi araştıran bir proje

mekânı olarak konumlanıyor. Farklı coğ-
rafyalardan sanatçıları yan yana getiren
sergileme formatı, sanatçı ve sanatçı ini-
siyatiflerinin projelerine ev sahipliği
yaparak, üretimlerini teşvik etmeyi amaç-
lıyor.

İstanbul Modern Koleksiyonu, resim-
den heykele, enstalasyondan videoya
uzanan farklı disiplinlerden yapıtlara ev
sahipliği yapıyor.
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Sergiyle ilgili bilgi veren SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer, “Mü-
zemizin 10. yılını hem Atlı Köşk’ün yenilenmesi hem de
Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonumuzun teknolojik alt-

yapılı teşhiriyle kutluyoruz. Sakıp Sabancı’nın 1970’lerde büyük bir
tutkuyla toplamaya başladığı özel koleksiyon için sorumluluk duyu-

yor, gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Sakıp Sabancı’nın öncü bir
girişimle başlattığı koleksiyonda yer alan Türk ve İslam sanatlarından
hüsnühat, tezhip, cilt ve tasvir örneklerini, Sabancı Üniversitesi’nin
çatısı altında, akademik bir bakış açısı ve çağdaş müzecilik anlayı-
şıyla sergiliyoruz. Harf devrimi sonrası belirli akademik kesimler dı-
şında genç kuşakların yabancı kaldığı hat sanatının, elyazması kitap
ve diğer malzemelerle birlikte çağımızın dijital teknolojisiyle nasıl
mükemmel bir beraberlik içinde zengin leşebileceğini, pek çok un-
suru anlaşılır kılan yeni ufuklar açabileceğini göstermeyi amaçlıyo-
ruz. Teknolojik araçları kullanarak gençlerin ilgisini çekmeyi, bu
köklü sanatla ilgili bilgi aktarımı yapmayı hedefliyoruz. Bu nedenle,
eserleri dijital ortama aktararak ve iPad aracılığıyla ulaşılmasını sağ-
layarak müzecilik anlayışımıza çağa uygun bir boyut daha kazandırı-
yoruz. Günümüzün sanatçılarına ilham veren geleneksel sanatları,
geniş kitlelere ulaştırmayı arzuluyoruz” dedi.

İslam sanatının 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan döne-
mine ait, ünlü hattatların ve kitap sanatçılarının elinden çıkmış
200’den fazla eserin yer aldığı sergide, başta Kuran-ı Kerim nüshaları
olmak üzere nadir elyazması kitaplar, kıta ve murakkalar, levha ve
hilyeler, tuğralı ferman ve beratlar ile hattatların yazı yazmada kul-
landığı araçlar yer alıyor. Geleneksel sanatları bugüne taşımayı
amaçlayan SSM, çağdaş sanatçıların yarattığı özgün tasarımları da
müze koleksiyonuna dahil ediyor.

Altmış yıllık bir
hikayenin anla-
tıldığı

“1952-2012: Sualtına Işık
Tutanlar” sergisi, sualtının
gizemli dünyasında ilk kez
denklanşöre basan, Rasim
Divanlı, Mustafa Kapkın,
Yalçın Haraçoğlu, Zareh
Magar, Baskın Sokulluoğlu,
Tosun Sezen gibi sanatçılar-
dan, ülkemizin ödüllü ve
önemli sualtı fotoğraf sanat-
çılarına kadar oldukça uzun
bir dönemi kapsıyor. Değerli
sanatçıların kendilerinde iz
bırakan en önemli kareleri-
nin yer aldığı bu proje,
ülkemizin sualtı fotoğrafçı-

lığı tarihinden yola çıkarak,
1950’lerden günümüze
kadar Türkiye ve dünya
denizlerindeki sualtı yaşa-
mını gözler önüne seriyor.
Doksana yakın fotoğraf
sanatçısının çalışmalarının
yer alacağı sergide, Engin
Aygün, Bengiz Özdereli ve
Saki Uğurlu’nun değerli
belgesel çalışmaları da yer
alıyor.

Küratörlüğünü Saygun
Dura’nın üstlendiği sergi, 
8 kasım 2012 tarihinden
itibaren Rezan Has Müze-
si’nde sualtına yapılacak
keyifli bir yolculuk vaad
ediyor. 

“Kitap Sanatları ve
Hat Koleksiyonu”
Atlı Köşk’te 

1952-2012 Sualtına
Işık Tutanlar

SAKIP SABANCI MÜZESİ’NİN “KİTAP SANAT-
LARI VE HAT KOLEKSİYONU”, ATLI KÖŞK’TE Zİ-
YARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
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“ADRES undertook the mission
of being a broad ground where
not only sector but also diffe-
rent parts find themselves" 

Turkish Fashion and Apparel
Federation (TFAF) was
established as the first and only

umbrella organization in 2007 by bringing
11 respected sectoral and regional
associations close together. TFAF took
protection of sector's benefits in each
platform and each level, contribution to its
improvement and creating its future vision
as a mission for itself with power brought
by association. Within a short period like
five years, it put signature under
important studies in line with this mission.
I hereby thank by heart to our first and
founder Chairman Kahraman Öztürk and
second period chairman Nedim Örün and
executive board members of that period
for their operations. 

As third period executive board, I and
my colleagues took over the flag on 14
June 2012 with the idea of placing a brick
on efforts made by this time. I thank to my
colleagues in the executive board for trust
and efforts they showed. 

On the other hand, we made a new
planning for rapidly changing conditions
and needs by taking the principle "change

is the only thing that does not change"
into consideration in next period. For the
purpose of gaining more strength, we
made regulation change in our last
general assembly and we cleared the way
for associations with different branches of
the sector like leather, leather apparel and
leather accessory to become a member of
TFAF. Federation repeated the claim of
being address of solution and the most
competent platform where sectoral
problems are discussed in the highest
level with the participation of new
branches and broader representation
power. We are acting with power given by
this big collaboration and last but not least
a sense of responsibility as a sectoral civil
umbrella organization. We will present this
in social responsibility projects that we will
conduct as is in our sectoral activities.       

Within this framework, ADRES
Magazine that started its publication life
with "New Meeting 'ADRES' of Fashion and
Apparel Sector in Turkey" slogan will
become an information and
communication platform of our federation
and sector. Adres took the mission of

being a broad ground where not only
sector but also students, education
institutions, civil society organizations find
themselves. In this regard, I expect
everybody's contribution and
participation and wish Adres success in its
publication life on behalf of me and my
colleagues in the executive board. 

Hüseyin Öztürk
Turkish Fashion and Apparel Federation 
Chairman of Executive Board 
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A sample step taken 
by TFAF and Istanbul
Kültür University (IKU)
in university-industry 
collaboration 

Technical Textile was discussed in 
detail in Denizli 

A COLLABORATION PROTOCOL WAS SIGNED BY TURKISH FASHION AND APPAREL FEDE-
RATION (TFAF) THAT IS THE ONLY UMBRELLA ORGANIZATION IN ITS FIELD IN TURKEY AND
A RESPECTED EDUCATION INSTITUTION ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY (IKU) FOR ESTAB-
LISHING SOLUTION PARTNERSHIP WITHIN THE FRAMEWORK OF UNIVERSITY-INDUSTRY
COLLABORATION. 

TFAF that is the only
umbrella organiza-
tion representing

sectoral and regional associa-
tions in textile, fashion and
apparel sectors throughout
Turkey signed a collaboration
protocol with IKU for the pur-

pose of establishing solution
partnership within the scope
of university-industry collabo-
ration. In the protocol,
opening associate programs to
meet the needs of sector,
adaptation of IKU available
training programs to the sec-

tor by revising, make available
personnel to have certificate
with certification programs for
the purpose of meeting per-
sonnel need in short term are
included among important
headings under "Apparel"
heading. Also, students do

their internships in the firms
found within the scope of TFAF
and employment of IKU gradu-
ates in the sector is given
priority and these issues are
included in the protocol. 

Denizli Textile and Apparel Industrialists Association
(DTAIA) organized a panel themed "Key of Transfor-
mation; Technical Textile in Denizli Industry". 

In the panel held in Denizli Exporters' Union (DENEU)
saloon, technical textile specialist DRA General Manager David
Rigby, Bursa Technical University Vice President Professor Doc-
tor Yusuf Ulcay and Tan Textile Executive Board Chairman
İbrahim Tan gave speech and Turkish Fashion and Apparel Fed-
eration Chairman Hüseyin Öztürk, Aegean Apparel
Industrialists' Association Chairman Özcan Torun, business men,
guests and students participated into the panel. DETGIS Chair-
man İsal Dal who made opening speech in the panel stated that
it is required to concentrate on works related with technical
textile and investments having high added value in developing
and growing Turkey and Denizli and said "we are happy for
hosting a panel organized in an important subject in Denizli,
capital of textile. I believe that Denizli and country economy will
further recover with heavy production of technical textile not
having market problem in the world". 
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HALKBANK SIGNED SME
COLLABORATION PROTOCOL WITH
TURKISH FASHION AND APPAREL
FEDERATION (TFAF) GATHERING
SECTORAL AND REGIONAL
ASSOCIATIONS OPERATING IN
TEXTILE, FASHION AND APPAREL
FIELDS UNDER THE SAME ROOF. 

Fashion and apparel sector will grow
with credits given by Halkbank 

Halkbank signed SME Collabo-
ration Protocol with Turkish
Fashion and Apparel Federa-

tion (TFAF) gathering sectoral and regional
associations operating in textile, fashion
and apparel fields under the same roof. By
this protocol, Halkbank will provide sup-
port for TFAF members in each field from
good purchasing to investment financing.
Association members may be utilized from
credits with proper interest and flexible
payment choices. Within the scope of pro-

tocol, advantageous interest rates starting
from 0,90 percent in Turkish Liras credits
and starting from 4,50 percent in foreign
currency credits will be applied with
monthly equal installments for member
firms. 

Halkbank SME Marketing-2 Head of
Department Kıvanç Acar stated that share
of textile and apparel sector is 10 percent
in gross domestic product (GDP) of Turkey. 

Turkish Fashion and Apparel Federa-
tion (TFAF) Executive Board Chairman

Hüseyin Öztürk noted that they are very
pleasant for collaborating with Halkbank,
leader of SME Banking, within the frame-
work of solution partnership and said
"Halkbank will manage the needs of our
sector investment and operation financing
from now on. Firms which are the mem-
bers of the sector will determine needs one
by one in the operations to be conducted
with Halkbank. Thus, special flexible
finance and flexible payment terms will be
offered to our firms like a tailor". 
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“Communication Meetings in 
Textile and Apparel” bring the sector
together with solution partners

Turkish Fashion and
Apparel Federation
(TFAF) launched an

important enterprise for the
purpose of increasing collabo-
ration with institution and
organizations in public and
private sector. Guests of the
first "Communication Meet-
ings in Textile and Apparel"
hold in  Green Park Hotel
Merter are Credit Marketing

Head of Department Hasan
Üsküplü and Manager Seyhan

Ayanlar in Development Bank,
Head of Department Mehmet

Ali Çolakoğlu and Foreign
Trade Specialist Ali Kat in Min-
istry of Finance Incentive
Implementation and Foreign
Capital General Directorate
and Istanbul Branch Manager
Bülent Atmaca in Credit 
Guarantee Fund. Chairman 
of Economy Newspapers Asso-
ciation Celal Toprak served 
as the moderator in the meet-
ing. 

TURKISH FASHION AND APPAREL FEDERATION (TFAF) LAUNCHED "COMMUNICATION
MEETINGS IN TEXTILE AND APPAREL" FOR THE PURPOSE OF INCREASING COLLABORA-
TION WITH INSTITUTION AND ORGANIZATIONS IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR. IN THE
FIRST MEETING, AUTHORIZED PERSONS FROM DEVELOPMENT BANK, INCENTIVE IMPLE-
MENTATION AND FOREIGN CAPITAL GENERAL DIRECTORATE AND CREDIT GUARANTEE
FOND EXPLAINED SERVICES THAT THEY GIVE FOR TEXTILE AND APPAREL. 
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A COMMITTEE CONSISTING OF MEMBERS OF 3RD PERIOD EXECUTIVE BOARD OF TUR-
KISH FASHION AND APPAREL FEDERATION (TFAF) VISITED MEHMET ŞIMŞEK, MINISTER
OF FINANCE IN HIS OFFICE, CONVEYED THE PROBLEMS EXPERIENCED BY THE SECTOR
AND DEMANDED HIS SUPPORT. 

Turkish Fashion and Apparel 
Federation Committee visited 
Mehmet Şimşek, Minister of Finance 

Turkish Fashion and Apparel 
Federation Committee visited 
Mehmet Şimşek, Minister of Finance 

Acommittee consis-
ting of TFAF 3rd Pe-
riod Executive Bo-

ard members under the
presidency of Hüseyin Öztürk
paid a courtesy and acquain-
tance visit to Mehmet Şimşek,
Minister of Finance. Committee
consisting of Chairman Hüseyin
Öztürk, Vice Chairmen Osman
Ege, İrfan Özhamaratlı, Rıza Adı-
güzel, İsa Dal and executive bo-
ard members Ahmet Oktay,
Metin Çetinkaya, Bahri Özdinç
and İlhan Kuloğlu conveyed the

main problems of the sector
notably VAT return and stoppa-
ges and demanded support for
solution. 

Minister Mehmet Şimşek
mentioned about the satisfac-
tion felt for the visit and stated
that a department which TFAF
can contact directly may be de-
termined in Revenue Adminis-
tration by considering the de-
mand of TFAF. 

Then TFAF committee went
to Revenue Administration and
made a meeting with Vice Cha-

irman Şinasi Candan, Head of
Department Ömer Kaya, VAT

Branch Manager Bahattin 
Akçay. 
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IFExpo organized with
the participation of 93
companies and com-

pany agents has significantly
contributed to the growth
step of the hosiery and under-
wear industries. The fair shall
give the companies in desire
to convert the design, collec-
tion and rapid production
properties to commerce the
opportunity to open to the
global markets. 

Correct Subject, Correct
VIsItors 

As the result of the very
important international meet-
ing of the socks and
underwear industries and
consistent marketing activities
towards the sector and the
target markets, it was visited
by 5.352 professionals from 40
different countries.

IF Expo, Internatıonal
Hosiery, Underwear FaIr
started the sales of the
year 2013

IFExpo, International
Hosiery, Underwear Fair hav-
ing reached the target of
meeting the requirements
and expectations of the sector
in 2012 in professional stan-
dards had a successful head
start for the sales of 2013. The
fair which gained intense
attraction from the companies

of the industry shall provide
the efficient and productive
business environment where
the companies having partici-
pated in the fair in 2013 will
obtain the chance to open to
new markets and meet the
qualified visitors from various
countries.

In order to obtain 

more information about 
IFExpo 2013 10th
International Istanbul Hosiery,
Underwear Fair which shall be
held between January 31 and
February 2, 2013 at TÜYAP Fair
and Congress Center at
Büyükçekmece, you may visit
our website at
www.ifexpo.com.

IFExpo 2013 10th International 
Istanbul Hosiery, Underwear Fair
IFEXPO 2013 10TH INTERNATIONAL ISTANBUL HOSIERY, UNDERWEAR FAIR PREPARED IN
COOPERATION WITH TURKISH FASHION AND APPAREL FEDERATION (TMHGF) AND TÜYAP
SHALL BE HELD IN TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZI BÜYÜKÇEKMECE BETWEEN 
JANUARY 31 AND FEBRUARY 2, 2013.
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Kaynak: İTKİB
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