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BAŞKAN’DAN | ÖNSÖZ

“Üye firmalarımızın 
ihtiyaçları doğrultusunda, 

finans, yabancı dil eğitimi, Ar-Ge ve
Ür-Ge gibi birçok başlığı dikkate

alarak çözüm ortaklıkları geliştirdik
ve geliştirmeye de devam edeceğiz” 

Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu (TMHGF) III.
Dönem Yönetim Kurulu  olarak

göreve geldiğimiz Haziran 2012’den bu
yana finanstan, eğitime birçok alanda
çözüm ortaklığı içeren işbirliği protokolle-
rine imza attık. Bu protokollerin tamamı
hayatın gerçekleri ve sokakla örtüşen, ger-
çek anlamda ihtiyaçlara cevap vermeyi
amaçlayan işbirlikleridir.  

Türkiye genelinde üye derneklerimize
bağlı sayıları 7 bine ulaşan firmalarımızın
büyük bir çoğunluğu KOBİ ölçeğinde kuru-
luşlardan oluşuyor.  Üye firmalarımızın
ihtiyaçları doğrultusunda, finans, yabancı
dil eğitimi, Ar-Ge ve Ür-Ge gibi birçok baş-
lığı dikkate alarak çözüm ortaklıkları
geliştirdik ve geliştirmeye de devam ede-
ceğiz . Yaptığımız işbirlikleri ve yanımıza
aldığımız sektörlerle birbirimizin eksik yan-
larını tamamlayarak iki taraf için de fayda
sağlamayı amaçlıyoruz. 

Her  ay bir üye derneğimizin ev sahipli-
ğinde yaptığımız yönetim kurulu
toplantılarımızın yanı sıra, Federasyon
çatısı altındaki derneklerimizin temsilcileri
ile bir araya geldiğimiz her fırsatta fikir
alışverişinde bulunuyor,  sektörümüzün
nabzını tutuyor ve gündeme getirilen
konular üzerinde beyin fırtınası yapıyoruz.

Bundan böyle de gereksinimler doğ-
rultusunda yeni çözüm ortaklarımızı

yanımıza almaya, işbirlikleri geliştirmeye
devam edeceğiz. Ancak bir taraftan da
çözüm ortaklarımız ile üye derneklerimizi
ve sektörümüzü bir araya getirerek, proto-
kollerin teoriden hayata verimli bir şekilde
geçmesini sağlayacak eşleştirme toplantı-
larına da ağırlık vereceğiz.

2014’ü umut ve beklentilerle kucakla-
maya hazırlandığımız şu günlerde, şahsım
ve TMHGF Yönetim Kurulu adına yeni yılı-
nızı en iyi dileklerimle kutluyor, tüm dünya
için barışın, mutluluğun ve başarının
hakim olduğu bir yıl olmasını yürekten
diliyorum.

Hüseyin Öztürk
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
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TMHGF ile İstanbul
Aydın Üniversitesi
arasında eğitimde
çözüm ortaklığı 
Türkiye moda ve hazır giyim federasyonu
(TMHGF), istanbul aydın üniversitesi ile üniver-
site-sanayi işbirliği çerçevesinde bir işbirliği
protokolü imzaladı.  Protokol, öğrencilerin staj-
ları, mezunların TMHGF çatısı altındaki üye
derneklere bağlı firmalarda öncelikli istihdamı,
sektördeki işgücünün sertifikasyonu ve yeni
sertifikalı elemanların kazandırılması ile iki
kurum arasında ortak projeler geliştirilmesine
kadar birçok başlık içeriyor.

10

03 Başkandan

14 Vista Turizm ile 
işbirliği protokolü
TMHGF üyelerine,
uçak bileti, vize ve
otel rezarvasyonla-
rında avantaj sağla-
yacak işbirliği

16 KOBİ’lerin İngilizce ile sınavı: Türkiye’nin ihracat 
hedefinde önemi büyük olan KOBİ’ler, yabancı dilde 
de sessiz bir devrime imza atıyor. 

18 İş dünyasından Batman’a ekonomik çıkarma 

24 Türkiye-İtalya ekonomik ilişkileri bir panelde
masaya yatırıldı: 12 Kasım 2013 tarihinde İtalyan bü-
yükelçisinin İstanbul’daki rezidansında iki ülke ilişkileri
açısından önemli bir panel gerçekleştirildi 

32 Gaziantep, TMHGF Yönetim Kurulu’na ev sahipliği
yaptı: TMHGF’nin Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO)
yapılan yönetim kurulu toplantısına GSO Başkanı Adil
Konukoğlu da misafir oldu.

34 TMHGF heyeti, Şanlıurfa’da OSB ve firma ziyaretleri
gerçekleştirdi

36 ŞUTSO’dan iş adamlarına Şanlıurfa’ya yatırım
yapma çağrısı

38 Şanlıurfa HOSAB Projesi: Sektörün ilgisini Yeni 
Teşvikler ile bölgeye çekiyor

40 TMHGF Başkan Yardımcısı İsa Dal: Üretim ve Pazar-
lama Üssü Güney Doğu Anadolu

42 Hukuki ve uygulama taraflarıyla İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yazı Dizisi

“BAŞLANGICIN SIRRI ŞANLIURFA 
GÖBEKLİ TEPE” DEFİLESİ GÖZ KAMAŞTIRDI
TMHGF’nin defilesi, 
Şanlıurfa’nın tarihi
ilçesi Harran’ı moda
ile buluşturdu
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İmtiyaz Sahibi

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Adına 
İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Öztürk

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İsa Dal

Genel Yayın Yönetmeni

Abbas Özpınar

Editör

Berna Özpınar

Görsel Yönetmen

Abbas Özpınar

Yayın Kurulu

İsa Dal
Mukadder Özden
Ali Bozkan

Prodüksiyon

İnomedya İletişim ve Yayıncılık
Adnan Kahveci Mah. Evrim Sok. 
Gözde Apt. No: 4A D: 62
34528 - Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 (850) 225 07 00 
Fax:+90 (850) 224 64 55
www.inomedya.net

Baskı

Ege Basım Matbaa ve 
Reklam Sanatları Ltd. Şti.
Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Caddesi No:4 
Ataşehir/istanbul
Tel: +90 (216) 470 44 70 
Fax:+90 (216) 472 84 05
www.egebasim.com.tr

Yönetim Adresi

Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. 
E1/b 124 No: 56 
34237 Giyimkent-Esenler / İstanbul
Tel: +90 (212) 438 45 75-76
Fax: +90 (212) 438 45 07
info@mhgf.org.tr
www.mhgf.org.tr

Yayın Türü

Yaygın, Süreli, 2 Aylık

» Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına,          
ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.

» Yazı ve haberler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

2014 İlkbahar-Yaz’da 
egzotik bir dünya
bizleri bekliyor

Harran Üniversitesi: 
“Doğunun yükselen
yıldızı”

72 82

42 Candostu, firmalarda organ bağışını anlatmaya
devam ediyor

54 İF EXPO 2014 Çorap, İç Giyim Fuarı: 6-8 Şubat 2014

56 Kasım’da hazır giyim ihracatı 1.66 milyar dolarla ik-
inci sırada: Aylık ihracat bazında Cumhuriyet tarihi re-
koru kırıldı: 13,8 milyar dolar

60 Sektörün güçlü yüzü: 8. Gelinlik, Abiye ve Damatlık
Fuarı’nda geri sayım başladı.

62 TRİSAD, 20. kuruluş yılını kutlamaya hazırlanıyor

66 EGSD 21. Kuruluş Yıldönümünü sektör temsilcilerinin
yoğun katılımı ile kutladı 

66 Penye Tekstil sektöründe ilk ve tek fuarı PENTEX, 
20-23 Şubat 2014’te kapılarını açmaya hazırlanıyor

76 Şanlıurfa; Dünya inanç turizminin gözde noktası 
Şanlıurfa tarihte dünya kültür ve medeniyetinin merkezi
kabul edilen ve arkeoloji literatüründe "Bereketli Hilal"
olarak adlandırılan bölge üzerinde yer almaktadır.



Tekstil, hazır giyim,
moda, deri, deri
konfeksiyonda, Tür-

kiye genelinde sektörel ve
bölgesel dernekleri temsil
eden ve alanında ülkemizdeki
tek çatı kuruluşu olan  Türkiye

Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu (TMHGF) ile Türkiye’nin
en çok tercih edilen özel üni-
versitesi, İstanbul Aydın
Üniversitesi (İAÜ) arasında üni-
versite-sanayi işbirliği
çerçevesinde çözüm ortaklığı

geliştirilmesine yönelik işbirliği
protokolü imzalandı. 

TMHGF ile İAÜ arasındaki
söz konusu protokole
Florya’daki merkez yerleşke-
sinde TMHGF adına Yönetimi
Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk

TMHGF ile İstanbul Aydın 
Üniversitesi arasında eğitimde
çözüm ortaklığı 
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİ-
TESİ İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZA-
LADI.  PROTOKOL, ÖĞRENCİLERİN STAJLARI, MEZUNLARIN TMHGF ÇATISI ALTINDAKİ
ÜYE DERNEKLERE BAĞLI FİRMALARDA ÖNCELİKLİ İSTİHDAMI, SEKTÖRDEKİ İŞGÜCÜNÜN
SERTİFİKASYONU VE YENİ SERTİFİKALI ELEMANLARIN KAZANDIRILMASI İLE İKİ KURUM
ARASINDA ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLMESİNE KADAR BİRÇOK BAŞLIK İÇERİYOR.
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ile İAÜ adına ise Mütevelli
Heyeti Başkanı Dr. Mustafa
Aydın imza attı. İmza töreninde
İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar
İzmirli, İAÜ Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu Bölüm Başkanı
Öğretim Görevlisi Nihal Bolkol,
TMHGF Eğitim Komitesi Baş-
kanı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Sait Günteki ile TMHGF
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Boz-
kan da hazır bulundu.

Eylül ayında “Güneş
Nemrut’tan Doğar”
defilesi ile başlayan 
işbirliği

İmza töreninde konuşan
TMHGF Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Öztürk İAÜ  Ana-
dolu Bil Meslek Yüksekokulu
Moda Tasarımı Bölümü ile Eylül
ayında Nemrut Dağı’nda
“Güneş Nemrut’tan Doğar” de-
filesini gerçekleştirdiklerini ha-
tırlatarak, bu projeye emek
veren katkı sağlayan öğretim
görevlisi ve öğrencilere teşek-
kür etti. Benzer etkinliği Şanlı-
urfa’da Harran’da
tekrarlayacaklarını belirten Öz-
türk, Federasyonun çalışmaları
hakkında kısa bir bilgi sundu.

Daha sonra üniversite-sanayi
işbirliğinin önemine değinen
TMHGF Başkanı Öztürk sözle-
rini şöyle sürdürdü:

TMHGF Başkanı 
Hüseyin Öztürk: 
“Üniversiteler bizim için
çok önemli”

“Üniversiteler bizim için
çok önemli. Bu ülkenin gele-
ceği gençlerse, üniversiteler ve
mesleki eğitim kurumları birbi-
rine ihtiyacı olan teori ile
pratiğin buluştuğu, kitaplar-
daki, hocalarımızdaki  bilgi
hazinesi ile sanayideki yaşan-
mışlık ve tecrübe hazinesinin
bir araya geldiği yerler olmalı.”

“Sürdürülebilir, hem
öğrenciye, hem de işlet-
meye fayda sağlayacak
staj programları çok
önemli”

Tekstil ve hazır giyim sektö-
rünün, bu ülkeye ihracat
kültürünü getiren ve aşılayan,
enerji dahil birçok sektörün
kapısını açan önemli bir sektör
olduğuna dikkat çeken Öztürk,
daha sonra staj programları ile
ilgili görüşlerini paylaştı. Sür-

dürülebilir, hem öğrenciye
hem de işletmeye fayda sağla-
yacak bir staj programının çok
önemli olduğunu söyleyen
Öztürk, bu noktada firmalarda
staj yapan öğrencilerin görev
tarifinin yeniden yapılması
gerektiğini vurguladı. 

“Hayatla örtüşen 
eğitim”

Meslek liseleri ve meslek
yüksek okullarındaki eğitimin
en büyük eksikliğinin hayatla
örtüşmemesi ve işletmelerdeki
tecrübelerden yeterince yarar-
lanılmaması olduğunu
söyleyen Hüseyin Öztürk,
öğrencilerin sürdürülebilir bir
staj programı ile işletmelerde
daha fazla vakit geçirmelerinin
sağlanması gerektiğini belirtti. 

İAÜ Mütevelli Heyeti
Başkanı Dr. Mustafa
Aydın: “Türkiye’nin iş-
gücü ihtiyacına paralel
birçok alanda program
açtık”

İAÜ Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Mustafa Aydın ise 2003
yılında yüksek öğretime mes-
lek yüksek okulu olarak

girdiklerini kaydederek, moda
tasarımı, çocuk gelişimi,
radyo-televizyon ve lojistik gibi
Türkiye’nin gerçekten çok ihti-
yacı olan insan kaynaklarını
yetiştirmek vizyonu ile başla-
dıklarına dikkat çekti. Dr.
Aydın, günümüzde ise Ana-
dolu Bil Meslek
Yüksekokulu’nda 92 ayrı prog-
ramın olduğunu, doluluk
oranlarının yüzde 90 seviyeli-
rinde olduğunu belirterek 12
bin dolayında öğrenci bulun-
duğunu ve işe yerleştirme
oranının ise yüzde 86
olduğunu ifade etti. 

“Haftanın 2-3 günü 
işletmelerde uygulamalı
eğitim”

Türkiye’nin işgücü ihtiya-
cına paralel birçok alanda
program açtıklarını söyleyen
Dr. Aydın, 2003 yılından itiba-
ren başlattıkları uygulama ile
öğrencilerin haftanın 2-3 günü
işletmelerde uygulamalı eğitim
gördüğüne dikkat çekti. 2007
yılında dört yıllık lisans bölüm-
lerini, fakültelerini açtıkların
belirten Dr. Mustafa Aydın,
hukuk fakültesinden, eğitim

9
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Bu ülkenin geleceği
gençlerse, üniversi-
teler ve mesleki eği-
tim kurumları
birbirine ihtiyacı
olan teori ile pratiğin
buluştuğu, kitaplar-
daki, hocalarımız-
daki  bilgi hazinesi
ile sanayideki yaşan-
mışlık ve tecrübe ha-
zinesinin bir araya
geldiği yerler olmalı”
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fakültesine, güzel sanatlar
fakültesine, iletişime, mühen-
disliğe, fen edebiyata kadar,
kadar aynı sistemi uyguladıkla-
rını ve haftanın belirli günleri
öğrencilerin okul dışında uygu-
lamalı eğitim gördüklerini
söyledi. Bu nedenle mezuniyet
sonrası iş bulma oranının
yüzde 86 dolayında olduğunu
vurguladı. 

156 branşta sürekli 
eğitim programı

Dr. Aydın daha ayrıca
sürekli eğitim programından
156 branşta her yıl ortalama 12
bin insanı eğittiklerini belirtti
ve kurumların talep ettiği
branşlarda da program açtıkla-
rını söyledi. 

İAÜ Mütevelli Heyeti
Başkanı Dr. Mustafa Aydın,
TMHGF ile yapılan işbirliği
protokolü ile ilgili ise “Üniver-

site-sanayi işbirliği çerçeve-
sinde yapılan çalışmalar,
anlaşma yaptığımız kurumlar,
ürettiğimiz bilginin topluma
aktarılmasında önemli bir
görev üstlenmektedir. Moda ve
Tekstil Tasarımı Bölümümüz,
üniversitemizin en güçlü
bölümleri arasında yer almak-
tadır. Öğrencilerimiz kendi
tasarımları ve üretimleriyle
adından söz ettiriyor. Bu güzel
çalışmaları sektöre taşıyabil-
mek adına bugün bu önemli
işbirliğine imza atıyoruz. İşbirli-
ğimiz her iki taraf için de hayırlı
olsun. İmzalanan protokolle
birlikte Federasyonumuzun
eğtim ayağını üniversite olarak
devralmış bulunuyoruz. Sertifi-
kalı özel programlarla
Federasyon üyelerine ve sek-
töre özel eğtim hizmeti
sunacağız. Ayrıca öğrencileri-
mizin mezuniyet sonrası

istihdamı için de bugün önemli
bir adım attık” dedi. 

İAÜ Rektörü Prof. Dr. 
İzmirli: “Esasen Federas-
yonumuzla yapmış oldu-
ğumuz önceki
çalışmaları bir anlamda
protokol ile resmileştir-
miş oluyoruz”

İAÜ Rektörü Yadigar İzmirli
de yapılan işbirliğinin verimli
çalışmalara vesile olacağına
yürekten inandığını kaydede-
rek uygulamalı eğitimi misyon
edinmiş üniversite olarak bu
protokolün öneminin kendileri
için çok daha fazla olduğunu,
gerek öğrenciler, gerekse sek-
töre ciddi fayda sağlayacağını
belirtti. Prof. Dr. İzmirli , “Esasen
Federasyonumuzla yapmış
olduğumuz önceki çalışmaları
bir anlamda protokol ile resmi-
leştirmiş oluyoruz” dedi. 

Üniversite-sa-
nayi işbirliği çer-
çevesinde
yapılan çalışma-
lar, anlaşma
yaptığımız ku-
rumlar, ürettiği-
miz bilginin
topluma aktarıl-
masında önemli
bir görev üstlen-
mektedir”

TMHGF ile İAÜ arasın-
daki işbirliği fakülte,
meslek yüksek okulu
yanında sürekli eği-
tim programlarını da
kapsıyor.
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ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZDAN | EĞİTİM

İstanbul Aydın Üniversi-
tesi ile Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federas-

yonu (TMHGF) arasında
imzalanan işbirliği protokolü,
hiç şüphesiz üniversite-sanayi
işbirliğinin gelişmesine önemli
ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu
sebeple, eğitim-sanayi işbirliği-
nin gerçekleşmesinde emeği
geçen TMHGF Başkanı Sayın
Hüseyin Öztürk, TMHGF Genel
Sekreteri Sayın Abbas Özpınar,
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın
Osman Sait Günteki ve Üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın
Yadigâr İzmirli’ye teşekkürle-
rimi bildirerek, imzalanan
protokolün her iki kuruma da

hayırlı ve yararlı olmasını dili-
yorum. Üniversitemiz
Rektörlüğü ve Moda Tasarım
Programı Başkanlığımız, bu
işbirliğinin başarılı ve öğrenci-
lerimize yararlı olması için
çabalarını esirgemeyecektir.

On yılda  bin 800 
öğrenciden 28 bin 
öğrenciye 

İstanbul Aydın Üniversitesi,
on yıl önce 12 bölüm ve 1.800
öğrenci ile eğitim hizmetine
başlamış ve kuruluşunun
onuncu yılında 28 bin öğren-
ciye ulaşmıştır. Üniversitemiz,
uluslararası alanda 350’ye
yakın dünya tarafından tanın-

mış üniversite ile ortak projeler
yürütmektedir. Aynı şekilde bir
dünya üniversitesi olmanın bir
gereği olarak 800’den fazla
uluslararası öğrenci de Üniver-
sitemizde eğitim görmektedir.   

Sürekli gelişen ve yeni
eklenen programlarıyla
pek çok dalda çalışan ve
üreten ana eleman 
yetiştirmektedir

Bugün itibariyle on fakülte,
üç meslek yüksekokulu, bir
yüksekokul, üç enstitü ve on
beş araştırma merkezinden
oluşan İstanbul Aydın Üniversi-
tesi, Türkiye’nin en büyük vakıf
üniversitesi olarak 232 bin m2

üzerine inşa edilen kampüste
eğitimini sürdürmektedir. Üni-
versitemiz sürekli gelişen ve
yeni eklenen programlarıyla
ülkemizin ihtiyaç duyduğu pek
çok dalda çalışan ve üreten ana
eleman yetiştirmektedir.   

“Yaratılan fark kadar var
olunduğu” bilinciyle çalışmala-
rını sürdüren Moda Tasarım
Bölümümüz, 2005 yılından
itibaren öğrenci yetiştiren bir
bölümümüzdür.  Bölümde,
öğrencilere çok boyutlu ve
disiplinler arası eğitim veril-
mektedir. Çalışma hayatına
moda, tekstil ve hazır giyim
sektöründen atılan veya birey-
sel olarak girişimciliği

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI DR. MUSTAFA AYDIN:

“Federasyonumuzun 
eğitim yönünden desteklenmesi
sorumluluğunu üstendik”

İSTANBUL AYDIN
ÜNİVERSİTESİ İLE
TÜRKİYE MODA VE
HAZIR GİYİM FEDE-
RASYONU (TMHGF)
ARASINDA İMZALA-
NAN İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ, HİÇ
ŞÜPHESİZ ÜNİVERSİ -
TE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ-
NİN GELİŞMESİNE
ÖNEMLİ ÖLÇÜDE
KATKI SAĞLAYA -
CAKTIR.



15 KASIM 2013 -15 OCAK 2014 13

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZDAN | EĞİTİM

sayesinde kendi iş yerine sahip
olan öğrencilerimiz, aldıkları
eğitim ile moda olgusunu,
tasarım kriterleri ve moda
trendlerini takip etmek sure-
tiyle kendi alanlarında fark
yaratmayı başarmışlardır.
Öğrencilerimiz, üretecekleri
ürünlerin tasarım boyutuna
uygulamalı eğitimle teknik,
estetik ve artistik değer kattık-
ları için hazır giyim sektörünün
en çok tercih ettiği insan kay-
nağını oluşturmaktadır.   

Uygulamalı eğitim ve
Moda Tasarım Bölümü-
nün başarısı

Eğitim hizmeti verilirken,
başarıya ulaşmak için öğrenci-
lerimizin kurulan stüdyo ve
makineleri kullanabilmeleri,
bilişim teknolojisinin kazandır-
dığı üretkenlik ile şahsî
kabiliyet ve tecrübeyi birleşti-
rerek donanımlı hâle gelmeleri,
bizim tek hedefimizdir. Bugüne
kadar üniversitemizden mezun
olan öğrencilerin,  hazır giyim
sektörünün insan merkezli
servislerinde iyi konumlarda
çalışıyor olmaları, sektörün de
bu konudaki memnuniyetin-
den dolayı istihdam etmek
üzere Mezun Yerleştirme Mer-
kezimizden devamlı talepte
bulunması, Moda Tasarım
Bölümümüzün başarılı bir eği-
tim verdiğinin kanıtıdır.  

Çağdaş donanım ve
ulusal ve uluslararası
düzeyde başarılı proje-
lere imza atmış akade-
mik kadro

Üniversitemiz aydınlık bir
geleceğe doğru hızla ilerle-
mektedir. Bunun sonucu olmak
üzere on yılda aldığımız
mesafe, umulanın üstündedir.
Teknolojik donanımımız, ken-
dine özgü en çağdaş
uygulamalarla özgün eğitim ve
öğretim sunulmasına imkân

vermektedir. Bunun gereği
olarak akademik kadromuz da
ulusal ve uluslararası alanda
önemli araştırma ve projelere
imza atmış, konusunda uzman
akademisyenlerden oluşmak-
tadır. İstanbul Aydın
Üniversitesi olarak Türkiye’de
“Yerinde Uygulama Sistemini”,
eğitim modeli olarak uygula-
yan ilk ve tek üniversiteyiz.
Böylece, teorik eğitimin yanı
sıra 354.210 çözüm ortağımız
ile birlikte verdiğimiz uygula-
malı eğitim sayesinde
öğrencilerimizin iş hayatına
başarıyla entegre edilmelerini
sağlamaktayız. 

İAÜ ile TMHGF bünye-
sinde yer alan işletme
ve organizasyonlar ara-
sında eğitim, araştırma
ve proje düzeyinde çalış-
malar yapılacak

Bu imzalanan işbirliği pro-
tokolünün sağladığı imkânlar
çerçevesinde, İstanbul Aydın
Üniversitesi ile Türkiye Moda
ve Hazır Giyim Federasyonu-
nun bünyesinde yer alan
işletme ve organizasyonlar
arasında eğitim, araştırma ve

proje düzeyinde çalışmalar
yapılacaktır. Buna bağlı olarak
federasyona bağlı firmalar ara-
sında öğrencilerin yerinde
uygulama yapmaları ve istih-
dam edilmeleri önceliği
kararlaştırılmıştır. Aynı şekilde,
mesleki eğitim verilirken
materyal desteğinin sağlan-
ması ve yeni teknolojilerin
tanıtılarak öğrencilerimizin
bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 

Federasyon üyelerine 
ve hazır giyim sektö-
rüne, sertifikalı özel
programlarla eğitim hiz-
meti sunmak, bizim için
memnuniyetin de öte-
sinde gurur verici 

İmzaladığımız işbirliği
protokolümüzün her iki taraf
için de hayırlı ve başarılı olma-
sını diliyorum. Biz, İstanbul
Aydın Üniversitesi olarak, bu
protokolle birlikte Federasyo-
numuzun eğitim yönünden
desteklenmesi sorumluluğunu
üstlenmiş bulunuyoruz. Fede-
rasyon üyelerine ve hazır giyim
sektörüne, sertifikalı özel prog-
ramlarla eğitim hizmeti
sunmak, bizim için memnuni-

yetin de ötesinde gurur verici
olacaktır. Böylece öğrencileri-
mizin staj ve mezuniyet sonrası
istihdamı için de çok önemli
bir adım atmış oluyoruz.

TMHGF mensuplarına ve
okuyucularımıza yürekten say-
gılarımı ve başarı dileklerimi
sunuyorum. 

Dr. Mustafa Aydın
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı

İstanbul Aydın
Üniversitesi 
olarak Türki-
ye’de “Yerinde
Uygulama Siste-
mini”, eğitim
modeli olarak
uygulayan ilk 
ve tek üniversi-
teyiz” 
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Üyelerine fayda sağ-
lamayı amaç edi-
nen TMHGF, bu

çerçevede birçok alanda
çözüm ortaklarının sayısını ar-
tırıyor. Son olarak dünyada ve

Türkiye’de alanında lider kuru-
luşlar arasında yer alan Vista
Turizm ile işbirliği protokolü
imzalayan TMHGF, bu işbirliği
ile üyelerine yurt içi ve yurt dışı
uçak bileti ve otel rezervasyon-

larında ekonomik ve kaliteli
hizmet sağlayacak. 

Vista Turizm’in
Karaköy’deki binasında gerçek-
leşen imza törenine TMHGF
Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-

yin Öztürk, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mustafa Balkuv, Esin
Arıcan ve Ali Bozkan katıldı.
Vista Turizm’den Genel Müdür
Ahmet Kozikoğlu ile TMHGF
Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-

VİSTA TURİZM İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
TMHGF üyelerine, uçak bileti,
vize ve otel rezarvasyonlarında
avantaj sağlayacak işbirliği
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF), ALANINDA DÜN-
YADA VE TÜRKİYE’DE LİDER KURULUŞLAR ARASINDA YER ALAN VİSTA TURİZM
İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI. BU İŞBİRLİĞİ İLE TMHGF ÜYELERİNE YURT
İÇİ VE YURT DIŞI UÇAK BİLETİ, VİZE VE OTEL REZERVASYONLARINDA EKONO-
MİK VE KALİTELİ HİZMET SAĞLANACAK. 

TMHGF’DEN | FAALİYETLER
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yin Öztürk’ün imzaladığı işbir-
liği protokolüne göre,
Federasyon çatısı altındaki üye
derneklere bağlı firmalar, yurt
içi, yurt dışı uçak bileti ve otel
rezervasyonları ile vize hizmet-
lerini ekonomik ve kaliteli bir
şekilde Vista Turizm üzerinden
sağlayabilecekler. 

Federasyon üyesi firma-
lar Vista üzerinden
hangi hizmetleri alabi-
lecekler?

İki kurum arasında işbirliği,
Federasyon çatısı altındaki üye
derneklere bağlı firmaların Vis-
ta’dan talep edeceği yurt içi ve
yurt dışı uçak biletleri, otel,
araç kiralama rezervasyonları
ile her türlü turizm ve organi-
zasyon hizmetlerinin bu proto-
kole uygun şekilde
karşılanması ve yürütülmesi ile
ilgili bir işbirliğini kapsıyor. 

TMHGF üyelerine özel
hizmet yetkilileri

TMHGF üyesi firmalar,
Vista’dan rezervasyon taleple-
rini faks, e-mail, telefon ile ile-
tebilecekler. Bu amaçla
hizmete ulaşmak için tüm ileşi-
tim bilgileri e-mail ve posta yo-
luyla üyelere bildirilecek.
TMHGF için özel hizmet veren
seyahat danışmanları firmalar-
dan gelen tüm taleplere özenli
ve ekonomik çözüm sunarak,
zamanında hizmet verecek. 

Vize işlemleri de 
Vista üzerinden gerçek-
leştirilebilecek

Vista, firmalardan gelen
talep doğrultusunda ve ilgili
konsolosluğun Vista başvurusu
kabul etmesi halinde vize hiz-
meti de sağlayacak. Vize hiz-
meti, vize alımı için tüm
bilgilendirmenin yapılmasını
talep doğrultusunda vize baş-
vurusunda bulunulmasını içeri-
yor. Konsoloslukların talep

ettikleri evrakların firma tara-
fından Vista’ya eksiksiz ve
zamanında ulaştırılmasının
akabinde, Vista ilgili konsolos-
luğa vize başvurusunda bulu-
nacak ve işlemlerin takibini
yapacak. 

İmza töreninde konuşan
TMHGF Başkanı Hüseyin Öz-
türk, Federasyonun tekstil,
hazır giyim, moda, deri, deri
konfeksiyon ve ayakkabıda
sektörel ve bölgesel dernekleri
temsil eden Türkiye’de ala-
nında tek çatı kuruluşu oldu-
ğunu belirterek yeni katılan
derneklerle gün geçtikçe bü-
yüdüğüne şu an itibariyle 22
dernek 7 bine yakın firmaya
ulaştığını kaydetti. Üye firmala-
rın yurt içi ve yurt dışı iş seya-
hatleri için uçak bileti, otel
rezervasyonları gibi konularda
ekonomik ve kaliteli bir şekilde
Vista’dan hizmet alabilecekle-
rini kaydeden Öztürk, bu işbir-
liği ile önemli bir fayda
sağlanacağını belirtti.

En çok tercih edilen se-
yahat ve etkinlik yöne-
tim şirketlerinden biri

Vista Turizm, 1989 yılında
Sakıp Sabancı ve kızı Dilek Sa-

bancı tarafından kuruldu. Ku-
rumların seyahat ihtiyaçlarına
profesyonel çözümler sunmak
amacıyla kurulan Vista Turizm,
bugün Türkiye’nin en çok ter-
cih edilen Seyahat ve Etkinlik
Yönetimi şirketlerinden biridir.
150 ülkede 22 binden fazla ça-
lışanı ile hizmet veren, dünya-
nın önde gelen seyahat
yönetim şirketlerinden biri
olan Carlson Wagonlit Travel’ın
Türkiye temsilciliğini de yap-
makta olan şirket, CWT iş or-
taklığı ile bu ülkelerde de
güvenilir ve üst düzey hizmet-
ler sunmaktadır. 

Yurt içi ve dışı organizas-
yonlar ve toplantılar için
de  hizmet sunuyor

Klasik seyahat acentesi
kavramının dışına çıkarak, yal-
nızca uçak bileti ve otel rezer-
vasyonu hizmeti sunmakla
kalmayan şirket, iş ortaklarının
ihtiyaç, beklenti ve talepleri
doğrultusunda, yurt içi ve yurt
dışı organizasyonları ve toplan-
tıları için yaratıcı, efektif ve
ekonomik çözümler sunuyor.
Türkiye’de faaliyet gösteren
IATA üyeleri arasında uçak bilet
cirosu en yüksek acentedir. 

İki kurum ara-
sında işbirliği,
Federasyon çatısı
altındaki üye
derneklere bağlı
firmaların 
Vista’dan talep
edeceği yurt içi ve
yurt dışı uçak 
biletleri, otel, araç
kiralama rezer-
vasyonları ile her
türlü turizm ve 
organizasyon 
hizmetlerinin ya-
pılan protokole
uygun şekilde kar-
şılanması ve yürü-
tülmesi ile ilgili 
bir işbirliğini 
kapsıyor” 
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Türkiye ekonomisinin son 10
yılına damgasını vuran KOBİ’ler
yabancı dilde de sessiz bir

devrime imza attı. İhracatta geçen yıl
yüzde 56’lık paya ulaşan ve 170 ülkeye 60
milyarın üzerinden mal satan KOBİ’ler
50’den fazla dil konuşur hale geldi. Dış
Ticaret verilerine göre Türk şirketleri,
İngilizcenin yanına pek çok yabancı dil de
ekledi. Son istatistiklere göre küçük ölçekli
şirketlerde yabancı dil konuşan personel
sayısı 2000 yılında binde 95 iken bu rakam
2013 yılında yüzde 8’lere çıktı. Ancak
uzmanlara göre yabancı dilde kat edilecek
çok yol var. Yapılan araştırmalara göre
KOBİ’lerin İngilizce başta olmak üzere
yabancı dil sorununu çözmesi halinde
ihracat da ikiye katlanacak.

“Eğitim sistemimizde İngilizce 
ile ilgili her şeyin baştan aşağı
değişmesi gerekiyor. En başta,
eğitime başlama yaşı çok geç,
program içeriği yanlış, ders saat-
leri çok az”

Türkiye’de dil eğitimi konusunda
sistemsel hatalar bulunduğunu ifade eden
International House İstanbul Genel
Direktörü Bora Gündüzyeli, “Eğitim
sistemimizde İngilizce ile ilgili her şeyin
baştan aşağı değişmesi gerekiyor. En

başta, eğitime başlama yaşı çok geç;
program içeriği yanlış; ders saatleri çok az.
Bunun haricinde, dil eğitimine
başlamadan önce kişilerin ihtiyaç
analizlerinin yapılması ve bu doğrultuda
bir eğitim içeriği hazırlanması özellikle

şirket patronlarına zaman ve para yönetimi
açısından kolaylık sağlayacaktır. 

“Türkiye’nin ihracat hedefine
ulaşmasında büyük önem taşıyan
KOBİ’ler, şirket patronları, İngiliz-
ceyi öğrenerek hem firmasının
hem de Türkiye’nin ihracatını
ikiye katlar”

Gündüzyeli, bir KOBİ’nin İngilizceye
başlama serüvenini tanıştığı bir KOBİ sahi-
binin başına gelene şu ilginç örnekle açıklı-
yor: “Yurt dışına bir toplantıya gittik. Tekstil
ev ürünleri üretiyoruz. Ürün satmak istedi-
ğimiz kurumun patronuyla buluştuk, tercü-
man aracılığıyla görüşüyoruz. Sohbet de-
vam ederken ben bazen çok can alıcı şeyler
söylüyorum fakat karşı taraftan almam ge-
reken tepkiyi alamıyordum. Onun vücut di-
linden tercümanın benim söylediklerimi
tam yansıtamadığını anladım. Bu da çok
normal bir şeydi. Çünkü tercüman işin ince-
liklerini bilmediği için çeviriyi doğru da
yapsa tam istediğimi anlatamıyordu. İşte
bu olay bir milat olmuş ve o KOBİ patronu
İngilizce öğrenmeye karar vermiş. Bora
Gündüzyeli son olarak ''Türkiye’nin ihracat
hedefine ulaşmasında büyük önem taşıyan
KOBİ’ler, şirket patronları, İngilizceyi öğre-
nerek hem firmasının hem de Türkiye’nin
ihracatını ikiye katlar'' diye ifade etti.

KOBİ’lerin İngilizce ile sınavı
TÜRKİYE’NİN İHRACAT HEDEFİNDE ÖNEMİ BÜYÜK OLAN KOBİ’LER, YABANCI DİLDE DE SESSİZ
BİR DEVRİME İMZA ATIYOR. 170 ÜLKEYE 60 MİLYAR DOLARLIK MAL SATAN KOBİ’LER, 50’DEN
FAZLA DİL KONUŞUYOR. ANCAK KAT EDİLECEK DAHA ÇOK YOL VAR.

Bora Gündüzyeli 
International House İstanbul

Genel Direktörü
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TÜSİAD, TÜRKONFED 25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE CİZRE’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİR-
VEDE KURULAN ‘DOĞU VE GÜNEYDOĞU YATIRIMCI DANIŞMA KONSEYİ’NİN İKİNCİ TOP-
LANTISI 28 KASIM 2013 TARİHİNDE BATMAN’DA GERÇEKLEŞTİRDİ. TOPLANTIYA
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NDEN (TMHGF) YÖNETİM KURULU
BAŞKAN HÜSEYİN ÖZTÜRK, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MUSTAFA BALKUV, AHMET
OKTAY VE ESİN ARICAN DA KATILDI.

Zirvede, bölgenin ik-
tisadi olarak kalkın-
ması yönünde

atılabilecek adımlar, bölgede
yatırımın önündeki engeller, iş
dünyası temsilcileriyle birlikte
değerlendirildi ve bölgeye po-
tansiyel yatırım olanakları ele
alındı.

Toplantının açılışında Bat-
man Valisi Yılmaz Arslan, Bat-
man Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Abdülkadir Demir ve
Dicle Sanayi ve İş Dünyası Fe-
derasyonu (DİCLESİFED) Baş-
kanı Nasır Duyan bir konuşma
yaptı.

Toplantının açılış konuşma-
larını ise TÜSİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Muharrem Yılmaz
ve TÜRKONFED Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Onatça
gerçekleştirdi.

TÜSİAD Başkanı
Muharrem Yılmaz: 
“Bölgenin kalkınması
ancak bölgedeki huzur
ve güven ortamının 
sağlanmasıyla mümkün
olur”

Muharrem Yılmaz konuş-
masında, komşu ülkelerden
gelen olumlu haberlerin
devam etmesi halinde Doğu ve
Güney Doğu Anadolu Bölgesi

yatırımlarının sürat kazanabile-
ceğini belirterek, "Bölge ülkele-
rinde gözlemlediğimiz nispi
istikrarın sürdürülebilmesi du-
rumunda Türkiye hem güvenli
bir enerji koridoru görevi üstle-
necek hem de bölgenin sanayi
ve hizmetler sektöründe bir ca-
zibe merkezi olarak öne çıkabi-
lecektir" dedi. Bölgede yatırım
yapılabilir huzurlu bir ortamın
sağlanmasına temel oluşturan
çözüm sürecine inandıklarını
belirten Yılmaz, "Bugün artık

zaman, kaynaklarımızı ve ener-
jimizi daha yoğun olarak ülke-
mizin her bölgesiyle
kalkınmasına odaklama zama-
nıdır. Bölgenin kalkınmasıysa
ancak bölgedeki huzur ve
güven ortamının sağlanma-
sıyla mümkün olur. Bunun yolu
da hukukun üstünlüğüne da-
yanan, kimliklerin yük değil
zenginlik olduğuna dayanan
bir demokrasi anlayışının be-
nimsenmesidir" diye konuştu.
"Türkiye güvenli bir enerji kori-

doru görevi üstlenecek" İran ve
Suriye'den gelen pozitif haber-
lerin bölge ekonomisine sağ-
lıklı bir gelişim zemini
hazırlayacağına işaret eden Yıl-
maz, "Bölge ülkelerinde göz-
lemlediğimiz nispi istikrarın
sürdürülebilmesi durumunda
Türkiye hem güvenli bir enerji
koridoru görevi üstlenecek
hem de bölgenin sanayi ve hiz-
metler sektöründe bir cazibe
merkezi olarak öne çıkabile-
cektir. Bu yeni dönem, uzunca

İş dünyasından Batman’a 
ekonomik çıkarma 
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bir süredir ağırlıklı olarak gü-
venlik ve enerji ekseninde de-
ğerlendirmeye tabi tutulan
ikilli ilişkileri refah yaratan bir iş
birliği ortamına dönüştürme-
sini umut edebiliriz" değerlen-
dirmesinde bulundu. Bugün
beraberlerindeki yabancı he-
yetlerle beraber bölgedeki ya-
tırım imkan ve fırsatlarıyla ilgili
çalışmalar yapacaklarını belir-
ten Yılmaz, iş birliği için etkin
iletişim ortamını tesis edecek-
lerini anlattı.

“Türkiye'nin doğusun-
daki ve batısındaki iş 
insanlarının rekabet
avantajlarını birleştir-
meleri bölgedeki ikti-
sadi hayata katkı olur” 

Süleyman Onatça ise yap-
tığı konuşmada, adı barışla anı-
lan bir süreçte Batman’da
birlikte geleceğe yönelik plan-
ları, paylaşıyor olmaktan mutlu
olduğunu ifade etti. Bölgeye

yapılacak yatırımları iş insanla-
rının kendi başlarına yapabile-
cekleri gibi, ortaklıklar yoluyla
da yapabileceğini hatırlatan
Onatça, şöyle devam etti:
"Nasıl ki Türkiye'den yatırımcı-
lar Avrupalı, Asyalı, Amerikalı
yatırımcılarla Türkiye'de ve
bölge ülkelerinde ortak yatı-
rımlar yapıyorlar, bu sayede re-
kabet avantajlarını
birleştirebiliyorlarsa, aynı şe-
kilde Türkiye'nin doğusundaki
ve batısındaki iş insanlarının da
rekabet avantajlarını birleştir-
melerinin bölgedeki iktisadi
hayata çok büyük olumlu kat-
kısı olacağını düşünüyoruz. Bu
amaçla Bölgeler Arası Ortak Gi-
rişim Projesi'ni (BORGİP) baş-
lattık. Bu proje dahilinde
bölgede odaklanacağımız sek-
törler ve illerde, bölge ve bölge
dışı iş insanları arasında işbir-
liği olanaklarının geliştirilebile-
ceği bir zemin oluşturmayı
hedefliyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ar-
dından Dicle Kalkınma Ajansı,
TRC2 Bölgesi’nin (Mardin, Bat-
man, Siirt, Şırnak) Yatırım Or-
tamı ile ilgili bir sunum yaptı.

Toplantı kapsamında 
iş dünyasının gözünden yatı-
rım ortamının değerlendirildiği
panel yapıldı. Panelin modera-
törlüğü TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Tarkan Kadooğlu
tarafından gerçekleştirildi.

Dünya Bankası Kıdemli 
Finans Uzmanı Alper Oğuz
ise panelin ardından gerçekleş-
tirdiği sunumunda, sosyal 
ve ekonomik kalkınma 
parametreleri açısından bölge-
deki yatırım ortamını değer-
lendirdi.

Batman il Kültür Merke-
zi'nde düzenlenen toplantıya
Anadolu Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tuncay Özilhan,
Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Koç ve çok sa-
yıda TÜSİAD üyesi katıldı.

Bu proje dahi-
linde bölgede
odaklanacağımız
sektörler ve il-
lerde, bölge ve
bölge dışı iş in-
sanları arasında
işbirliği olanakla-
rının geliştirilebi-
leceği bir zemin
oluşturmayı he-
defliyoruz”
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Türkiye-İtalya ekonomik ilişkileri
bir panelde masaya yatırıldı

Türkiye ve İtalya iki
önemli dış ticaret
ortağı. Birçok

kalemde olduğu gibi tekstil ve
hazır giyim sektörü açısından
da İtalya, Türkiye için önemli bir
partner. Zira, hazır giyimde Tür-
kiye’nin hem ithalat hem de
ihracatında ilk beş arasında yer
alıyor. 12 Kasım 2013 tarihinde
Köksal Avukatlık Ortaktığı’nın
düzenlemiş olduğu panel bu
noktada ayrı bir önem taşıyor. 

Köksal Avukatlık Ortaklığı

Kurucu Ortağı Dr. Av. Mehmet
Köksal’ın açılış konuşmasıyla
başlayan toplantıda, panelistler
arasında yine firmanın kurucu
ortağı Av. Selin Beceni, De Berti
Jacchia Franchini Forlani’den
Cristina Fussi ve Massimiliano
Gazzo, Yapı Kredi Türkiye
CEO’su Carlo Vivaldi, Yapı Kredi
Yatırım Kurumsal Finans Danış-
manlığı Yönetici Direktörü Mert
Tarlan, AZ Global Porföy Yöne-
timi A.Ş. CEO’su Giorgio Medda
ile birlilkte TMHGF Başkanı

Hüseyin Öztürk de yer aldı. İtal-
yan Gazeteci Giuseppe
Mancini’nin moderatörlüğünü
yaptığı panelde genel itibariyle
değişen ekonomik koşullar ve
yaşanan kriz sonrası yatırım
ortamı ve işbirliği fırsatları açı-
sında İtalya ele alındı. Şirket
alımları ve ortaklıkların da
konuşulduğu panelde ülkeye
yatırım yapmış, şirket satın
almış ve ortaklık gerçekleştirmiş
konuklara da söz verildi. TMHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk ise İtal-

ya’nın Türkiye için önemli bir
tedarikçi olmasının yanında
aynı zamanda tekstil ve hazır
giyim için ciddi bir pazar oldu-
ğunu hatırlatarak yaşanan
sorunların çözülmesi ve ekono-
mik ilişkilerin güçlendirilmesi
için her iki ülkedeki sivil toplum
kuruluşu düzeyinde çatı örgüt-
lerinin iletişim kurmaları
gerektiğini vurguladı. Öztürk
konuşmasında Türk işadamları-
nın yaşadığı vize sorununa da
değindi. 

12 KASIM 2013 TARİHİNDE İTALYAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİN İSTANBUL’DAKİ REZİDANSINDA İKİ ÜLKE
İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KÖKSAL AVUKATLIK ORTAKLIĞI’NIN
DÜZENLEDİĞİ “TÜRKİYE-İTALYA: İTALYA’DA TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN İŞ PERSPEKTİFLERİ” BAŞLIKLI
PANELDE TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK DE
PANELİST OLARAK YER ALDI. 
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Gaziantep, TMHGF Yönetim
Kurulu’na ev sahipliği yaptı

Gaziantep’teki üye
derneklerimiz
PENKON, GANİDER

VE GFT-DER’in ev sahipliğinde
gerçekleştirilen yönetim ku-
rulu toplantımızın son bölü-
müne katılan GSO Başkanı Adil
Konukoğlu, Gaziantep’in tekstil
ve penye üretiminde önemli
üretim merkezleri arasında yer
aldığını ve tekstil sektörün ge-
çen yılki ihracatının 950 milyon

dolar, konfeksiyon ihracatının
ise 98 milyon dolar olduğunu
söyledi.

GSO Başkanı Konukoğlu:
“Bu ülkede ihracat ham-
lesi konfeksiyon ile baş-
lamıştır”

Tekstil ve konfeksiyon sek-
törünün, Türkiye ekonomi-
sinde üretimde, ihracatta, istih-
damda büyük pay aldığına

işaret eden GSO Başkanı Adil-
Konukoğlu, “Bu ülkede ihracat
hamlesi konfeksiyon ile başla-
mıştır. Türkiye’nin şu ana kadar
ihracatında en fazla liderlik
eden, gecesi gündüzü olma-
dan çalışan ve kadın çalışanlara
en fazla işveren bu sektörü hiç-
bir zaman hor göremeyiz, hiç-
bir zaman ‘sektörü artık bıraka-
lım’ diyemeyiz” şeklinde
konuştu.

Sektörün öneminin far-
kında olduklarını dile getiren
Adil Konukoğlu, GSO olarak
her zaman üstlerine düşen gö-
reve ve işbirliğine hazır olduk-
larını kaydetti.Gaziantep sana-
yisinin tarihinden bahseden
Konukoğlu, özel sektör eliyle
büyüyen şehirlerinde devletin
kurduğu bir tesis bulunmadığı-
nın altını çizerek, “Atalarımız-
dan gelen çalışma hırsımız var.

TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) KASIM AYINDAKİ YÖNETİM
KURULU TOPLANTISINA GAZİANTEP’TEKİ ÜYE DERNEKLER; GAZİANTEP PENYE KONFEKSİ-
YON VE İMALAT HAZIR GİYİM DERNEĞİ (PENKON), GAZİANTEP NAKIŞ SANAYİCİLERİ DER-
NEĞİ (GANİDER) VE GAZİANTEP FASON TERZİLER DERNEĞİ (GFT-DER) EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
GAZİANTEP SANAYİ ODASI’NDA (GSO) GERÇEKLEŞEN TOPLANTININ BİR BÖLÜMÜNE ODA
BAŞKANI ADİL KONUKOĞLU DA KATILDI. 
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Girişimcilik genlerimizde var”
dedi.

Gaziantep, 177 ülkeye
ihracat yapıyor

Konukoğlu, kentin sanayisi-
nin gelişimini kartopuna ben-
zeterek, şunları söyledi:“Biz şu
anda o durumdayız. Hacim ola-
rak belli noktaya geldik, artık bi-
zim her dönüşümüz mevcudun
üzerine en az yüzde 15-20 ilave
olarak devam ediyoruz. An-
tep’imizin bütün sırrı burada.
Ayrıca, büyüğü küçüğü şehrini
kolay kolay bırakmaz. Şükret-
mesini de biliyoruz.”Gazian-
tep’in 177 ülkeye ihracat ger-
çekleştirdiğine, bu yıl on aydaki
ihracatının 5,3 milyar dolara
ulaştığına dikkati çeken GSO
Başkanı Konukoğlu, sektör çe-
şitliliğine önem verdiklerini, sa-
dece demir çelik, maden, al-
kollü içeceklerin üretimi
olmadığına vurgu yaptı.

Bölge sanayicisinin li-
manlara hızlı ulaşımını
sağlayacak tünel projesi

5 organize sanayi bölgesi
bulunan Gaziantep’te, Havaa-
lanı Organize Sanayi Bölgesi ile
Gaziantep ve Kilis arasında or-
taklaşa Organize Sanayi Bölgesi
kurma çalışmalarının sürdü-
ğünü anlatan Konukoğlu, sana-
yicinin önünü açmak için proje-
ler hayata geçirdiklerini,
Dörtyol-Hassa Tünel Projesi ile
bölge sanayicisinin limanlara
ulaşımının en az 80 kilometre
kısalacağına dikkati çekti.

Gaziantep olarak 2023 yılı
hedefleri arasında 30 milyar do-
larlık ihracat yapma ve 350 bin
kişiye istihdam sağlama bulun-
duğunu anımsatan Konukoğlu,
“Bu hedefe ulaşmak için arka-
daşlarımızla birlikte var gücü-
müzle çalışıyoruz. İnşallah şehir
olarak ve Türkiye olarak çok gü-
zel şeyleri gerçekleştiririz. Biz
2023 hedeflerine inanıyoruz. Bu

hedeflere de elbirliği ile yürüye-
ceğiz” diye konuştu.

“500 milyar dolarlık 
ihracat hedefi için kadın-
lar işgücüne katılmalı”

Konukoğlu, Türkiye’nin
2023 yılında 500 milyar dolarlık
ihracat hedefini ve dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasında
yer alma hedefini yakalayabil-
mesi için kadınların işgücüne
daha fazla katılması gerektiğini,
bunun için de en fazla kadın is-
tihdam eden tekstil ve hazır gi-
yim sektörünün çok önemli ol-
duğunu kaydetti.

TMHGF Başkanı Öztürk:
“Antep, Türkiye’ye
önemli katkı sağlayan,
marka şehirlerden birisi-
dir. Antepliler, yaptıkları
işi aşk ile yapıyorlar” 

TMHGF Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk de ko-
nuşmasında, GSO’da kendilerini
ağırladıkları için teşekkür ede-
rek, “Antep ile ilgili saatlerce,
günlerce konuşulsa yetersiz ka-
lır. Çünkü Antep, Türkiye’ye
önemli katkı sağlayan, marka
şehirlerden birisidir. Antepliler,
yaptıkları işi aşk ile yapıyorlar.
Her yönüyle bizlere örnektir”
dedi.

Federasyonun, bölgesel ve
sektörel derneklerin bir araya
gelmesiyle 2007 yılında kurul-
duğunu hatırlatan Öztürk, 24
dernek altında 6 bin 800 üyeleri
bulunduğunu bildirdi.

Öztürk, “50 milyar dolar iş-
lem hacmi olan tekstil, hazır gi-
yim, moda, ayakkabı, deri, derin
konfeksiyon gibi sektörleri içe-
ren bir üst çatı kuruluşuz. Her ay
bir ilimizde yönetim kurulunu
yapıyoruz” dedi.

Hüseyin Öztürk, Antep’in
tekstil ve hazır giyim ihraca-
tında da dünya pazarlarında
önemli paya sahip olmasını is-
tediklerini sözlerine ekledi. 
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Gaziantep’te firma ziyaretleri
KASIM AYINDAKİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN GAZİANTEP’TE BULUNAN TÜRKİYE MODA VE HAZIR
GİYİM FEDERASYONU’NDAN (TMHGF) BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK, BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYE İLİŞKİLERİ
KOMİTESİ BAŞKANI OSMAN EGE, EV SAHİBİ DERNEKLERİMİZ PENKON BAŞKANI MEHMET HASKAYA, GANİ-
DER BAŞKANI MEHMET SAİT TÜRKÖZDEN, GFT-DER BAŞKANI MEHMET KARAKAŞ İLE BİRLİKTE ÜYE FAB-
RİKA VE KONFEKSİYON ATÖLYELERİNİ ZİYARET ETTİ  VE İŞBİRLİĞİ POTANSİYELLERİNİ ARAŞTIRDI. HEYET
AYNI ZAMANDA KASIM AYI BAŞINDA İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN ÇIKAN HACI BÜYÜKBEŞE İŞHANI’NI Zİ-
YARET EDEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU



İplikte Hızlı Servis: Bordo İplik

DEĞERLİ TMHGF ÜYELERİ;

Aylık 400 ton boyama kapasitesi ile
kurulduğu ilk günden itibaren
‘’HIZLI VE KALİTELİ SERVİSİ’’
amaç haline getirmiş olan 
BORDO İPLİK, şimdi Bayrampaşa
Terazidere’de çorap sektörünün
hizmetinde…

Çorlu Velimeşe’de bulunan
fabrikasından, dünyanın çeşitli
ülkelerinin önde gelen çorap
üreticilerine ihracat yapan BORDO
İPLİK, aynı kalite ve hızlı servis
anlayışını Türk çorap üreticilerinin
hizmetine sunuyor.

01.09.2012 tarihinde Bayrampaşa
Terazidere Güneş Caddesi 
Gül İş Hanı’nda 550 m2’lik alanda
“Çorap ve Triko İmalatçılarına
Boyalı İplik Stok Servisi” sunmak
için sürekli 100 renk bulunduran
BORDO İPLİK Satış Ofis ve
Deposu hizmete girmiştir.

Satış Ürünlerimiz
• 20/1 penye, Karde
• 24/1 penye, Karde
• 30/1 Penye, Karde
• 20/2 pamuk / Akrilik
• 30/2 Pamuk / Akrilik

Kapasite
• 1500 kg  1 adet
• 1100 kg 2 adet
• 850 kg 1 adet
• 600 kg         1 adet
• 500 kg 2 adet
• 250 kg 2 adet
• 130 kg 5 adet
• 50 kg 2 adet
• 5 kg 7 adet

Fabrika Adres: 
Hacı Şeremet Mevkii velimeşe Bölgesi  
ÇORLU / TEKİRDAĞ
Tel: 0282 674 53 00 (pbx)  Fax: 0282 674 30 30  
E-mail: selma@bordoiplik.com
E-mail: info@bordoiplik.com

Satış Ofisi Adres: 
Terazidere Mah. Güneş Cad. Gül İş Hanı No:19 
BAYRAMPAŞA / İSTANBUL
Tel: 0212 577 01 02 (pbx)  Fax: 0212 577 01 04  
E-mail: ofis@bordoiplik.com

BAYRAMPAŞA SATIŞ OFİSİ
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“BAŞLANGICIN SIRRI ŞANLIURFA GÖBEKLİ TEPE” DEFİLESİ GÖZ KAMAŞTIRDI

TMHGF’nin defilesi, 
Şanlıurfa’nın tarihi ilçesi 
Harran’ı moda ile buluşturdu
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF), BİRÇOK MEDENİYETE EV SA-
HİPLİĞİ YAPMIŞ, ŞANLIURFA’NIN TARİHİ İLÇESİ HARRAN’I MODA İLE BULUŞTURDU. 
16 KASIM’DA HARRAN KÜMBET EVLERİNDE YAPILAN “BAŞLANGICIN SIRRI ŞANLIURFA
GÖBEKLİ TEPE” ADLI DEFİLEYE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN MODA VE HAZIR
GİYİM SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİ DE KATILDI. 
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Anadolu’nun kadim
kentlerini moda ile
buluşturmaya

devam eden TMHGF, Eylül
ayında Nemrut Dağı’ndaki
“Güneş Nemrut’tan Doğar”
defilesinin ardından Şanlıurfa
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev
sahipliğinde (ŞUTSO), Gapsan
İplik’in desteğiyle 16 Kasım’da
Şanlıurfa Harran’da “Başlangı-
cın Sırrı Şanlıurfa Göbeklitepe”
defilesini gerçekleştirdi.
TMHGF’nin çözüm ortağı İstan-
bul Aydın Üniversitesi Anadolu
Bil Meslek Yüksek Okulu Moda
Tasarımı Bölümü öğrencilerinin
kendi tasarlayıp ürettikleri ve
kendi sundukları defile, Şanlı-

urfa’nın binlerce yıllık medeni-
yet tarihinin renklerini yansıttı.
Defilede dünyanın ilk tapınağı
Göbekli Tepe’nin yanı sıra, Har-
ran Kümbet Evler, Halepli
Bahçe Mozaik, Amazon Kadın-
ları ve Soğmatar temaları yer
aldı. Kümbet evlerin arasında
büyülü bir atmosferde Harran-
lılarla buluşan defileye
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Aylin
Kırcı Duman, Harran İlçe Kay-
makamı Selami Yazıcı, Harran
Belediye Başkanı Mehmet
Özyavuz, ŞUTSO Başkanı Eyüp
Sabri Ertekin, TMHGF Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk,
GAPSAN A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Abdulkadir Göncü,
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Dünya Gazetesi Köşe Yazarı
Rüştü Bozkurt ve yayıncı Meh-
met Gözcü’nün yanı sıra
TMHGF Yönetim Kurulu üyeleri
ile moda ve hazır giyim sektö-
rünün temsilcileri katıldı.

TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk:  “Yörenin bin-
lerce yıllık tarihini yan-
sıtan ve ticari olmayan
bu defilenin sektörel ve
sivil toplum örgütü olan
Federasyonumuz tara-
fından düzenlenmesi
anlamlı”

Defile öncesi ilk sözü alan
TMHGF Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Öztürk, konuşma-
sına Federasyon hakkında bilgi
vererek başladı. Yönetim ku-
rulu toplantılarını her ay bir
üye derneği ev sahipliğinde
yaptıklarını belirterek, Kasım
ayındaki toplantının Gazian-

tep’teki üye derneklerin ev sa-
hipliğinde gerçektirildiğini söy-
ledi. “Gaziantep’e gelip Şanlıur-
fa’ya uğramasak çok büyük
ayıp yapmış olacaktık” diyen
Öztürk, bölgenin taşı toprağı-
nın altın olduğunu, insanının
yüreğinin de gerçekten insan
olduğunu kaydetti. “Yörenin
binlerce yıllık tarihini yansıtan
ve ticari olmayan bu defilenin
sektörel ve sivil toplum örgütü
olan Federasyonumuz tarafın-
dan düzenlenmesinin anlamlı
olduğunu düşünüyorum” di-
yen TMHGF Başkanı Öztürk,
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk kamuoyunun dikka-
tini Şanlıurfa’ya çekerek bir
nebze dahi olsa katkı sağlama-
nın hazzını TMHGF Yönetim
Kurulu üyeleri ve onlara bağlı
firmaların yaşayacağına inanı-
yorum. Bu organizasyonun
bölgeye hem turizm, hem de

ekonomik anlamda katkı sağla-
nacağını düşünüyorum.
Fikrimize destek verip katkı
sağlayan, heyecanımızı payla-
şan GAPSAN İplik Yönetim
Kurulu Üyesi Eyüp Sabri Göncü
başta olmak üzere, ŞUTSO Baş-
kanı Eyüp Sabri Ertekin,
Şanlıurfa Valisi ve Belediye Baş-
kanı ile Harran Kaymakamı ve
Belediye Başkanına, İstanbul
Aydın Üniversitesi Moda Tasa-
rımı Bölümü öğretim
görevlileri ve öğrenci arkadaş-
larıma şahsım ve TMHGF
Yönetim Kurulu adına teşekkür
ederim” dedi.

“Medeniyetler beşiği 
Harran’a hoşgeldiniz!”

Daha sonra kürsüye gelen
Harran Belediye Başkanı Meh-
met Özyavuz, “Harran’ımıza
Hoşgeldiniz!” diyerek başladığı
konuşmasının devamında

Türk kamuoyunun
dikkatini Şanlı-
urfa’ya çekerek 
bir nebze dahi olsa
katkı sağlamanın
hazzını TMHGF 
Yönetim Kurulu
üyeleri ve onlara
bağlı firmaların 
yaşayacağına ina-
nıyorum. Bu 
organizasyonun
bölgeye hem tu-
rizm, hem de eko-
nomik anlamda
katkı sağlanaca-
ğını düşünüyorum”
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konukları ağırlamaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.
Harran’ın medeniyetler beşiği
olduğunu söyleyen Özyavuz,
böyle bir organizasyonun
yapılmasının ilçe için çok
önemli olduğuna vurgu yaptı
ve emeği geçen herkese teşek-
kür etti.

Harran Kaymakamı
Muhammet Selami
Yazıcı: “Projenin bölge-
nin turizminin gelişme-
sine, dolayısıyla
kalkınmasına katkı sağ-
layacağına inanıyorum”

Harran Kaymakamı
Muhammet Selami Yazıcı ise
“Tarihin sıfır noktası, medeni-
yetin beşiği, Hayati Harrani
Hazretlerinin, Cabir bin Hayyan
Hazretlerinin, İbni Teymiye’nin,
Yakup Peygamberin, Hazreti
İbrahim Peygamberin, Şuayp
Peygamberin memleketi, dün-

yanın ilk akademisi ve ilk İslam
üniversitesinin ev sahibi, eşsiz
surları ve kalesiyle,
Anadolu’nun en eski camisiyle
siz değerli konuklarımıza ev
sahipliği yapmanın gururunu
yaşıyoruz” dedi. Projenin böl-
genin turizminin gelişmesine,
dolayısıyla kalkınmasına katkı
sağlayacağına inandığını belir-
ten Yazıcı, başta düzenleyen
TMHGF olmak üzere, katkı sağ-
layan, emek veren tüm
paydaşlara teşekkür etti.

Son olarak kürsüye gelen
TMHGF’nin çözüm ortağı İstan-
bul Aydın Üniversitesi Anadolu
Bil Meslek Yüksekokulu Moda
Tasarımı Bölüm Başkanı Nihal
Bolkol ise “Biz sözle değil, gös-
terimle sunumu çok daha fazla
seviyoruz. Bu nedenle sözümü
kısa keseceğim. Çünkü ‘Başlan-
gıcın Sırrı Şanlıurfa Göbekli
Tepe’ dediğimizde benim
öğrencilerim öğrencilerim ve
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hocalarım önceden geldiler,
gezdiler ve çektiler, hepsini
bütün tasarımlarına yansıttılar
ve bu defileyi gerçekleştirecek-
ler” dedi. 

Öğrenciler özel hazırla-
dıkları “Başlangıcın Sırrı 
Şanlıurfa Göbekli Tepe”
kreasyonunu profesyo-
nel mankenlerle birlikte
sunmanın mutluluğunu
yaşadı”

Podyum olmadan tama-
men doğal bir ortamda defile
düzenlemenin harika bir proje
olduğunu belirten Aydın Üni-
versitesi Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu Moda Tasarımı
Bölümü öğrencileri özel olarak
hazırladıkları  “Başlangıcın Sırrı
Şanlıurfa Göbeklitepe” kreas-
yonunu profesyonel
mankenlerle birlikte sunmanın
mutluluğunu yaşadıklarını
yaşadıklarını ifade ederek yerel

halkın ilgisinden duydukları
memnuniyeti dile getirdiler. 

Moderatörlüğünü her
TMHGF Başkan Yardımcısı ve
Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi
Başkanı İsa Dal’ın yaptığı defile-
nin ardından Harran Kaymaka-
mı Muhammet Selami Yazıcı ta-
rafından TMHGF Başkanı Hüse-
yin Öztürk, Şanlıurfa Vali Yar-
dımcısı Aylin Kırcı Duman ve
ŞUTSO Başkanı Eyüp Sabri Erte-
kin'e birer plaket takdim edildi.

Anadolu’nun kadim
kentlerinde moda ve iş
dünyasının buluşması
devam edecek

TMHGF, önümüzdeki
dönemde Anadolu’nun kadim
kentlerinde benzer moda
şölenlerini gerçekleştirmeye,
hem iş dünyasının hem de yerli
ve yabancı kamuoyunun dik-
katini bu kentlerimize çekmeye
devam edecek.

ŞUTSO Başkanı 
Eyüp Sabri Ertekin ve

Şanlıurfa Vali Yardımcısı
Aylin Kırcı Duman

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İAÜ Anadolu Bil
MYO Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Nihal Bolkol, ŞUTSO
Başkanı E. Sabri Ertekin, Harran Kaymakamı M. Selami Yazıcı
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TMHGF heyeti, Şanlıurfa’da
OSB ve firma ziyaretleri yaptı

15-16 Kasım 2013 ta-
rihlerinde Şanlı-
urfa’ya bir heyet

gezisi düzenleyen TMHGF,
program kapsamında Şanlıurfa
Organize Sanayi Bölgesi’ni de
ziyaret etti. 

Gezinin ilk durağı bölgenin
en önemli iplik üreticilerinden
GAPSAN İplik’in fabrikası oldu.
GAPSAN  Yönetim Kurulu Üyesi

Eyüp Sabri Göncü’nün
rehberliğinde fabrikayı gezen
iş adamı, akademisyen,
gazeteci, sivil toplum kuruluşu
yöneticileri ve üyelerinden
oluşan heyet, üretimin her
aşamasına tanık oldu ve birinci
elden bilgi sahibi oldu.  Tekstil
sektörüne hizmet sunmak
amacıyla 1998 yılında 6000
iğlik bir kapasiteyle üretime

başlayan firma, 2001-2003
yılları arasında yaptığı yeni
yatırımlarla 21 bin iğlik
kapasiteye ulaşmış. Firma
yüksek kapasite ve kalitede Ne
10/1 ve Ne 40/1 aralığında
melanj ring iplikler üretiyor.
Ürün pazarlama ve dağıtımı
İstanbul'da yerleşik bulunan
GAPSAN, test işlemi, kendi
bünyesinde düzenli olarak

Uster Tester 3 sistemi ile ayrıca
numara ölçümü yapılıyor. 

GAPSAN’ın başarı 
öyküsü

Heyet, fabrika gezisinin ar-
dından firmanın yönetim bölü-
münde Yönetim Kurulu
Başkanı Abdülkadir Göncü’nün
de yer aldığı bir toplantıya ka-
tıldı. Abdulkadir Göncü burada

TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) KASIM AYINDA ŞANLI-
URFA’YA DÜZENLEDİĞİ PROGRAM KAPSAMINDA 15 KASIM 2013 TARİHİNDE OR-
GANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ VE BURADAKİ FİRMALARI ZİYARET ETTİ.
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firmanın kuruluşundan günü-
müze kadar gelen süreçte ba-
şarı öyküsünü anlattı. 

TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk’ten GAPSAN’a ev
sahipliği için teşekkür

Burada söz alan TMHGF Yö-
netim Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk, konuşmasında Abdul-
kadir Göncü’ye teşekkür etti.

Bir gün sonra Harran’da 
GAPSAN’ın desteğiyle düzenle-
cek “Başlangıcın Sırrı Şanlıurfa
Göbekli Tepe” defilesine deği-
nen Öztürk, “Yarın gerçekleşti-
receğimiz defileye  Eyüp Bey
bir buçuk aydır mesaisinin
büyük bir bölümünü ayırarak
ciddi bir destek verdi. Şimdi de
Şanlıurfa programımızda bize
ev sahipliği yapıyor. Bu an-

lamda Abdulkadir  Bey’e, Eyüp
Bey’e ve tüm GAPSAN ailesine
şahsım ve TMHGF Yönetim Ku-
rulu adına teşekkür ediyorum”
dedi. Öztürk konuşmasının ar-
dından GAPSAN Yönetim Ku-
rulu  Başkanı Abdulkadir
Göncü’ye bir çini tabak takdim
etti. 

GAPSAN’dan ayrılan heye-
tin ikinci durağı yine Şanlıurfa

Organize Sanayi Bölgesi’nde
yerleşik Zümrüt Tekstil oldu.
Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Akyıl’ın ev sahipliğinde ve
rehberliğinde gerçekleşen fab-
rika gezisinde iplik, örgü, boya
ve apre, Ar-Ge bölümleri ile
kimya ve test laboratuvarları
gezildi. 

2000 yılında Şanlıurfa'da
open end tesisi olarak kurulan

Zümrüt Tekstil, 2006 yılında
örgü tesisini hizmete sokarak ,
iplikteki kalite ve müşteri
memnuniyeti anlayışını örgü
kumaş alanına da aktarmış.
2011 yılında boya tesisinin de
üretime geçmesiyle Zümrüt
Tekstil, "BONİSA" markasıyla
hem yurt içinde hem de yurt
dışındaki müşterilerine hizmet
vermeye başlamış.

Şanlıurfa OSB gezisi kapsa-
mında ziyaret edilen fabrikalar
bölgedeki tekstil sektörünün
geldiği nokta açısından önemli
bir gösterge. Tekstil ve hazır gi-
yim için ciddi bir tedarikçi ko-
numunda olan Şanlıurfa, 
genç nüfusu, Orta Doğu paza-
rına yakınlığı ve alt yapısı ile 
önemli bir yatırım ortamı nite-
liği de taşıyor. 

Şanlıurfa OSB 
gezisi kapsamında 
ziyaret edilen fabri-
kalar bölgedeki teks-
til sektörünün geldiği
nokta açısından
önemli bir gösterge” 
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ŞUTSO’dan iş adamlarına
Şanlıurfa’ya yatırım yapma
çağrısı

GAPSAN İplik
A.Ş'nin desteği,
ŞUTSO'nun koor-

dinasyonuyla, Şanlıurfa'yı
ziyaret eden aralarında TMHGF
Yönetim Kurulu üyeleri, akade-
misyenler ve gazetecilerin de
bulunduğu heyet, program
çerçevesinde ŞUTSO’yu da zi-
yaret ederek bir toplantıya ka-
tıldı. Burada yatırım ortamı ola-
rak Şanlıurfa’yı anlatan
konuşmalar ve bir de sunum
gerçekleştirildi. 

ŞUTSO Başkanı Ertekin:
“İlimiz çok büyük bir
potansiyeli bünyesinde
barındırıyor”

Ziyarette katılımcılara şeh-
rin 2023 vizyonunu anlatan
ŞUTSO Başkanı Ertekin, "Bizler
2023 yılında milli gelirimizi he-
deflediğimiz rakama taşıyaca-
ğımıza inanıyoruz. İlimiz çok
büyük bir potansiyeli bünye-
sinde barındırıyor. Üretim tek-
nolojilerinden ve modern ta-
rım tekniklerinden
yararlanamıyoruz. Ürün dese-
nimizi değiştirdiğimizde ve bu
olumsuzlukları aştığımızda ta-
biri yerindeyse Şanlıurfa adeta
küllerinden doğacak. Bunu biz-
ler topyekûn bir çalışmayla ba-
şarabiliriz. Genç girişimcileri-
miz, kadın girişimcilerimiz,

15 KASIM’DA TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) HEYETİNİ AĞIRLA-
YAN ŞANLIURFA TİCARET ODASI (ŞUTSO), YATIRIM ORTAMI OLARAK İLİN POTANSİYELİNE
DİKKAT ÇEKEN BİR SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ. ŞUTSO BAŞKANI EYÜP SABRİ ERTEKİN, KO-
NUŞMASINDA “ŞANLIURFA KÜLLERİNDEN DOĞACAK” DEDİ.
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akademisyenlerimiz, sanayici-
lerimiz ve sivil toplum kuruluş-
larımızla hep beraber başara-
cağız" dedi.

Karacadağ Kalkınma
Ajansı’ndan Şanlıur-
fa’nın potansiyeline dik-
kat çeken sunum

Başkan Eyüp Sabri Erte-
kin'in sunumunun ardından
Karacadağ Kalkınma Ajansı Ya-
tırım Destek Ofisi Koordinatörü
Yunus Çolak, Şanlıurfa'ya yatı-
rım yapmayı planlayan işadam-
larının bölge hakkında kanaat
sahibi olmaları için teşvik si-
temi, ekonomik göstergeleri ve
yatırım potansiyellerini anlat-
tığı bir sunum gerçekleştirdi.

TMHGF Başkanı Öztürk:
“Umut ediyoruz ki;
bölge istihdamına katkı
sağlayacak yatırımlar
olacak”

Çolak'ın sunumunun ardın-
dan kürsüye gelen TMHGF Baş-

kanı Hüseyin Öztürk ise şu ifa-
deleri kullandı: "Biz TMHGF ola-
rak 24 dernek, yaklaşık 6 bin
800 sanayici üyemizle birlikte
50 milyar dolar ciro yapan 27
milyar dolar ihracat yapan bir
sektörün tek sivil toplum ör-
gütü, çatı kuruluşuyuz. Dernek-
ler ve federasyonlar güvene ve
özveri dayalı kuruluşlardır. Biz-
ler sadece işini yürüten işiyle il-
gilenen değil, hayatın her ala-
nında muhabbetle yer alan
bireyler olduğumuzu düşünü-
yoruz. Bizler işlerimizi bırakarak
Anadolu'nun çeşitli kentlerine
gönüllülük esasıyla koşarak ge-
liyoruz ve yaptığımız çalışma-
larda Anadolu'nun sıcaklığını
sevgisini ve muhabbetini dost-
larımızla yaşamak istiyoruz.
Anadolu her yönü ile çok zen-
gin. Şanlıurfa, Gaziantep ve Gü-
neydoğu'nun birçok yeri pamu-
ğuyla sektörümüze ciddi
anlamda katkı sağlamaktadır.
Tabi yaşadığımız bazı olumsuz-
luklar maalesef ki merkezi sana-

yiyle bizi bu bölgeden uzaklaş-
tırmıştır. Ama ne mutlu ki bu-
gün birlikte Türkiye'de neleri
üretebiliriz, neleri ihraç edebili-
riz ve bu ihracatı yaparken öğ-
rencilerimizle, akademisyenleri-
mizle, sanayicilerimizle finans
kuruluşlarımızla, odalarımız ve
birliklerimizle beraber el ele gö-
nül gönüle nasıl hareket edebi-
liriz dedik ve bunun için de ge-
çen ay Adıyaman'da, dün

Gaziantep'te, bugün ise Şanlıur-
fa'dayız. Gördük ki bu bölgede
potansiyel oldukça fazla, inşal-
lah umut ediyoruz ki bölge is-
tihdamına katkı sağlayacak yatı-
rımlar olacaktır" dedi.

Gerçekleşen konuşmaların
ardından ŞUTSO Başkanı Erte-
kin, Hüseyin Öztürk'e günün
anısına bir plaket, Hüseyin Öz-
türk ise Başkanı Ertekin'e bir
çini tabak hediye etti.
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İstanbul Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçı-
ları Birliği (İHKİB) tara-

fından hazırlanan proje ile
2023 Türkiye İhracat Stratejisi
ve Eylem Planı çerçevesinde 60
milyar dolarlık ihracat hedefine
yönelmiş olan Türkiye Hazır Gi-
yim ve Konfeksiyon Sektörü,
bu hedefin gerçekleştirilmesi
için önemli bir adım atmış ola-
cak. 2023 hedeflerine ulaşma-
da yürürlüğe konulan yeni yatı-

rım teşvik paketi tekstil ve ha-
zır giyim sektörünün rekabet
gücünün arttırılmasıve ülke-
mizde üretim olanaklarının ge-
nişletilmesi açısından büyük
önem taşıyor. 

Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan kamuoyuna açıklanan
Yeni Teşvik Sistemi çerçevesin-
de İHKİB ile Şanlıurfa İkinci Or-
ganize Sanayi Bölgesi (OSB) Yö-
netimi arasında 5 Nisan 2013
tarihinde imzalanan söz konu-

su protokol ile yeni yatırım teş-
vik paketi kapsamında 6. böl-
gede ve en avantajlı iller ara-
sında yer alan Şanlıurfa İkinci
Organize Sanayi Bölgesi içinde,
Türkiye hazır giyim ve konfek-
siyon sektörü olarak hayata ge-
çirilecek olan ve yaklaşık 3 bin
kişiye istihdam sağlaması plan-
lanan sektörel bazda ilk örnek
kümelenme projesi olacak Ha-
zır Giyim Organize Sanayi Böl-
gesi’nde (HOSAB) yatırım yap-

mak isteyen Hazır Giyim ve
Konfeksiyon firmalarına altyapı
katılım payı alınmaksızın yer
tahsis ediliyor.

Fabrikaların yanı sıra
sosyal donatı alanları ve
finans modeli ile de
avantajlar sunuyor

HOSAB, teşvik yasası avan-
tajları beraberinde kümelenme
mantığı içinde ihracatımızın
ilklerine imza atan hazırgiyim
ve konfeksiyon sektörüne yakı-
şır bir şekilde tasarlanmış olup,
bu proje ile sektörün tüm bile-
şenlerinin yanı sıra sosyal do-
natı alanlarını da içerecek ve
çalışmaları devam eden finans
modeli ile yatırımcılar kira öder
gibi üretim tesisi sahibi olabile-
cekler.

Ayrıca, bölgede ihtiyaç du-
yulan iş gücü ve işgücünün
eğitimi, ilgili Bakanlıklar, Valilik,
Belediye Başkanlığı, İŞKUR, 
Ticaret ve Sanayi Odası, Orga-
nize Sanayi Bölgesi Yönetimi
gibi bölgenin resmi ve sivil
toplum kuruluşlarının desteği
ve çabası ile sağlanacak. İHKİB
Başkanı Hikmet Tanrıverdi,
imza töreninde 100’ün üzerin-
de firmanın Şanlıurfa HOSAB’a
taşınmasını beklediklerini kay-
detmişti.
(İHKİB)

38

Şanlıurfa HOSAB Projesi: 
Sektörün ilgisini Yeni Teşvikler
ile bölgeye çekiyor
YENİ TEŞVİK YASASI AVANTAJLARINDAN SEKTÖRÜ YARARLANDIRMAK ÜZERE NİSAN AYINDA
ÇALIŞMA BAKANI FARUK ÇELİK’İN DE KATILIMIYLA ÇIRAĞAN SARAYI’NDA YAPILAN İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜYLE BAŞLATILAN  ŞANLIURFA HAZIR GİYİM ORGANİZE BÖLGESİ (HOSAB) PROJE-
Sİ, HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN KÜME-
LENME MODELİ İLE ŞANLIURFA’DA YATIRIM YAPMASINI SAĞLAYACAK.
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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, tüm çorap firmalarına 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 

Cumhuriyet Cad. Terazidere Mah.
Güneș Plaza No:1 Bayrampașa / İstanbul 
Tel: 0(212) 493 23 95 - Fax: 0(212) 493 23 96 
www.sanliiplik.com
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Rusya, Afrika, Asya ve
Ortadoğu ihracatı-
nın kendilerine

özgü yapısı ile Batı pazarından
farklı olması, bu pazarlarda yer
edinmek isteyen sektörlerin
uyuma yönelik çalışmalarını art-
tırmıştır.

Bu gelişmeler ışığında ürün
çeşitliliği arttırılmış, satış ve pa-
zarlama yöntemleri yeni bölge-
lere göre yeniden şekillendiril-
miştir. Ürünlerin öncelikle
"Türk" olmasından dolayı tercih
edilmesi ile birlikte, "marka" ve
"tasarım" ürünlerin ön plana çı-
kıyor olması da, satışta "katma
değerli" döneme geçildiğini
göstermektedir.  

Şanlıurfa’daki potansi-
yelin  göstergeleri

Son aylarda Güneydoğu ve
GAP illerimize artan ilgi sadece
turizm alanında değil, aynı za-
manda ticari potansiyeli ile de
dikkat çekmektedir. Gaziantep
gibi sanayisi ile gelişmiş illerimi-
zin yanında, gelişme potansiyeli
yüksek Adıyaman ve özellikle
de 6. teşvik bölgesinde bulunan
Şanlıurfa ilimiz dikkat çekmek-
tedir. Şaşırtıcı şekilde, iki milyo-
na yakın nüfusunun yaş ortala-
masının 18’lerde olması, gele-
cekte önemli bir potansiyelinin
olduğunu gösteren önemli işa-
retlerden sadece biridir. Dünya-
da eşsiz turizm potansiyeli, kül-

türel yapısı ve dillere destan
mutfağı ise bölgenin cazibesini
artırmaktadır. Dikkat çeken baş-
ka bir nokta ise, konum itibariy-
le Bağdat'a İstanbul'dan daha
yakın olmasıdır. 10 milyonun
üzerindeki tüketici ile 600 mil-
yar USD civarında ekonomik
büyüklükten bahsettiğimiz Şan-
lıurfa ilimiz, önemli bir coğraf-
yanın merkezinde bulunuyor.

Anadolu’nun batısında kü-
melenmiş tekstil ve hazır giyim
sektörünü güneydoğu bölgele-
rimize taşıma projeleri uzun yıl-

lardır tartışılmakta ve tartışılma-
ya devam etmektedir. Sanayici-
lerimiz, cazip yatırım ve üretim
imkanlarına karşın, tesislerini
bir günden diğer güne, organi-
ze sanayi altyapıları ile 6. teşvik
bölgesinde bulunan bu belde-
lere taşımaları pek mümkün ol-
mayabilir. Üretim veya pazarla-
ma faaliyetlerinde bulunan fir-
maların her biri farklı modeller-
de bölgede yer alma şansı var.
Buna bir "geçiş" ya da "taşınma"
adı verilmesi, sanayici için sayı-
sız soruları akla getirmesinden

dolayı, yüksek risk algısı oluştu-
ruyor. Bunun yerine mevcut
bölgede varlığının yanısıra, ge-
leceğin potansiyel fırsatı olarak
ele alıp, bu bölgede varlık oluş-
turmanın muhtemel avantajları
dahilinde, her firmanın "pazar"
geliştirme stratejisi olarak ele al-
ması daha rasyonel bir yaklaşım
olacaktır. Nitekim batılı ülkele-
rin gelişmekte olan ülkelerde
yatırım yapmalarının tek sebebi
ucuz üretim gücü değil, geliş-
mekte olan ekonomilerin, geliş-
tikleri bölge çevresinde dina-
mik bir pazar oluşturmasıdır.

Türkiye Moda ve Hazır Gi-
yim Federasyonu olarak bölge-
nin sanayi potansiyeli ile kültü-
rel potansiyelini harmanlayarak
oluşturduğu etkinlik program-
ları, sadece bölge halkına ümit
vermekle kalmıyor, aynı zaman-
da "batılı" yatırımcınında bu
bölgeye dikkatini çekme konu-
sunda bir "model" oluşturuyor.
Bölge ile temasların sıcak tutul-
ması ile atılacak her adım, ülke-
mizin batısı ile doğusunun bu-
luşmasını ve çok yakın tarihler-
de de kaynaşmasını sağlayacak-
tır. Bölge insanının yıllardır öz-
gürlüklerini ve refahını engelle-
yen terör olaylarının son bulma-
sı, yapılan bu çalışmaları sadece
ekonomik açıdan değerlendir-
menin yanısıra,  bir "Sevgi" ve
"Barış" projesi olarak görmemiz
gerektiğini gösteriyor. 

ÜLKEMİZİN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ, 40 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HACMİ İLE BİRLİKTE
5 MİLYON CİVARINDA KİŞİYE ÜRETİM İÇİNDE İSTİHDAM SAĞLAMAKTADIR. ÖZELLİKLE SON 10 YIL
İÇİNDE GELİŞMİŞ BATI ÜLKELERİNİN DIŞINDA KALAN BÖLGELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONU-
CUNDA, TEKSTİL VE HAZIR GİYİM PAZARIMIZ ARTMIŞ VE DÜNYA EKONOMİSİNDE ZAMAN ZAMAN
KENDİNİ GÖSTEREN "DARALMALAR" DAN DAHA AZ ETKİLENİR HALE GELMİŞTİR. 

İsa Dal
TMHGF Yönetim
Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve
Denizli Tekstil ve
Giyim Sanayicileri
Derneği (DETGİS)
Başkanı

Güneydoğu Anadolu: 
Üretim ve Pazarlama Üssü
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Kanun metnine
www.resmigazete.g
ov.tr/eski-

ler/2012/06/20120630-1.htm
adresinden ulaşabilirsiniz. Ko-
nunun kapsamlı olması bakı-
mından 3 bölümde ele alacağız.
Birinci bölümde genel açıkla-
maların yanı sıra Kanunun ama-
cından, kapsamından istisnalar-
dan, işyerlerinin tehlikeliliğe
göre sınıflandırılmasından ve iş-
verenin genel yükümlülüklerin-
den söz edeceğiz.

İkinci kısım Risk analizi, iş-
verenin özel yükümlülükleri ve
çalışanların haklarından oluşa-
caktır.

Üçüncü kısımda da sağlık
ve güvenlik işaretleri, işin dur-
durulması ve işyerlerinde dene-
timlerde istenecek veya hazır
bulundurulması gerekecek bel-
geler anlatılacaktır.

Genel olarak
➢ 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Güvenliği Kanunu, 20 Haziran
2012 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde kabul edile-
rek, 22.06.2012 tarihinde Cum-
hurbaşkanlığı onayına sunul-
muş ve 30 Haziran 2012 tarihin-

de Resmi Gazetede yayımlan-
mıştır. 

➢ 4857 sayılı İş Kanunun
5. bölümünde  ( Mad. 77 – 90)
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
hükümler yürürlükten kal -
dırılmış, 6331 Sayılı  Kanun
ile İş Sağlığı ve Güvenliği,
ABD, İsveç, Finlandiya gibi
gelişmiş ülkelerde olduğu

üzere ayrı bir Kanun ile
düzenlenmiştir.

➢ İş sağlığı ve güvenliği tıp
ve mühendislik bilimleriyle
bağlantılı multidisipliner bir
alandır. İşverenlerin hukuki yü-
kümlülüklerinin yanında işin
yürütüm şartları sebebiyle do-
ğacak tehlikelere ve meydana
gelebilecek iş kazası ve meslek

hastalıklarının önlenmesi ama-
cıyla alınacak tedbirlere dair sis-
temli konular bu Kanun içerisin-
de yer almaktadır.

Kanunun amacı
İşyerlerinde iş sağlığı ve

güvenliğinin sağlanması ve
mevcut şartların iyileştirilmesi
Kanunun en temel amaçların-

BU YAZI DİZİMİZDE 6331 SAYILI KANUN İLE YENİDEN DÜZENLENEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜ-
VENLİĞİ KANUNUNUN İŞVERENLERE NELER GETİRDİĞİ VE İŞVERENLERE HANGİ YENİ YÜ-
KÜMLÜLÜKLER DÜZENLENDİĞİNİ İŞLEYECEĞİZ. 

20.06.2012 Tarihli 6331 Sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
gereğince işverene getirilen
yükümlülükler - Kısım 1

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.

Dr. jur. Mehmet Köksal 1

mkoksal@koksal.av.tr
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dan biridir. Bildiğiniz gibi Türki-
ye’de hem sigortalılık bakımın-
dan hem de iş şartları
bakımından işyerlerinde so-
runlar vardır. İş kazaları bakı-
mından da en fazla iş kazası
olan ülkelerden biriyiz. İş sağ-
lığı ve güvenliğinin sağlanabil-
mesi için İşveren ve
Çalışanların hak ve yükümlü-
lüklerinin düzenlenmesi bir zo-
runluluk halini almıştı. Bu
bakımdan, çalışma hayatında
çok önemli değişiklikler yapa-
cak olan bu kanunla, çalışma
ve iş hayatına yeni bazı önemli
kavramlar girmiş, işverenlere
ve çalışanlara da yeni bazı yü-
kümlülükler getirilmiştir. Konu-
nun daha iyi anlaşılması
bakımından aşağıda bazı ista-
tistiki bilgilere yer vermek isti-
yorum. Hem sigortalı
sayılarının bilinmesinde hem
kayıt dışılık oranlarının göz
önünde bulundurulmasında
hem de iş kazaları bakımından
sayıların tespitinde ve diğer ül-
kelerle karşılaştırılmasında Ka-
nunun amacını ve çıkış
şartlarını anlamak bakımından
fayda vardır. 

Kanun işyerlerinde
belirli kuralların ve iş
güvenliği kültürünün
oturması bakımından
önemli bir rol oynayacak

İş kazaları ile ilgili istatik-
lere baktığımızda iş sağlığı ve
güvenliği konusunda önlem
alınması ve düzenleme yapıl-
ması bir zorunluluk haline gel-
mişti. Bu bakımdan, Kanun
işyerlerinde belirli kuralların ve
iş güvenliği kültürünün otur-
ması bakımından önemli bir
rol oynayacaktır.

Kanunun yürürlük tarihi
Kanun bazı maddelerinin

önem sırasına ve uygulanma-
daki öncelik sırasına göre mad-
deler ve konular bakımından

farklı yürürlük tarihleri öngör-
mektedir. Buna göre;
➢ Kanunun 6., 7. ve 8. Madde-

leri (İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetleri - İş Sağlığı ve Gü-
venliği Hizmetlerinin Des-
teklenmesi – İş yeri
Hekimleri ve İş Güvenliği Uz-
manları)(17.07.2013 tarihli
5495 Sayılı Kanun ile yeni-
den düzenlenmiş, iş yeri he-
kimi ve iş sağlığı ve
güvenliği uzmanlarının çalış-
tırılması yükümlülüğünde
erteleme yapılmıştır).

a- Kamu kurumları ile az tehli-
keli  (C) ve 50’den az çalışanı
olan iş yerleri bakımından
01.07.2016,

b-Tehlikeli (A), çok tehlikeli (B)
ve 50’den az çalışanı olan iş
yerleri bakımından
01.01.2014,

c- Diğer işyerleri için (Tehlike
kategorisine bakılmaksızın
50’den fazla işçi çalıştıran iş
yerleri) 01.01.2013 tarihin-
den itibaren yürürlüğe gire-
cektir.

➢ Kanunun 9.,31.,33.,34.,35.,36.
ve 38inci maddeleri yayım
tarihinde,

➢ Diğer maddeler 01.01.2013
tarihinde yürürlüğe girecek-
tir, diğer bir deyişle yürür-
lüğe girmiştir.

➢ Aynı işverenin birden fazla iş
yerinin olması halinde, iş
sağlığı ve güvenliği yüküm-
lülükleri açısından her bir iş
yerinin ayrı ayrı değerlendi-
rilmesi gerekmektedir.

Kanunun kapsamı ve 
istisnalar (Kapsam dışı
işyerleri)

6331 Sayılı Kanun, kamu ve
özel sektör ayrımı yapılmaksı-
zın, sadece 1 işçinin dahi çalış-
tığı tüm işyerlerine ve bu
işyerlerinin işverenleri ile işve-
ren vekillerine, çırak ve stajyer-
ler de dâhil olmak üzere tüm
çalışanlarına, faaliyet konula-

43
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rına bakılmaksızın uygulanır.
Ancak, aşağıdaki yerlerde bu
Kanun hükümleri uygulanma-
yacaktır:
➢ TSK, genel kolluk kuvvetleri

ve MİT Müsteşarlığının faali-
yetleri

➢ Afet ve acil durum faaliyet-
leri

➢ Ev hizmetleri
➢ Çalışan istihdam etmeksi -

zin kendi nam ve hesabına
mal ve hizmet üretimi ya-
panlar

➢ Hükümlü ve tutuklulara yö-
nelik meslek edindirme faali-
yetleri

Kanunun kapsamı tam ve
net bir şekilde belirtilmiştir. İş
Kanunu’nun 4. maddesi uya-
rınca bazı işler İş Kanunu’nun
kapsamı dışında bırakılmış olsa
da, bu işlerde çalışan işçiler
için, 6331 Sayılı Kanun uygu-
lama alanı bulacaktır.

Çalışan istihdam etmeksi-
zin kendi nam ve hesabına mal
ve hizmet üretimi yapan işyer-
leri dışında, iş yerlerinde çalı-
şan kişi sayısı önem arz etme-
mektedir. 

Kanun, pek çok temel alanı
yönetmeliklere bırakmıştır. Böy-
lece bu alanların kuralları ve

usul ve yöntemleri Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş-
lemleriyle belirlenecektir.

İşvererenin genel 
yükümlülükleri

İşverenin genel yükümlü-
lükleri Kanunun 4. madde-
sinde düzenlenmiştir.
Yukarıdaki anlatımlardan da
anlaşılacağı üzere aşağıda an-
latılacak bu yükümlülükler Ka-
nunun yayımı tarihinden
itibaren yürürlüğe girmişlerdir.
Bu madde hükmü incelendi-
ğinde işverenler için şu genel
yükümlülüklerin getirilmiş ol-
duğunu görüyoruz:
1. Mesleki risklerin 

önlenmesi, 
2. Eğitim ve bilgi verilmesi

dâhil her türlü tedbirin alın-
ması, 

3. İş organizasyonunun yapıl-
ması, gerekli araç ve gereçle-
rin sağlanması, 

4. Sağlık ve güvenlik tedbirleri-
nin değişen şartlara uygun
hale getirilmesi ve mevcut
durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapmak, 

5. İşyerinde alınan iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerine uyu-
lup uyulmadığının izlenmesi,
denetlenmesi ve uygunsuz-
lukların giderilmesi, 

6. Risk değerlendirmesi yap-
mak veya yaptırmak, 

7. Çalışana görev verirken, çalı-
şanın sağlık ve güvenlik yö-

Toplam Sigortalı İşçi Sayısı

İş Kazası Sayıları

31.000.000   

323.000   

İngiltere

37.000.000   

919.025   

Almanya

4.000.000   

270.000   

İsviçre

125.000.000   

3.000.000   

ABD

12.500.000   

74.871   

Türkiye

İş Kazaları Karşılaştırmalı Tablosu

İşveren söz ko-
nusu yükümlü-
lükleri yerine
getirmek için or-
taya çıkacak ma-
liyetleri işçilere
yansıtamaz!!!”
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nünden işe uygunluğunu
değerlendirmek, 

8. Yeterli bilgi ve talimat veri-
lenler dışındaki çalışanların
hayati ve özel tehlike bulu-
nan yerlere girmemesi için
gerekli tedbirleri almak.

İşveren söz konusu yüküm-
lülükleri yerine getirmek için
ortaya çıkacak maliyetleri işçi-
lere yansıtamaz!!!

İşverenin, söz konusu hiz-
metleri üçüncü kişiler aracılığı
ile yerine getirmesi, kendi so-
rumluluğunu ortadan kaldır-
maz!!!

Çalışanların iş sağlığı ve gü-
venliği alanındaki yükümlülük-
leri, işverenin sorumluluklarını
etkilemez. İşverenin iş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin gerekli
araç ve gereçleri eksiksiz olarak
bulundurması sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.

6331 Sayılı Kanunun 5.
Maddesinde de işverenlerin iş
güvenliği bakımından ortaya
çıkabilecek risklerden korunma
konusunda alacağı önlemlerde
geçerli olacak ilkeleri yani bir
bakıma işverenlerin iş güven-

liği konusundaki davranış bi-
çimlerini düzenlemiştir. Buna
göre risklerden korunma ilke-
leri
• Risk yaratacak durumlardan

kaçınmak,
• Kaçınılması mümkün olma-

yan riskleri analiz etmek,
• Risklerle kaynağında müca-

dele etmek,
• İşin kişilere ve şartlara uygun

hale getirilmesini sağlamak,
• Teknik gelişmelere uyum

sağlamak,
• Tehlikenin derecesini azalt-

mak ya da sıfırlamak,
• Toplu korunma tedbirlerine

ağırlık vermek,
• Çalışanları uygun talimat-

larla yönlendirmektir.

Tehlike sınıfları
6331 Sayılı Kanunda iş 

yerlerinin tehlike sınıflarına
göre ayrımı korunmuş ve teh-
like sınıfları somut olarak Ka-
nunda tanımlanmıştır. İş yerleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından kısa 
vadeli sigorta kolları prim 
oranı da dikkate alınmak sure-
tiyle;

• Az tehlikeli - C
• Tehlikeli - B
• Çok tehlikeli –A olarak sınıf-

landırılmıştır (Mad.9)
6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-

venliği Kanunu’nun 9. Maddesi
uyarınca, iş yerlerinin iş sağlığı
ve güvenliği açısından yer al-
dığı tehlike sınıfları «İş Sağlığı
ve Güvenliğine ilişkin İş yeri
Tehlike Sınıfları Tebliğ» ekinde
yer alan Ek.1’de «İşyeri Tehlike
Sınıfları Listesi belirtilmiştir.»

(http://www.resmigazete.g
ov.tr/eskiler/2012/12/2012122
6-11.htm)

Tablo ile yaklaşık 3.000 faa-
liyet sınıflandırılmıştır. Tehlike
sınıfları belirlenirken bazı öl-
çütler getirilmiştir:
• Tehlike sınıfının tespitinde

bir iş yerinde yürütülen asıl
işin tehlike sınıfı dikkate alın-
maktadır.

• Asıl işin ne olduğu konu-
sunda tereddüt oluyorsa, iş-
yerinin kuruluş amacına
bakılır.

• İşyerinden birden çok asıl iş
tanımına uygun faaliyet yü-
rütülmekte ise bu işlerden
tehlike sınıfı yüksek olan iş
esas alınır.

İşyeri tehlike sınıfına yapı-
lan itirazlar Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca değer-
lendirilir. Bu tespitler bakımın-
dan birkaç örnek verecek
olursak;

ÇOK TEHLİKELİ (A):
Madencilik ve taş ocakçılığı,

Diş laboratuvarı faaliyetleri,
Nükleer reaktörlerin bakım ve
onarımı, Elektrik enerjisinin ile-
timi, Suyun toplanması, arıtıl-
ması ve dağıtılması faaliyetleri,
İkamet amaçlı binaların inşaatı,
Duvarcılık ve tuğla örme işleri.

TEHLİKELİ  (B):
Kümes hayvanlarının yetiş-

tirilmesi, Arıcılık, bal ve bal
mumu üretimi, Deniz ve kıyı su-

larında yapılan balıkçılık ,Pata-
tes işlenmesi ve saklanması,
Motorlu kara taşıtlarının genel
bakım ve onarım hizmetleri, Ka-
rayolu ile şehir içi, şehir dışı ve
uluslararası yük taşımacılığı.

AZ TEHLİKELİ (C): 
Doğal veya sunni maden

suyu imalatı, Alkollü içeceklerin
toptan ticareti, Taksi ile yolcu ta-
şımacılığı, Finansal hizmet faali-
yetleri, Hukuk danışmanlığı ve
temsil faaliyetleri

Genel yükümlülükler
kapsamında 
işverenlerin 1 Ocak 2013
tarihinden itibaren 
getirmekle yükümlü 
oldukları işler şunlardır:
1) RİSK DEĞERLENDİRMESİ

yapmak veya yaptırmak
2) ACİL DURUM planı yapmak
3) Çalışanlara İŞ SAĞLIĞI VE

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ verilmesi
4) Tehlikeli ve çok tehlikeli iş-

lerde çalışanlara MESLEKİ
EĞİTİM verilmesi

5) İLK YARDIM EĞİTİMLERİ ve
sertifikası

6) YANGIN EĞİTİMLERİ ve Serti-
fikası

7) 50 veya daha fazla çalışanı
olan işyerlerinde İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ KURULU ku-
rulması

8) ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ atan-
ması/seçilmesi

9) İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELE-
RİNİN temini ve kullandırıl-
ması

10)  ONAYLI DEFTERLERİN tutul-
ması

11)  KAZAN, BASINÇLI KAPLAR,
ELEKTRİKLİ ALETLER, JENE-
RATÖR KONTROL ve belge-
lendirmelerinin yapılması

12)  ORTAM ÖLÇÜMLERİNİN
yaptırılması, 

13)  İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVEN-
LİĞİ UZAMANI çalıştırılması
veya OSGB’lerden hizmet
alınması.  (Devam edecek)

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanın-
daki yükümlülükleri, işverenin sorumlu-
luklarını etkilemez. İşverenin iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin gerekli araç ve gereç-
leri eksiksiz olarak bulundurması sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz”
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Çalışan ve kurum odaklı 
iş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sistemini kurmak - II

Sosyal Güvenlik Ku-
rumu istatistiklerine
göre 2010 yılında

meydana gelen iş kazalarının
%79.2 si KOBİ'lerde, yüzde
56,3'ü 1 ile 49 kişi arası sigortalı
çalıştıran işletmelerde yaşan-
mış. Yani orta ve küçük işletme-
lerde iş güvenliği yok veya az.
Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt-
larına göre; 2012 yılında 74.871
iş kazası meydana gelmiş, bu
kazalarda toplam 744 vatanda-
şımız hayatını kaybetmiş. 

Bir yılda terörde kaybettiği-
mizden daha çok insanımızı iş
kazalarında kaybetmişiz. İş ka-
zaları nedeniyle 1,6 milyon gün
üretim yapılmamış ve bu günler
için üretim yapılmadan ücret
ödenmiş. 

İş kazaları istatistikle-
rinde Avrupa’da ilk sırayı,
dünyada ise 3. sırayı almakta-
yız. Bunlar kayıtlara geçen ra-
kamların istatistiği, ya kayıt
dışılar? 

Oysa iş kazalarının yüzde
98’i, meslek hastalıklarının ise
tamamı önlenebilir. Yeter ki ge-
rekli tedbirler alınmış olsun. Or-
tak Sağlık ve Güvenlik Birimi ku-
rucu-yöneticisi ve İşyeri Hekimi
olarak hem istihdam sağlayan
hem de çalışan olduğumdan
akıllarda bazı sorular olduğu-
nun farkındayım. Aşağıda karşı-
laştığımız bazı soruları yanıtla-

yarak yeni yaklaşımla kurulmak
istenen risk bazlı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi ko-
nusunu işleyeceğim.

“Risk değerlendirmesini
yaptım / yaptırdım, denetime
geldiklerinde gösteririm”
üzerime düşen görevim bit-
medi mi?

Hazırlanan doküman sa-
dece yol gösterir, esas olan
orada belirtilenlere karşı hangi
önlemlerin planlandığı ve uy-
gulandığıdır. Bilimsel metot-

larla, kurum odaklı ve risk de-
ğerlendirme ekibiyle oluşturu-
lan bu doküman İşverenin iş
sağlığı ve güvenliği konusunda
eksiklerini fark edip gidermesi,
önceliklerini belirlemesi için bir
rehber olacaktır. Yoksa bir kağıt
parçasından öteye gitmez. Ör-
neğin fotoğraftaki KİLİTLENMİŞ
YANGIN DOLABI kim tarafından,
hangi amaçla kilitlendi, kaç kişi
burada yangın çıktığında “yan-
gın hortumunun nasıl kullanıla-
bileceğini” düşündü? Riskler sa-
dece yazılmamalı, giderilmeli,

izlenmeli ve yönetilmelidir.
Risk değerlendirmesi konu-

sunda çalışan temsilcisi bilgi-
lendirilmelidir. Ayrıca aynı yerde
başka işveren faaliyette bulunu-
yor ise ayrı olarak yaptırılan risk
değerlendirmeleri ile ilgili bir-
birlerine bilgi vermelidir.

Eğitimler çok uzun, üre-
timi aksatıyor. Kısa kesemez
miyiz?

Çalışanların İş Sağlığı ve Gü-
venliği Eğitimlerinin Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik’ te

ÜLKEMİZDE BİR MİLYON 700 BİN CİVARINDA İŞ YERİ VAR. İŞYERLERİNİN %99.8'İNİ, 1-249 ÇALIŞAN
İSTİHDAM EDEN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) OLUŞTURMAKTA VE ÇALI-
ŞANLARIN %83.8'İ BU İŞYERLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEKTE. MAALESEF  GÜNDE  ORTALAMA 172
İŞ KAZASI OLMAKTA VE 4 KİŞİ HAYATINI YİTİRİRKEN, 6 KİŞİ SÜREKLİ İŞ GÖRMEZ HALE GELMEKTE. 

Dr. Sema Sengez
Can OSGB Genel Müdürü
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eğitim süreleri, konuları ve eği-
tim vereceklerin yetkinlikleri
belirtilmiş olup, çalışanların
yaptıkları işe uygun eğitim bel-
gelerinin denetimde gösteril-
mek üzere özlük dosyalarında
bulundurulması gerekmektedir.
Firmanızda görev yapan İşyeri
Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı
“Yıllık Eğitim Planı” hazırlayarak
sizin onayınıza sunacak ve onay
vermeniz durumunda uygula-
maya koyacaktır.

Can Akademi profesyonel-
leri tüm çalışmalarında İşvere-
nin görüşünü alarak üretimi ak-
satmayacak şekilde planlama
yapmayı esas almaktadır.

İşe alırken sağlık rapo-
runu kim versin, hangi tetkik-
leri isteyelim?

İşveren çalışana görev verir-
ken, çalışanın sağlık ve güvenlik
yönünden işe uygunluğunu
göz önüne almakla yükümlü-
dür. İşyeri Hekiminiz varsa işe
giriş muayenelerini yapmak İş-
yeri Hekiminizin görevleri ara-
sındadır. Çalışanın yapacağı işe
ve sağlık durumuna göre hangi
tetkikleri isteyeceğine İşyeri He-
kimi karar verir. Az tehlikeli sı-

nıfta iseniz, çalışan sayınız 50
den az ve İşyeri Hekiminiz yok
ise yetkili Ortak Sağlık Güvenlik
Birimi hekimleri veya kamu ku-
rumlarından, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın belirle-
diği formatta, İşe Giriş / Periyo-
dik Muayene Formu ile kayıt al-
tına alınmış hekim raporu
aldırmak yeterli olacaktır.

Yasal periyot olan çok tehli-
keli işyerlerinde yılda bir, tehli-
keli işyerlerinde 3 yılda bir, az
tehlikeli işyerlerine 5 yılda bir
muayenelerin tekrarlanması,
çalışılan bölümün risklerine
göre gerekli tetkiklerin yaptırıl-
ması için rehberlik etmek,  yo-
rumlamak ve gerekiyor ise yet-
kili sağlık kurumlarına sevk
etmekte İşyeri Hekiminin gö-
revlerindendir. Çalışanların sağ-
lık durumlarına göre daha kısa
aralıklarla izlem yapmaya İşyeri
Hekimi karar verebilir. Muaye-
neler konusunda çalışanlar bil-
gilendirilmeli ve rızası alınmalı-
dır. 

Çalışanlara hangi hallerde
sağlık muayeneleri yapılır?

İşe girişlerde, iş değişikli-
ğinde, iş kazası, meslek hastalığı

veya sağlık nedeniyle tekrarla-
nan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep et-
meleri hâlinde ve Bakanlıkça
belirlenen düzenli aralıklarla
sağlık muayeneleri yapılır.

Neden İş Güvenliği Uz-
manı olmalı, benim işimi ben-
den daha mı iyi biliyor?

İş Güvenliği Uzmanları Ba-
kanlıkça belirlenmiş meslek
gruplarının İş Sağlığı ve Güven-
liği ile ilgili özel eğitim almaları,
yapılan merkezi sınavda en az
% 70 başarı sağlamaları ve Ba-
kanlık tarafından yetkilendiril-
meleri ile göreve başlamaktadır.
İşveren adına çalışma orta-
mında gözetim yaparak çalışan-
ların davranışlarını izlemekte
hem de risklerin yönetilme-
sinde rehber olarak yapılması
gerekenlerin planlanmasına
katkıda bulunmaktadır.

Üretim bileşenlerinden in-
san, enerji ve makinenin
uyumu, insana uygun iş, üretim
sürecine uygun enerji, güvenle
çalışan makineler üretimin ga-
rantisidir. İş sağlığı ve güvenli-
ğini sağlamak için bu paramet-
reler sürekli izlenmelidir. İşyeri

Hekimleri ve İş Güvenliği Uz-
manları Yıllık Çalışma Planı ve
Yıllık Değerlendirme Raporları
ile bu sürecin nasıl yönetildiğini
kayıt altına almaktadırlar.

Kişisel Koruyucu Dona-
nımlar (KKD) neler olmalı? Ve-
riyoruz, kullanmıyorlar, ne
yapabiliriz?

Kişisel Koruyucu Donanım-
lar işyerlerinde çalışanların risk-
lerini gidermek için başka yön-
temler bulunamaz ise tercih
edilecek donatılardır. Çünkü bir
insanın yüzüne, koluna, eline,
kulağına taktırdığınız her fazla-
lık hareket serbestliğini kısıtla-
yarak çalışma verimini etkileye-
cek, yeni sorunlarla mücadeleyi
getirecektir. Esas olan tehlike-
nin kaynağından yok edilmesi-
dir. Eğer tehlikenin çalışan üze-
rindeki etkilerini başka
yöntemlerle yok edemiyorsak o
zaman KKD ler çözüm olmakta-
dır.

Çalışanlara uygun kayıtlarla
ve bilgilendirmeyle teslim edi-

Fotoğraftaki KİLİTLENMİŞ
YANGIN DOLABI kim
tarafından, hangi amaçla
kilitlendi, kaç kişi burada
yangın çıktığında “yangın
hortumunun nasıl
kullanılabileceğini”
düşündü?
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len KKD lerin kullanılmaması,” iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerine
uyulmaması” anlamına gelir ki
İşverenin disiplin cezası verme
hatta tekrarlanan uygunsuzluk-
larda “haklı gerekçelerle iş ak-
dinin sonlandırılması” gerekçe-
lerinden biridir.

Ben bu işlere zaman ayı-
ramam, İşveren adına İSG ko-
nusunda yetkilendirilmiş ki-
şilerin sorumluluğu nedir?

İşveren adına hareket
eden, işin ve işyerinin yöneti-
minde görev alan işveren vekil-
leri, Kanunun uygulanması ba-
kımından işveren sayılır. Kısaca
aldığı kararlardan sorumludur.

İş kazası ve meslek hasta-
lıklarını nasıl bildireceğim?

İş kazaları, meslek hastalık-
ları, kazadan veya bildirilen
meslek hastalıklarını öğrendik-
ten sonraki üç iş günü içinde
Sosyal Güvenlik Kurumu’na on-
line olarak bildirmelidir. Bu bil-
dirimleri sağlık kurumları da
ayrıca yapmaktadır. 

Tespit ve öneri defteri ne-
dir?

İş sağlığı ve Güvenliği ko-
nusunda saha ve uygulama-
larda saptanan bulguların kayıt
altına alındığı, yasal olarak tüm
işyerlerinde bulundurulması
gereken her sayfası onaylatıl-
mış defterdir. Her sayfa 3 oto-
kopili yapraktan oluşur. Birer
nüshası İş Güvenliği Uzmanı ve
İşyeri Hekiminde, bir nüshası
İşveren tarafından işyerlerinde
muhafaza edilir. 

MSDS Formu nedir?
MSDS veya Türkçe adıyla

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
kimyasal maddelerin üretimin-
den son kullanımına kadar sağ-
lık ve güvenlik, nakil, saklanma
gibi konularda bilgilerin yer al-
dığı uluslararası standart for-
matında hazırlanmış belgeler-
dir. Kimyasalların güvenli
kullanımı ve istenmeyen maru-
ziyet gibi durumlarda nelerin
yapılacağı bu formda belirtil-
mektedir.

Satın Alma sırasında kimya-
sal ile birlikte bu formun da
“kullanılacağı ülkenin dilinde”
teslim edilmesi  üretici firma-
nın yükümlülükleri arasındadır.
Kimyasal Envanteri ve Mal-

zeme Güvenlik Bilgi Formları
“kimyasal risk değerlendirmesi”
yapılabilmesi için gereklidir.

Çalışanın sorumlulukları
var mı?

Çalışanlar, iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili aldıkları eğitim
ve işverenin bu konudaki tali-
matları doğrultusunda, kendi-
leri ile hareketlerinden veya
yaptıkları işten etkilenen diğer
çalışanların, sağlık ve güvenlik-
lerini tehlikeye düşürmemekle
yükümlüdür.

Teftişe yetkili makam
tarafından işyerinde tespit edi-
len noksanlık ve mevzuata ay-
kırılıkların giderilmesi konu-
sunda, işveren ve çalışan
temsilcisi ile iş birliği yapmak
ta çalışanların yükümlülükleri
arasındadır.

Ancak,  çalışanların iş sağ-
lığı ve güvenliği alanındaki yü-
kümlülükleri, işyeri dışındaki
uzman kişi ve kuruluşlardan
hizmet alınması, işverenin so-
rumluluklarını ortadan kaldır-
maz.

Çalışanların hayati tehlike
oluşturabilecek tehlike kayna-
ğını ilgililere bildirmelerine

rağmen tedbir alınmaması du-
rumunda iş akdini haklı neden-
lerle sonlandırma yetkisi de
vardır.

Üretken insan bizim için ne
kadar değerli ise onun çalışma
koşullarının düzeltilmesi, sağlı-
ğını korumaya yönelik önlem-
lerin alınması o kadar önem
arz etmektedir. Bir insanın
üretken yaşa gelene kadar aile-
lerin ve devletin ona yaptığı
yatırımı düşündüğümüzde bu-
nun verim olarak geri dönmesi
ancak kaliteli ve uzun yaşaması
ile sağlanacaktır. Her çalışanın
arkasında O’nun ekmeğini yi-
yen bir grup vardır, yatırımcıla-
rımız ve çalışanlarımız sadece
üreterek değil, geleceğin üre-
tici gücünü yetiştirerek de ülke
ekonomisine katkı sağlamakta-
dır.

6331 sayılı Kanun ile Devle-
tin İSG alanında mevzuat –
denetleme – yaptırım uygu-
lama esasları belirlenmiştir.
Yeni İSG Kanunu önleyici ted-
birlerin esas alındığı, sistemin
sürekli izlendiği ve sürekli iyi-
leştirmelerin planlandığı,
sürece tüm katılanların görüş-
lerinin alındığı, her bir üretim
alanının kendine özel dinamik-
leri göz önüne alınarak
çalışanların güvenli ve sağlıklı
ortamda görev yapmalarının
hedeflendiği bir anlayıştır.
Bugün maliyet gibi görünen
bu çalışmalar, gelecekte kuru-
mun imajını yükselterek ayakta
kalmasına katkı sağlayan,
kurumsal kültürü oluşturan ve
kurumsal bağlılığı artıran yön-
leriyle özümsenmiş olacaktır.
Amaç denetimlerden cezasız
geçmek değil, çalışan insan ve
kurum odaklı olarak İSG yöne-
tim sistemini kurmaktır.

Yapılacak çalışmalara
işveren, yönetici  ve çalışanla-
rın katkı sağlaması umuduyla
iş kazasız, sağlıklı günler dile-
rim.
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Candostu, firmalarda organ 
bağışını anlatmaya devam ediyor

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (TMHGF)
sosyal sorumluluk projesi “Candostu Organ Bağışına Evet
Platformu”, toplumda organ bağışı konusunda dolaşan

yanlış bilgileri gidermek ve farkındalık yaratarak kadavradan organ
bağışı oranlarını artırmak amacıyla toplantılarını sürdürüyor. Bu
amaçla Candostu, Kasım ayında iki toplantı gerçekleştirdi. 

CLK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürlüğü
Taksim’deki eski adı Boğaziçi Elektrik, yeni adı CLK Boğaziçi Elek-

trik firmasının genel müdürlüğünde Candostu bilgilendirme top-
lantısı yapıldı. TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, Yönetim Kurulu Üye-
si Esin Arıcan ve Ali Bozkan katıldı. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları
Koordinasyon Derneği (TONKKD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ta-

mer Sağıroğlu ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge
Koordinasyon Başkanı Dr. Ali Demirel’in sunum yaptığı toplantıda
Başkan Öztürk de bir konuşma yaptı. 

Rapsodi Çorap Fabrikası
Kasım ayında Candostu  Platformu’nun ikinci durağı Rapsodi

Çorap oldu. Beylikdüzü’deki firmada bir  bilgilendirme toplantısı
gerçekleştiren Platform, burada da çalışanlardan oluşan geniş bir
kitleye hitap etti. Toplantıya TMHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bozkan, TONKKD Yönetim Ku-
rulu Üyesi Doç. Dr. Sevgi Şahin ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Em-
rah Yılmazer katıldı.Her iki firmaya da toplantıların sonunda göster-
dikleri duyarlılıktan ötürü birer teşekkür belgesi verildi.

CLK BOĞAZİÇİ ENERJİ

CLK BOĞAZİÇİ ENERJİ

RAPSODİ ÇORAP

RAPSODİ ÇORAP
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Türk tekstil sektörü-
nün dünyada ön
plana çıktığı önemli

niş üretim alanlarından iç gi-
yim, çorap ürün gruplarına yö-
nelik düzenlenecek,  İFEXPO
2014 11. Uluslararası İstanbul
Çorap ve İç Giyim Fuarı’na Tür-
kiye’nin tüm bölgelerinden ve
50’den fazla ülkeden profesyo-
nel ziyaretçi bekleniyor.

Yurtdışı Road-Show 
Çalışmaları Son Hızıyla
Devam Ediyor…

Çorap, İç giyim ve mayo
modasına yön veren firma ve
markaların yer alacağı İFEXPO
2014 Fuarı’nın yurtdışı hedef
pazarlarda doğrudan tanıtım
çalışmaları dört bir koldan eş-
zamanlı olarak yürütülüyor.

Batı Avrupa ve Balkan ülke-
leri (Makedonya, Bosna Hersek,
Sırbistan, Hırvatistan, Arnavut-
luk), Rusya, İran, Irak, Azerbay-
can, Gürcistan, Ürdün, Yunanis-
tan, Ukrayna, Mısır, Libya,
Lübnan, Fas, Filistin başta ol-
mak üzere yurtdışından ve yur-
tiçinden sektörün profesyonel
alıcılarının fuara gelmesi ama-
cıyla yapılan yurtdışı seyahatler
İFEXPO 2014’ün yabancı ziya-

retçi sayısını ve niteliğini arttır-
mayı hedefliyor.

2014’te 6 - 8 Şubat 
tarihleri arasında yurt
çapından ve çeşitli
hedef yurtdışı ülkeler-
den gelen satıcı ve alıcı-
ları buluşturacak

2013 yılında 55 ülkeden
yerli ve yabancı toplam 6.529

sektör profesyonelini, ülke-
mizde sektörün önde gelen
136 firması ile buluşturan fua-
rın, yarattığı verimli ticari or-
tam ile sektörün yurtiçi ve ihra-
cat hedeflerine olumlu yönde
katkı sağladığı gözleniyor.  Sek-
törün mevsimsel taleplerini
karşılayarak katılımcı ve ziya-
retçisinden yine tam not alan
İFEXPO fuarı 2014 yılında 6 - 8

Şubat tarihleri arasında yurt
çapından ve çeşitli hedef yurt-
dışı ülkelerden gelen satıcı ve
alıcıların buluşma noktası ola-
caktır.

İFEXPO 2014, 11. Uluslar-
arası İstanbul Çorap, İç Giyim
Fuarı hakkında daha fazla bilgi
almak için, fuarın resmi web si-
tesi www.ifexpo.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.

İF EXPO 2014 ÇORAP, İÇ GIYIM FUARI 
Çorap, iç giyim ve plaj kıyafetleri
sanayinin yeni pazarlara açılması için
çalışıyoruz
İFEXPO 2014, 11. ULUSLARARASI İSTANBUL ÇORAP, İÇ GİYİM FUARI, TÜYAP TARAFINDAN,
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU ŞEMSİYESİ ALTINDA; ÇORAP SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ, TÜM İÇ GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ, DENİZLİ TEKSTİL VE GİYİM SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ, EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ VE KONFEKSİYON YAN SANAYİCİLERİ DER-
NEĞİ’NİN DESTEĞİYLE 6 - 8 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA TÜYAP FUAR VE KONGRE MER-
KEZİ’NDE DÜZENLENİYOR. 
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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bu
kez Tokat'ta açıkladığı ihracat ve-
rilerine göre Yılın ilk 11 ayında

toplam ihracatımız ise, Yüzde 0,3 azalarak,
138 milyar 337 milyon dolar oldu. Birlik kay-
dından muaf ihraç kalemleri hariç, net mal
ihracatına baktığımızda, ilk 11 aydaki kü-
müle artış performansımız yüzde 5,4 oldu.
Son 12 aylık genel ihracatımız yüzde 0,2
azalarak,150 milyar 942 milyon dolar oldu.

TİM Başkanı Büyükekşi konuşmasında
aylık ihracat rekorumuzu geliştiren tüm ih-
racatçılarımıza teşekkür etti.

Hazır giyim sektörü otomotivin
ardından ikinci sırada yer aldı

Kasım ayında en fazla ihracatı, 2 milyar
77 milyon dolarla, otomotiv sektörümüz
gerçekleştirdi. Bu sektörü hazır giyim ve
kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Ka-
sım ayında ihracatını en fazla artıran sektör,
Yüzde 33 artışla zeytin ve zeytinyağı sektörü
oldu. Bu sektörü yüzde 27 ihracat artışı ile
savunma ve havacılık sektörü ve yüzde 24
ihracat artışı ile ağaç mamulleri ve orman
ürünleri sektörü takip etti. İller bazında bak-
tığımızda, En fazla ihracat yapan ilk 10 ilimiz
arasında, İhracatını en fazla artıran il yüzde
93 artışla yine Sakarya oldu. Sakarya'yı
yüzde 21 artışla Denizli ve yüzde 10 artışla
İstanbul takip etti.

AB pazarındaki ihracat artışımız
sürüyor

Kasım ayında, AB pazarındaki ihracat ar-
tışımız sürdü. AB'ye ihracatımız Kasım
ayında yüzde 9 arttı. Kasım ayında Uzak-

doğu ülkelerine yüzde 21, Ortadoğu'ya
yüzde 14, Bağımsız Devletler Topluluğuna
yüzde 6, Afrika'ya yüzde 4 ihracat artışı ya-
kaladık. Kasım'da ön plana çıkan ülkeler ise
şunlar oldu:

Kasım ayında Suriye'ye ihracatımız
yüzde 349, Bangladeş'e yüzde 257, Um-
man'a yüzde 189, Portekiz'e yüzde 101, Fin-
landiya'ya yüzde 100, Norveç'e yüzde 95 ar-
tış gösterdi.

Konuşmasında dünya ve Türkiye ekono-
misindeki gelişmeleri de değerlendiren Bü-
yükekşi şunları söyledi:

Yılın sonlarına yaklaşırken, dış talep ko-
şullarındaki iyileşmeye bağlı olarak, dünya
ticaretinde canlanma görüyoruz. Türki-
ye'nin en büyük ihracat pazarı AB bölgesi
de, bu trendi izleyen grup içerisinde yer alı-
yor. Bölgede talebin canlandığını gösteren
bu gelişme, Türkiye ihracatının geleceği açı-
sından da, oldukça umut verici. Türkiye dâ-
hil gelişmekte olan ülkelerin tamamı, Ame-
rikan Merkez Bankası FED'in parasal
genişleme politikasını ne zaman sona erdi-

receğini merak ediyor. Biz her halükarda ge-
nel dış ticaret talebinin 2014 yılında daha
pozitif olacağını öngörüyoruz. Geçtiğimiz
hafta İran'la ilgili yaşanan gelişmelerin de
ihracatımıza pozitif katkı yapacağına inanı-
yoruz. 2014 yılından da bu yüzden daha
umutluyuz.

Sanayi üretimi güçlendi
Türkiye ekonomisine baktığımız zaman,

sanayi üretiminin güçlendiğini görüyoruz.
Ancak istihdam oluşturma hızının daha da
artması gerektiğini düşünüyoruz. Veriler, sa-
nayinin, 3. çeyrekte büyümeye, önceki çey-
reğe göre, daha fazla katkı yapabileceğine
işaret ediyor.

Eylül endeksinde sermaye mallarının
yüzde 16 gibi ciddi bir oranda artması da,
yatırımlardaki iyileşme için önemli bir ha-
berci. Önceki haftasonu açıkladığımız 3.
çeyrek ihracatçı eğilim anketi neticelerinde
de ihracatçılarımızın yüzde 50'den fazlası-
nın yatırımlarını genişlettiğini gözlemli -
yoruz. (TİM)

AYLIK İHRACAT BAZINDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI: 13,8 MİLYAR DOLAR

Kasım’da hazır giyim ihracatı
1.66 milyar dolarla ikinci sırada
TÜRKİYE'NİN KASIM AYINDA İHRACATI, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE, YÜZDE 8,8 ARTIŞLA,
13 MİLYAR 797 MİLYON DOLAR OLDU. BU RAKAM AYNI ZAMANDA CUMHURİYET TARİHİMİZİN
EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT TUTARINI İFADE EDİYOR. HAZIR GİYİM SEKTÖRÜMÜZ İSE GEÇTİĞİ-
MİZ YILIN KASIM AYINA GÖRE YÜZDE 15,8 ARTIŞLA 1 MİLYAR 661 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
YAPTI VE GENEL İHRACATTA PAYINI YÜZDE 12 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.
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Tekstil ve moda trendlerinde yer
alan sanat ve tasarım etkileşim-
leri doğrultusunda yapılan söy-

leşide kendisine ait sanat yapıtları
hakkında da bilgiler veren Öznur
Enes,  akademisyenliğinin yanı sıra 2011 ve
2012 yıllarında İzmir ve İstanbul’da iki kişi-
sel sergi açarak, Kore, Arjantin, Meksika, İs-
panya, İtalya, Fransa, Litvanya, Macaristan
ve Çin’de yapılan sergilere de katılmış, ya-
pıtlarında ışık ve geçirgenlik temel öge
olup bağırsak gibi marjinal malzemeler
kullanmaktadır. Sergide yer alan yapıtlarda
kullanılan bağırsak malzemesi, fiziksel
özellikleri ve geleneksel kullanım alanla-
rına karşın, çağdaş sanat platformu içeri-

sinde yer alabilen bir yapıya sahiptir. Koku-
suyla sanatçı ve izleyici ile iletişimini sürdü-
ren bu malzemeyi eserlerinde kullanan
sanatçı, ışık ve geçirgenliği temel unsur

olarak yorumlamakta, izleyici ise bağırsak
malzemesinin kullanımından kaynaklanan
bir şaşkınlık ya da iticilik yaşarken, formun
verdiği dinamizm ve izleyiciye yakın gelen
formal yapı, nerede durulması gerektiğini
sorgulayan bir biçem sorununu ortaya
koymaktadır.

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik
Bilimler Meslek Yüksek Okulunda gerçekle-
şen programa, Denizli İMKB Kız Teknik Li-
sesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek
Okulu öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Öznur Enes, sunumu ile öğrencilerin
gelecek hayallerini renklendirerek yete-
neklerini ortaya çıkaracak şifreleri de 
verdi. 

Denizli’de öğrenciler tekstilde
moda ve tasarımı konuştu
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEÜ) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM
BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZNUR ENES “GÜNÜMÜZ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SANAT VE TA-
SARIM” ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ YAPMAK ÜZERE DETGİS ’İN KONUĞU OLARAK 06 KASIM 2013
TARİHİNDE PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKU-
LUNDA BİR SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ. AYRICA BAĞIRSAK MALZEMESİ KULLANARAK HAZIR-
LADIĞI ORGANİK YAPITLARINDAN OLUŞAN BİR SERGİ ETKİNLİĞİ DE DÜZENLENDİ. 
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Uluslararası kriterler
esas alınarak fir-
maların inovasyon

yetkinliklerinin belirleneceği
çalışma aynı zamanda 2014 yı-
lında düzenlenecek Türkiye
İnovasyon Haftası'nda en ino-
vatif şirket ödüllerinin de te-
melini oluşturacak ve
gelenekselleşecek.

Türkiye İnovasyon Ligi
nasıl işleyecek?

Dev projenin startı Türkiye
İnovasyon Haftası 2013'te veri-
lecek. Firmaların başvuru yapa-
rak dahil olacakları
değerlendirmeye ön kayıtlar
bu yılki İnovasyon Haftası'da
TİM standında oluşturulacak
kayıt masasında alınacak. Kayıt
olan firmalar bir anket değer-
lendirmesinden geçerek ilk
aşamayı tamamlayacak.

"Değişimi gerçekleştir-
mek, geleceği tasarla-
maktır”

Anketler sonrasında ilk tur
etkinliğine 250 firma davet edi-
lecek. En iyi skora sahip 50
firma, yarı finallere katılmaya
hak kazanacak. Yarı finalistler,
15'er dakikalık inovasyon te-
malı sunumlar yapacaklar. Fi-
nalistler, 2014 İnovasyon
Haftası'nda büyük jüri önünde
yarışacaklar ve 5 inovasyon ka-
tegorisinde şampiyon belirle-
necek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi,

bölgesel ve sektörel bazda faa-
liyet gösteren 60 İhracatçı Birli-
ğini, 26 ihracatçı sektörü, 57
bin ihracatçıyı ve İhracatçı Bir-
likleri'ne hizmet veren 13
Genel Sekreterliği ulusal ve
uluslararası düzeyde temsil et-
mektedir. "Değişimi gerçekleş-
tirmek, geleceği tasarlamaktır”
vizyonu ile hareket eden TİM,
ihracatın ve ihracatçının sorun-
larının çözüm merkezi olmayı,
kamu ve özel sektör kuruluşları
ile ihracatçılar ve karar vericiler
arasında koordinasyonu sağla-
mayı, ihracatçıları yurt içinde
ve yurt dışında temsil etmeyi
ve ihracatın geliştirilmesi yö-
nünde politikalar oluşturmayı
kendine görev edinmiştir. 1993

yılında kurulan TİM bu yıl faali-
yetlerinde 20. Yılını kutlamak-
tadır. 2012 yılında Türkiye'nin
ihracatı 152,5 milyar dolara
ulaşmıştır. 

A.T. Kearney dünyanın
önde gelen yönetim 
danışmanlık firmaların-
dan biri

A.T. Kearney dünya
çapında 40 ülkede, 58 ofis ve
3000'den fazla çalışana sahip
olan, dünyanın en önde gelen
yönetim danışmanlık
firmalarından birisidir. A.T.
Kearney, 2009 yılından bu yana
Türkiye'deki özel sektör ve
kamu sektörü firmalarına, yerli
ve yabancı danışmanlardan

oluşan ekibi ile İstanbul
ofisinden hizmet vermektedir.
A.T. Kearney, inovasyon
yönetimindeki uluslararası
çalışmaları ile firmalara ve
ülkelere gelişim fırsatı
sağlamakta ve her yıl güncel
meselelere ışık tutmaktadır. 
(TİM)

TİM ve AT Kearney, Türkiye 
İnovasyon Ligi'ni Kuruyor
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE AT KEARNEY, TÜRKİYE'NİN İNOVASYON KÜLTÜRÜNE 
YENİ BİR SOLUK GETİRECEK DEV BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR. ÇALIŞMA İLE
TÜRKİYE'DEKİ FİRMALARIN İNOVASYON KARNELERİ ÇIKARILARAK HER YILIN İNOVASYON
ŞAMPİYONLARI BELİRLENECEK. 

Finalistler, 2014 
İnovasyon Hafta-
sı'nda büyük jüri
önünde yarışacaklar
ve 5 inovasyon kate-
gorisinde şampiyon
belirlenecek”
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Hazırlıklara ilişkin
İZFAŞ’da gerçek-
leştirilen toplantı-

ya İzmir Fuarcılık Hizmetleri ve
Kültür Sanat İşleri Ticaret A.Ş.
(İZFAŞ) Genel Müdürü Mehmet
Şakir Örs, Ege Giyim Sanayicile-
ri Derneği (EGSD) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mukadder Özden,
Türkiye Moda ve Hazır Giyim

Federasyonu (TMHGF) Danış-
ma Kurulu Üyesi Nedim Örün,
Mimar Kemalettin Moda Mer-
kezi temsilcileri, sektör yöneti-
cileri ve İZFAŞ çalışanları katıl-
dı.

2014 yılından itibaren Tür-
kiye’nin Uluslararası Fuarcılık
Endüstrisi Birliği’ne (UFI) onaylı
tek gelinlik fuarı olarak düzen-

lenecek olan IF WEDDING FAS-
HION İZMİR Fuarı,  22 – 25
Ocak 2014 tarihlerinde gerçek-
leştirilecek. 

Yurt içi ve yurt dışından
yoğun katılım

Gelinlik, damatlık ve abiye
giyim sektörünün kalbinin attı-
ğı şehir İzmir’de gerçekleşen

fuara, yurt içinden 8 ilden An-
talya, Bursa, Çanakkale, Gazi-
antep, İstanbul, İzmir, Kocaeli,
Sakarya’nın yanı sıra; yurt dı-
şından 5 ülkeden İtalya, Lüb-
nan, Sudi Arabistan, Ukrayna
ve Ürdün’den firmalar katılıyor.
Tahsis çalışmalarının devam et-
tiği fuarda, fuara katılmak iste-
yen firmaların marka tescil bel-

Sektörün
güçlü yüzü: 
8. Gelinlik,
Abiye ve
Damatlık
Fuarı
SEKTÖRÜNDE AVRUPA’NIN EN BÜYÜK,
TÜRKİYE’NİN TEK FUARI OLAN IF WEDDING
FASHION İZMİR – 8’İNCİ GELİNLİK, DAMAT-
LIK VE ABİYE GİYİM FUARI HAZIRLIKLARI
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.  FUAR DA-
NIŞMA KURULU TOPLANDI, HAZIRLIKLAR
MASAYA YATIRILDI.



gesi, üretim kapasitesi gibi kri-
terleri göz önüne alınarak,
önemle dikkat ediliyor.

Fuar, İzmir Uluslararası Fuar
Alanı’nın tüm hollerinde (1-2-3
ve 4 no’lu holler) birden orga-
nize ediliyor. 

Tanıtım çalışmaları 
sürüyor

Yurt içi ve yurt dışı tanıtım
çalışmalarının devam ettiği Ge-
linlik, Damatlık ve Abiye Giyim
Fuarı’nda, alım heyetlerinin
gelmesi için saha çalışmalarına
hız verildi. İngilizce, Almanca,
Fransızca, İtalyanca, Rusça,
Arapça olarak hazırlanan tanı-
tım broşüleri ve cd’ler ilgili alı-
cılara gönderilirken, yıl boyun-
ca yapılan yurt dışı önemli sek-
törel yayın oganları ile reklam
çalışmaları sürüyor.

Hedef pazarlara 
yönelik çalışmalar

Bu yıl hedef ülkeler olarak
belirlenen Almanya, Hollanda,
Polonya, Avusturya ve Belçi-
ka’nın yanı sıra Yunanistan,
İran, İtalya, Azerbaycan, Arap
ülkeleri, Rusya ve Rusça konu-
şulan ülkelere yönelik alım he-
yetleri çalışmalarına ise devam
ediliyor.

Defilelerde en yeni ge-
linlik, damatlık ve abiye
kreasyonları görücüye
çıkacak

Ünlü modacı ve firma defi-
leleri ile IF WEDDING FASHION
İZMİR, bu yılda İzmir’e görsel
bir moda haftası yaşatacak.
Defilelerde en yeni gelinlik, da-
matlık ve abiye kreasyonları
görücüye çıkacak.

Fuar, sektöre genç tasarım-
cılar kazandırmaya bu yıl da
devam ediyor. 22 Ocak 2014
fuarın açılış günü 5’inci Gelinlik
Tasarım Yarışması’nda final ele-
mesine kalan gelinlikler ziya-
retçilerin beğenisine sunulacak

ve ödül töreni gerçekleştirile-
cek.

5’inci Gelinlik Tasarım
Yarışması’nın bu yılki
teması: Beyaz Perde

Fuarın etkinlik programın-
da, Derneğimiz projesi olarak
2010 yılında ilki gerçekleştiri-
len “Gelinlik Tasarım Yarışma-
sı”nın beşincisi için hazırlıklar
hızla devam etmektedir. Bu yıl-
ki yarışmanın teması ; “ Beyaz
Perde ” olarak belirlenmiştir. Si-
nema ve modanın iç içe oldu-
ğu görüşünden yola çıkılmıştır.
Sinema tarihini incelediğimiz-
de, geçmiş dönemlerde sine-
ma filmlerinde kullanılan kıya-
fetlerin o dönemin trendlerini
yaratmada etkili olduğu , Moda
ve Sinemanın her dönemde
birbirini beslediği bilinmekte-
dir. Biz de bu dönem , beyaz
perde de gelinlik modasına
yön veren tasarımcılar arıyoruz.

Tasarımcılar bu yıl “Beyaz
Perde” temasıyla yarışıyor. Baş-
vuruların 2 Aralık 2013 Pazarte-
si günü, saat 17.00 sona erece-
ği yarışmaya; Türkiye ve KKTC

vatandaşı en az lise veya dengi
okul mezunu olan 40 yaşını aş-
mamış, daha önce IF WEDDING
FASHION İZMİR Gelinlik Tasa-
rım Yarışması’nda herhangi bir
dereceye girmemiş olan birey-
sel başvurular kabul ediliyor.

IF WEDDING FASHION İZ-
MİR - Gelinlik, Damatlık ve Abi-
ye Giyim Fuarı, sektörün kalbi-
nin attığı şehir İzmir’de, Türk
fuarcılık sektörünün öncü ku-
ruluşu İzmir Fuarcılık Hizmetle-
ri ve Kültür Sanat İşleri Ticaret
A.Ş (İZFAŞ) tarafından T.C. Eko-
nomi Bakanlığı’nın katkılarıyla,
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu (TMHF)  ve Ege
Giyim Sanayicileri Derneği’nin
(EGSD) destekleriyle organize
ediliyor.  

Sektöre yönelik ve yalnızca
profesyonel ziyaretçiye hitap
eden fuarda gelinlik, damatlık,
abiye giyim ve aksesuarları ser-
gilenecek. 22 – 25 Ocak 2014
tarihlerinde düzenlenecek IF
WEDDING FASHION İZMİR Fua-
rı, 10:00 – 19:00 saatleri arasın-
da ziyaret edilebilir.

2013 yılının Şubat ayında
düzenlenen fuara yurtiçi ve dı-
şından 187 firma katılmış, fuarı
79 ülkeden 18 bin 366 profes-
yonel kişi ziyaret etmişti. 

IF WEDDING FASHION, bu
yıl “UFİ – Uluslararası Fuarcılık
Endüstrisi Birliği” üyeliğine hak
kazandı.    
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IF WEDDING FASHION İZMİR – 8’inci Gelinlik, Damatlık ve Abiye
Giyim Fuarı hazırlık toplantıları sürüyor
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1994 YILINDA KURULAN TÜRKİYE TRİKO SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TRİSAD) ÖNÜMÜZDEKİ
YIL 20. YILINI KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR. TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYO-
NU’NUN (TMHGF) ÜYESİ OLAN TRİSAD, EN ESKİ SEKTÖREL DERNEKLER ARASINDA YER 
ALMAKTADIR.

TRİSAD, 2014’te 20. kuruluş
yılını kutlamaya hazırlanıyor

En eski sektörel derneklerden olan
TRİSAD 1996 yılında Türkiye’de
tek triko eğitimi veren TRİSAD

Triko Meslek Lisesi’ni Zeytinburnu’nda eği-
tim ve öğretime açmıştır. Şuanda 750 öğ-
rencimiz, 38 kişilik eğitim kadromuz son
teknoloji Stoll ve Shima makine, desen bil-
gisayarları, konfeksiyon makineleri ve ütüler
olmak üzere tam teşekküllü bir üretim tesisi
konumundadır. Her sene 100’e yakın mezun
vermekteyiz. Bunların bir kısmı meslek yük-
sek okuluna devam etmekte, bir kısmı da
sektörümüzde yer almaktadır. 

TRİSAD, 2003 yılında “Türkiye”
ibaresini aldı

1998 yılında arsa olarak satın aldığımız
ve inşaatını kısa zamanda bitirdiğimiz Gi-
yimkent’te yer alan 3 kat + bodrum 730
m2’lik TRİSAD dernek binamız zaman içinde
yatırımını 10’a katlamıştır. 2001 yılında İSO
2001 kalite belgesini alan derneğimiz, 2003
yılında Türkiye ibaresini Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla almıştır. Kurulduğundan bugüne on-
larca fuar, seminer ve çeşitli faaliyetlerde
bulunmuş derneğimizin 2013 yılı faaliyetleri
şunlardır. 

2013 yılı faaliyetleri
Derneğimiz merkezinde KOSGEB İkitelli

Bölge Müdürü Selahattin Kaya'nın katılımıy-
la gerçekleşen toplantıya dernek üyelerimi-
zin yoğun katılımı olmuştur. Toplantıda üye-
lerimize KOSGEB teşviklerinden ve destek-
lerinden ayrıca bunlardan nasıl faydalanıla-
bileceğinden bahsedilmiştir.

TRİSAD 10. Dönem Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve sektörümüzün duayenlerinden Rıza
Adıgüzel’i 15 Nisan’da ebedi yolculuğuna
uğurladık. Başkanımızı rahmetle anıyoruz.

Ocak 2013
Yeni Türk Ticaret Kanunu İ.Ü (İkt.Fak.)

Öğr. Üyesi Prof. Dr Ahmet İNCEKARA Y.M.M
Ahmet YELİS Yeni Çek Kanunu Av. Hasan AY-
DOĞAN, Av. Evren AKSOY katılımlarıyla
“Ekonomi Buluşmaları”  Programı gerçekleş-
tirilmiş olup, programda üyelerimize yeni
kanun maddeleri ve iş hayatına etkileri hak-
kında detaylı bilgi aktarılmıştır.

TRİSAD genel merkezinde düzenlenen
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun” işve-
renlere getirdiği yaptırımlara yönelik prog-
ramı üyelerimizin gösterdiği yoğun ilgi ile
gerçekleştirilmiştir.

Şubat 2013
İşkur İstanbul İl Müdürü Muammer Coş-

kun'un katılımıyla derneğimizde üyelerimi-
zin ve diğer derneklerin yoğun katılımıyla
panel gerçekleştirilmiştir. “Nitelikli Elaman”
yetiştirilmesine yönelik İŞKUR – TRİSAD or-
taklığı ile personel yetiştirme programı hak-
kında üyelerimize detaylı bilgi sunulmuştur.

Mart 2013
Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen

tecrübe paylaşım programı toplantısında
konuğumuz Taha Grup Yönetim Kurulu Baş-
kanı Vahap Küçük Bey'di. Küçük LC Waikiki

10. Dönem Yöne-
tim Kurulu Başkanı

ve sektörümüzün
duayenlerinden

Rıza Adıgüzel’i
Nisan ayında 

kaybettik
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markasını nasıl aldıklarını ve bugünlere na-
sıl taşıdıklarını, kurumsal değişimlerini ve
piyasa tecrübelerini derneğimiz üyelerine
anlattılar.

Derneğimiz merkezinde KOSGEB İkitelli
Bölge Müdürü Selahattin Kaya'nın katılımıy-
la gerçekleşen toplantıya dernek üyelerimi-
zin yoğun katılımı olmuştur. Toplantıda üye-
lerimize KOSGEB teşviklerinden ve destek-
lerinden ayrıca bunlardan nasıl faydalanıla-
bileceğinden bahsedilmiştir.

Nisan 2013
TRİSAD 10. Dönem Yönetim Kurulu Baş-

kanı ve triko sektörümüzün duayenlerinden
Rıza Adıgüzel’i 15 Nisan’da ebedi yolculuğu-
na uğurladık. Başkanımızı rahmetle anıyo-
ruz.

TRİSAD ev sahipliğinde gerçekleşen
TMHGF & İNG BANK arasında tüm üye der-
nekleri kapsayan işbirliği protokolü imza-
landı.

Haziran 2013
Derneğimiz tarafından 1996 yılında eği-

tim faaliyetine başlayan ve sektörün gururu
olan TRİSAD Meslek Lisemiz’in 9 Haziran
2013 tarihinde 13. mezuniyet töreni gerçek-
leşmiştir. 

Temmuz 2013
TRİSAD’nin her yıl düzenlemiş olduğu

geleneksel iftar yemeği Masal adlı teknede
TRİSAD üyeleri ve değerli misafirleri ile ger-
çekleşmiştir.

Ağustos 2013
Gururumuz olan ve ismimizi taşıyan TRİ-

SAD Meslek Lisemizi Bay Shima’nın ziyareti
sırasında kendisinden talep ettiğimiz (he-
nüz birçok işletmemizde olmayan) desen
bilgisayarı ve yeni bir makineyi okulumuza
kazandırmış bulunmaktayız.

Eylül 2013
TETAŞ İç ve Dış Tic. İle yapmış olduğu-

muz Trisad Triko Meslek lisemize bağışlanan
makine ve bilgisayar için Trisad Yönetim Ku-
rulu olarak teşekkür ziyaretinde bulunduk.
Günün anısına uygun olarak derneğimizin
plaketini takdim ettik ve sektörümüze fayda
sağlayacak ikili ilişkileri geliştirmek adına or-
tak faaliyetlerde bulunmaya mutabık kaldık. 

Dünya Ekonomi TV’nin 9 Eylül 2013’te
düzenlediği Dünya Gazetesi’nde yapılan
“Sektör Zirvesi Programı’na” İTKİB Başkanı
Hikmet Tanrıverdi, İTHİB Başkanı İsmail Gül-
le, TGSD Başkanı Cem Negrin, TMHGF Baş-
kanı Hüseyin Öztürk, Dünya Gazetesi yazarı
Rüştü Bozkurt katılmış olup, hazır giyim ve
tekstilde yaşanan sorunlar ve çözüm öneri-
lerini Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetme-
ni Hakan Güldağ sunuculuğunda gerçekleş-
ti. Programa TRİSAD’ı temsilen Murat Alp
Adıgüzel katılmıştır.

TRİSAD olarak 6.sını düzenlediğimiz Ge-
leneksel Sektör Beraberliği Kahvaltımızda
Stoll Mayer Mümessilliğ’inin desteği ile İs-
tanbul’un en güzel yerlerinden biri olan İs-
tanbul Ticaret Odası (İTO) Cemile Sultan Vak-

fı tesislerinde güzel bir hafta sonu geçirme-
nin ve hep birlikte olmanın keyfini yaşadık. 

Dernek merkezimiz seminer salonunda
gerçekleşen toplantıda iş kanunu ve buna
bağlı olarak çalışma saatlerini ele aldığımız
uzman kişilerin desteği ile bir toplantı ger-
çekleştirdik. Uğur Balkuv’un konuşmacı ola-
rak katıldığı seminerimizde ihracatta geli-
nen nokta ve ileriye dönük yapılması gere-
kenler ayrıca ele alındı.

Ekim 2013
Çin’in Dongguan Bölgesi’nden gelen İh-

racatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyelerini ve
iş adamlarını dernek merkezimizde ağırla-
dık. Karşılıklı iş imkanları konusunda görüş-
meler yaptık.

TRİSAD ve Gama Fuarcılık işbirliği ile Tri-
ko ve Hazır Giyim Fuarı Moda Prima Esma
2014-2015 SONBAHAR & KIŞ HAZIR GİYİM
KOLLEKSİYONLARI 22 – 24 Kasım tarihleri
arasında Floransa’da gerçekleştirilecektir.

TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv, İTO
meclis konuşmasında 31.12.2008 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan 2008/41 tebliğ
kapsamında uygulama konulan iplik ithala-
tında anti damping uygulaması, her ne ka-
dar yurt içi üreticilerin korunması, ülke sa-
nayinin gelişmesi ön görülmüş olsa da,  ge-
çen süreç içerisinde ülkemiz ihracatı üzerin-
deki olumsuz etkilerini getirdi.

Kasım 2013
15-16 Kasım’da derneğimiz beraberli-

ğinde, Şanlıurfa’nın tekstil ve hazır giyimde
potansiyelini yerinde görmek, yeni kurulan
Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi’ni (HO-
SAB) incelemek, belli başlı tekstil ve hazır gi-
yim üretici firmalarını gezmek, bölgenin ka-
dim tarihine kültürel bir etkinlikle dikkat
çekmek amacıyla Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi
Odası işbirliğiyle özel bir program gerçek-
leştirdik. 

TRİSAD Yön. Krl.  Başkanı Mustafa 
Balkuv, İstanbul Ticaret Odası’nda
sektör ile ilgili meclis konuşmalarının
birinde.
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Bir şeylerin istediğimiz gibi ya da
olması gerektiği gibi gitmesi.
Yani “ Sürdürülebilirlik”

Aslında Sürdürülebilirlik son on yılda
ekolojik çalışmalarla hayatıma giren bir
sözcük olmuştu. Biz organik üretim imalat-
çıları bu lafı pek sık duyarız. Hele hele bu
yıl üç gün boyunca İstanbul’da yapılan Tex-
tile Exchange seminerinde bu konuyu de-
rin derin irdelemeye gayret eden kitleyi
görünce kendimizi sorgulamadan edeme-
dim doğrusu. En çok etkilendiğim sunum
ise bir tasarım okulunun 2050 yılı için mes-
leğimizi irdelemesi. “Ben o zamana kadar
yaşamam ki” diyen yok. “ Benden sonra tu-
fan …” diyen yok. Başka dertleri var. Akıllı
bakterileri programlayarak tekstil dokuları
oluşturuyorlar, bunu daha kontrollü nasıl
yaparlar, daha başarılı nasıl yaparlar, sonra
bu tür ürünler geri dönüşürken ekolojik
dengelere etkisi ne olur vs gibi bir meşgu-
liyetleri var ve 300 kişiye nefeslerini tutarak
izlettirebiliyorlar.

Aslında biz hazır giyimciler mesleği-
mizi sürdürme konusunda çok dirayetli çık-
tık ama sürdürülebilir kılma konusunda bir
şeyleri eksik yaptık. İhracatçı firmalar müş-
terilerinin talepleri yönünde en iyi fiyata
nasıl yaparız diye motive oldu. Tedarikçiyi
baskıladık, iş gücünü baskıladık. Ama ken-
dimizi geliştirme yönünde pek de zorlama-
dık. Ar-Ge ,  Ür-Ge’ye bir çoğumuz hep
uzak durduk. Bildiğimiz işin dışına çık-
makta ağır kaldık. Halbuki fason üretici ko-
numundan artık kendi ürünlerini yapan
şirketler konumuna geçişi tamamlamış ol-
malıydık. Bugün kendini bu yönde geliştir-
miş olan ya da servis kalitesini iyileştirmiş
olan firmalarımızın durumu çok daha iyi.

Diğer yandan iç piyasa için üretim yapan
firmalarımız ya ithal ürünlerin baskısı al-
tında ya da yüksek maliyetlerle başa çık-
maya çalışıyor.

İthal kalemlerimizi azaltmanın
yollarını neden aramıyoruz?

Burada en çok karşı çıktığım konu,
hazır giyim ve konfeksiyon girdi maliyetleri
nedeni ile sanki ithalata yönelmesi gere-
ken bir sektörmüş gibi lanse edilmesidir.
Bu görüş sahiplerine hem kızıyorum hem
de acıyorum. 90 yıl önce küllerinden
doğan bu ülke azimle çalışarak ekonomisi
bu günlere getirdi. Bugün nufüsunun %
50’si internet kullanmayı bilen bir ülkemiz
var. Yeniden yapılanmak, en azından kendi
sektörümüzdeki ithalatı bitirmek için çalış-

mak varken mevcut durumu daha da
vahim hale getirmek niye? Kumaşımızı
neden üç kuruşa ihraç ediyoruz? Yurt
içinde hazır giyim üretiminde tüketmek,
bunu döviz girdisine çevirmek o kadar da
zor değil. İthal kalemlerimizi (üstelik bir
zamanlar ülkemizde iyi olan tekstil ürünleri
de vardı) azaltmanın yollarını neden aramı-
yoruz? 

İnsan kaynakları ile ilgilememiz lazım.
E.Ü. Tekstil mühendisliği devletten yıllık sa-
dece 6500 TL yatırım desteği alıyor. Hangi-
miz biliyoruz? Üniversitelere olan ön yargı-
mızı ticaret insanları olarak ne zaman
değiştireceğiz? Sizler bu konuya eğilme-
dikçe sivil toplum örgütlerinin etkinlikleri
de yeterince fayda yaratamayacaktır. Lise-
lerimizden mezun olan öğrencilerimiz üre-
timde çalışmak istemiyor. Hem çalışma or-
tamlarımız için hem de kitleleri üretime
özendirme yönünde tüm sektörlerin ken-
dini yenilemesi gerekiyor. 

İF Wedding hem kentin hem de
ülkenin ekonomisine ciddi 
katkı yaptı

Biz EGSD olarak 7 yıldır büyük emek
vererek ortaya bir değer çıkarttık. “IF WED-
DING” Hem kentin hem de ülkenin ekono-
misine ciddi katkılar yaptı. Önce iyileşmeyi
sağladı,  sonrasında büyümeye neden
oldu. Şimdi de sanayileşme yönünde
adımlar atıyoruz. Yurt dışı markalarla evli-
likler başladı. Hiçbir faktörden olumsuz et-
kilenmeden yol haritamızı güncelliyoruz.
Fuar alanımızı gerek metrekare gerekse
yeni fuarcılık anlayışı ile destekleyerek ül-
kemize daha fazla katma değer kazandır-
maya motive olmuş durumdayız. 600.000

Mukadder Özden
TMHGF İzmir Bölgesi 
Koordinatör Derneği 

Ege Giyim Sanayicileri Derneği
(EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı 

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM BİR YILIN DAHA SONUNA GELDİK. BİRÇOĞUMUZ ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ
ANLAMADIK. YANİ YAŞAM BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR. SANIRIM BAZEN DE BİZİM İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE
YA DA BİZİM İSTEDİĞİMİZ YÖNDE DEVAM ETMİYOR. İŞTE BU YAZIMDA AĞIRLIKLI OLARAK BU KONUYA
EĞİLMEK İSTİYORUM.

Tekstil ve hazır giyim 
sektörümüz ve sürdürülebilirliğin
önemi
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EGSD üyeleri Selanik’te Atatürk’ün
evinde anma törenlerine katıldı

E ge Giyim Sanayicileri Derneği
(EGSD) tarafından 8 ile 11 Ka-
sım 2013 tarihleri arasında 35

kişinin katılımı ile Yunanistan’a bir gezi dü-
zendi. Gezi kapsamında başta Selanik ol-

mak üzere Gümülcine, İskeçe, Kavala,
Drama, Langaza ziyaret edildi. 

EGSD heyeti 10 Kasım günü Mustafa
Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evinde dü-
zenlenen anma törenine katıldı.  Program

kapsamında Selanik Hazır Giyim Derne-
ğine de ziyaret gerçekleştirilmiş, işbirliği
yapabileceğimiz projeler ve fuarlar konu-
sunda karşılıklı görüş alışverişinde bulu-
nulmuştur. 

usd civarında yıllık cirosu olan sektörü-
müzü miyar dolar seviyelerine çekmek isti-
yoruz.

E-ticaret konusunda yıllardan beri sü-
regelen etkinliklerimiz var. Bu yıl Doğuş
Planet AŞ. İle n11.com ticareti için işbirliği
yaptık. Kentimize moda stüdyoları olan lo-
jistik merkezi kuruyoruz. Üyelerimiz hem
parakende satış yapacak hem de yeni ge-
liştirmekte olduğumuz B2B modeli ile top-
tan ticarette karlılığı maksimize edecek
yeni faaliyetlerimiz var. 

İzmir Terziler Odamız ile işbirliği  yapa-

rak nitelikli istihdam konusunda çalışmala-
rımızı hızlandırdık. Bu konuda destek
bekleyen üyelerimizi derneğimize bekliyo-
ruz. 

IF Expo’ya desteğimiz devam ediyor.
Federasyon olarak ülkemizde tohumları
yeşertmek, büyütüp fidanlar haline getir-
mek ve bunu ülkemiz çıkarlarına uygun,
yeni değerler yaratma ülkümüze bir 
örnektir.

30 Kasım’da 21. Gurur yılımızı kutladık.
Bizleri yalnız bırakmayan Federasyon baş-
kanımıza, Ceo Mr. Chong nezdinde N11

personeline, sevgili meslektaşlarımıza çok
teşekkür ederim. 

Mukadder Özden
TMHGF İzmir Bölgesi 
Koordinatör Derneği 
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD)
Yönetim Kurulu Başkanı 
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EGSD mensupların-
dan, Ege İhracatçı
Birlikleri (EİB) Tekstil

ve Hammaddeleri Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sabri Ünlütürk’e
Dernek üyeliğinde 20 yılını dol-
durması nedeniyle, Hayim Ka-
puya’ya ise yönetim kurulların-
daki en uzun aktif üyeliği
nedeniyle plaket takdimi ger-
çekleşti. 

EGSD’nin 21. Yıl Kutlamsına
katılanlar arasında, İzmir Vali
Yardımcısı Cengizhan Aksoy, İz-
mir Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Muzaffer Tunçağ , EİB
Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Yö-
netim Kurulu Başkanı Emre Kı-
zılgüneşler , EİB Tekstil ve Ham-
maddeleri Yönetim Kurulu
Başkanı İhracatçıları Birliği
Sabri Ünlütürk, KOSGEB İzmir

Güney Hizmet Merkezi Mü-
dürü Mustafa Çanakçı, Türkiye
Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu (TMHGF) Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk,
TMHGF Yönetim Kurulu Üyesi
ve Türkiye Triko Sanayicileri
Derneği (TRİSAD) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Balkuv,
İZFAŞ Genel Müdürü Mehmet
Şakir Örs , MTK-SİAD Başkanı

İsmail Sadi Doğan, İzmir Terzi-
ler ve Konfeksiyon Odası Yöne-
tim Kurulu  Başkanı Mevlüt Tu-
run , Buca Ege Giyim Organize
Sanayi Bölgesi (BEGOS) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Timur Yay-
kıran ve EGSD Geçmiş Dönem
Yönetim Kurulu Başkanları yer
aldı. 

EGSD, e-ticaretin olanakla-
rını kullanmak üzere Doğuş

EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (EGSD) 21. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ  
30 KASIM 2013 CUMARTESİ AKŞAMI KAYA İZMİR THERMAL & CONVENTION’DA
KUTLADI. DOKUZUNCU DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUKADDER
ÖZDEN‘İN EV SAHİPLİĞİNDE  YAPILAN KUTLAMA, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ YOĞUN
İLGİSİ İLE GERÇEKLEŞTİ.

EGSD 21. Kuruluş Yıldönümünü 
sektör temsilcilerinin yoğun 
katılımı ile kutladı 
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Derneğimiz , sosyal faaliyetleri çerçeve-
sinde planladığı etkinliklerin birini daha
28 Ekim günü Derneğimizde gerçekleş-

tirmiştir. Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın katılı-
mıyla Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıldönümünü
kutlamak üzere “Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu”
düzenlenmiştir.  Meslektaşlarımız, yoğun iş tempo-
sundan sıyrılarak bu önemli günde bir araya gelmiş
ve keyifli bir zaman geçirme fırsatı bulmuştur. 

Grubu ve Güney Kore'nin en
büyük gruplarından SK Gro-
up'un e-ticaret platformu
n11.com ile işbirliği protokolu-
nu imzaladı. n11.com’un CEO’su
Nak Kyun Chong’un katılımıyla

imzalanan protokol ile  İzmir’in
ve Ege’nin üretimini e-ticaret ile
buluşturmak , üyelerin n11.com
platformunda açacakları mağa-
zalarla tüm Türkiye’ye doğru-
dan ulaşması hedeflenmekte-

dir. Chong konuşmasında, Tür-
kiye’de ilk kez kurumsal bir an-
laşma ile e-ticaret sektörünü
geliştirecek bu adımı attıklarını,
bu işbirliğinin tüm iş dünyasına
örnek olmasını diledi.

250 kişinin katılım sağla-
dığı Kuruluş Yıldönümünde,
Sedat Yüce ve Orkestrası sahne
aldı. Gecenin sonunda gerçek-
leşen pasta töreninde gelenek-
sel aile fotoğrafı verildi.

EGSD 29 Ekim
Resepsiyonu
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Sürdürülebilir Tekstil
Konferansında,
küresel ekonomide

iş Stratejileri, yatırımcılar için
yeni trendler, zorlukları tanım-
lama ve çözümler bulma,
Kaynak uygulamalarında sınır-

ları zorlamak, sürdürülebilir
pamuk üretiminde sorunların
çözümü , kaynak ve tedarik
zincirindeki sorunlarının
çözümü, organik sertifikaları-
nın tüm kullanıcılar için daha
efektif olması, Türkiye için sür-

dürülebilir pamuk stratejisi
gibi önemli temalar işlenmiş,
işbirliği içinde çalışılan
oturumlarda katılımcıların
interaktif olarak katılımları ile
verimli sonuçlar alınmıştır. Yeni
geleceği tasarlama yönünde

sağlıklı sonuçların oluşması
için tüm katılımcılar heyecan
verici çaba sarf ettiler ve katı-
lanlar için önemli kazanımlar
sağladılar. 

TMHGF hakkında 
bilgilendirme yapıldı

Textile Exchange -
Sürdürülebilir Tekstil Konfe -
ransı’na katılan 320 uluslararası
sektör temsilcisine hazırlanan
konferans çantalarında EGSD
üye kataloğunun ulaşması
sağlandı. EGSD’ye ayrılan
tanıtım masasında, organik
üretim yapan EGSD üyelerinin
numuneleri sunularak
Japonya’dan Amerika’ya, Avru-
pa’dan Hindistan’a kadar
dünyanın çeşitli yerlerinden
konferasans için gelen katılım-
cıların üreticilerimizin kaliteli
ürünleri ile tanışmaları
sağlandı. Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) hakkında bilgilendir-
meler yapıldı.  

EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (EGSD) “KONFERANS GÖNÜLLÜ DESTEKÇİSİ 
”OLDUĞU “SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL KONFERANSI , TEXTİLE EXCHANGE TARAFIN-
DAN BAŞARI İLE ORGANİZE EDİLDİ, 320 ULUSLARARASI SEKTÖR TEMSİLCİSİNİN KA-
TILIMI İLE 11 – 13 KASIM 2013 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

EGSD, Textile Exchange -
Sürdürülebilir Tekstil Konferansı’nın
gönüllü destekçisi oldu

Organik üretim 
yapan EGSD üyeleri-
nin numuneleri dün-
yanın dört bir
yanından gelen ulus-
lararası sektör temsil-
cilerine ulaştırıldı”
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K. Maraş’ta
Uluslararası
Tekstil Zirvesi 

“Tekstil toprağına geri dönüyor'' sloganıyla yola
çıkan ve T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın
(DOĞAKA) koordinasyonunda, Kahramanmaraş

Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi
Odası ile birlikte gerçekleştirilen sempozyum Mehmet Akif Ersoy
Kültür Merkezi’nde lyapıldı. Sempozyumun açılış konuşmalarını,
Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, DOĞAKA Genel Sekreteri
Onur Yıldız, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet
Fatih Karaaslan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük yaptı.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle: “Bu kriz döneminde
istihdamın ne kadar önemli olduğunu gördük. 2009
krizinden etkilenmedik hatta ihracatta büyüdük”

Açılış konuşmalarının ardından “Tekstile yön verenler” paneli
gerçekleşti. Prof.Dr. Ayşe Okur’un moderatörlüğünde başlayan
panelde Tekstil sektörünün değerli isimlerinden KİPAŞ Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, İstanbul Tekstil ve Hammad-
deleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, Adana Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç katılımcılar ile tecrübele-

rini paylaştı. Dünyayı etkisi altına alan küresel krize rağmen Türk
tekstil sektörünün bu dönemi başarılı bir şekilde atlattığının altını
çizen İsmail Gülle “Bu kriz döneminde istihdamın ne kadar önemli
olduğunu gördük. 2009 krizinden etkilenmedik hatta ihracatta
büyüdük. Yapılamaz denen ülkelere bile ihracat gerçekleştirdik. Bu
dönemde dünya devlerinin gerçek yüzlerini hep beraber gördük.
Amerika, İngiltere, İtalya krizden etkilenirken aslında ne kadar mak-
yajlı bir yüze sahip olduklarını gösterdiler” dedi.

Sektör devlerinin katılımıyla devam eden sempozyuma yakla-
şık 750 ziyaretçi iştirak etti. Türk tekstil sektörünün geldiği son
nokta ve sektördeki yansımaları anlatıldığı panelin ardından prog-
ramlara devam edildi. Tekstil Sektörünün her yönüyle
değerlendirileceği sempozyumda sektöre yön veren firma sahip-
leri, yöneticiler ve kamu temsilcileri tarafından pazarlama, üretim,
teknoloji, insan kaynakları  ve enerji konularında panel ve sunum-
lar düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Sütçü İmam
Üniversitesi Seminer Salonunda yapılan etkiliklere yurt içi ve yurt
dışından şirket yöneticileri, akademisyenler, bürokratlar, tasarımcı-
lar, meslek kuruluşları, sivil toplum temsilcileri, medya kuruluşları
gibi sektör ile ilgili çok sayıda kişi katıldı.

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI’NIN KOOR-
DİNASYONUNDA, SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ VE
KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODA-
SI’NIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ULUSLARARASI TEKS-
TİL ZİRVESİ YAPILDI. 
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GAZİANTEP SANAYİ ODASI DESTEĞİ İLE AKORT FUARCILIK TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN
VE PENYE KONFEKSİYONCULAR DERNEĞİ (PENKON) İLE İŞBİRLİĞİ İLE 20-23 ŞUBAT 2014 TA-
RİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PENTEX PENYE  TEKSTİL VE YAN SANAYİ FUARI SEK-
TÖRE BU ANLAMDA DESTEK VEREN İLK VE TEK FUARI OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIMAYA DEVAM
EDİYOR. PENKON BAŞKANI MEHMET HASKAYA, PENYE VE TRİKO SEKTÖRÜNDE KALİTELİ VE
MODAYA UYGUN ÜRÜN ÜRETTİKLERİNİ, FUARIN BU ÜRÜNLERİ TANITMADA ÖNEMLİ BİR
UNSUR OLDUĞUNU SÖYLEDİ. 

Gaziantep’te üçüncü kez düzen-
lenecek olan fuarda, penye-
den konfeksiyon ürünlerine,

iplikten lazer kesim ve dijital baskı makine-
lerine, penye makinelerinden dokuma ma-
kinelerine, konfeksiyon boya ve yardımcı
kimyasallarından mesleki yayınlara varın-
caya kadar çok geniş bir yelpazede ürün ve
teknoloji sergilenecektir.

Yurt içi ve yurt dışından yoğun 
katılım bekleniyor

15 bin m2 alanda Çin, Kore, Almanya,
Japonya, Tayvan, İtalya, Tayland ve
ABD’den dolaylı olarak ve yurt içinden de
çok sayıda katılımcısı ile gerçekleşecek
PENTEX 3. Penye Tekstil ve Yan Sanayi Fua-
rının ziyaretçi profilini, alışveriş merkezleri-
nin yetkilileri, zincir mağaza sahipleri ve

satın almacıları, butik sahipleri, bayiler,
toptancılar, distribütörler ve aracılar, hazır
giyim ve fason imalatçıları, ihracatçılar, it-
halatçılar oluşturuyor.

Penye sektörü ile yan sanayini
buluşturan fuar

Gaziantep ve bölge ekonomisinin gizli
dinamiklerinden penye sektörünün ve yan
sanayilerinin buluşacağı bu fuar 2014 mo-
dasına yön verecek.

İtalya, Tayland ve ABD’den dolaylı ola-
rak ve yurt içinden de yüzün üzerinde katı-
lımcısı ile gerçekleşen PENTEX 2. Penye
Tekstil ve Yan Sanayi Fuarının ziyaretçi pro-
filini, alışveriş merkezlerinin yetkilileri, zin-
cir mağaza sahipleri ve satın almacıları, bu-
tik sahipleri, bayiler, toptancılar,
distribütörler ve aracılar, hazır giyim ve fa-

son imalatçıları, ihracatçılar, ithalatçılar
oluşturuyor.

Penkon Başkanı Haskaya: 
“Kaliteli ve modaya uygun ürün
üretiyoruz. Fuar bu ürünleri ta-
nıtmada önemli bir unsur”

TMHGF üyesi PENKON’un desteğiyle
gerçekleştirilen PENTEX Fuarı’na ilginin bu
yıl daha da artması bekleniyor. PENKON
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haskaya,
fuarın değerlendirme toplantısında yaptığı
konuşmada bu yıl 3.’sü düzenlenecek fu-
arda katılımcı firma ve ziyaretçi sayısını art-
tırmayı hedeflediklerini ifade etmişti. 

Haskaya, penye ve triko sektöründe ka-
liteli ve modaya uygun ürün ürettiklerini,
fuarın bu ürünleri tanıtmada önemli bir
unsur olduğunu kaydediyor. 

Penye Tekstil sektöründe ilk ve 
tek fuarı PENTEX, 20-23 Şubat 2014’te
kapılarını açmaya hazırlanıyor
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Fuar hazırlıklarının
hızla devam ettiği
Ayakkabı Yaz Fua-

rı’nın danışma kurulu toplantısı
gerçekleştirildi. Danışma ku-
rulu toplantısına; İzmir Ayakka-
bıcılar Odası Başkanı Tahsin
Güzel, Ege Ayakkabı Sanayici-
leri Derneği (EGEAYSAD) Baş-
kanı Erdal Durmaz, İZFAŞ Ge-
nel Müdürü Mehmet Şakir Örs,
oda ve dernek üyeleri ile İZFAŞ
çalışanları katıldı.

“Sektör fuarına sahip
çıksın” çağrısı

İZFAŞ’ta düzenlenen top-
lantıda katılımcı, ziyaretçi ve
tanıtım çalışmalarına ilişkin bil-
giler aktarıldı, geleceğe yönelik
bilgi alışverişindebulunuldu.
Türkiye’de ayakkabı üretiminin
%40’ının İzmir’de gerçekleştiril-
diğinin belirtildiği danışma ku-
rulu toplantısın-
da; ayakkabı fu-
arlarının sektö-
rün kalbinin attı-
ğı kentte, İz-
mir’de düzenlen-
diği vurgulandı
ve uzun yıllardır
süregelen ayak-
kabı fuarlarını
yaşatmanın öte-
sinde daha da
büyütülmesinin
hedeflendiği dile
getirildi. Toplan-
tıda, ayakkabı, çanta ve yan sa-
nayi sektörünün fuarına sahip
çıkması çağrısında bulunuldu.

Ayakkabı sektöründeki ye-
nilikleri ve gelecek sezon tren-
dini bir arada görme olanağı

sunan ve kurulan
ticari bağlantılarla
sektöre büyük
ivme kazandıran
Ayakkabı Yaz
2014 - İzmir Ayak-
kabı, Çanta ve Ak-
sesuarlar Fuarı
35’inci kez gerçek-
leştirilecek.

Sadece 
profesyonel
ziyaretçiye
açık

Sadece profesyonel ziya-
retçiye açık olacak Ayakkabı
Yaz Fuarı, İzmir Uluslararası

Fuar Alanı’nda düzenleniyor.
Dört gün sürecek fuarda,  2
no’lu holde kadın-erkek ayak-
kabısı, 3 no’lu holde çocuk
ayakkabısı ve yan sanayi ürün-
leri sergilenecek.

Geniş ürün yelpazesi
Vitrinlerden önce 2014 yılı-

nın yaz modellerinin sergilene-
ceği Ayakkabı Yaz  Fuarı’nda,
erkek-kadın, çocuk ve spor
ayakkabı modelleri ile terlik,
çanta, bavul, cüzdan ve kemer
tasarımları yer alacak.

Yerli katılımcıların 50 m2 ye
kadar T.C. Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) desteği alabileceği
fuarda, İzmir Ticaret Odası
(İZTO) tarafından fuara katılan

üyelerine 9 m2 ücret desteği
olacak.

Sadece profesyonel ziya-
retçiye açık olarak düzenlenen
Ayakkabı Yaz – Ayakkabı, Çanta
ve Aksesuarları Fuarı 10:00 –
19:00 satleri arasında ziyaret
edilebilir.

Yaz ve kış sezonuna özel
olmak üzere yılda iki kez
düzenleniyor

İZFAŞ,Yaz ve Kış olmak
üzere yılda iki kez düzenlediği
İzmir Ayakkabı, Çanta ve Akse-
suarları Fuarlarını, İzmir Ayak-
kabıcılar Odası, Ege Ayakkabı
Sanayicileri Derneği (EGEAY-
SAD), Ankara Ayakkabıcılar
Odası ve sektör temsilcilerinin
destekleri ile organize ediyor.

AYAKKABI YAZ - İZMİR AYAKKABI, ÇANTA VE AKSESUARLARI FUARI, 9 - 12 OCAK 2014 TARİH-
LERİNDE 35’İNCİ KEZ ORGANİZE EDİLECEK. İZMİR’DE, 2014 YILININ İLK FUARI AYAKKABI YAZ
FUARI OLACAK. AYAKKABI YAZ FUARI İLE SEKTÖR İZMİR’DE BULUŞACAK.

İzmir’de 2014 yılının ilk fuarı
“Ayakkabı Yaz” olacak
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Arkeolojik kaynaklarda Bereketli
Hilal olarak adlandırılan bölge
üzerinde yer alan Şanlıurfa,

zengin Anadolu kültürü ile Mezopotamya
kültürünün kesişme noktasında bulundu-
ğundan engin bir kültür birikimine sahip-
tir. Üniversitemize adını veren tarihi Harran
Kenti, Şanlıurfa’nın 44 km. güneydoğu-
sunda yer alan, tarihte önemli olaylara
sahne olmuş bir kent merkezidir. Bir
dönem Emeviler’e başkentlik de yapan
Harran’ın asıl önemi İslamiyet öncesinden
bu yana önemli bir bilim merkezi olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Döneminin üni-
versitesi sayılan Harran Okulu’nda
astronomi, tıp, matematik felsefe ve din
alanlarında önemli çalışmalar yapılmıştır.

Harran günümüzde de bir turizm beldesi
olarak ilgi çekmeye devam etmektedir. 

Şanlıurfa’nın bir diğer özelliği de dün-
yanın en büyük bütünleşmiş bölgesel kal-
kınma projelerinden biri olan Güneydoğu
Anadolu Projesinin (GAP) merkezinde yer
almasıdır. Şanlıurfa, bu projenin tam olarak
hayata geçmesiyle birlikte önemli kaza-
nımlar elde edecektir. Üniversitemiz Türki-
ye’nin yüksek öğrenim ve bilimsel
araştırma standartlarını yükseltmeyi amaç-
larken, aynı zamanda GAP’ın başarıya ulaş-
masında da son derece önemli bir misyon
üstlenmektedir. Bu misyonun unsurları;
sosyal ve kültürel değişime öncülük
etmek, bilimsel çalışmalar aracılığıyla
bölge kalkınmasını desteklemek, bölge di-

namiklerinin rasyonel değerlendirilmesine
olanak sağlayan bir platform oluşturmak
olarak sıralanabilir. 

Harran Üniversitesi’nin kuruluşu
Şanlıurfa’da kurulan ilk yüksek öğretim

birimi “Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu”dur
(1976). Daha sonra, Dicle Üniversitesine
bağlı Ziraat Fakültesi (1978), Mühendislik
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
(1984) ve Gaziantep Üniversitesine bağlı
İlahiyat Fakültesi (1988) kurulmuştur. Bu
birimler 09.07.1992 tarih ve 3837 sayılı
kanunla Harran Üniversitesine
bağlanmıştır. Ayrıca Fen-Edebiyat, Tıp
Fakültesi, Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu, Sosyal, Fen ve Sağlık

Harran Üniversitesi: 
“Doğunun yükselen yıldızı”
HARRAN ÜNİVERSİTESİ’NİN YER ALDIĞI ŞANLIURFA, GÜNÜMÜZDEN ON BİR BİN YIL ÖNCE-
SİNE DAYANAN TARİHİYLE ANADOLU’NUN EN ESKİ KENTLERİNDEN BİRİDİR. 



Bilimleri Enstitüleri kuruluş kanununda yer
almıştır. 

1994 yılında Siverek, Hilvan, Suruç, Bi-
recik, Viranşehir ve Bozova Meslek Yüksek-
okulları; 1995 yılında ise Veteriner
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ile Akçakale ve Ceylanpınar Meslek Yüksek-
okulları; 1997 yılında da Sağlık Yüksek-
okulu ve Kahta Meslek Yüksekokulu
kurulmuştur. Ancak, Kahta Meslek Yüksek-
okulu 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı ka-
nunla kurulan Adıyaman Üniversitesi’ne
bağlanmıştır. 

29.07.2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu ka-
rarına göre Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi ve Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksekokulu kurulmuştur. Son olarak,
05.12.2007 tarih ve 26721 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun
02.11.2007 tarih ve 2007/12786 sayılı kara-
rına göre Beden Eğitimi ve spor Yüksek-
okulu kurulmuştur. 

Üniversitemiz bugün 10 fakülte, 5 yük-
sekokul, 1 Devlet konservatuarı 11 meslek
yüksekokulu, 3 enstitü, 10 araştırma uygu-
lama merkezi ve 20 bine ulaşan öğrenci-
siyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fakülteler
* Fen-Edebiyat Fakültesi
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
* İlahiyat Fakültesi
* Mühendislik Fakültesi
* Tıp Fakültesi
* Veteriner Fakültesi
* Ziraat Fakültesi
* Eğitim Fakültesi
* Güzel Sanatlar Fakültesi
* Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi

Enstitüler
* Sosyal Bilimleri Ens.
* Fen Bilimleri Ens.
* Sağlık Bilimleri Ens.

Yüksekokullar
*  Şanlıurfa Sağlık Yüksek Okulu
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
* Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu
* Viranşehir Sağlık Yüksek Okulu
* Yabancı Diller Yüksek Okulu
* Devlet Konservatuarı

Meslek Yüksekokulları
* Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksek-
okulu
*Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksek-
okulu
* Şanlıurfa Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu
* Akçakale Meslek Yüksekokulu
* Birecik Meslek Yüksekokulu
* Bozova Meslek Yüksekokulu
* Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu
* Hilvan Meslek Yüksekokulu
* Siverek Meslek Yüksekokulu
* Suruç Meslek Yüksekokulu
* Viranşehir Meslek Y.Okulu

Uygulama ve araştırma 
merkezleri
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ar.ve Uygu-
lama Mrkz.
* ATA Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi
* Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi
(HÜBİM)
* Bilim ve Teknik Araştırma ve Uyg. Merkezi
(HÜBİTAM)

* Fıstık Araştırma ve Uyg. Mrkz.
* GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi
(HÜGAP)
* GAP Bölgesi El Sanatları Arş. ve Uygulama
Merkezi
* Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama
Merkezi
* Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(SAĞUMER)
* Türk Dünyası stratejik Araştırmalar Merkezi

Eğitim ve öğretim
Ülkenin ilerlemesini sağlayacak ilerici,

yaratıcı, demokrat, Atatürk ilke ve Devrim-
lerinin takipçisi, bilimi kendine ilke edin-
miş aydın insanlar yetiştirmeyi hedeflemiş
olan üniversitemiz, eğitim-öğretim, araş-
tırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve
gelişmeyi amaçlamaktadır

Bugün itibariyle Harran Üniversite-
sinde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Öğren-
cilerin her yarıyılda alacakları dersler
zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır. Öğrenciler, kayıtlı bulunduk-
ları bölümün zorunlu derslerini almakla
yükümlüdürler. Ancak, Üniversite Senato-
sunca belirlenen dersler için açılan muafi-
yet sınavında başarılı olan öğrenciler, o
derslerden muaf olurlar. Harran Üniversite-
sine bağlı meslek yüksekokullarında iki yıl-
lık ön lisans programı, fakülte ve
yüksekokullarında ise dört yıllık lisans
programları uygulanmaktadır (Tıp Fakülte-
sinde eğitim süresi altı, Veteriner Fakülte-
sinde eğitim süresi beş yıldır). Ayrıca,
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Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bi-
limleri Enstitülerine bağlı ana bilim dalla-
rında yüksek lisans ve doktora eğitimi
yapılmaktadır.  

Harran Üniversitesinde bir eğitim-öğ-
retim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere
iki dönemden oluşmaktadır. Tıp ve Veteri-
ner Fakültelerinde eğitim programı yıllık
dönemler şeklinde yapılmaktadır. ÖSYM
tarafından Harran Üniversitesi bölümlerine
ve programlarına yerleştirilen yeni öğren-
cilerin kayıt işlemleri, Üniversitemiz tara-
fından ilan edilen tarihler arasında Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığının gözetiminde ya-
pılmaktadır. Ara sınıflardaki öğrenciler ise
her yarıyıl başında, akademik takvimde be-
lirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zo-
rundadırlar. İlgili bölüm başkanlığının
önerisi ile fakülte veya yüksekokul yönetim
kurulu kararıyla her sınıfa bir akademik da-
nışman atanır. Akademik danışman, öğ-
renci mezun olana kadar ders alma, sınıf
geçme, sınavlar, üniversite ile ilgili yönet-
melikler ve eğitim-öğretim ile ilgili çeşitli
konularda öğrencilere danışmanlık yapar.
Ayrıca Üniversitemizde uzman elemanlar
tarafından öğrencilere yönelik psikolojik
danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Öğ-
renciler her yarıyılda en az iki ara sınav ve
her dönem sonunda yarıyıl sonu sınavına
tabi tutulurlar.

Öğrenciler, eşdeğer eğitim programları
uygulayan yüksek öğretim kurumları ve
kurum içindeki bölüm/programlara “Yük-
sek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans
ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına
İlişkin Yönetmelik” uyarınca, eğitim-öğre-
tim başlamadan önce yatay geçiş için baş-

vurulabilir. Üniversitemizde öğrencilerin
eğitim-öğretim ve sosyo-kültürel ihtiyaçla-
rının karşılanmasına ilişkin görüş ve öneri-
lerinden yararlanmak amacıyla oluşturulan
öğrenci konseyi, her yıl öğrencilerin seçi-
miyle yenilenmektedir. Öğrenci Konseyi
Başkanı, Rektörün çağrısı üzerine zaman
zaman Üniversite Senatosu ve diğer kurul-
lara katılarak öğrencilerin görüş ve önerile-
rini sunar. 

Yerleşkeler
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa il merkezi

ve ilçelerinde bulunan çok sayıda binada
faaliyetlerini sürdürmektedir

Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa- Mardin
Karayolu’nun 18. Kilometresinde 27.000
dönümlük bir arazi üzerinde inşaatı devam

eden üniversitemiz merkez yerleşkesinde,
Fen-Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve idari
Bilimler, eğitim, ziraat, İlahiyat Fakülteleri
ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eği-
tim-Öğretim vermektedir. Alt yapı çalışma-
larını tamamlanmış, Türkiye’nin en büyük
üniversite yerleşkelerinden biri olan ve içe-
risinde bir yapay göl barındıran Osmanbey
Yerleşkesinde Atatürk Arboretumu, beş bin
kişilik merkezi kafeterya, on dört oda ve 29
yataklı misafirhane, Sosyal Tesisler, Amfi Ti-
yatro, lojmanlar, Üniversitemiz kültür faali-
yetlerinde kullanılan Feyzullah konağı ve
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatları ta-
mamlanmış olup, diğer fakülte binaları ile
sosyal tesislerinin inşaatı hızla devam et-
mektedir. 

Yenişehir Yerleşkesi: Şanlıurfa merke-
zinde bulunan Yenişehir Yerleşkesi 48.000
m2lik bir alanda kurulu olup, Rektörlük hiz-
met binası ve Harran Üniversitesi Araş-
tırma Hastanesi Poliklinik binalarını
barındırmaktadır. Ayrıca, öğrenci ve perso-
nel yemekhanesi, kantin, kafeterya ve bah-
çeler yer almaktadır. 

Eyyübiye Yerleşkesi: Şanlıurfa-Akça-
kale Karayolu’nun 5. kilometresinde
982.000 m2 alan üzerine kurulu olan Eyyü-
biye Yerleşkesi’nde ise, Veteriner Fak, Şanlı-
urfa Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, öğrenci yurdu, Üniversite Ba-
sımevi, açık ve kapalı spor tesisleri, öğrenci
kafeteryası, sosyal tesisler, uygulama alan-
ları, süt ve hayvancılık işletmeleri ile seralar
ve lojmanlar yer almaktadır. 

Diğer Tesislerimiz: Harran Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Şanlı-
urfa Sağlık Yüksekokulu, Şanlıurfa Sağlık



15 KASIM 2013 -15 OCAK 2014 75

EĞİTİM KURUMLARI | HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mediko-
Sosyal Merkezi, Makine Fabrikası, Üniversi-
temize ait kız öğrenci yurdu, öğrenci ve
personel sosyal tesisleri ve Harran Üniver-
sitesi Kültür Evi, üniversite yerleşkeleri dı-
şında yer alan diğer birimleri
oluşturmaktadır.

Bunun dışında kantin ve kafeteryalar,
yemekhaneler, misafirhaler, öğrenci yurt-
ları, sinema salonları, lojmanlar, kapalı ve
açık spor tesisleri, toplantı salonları mev-
cuttur.  Ayrıca 26 öğrenci kulübü bulun-
maktadır.

Yabancı Dil Olanakları: Üniversitemi-
zin tüm birinci sınıflarında İngilizce dersleri
servis dersi olarak verilmekte. İlahiyat fa-
kültemizde Arapça hazırlık dersleri veril-
mekte, ayrıca bu yıl yabancı diller yüksek
okulu kurulmuş olup, altyapısı tamamla-
nınca öğrenci alacaktır.

Burs Olanakları: Devlet Bursunun
yanında üniversitemiz gönüllüler gru -

bunun vermiş olduğu burs mevcuttur.
Yurt Olanakları: Yurt olanakları kredi

yurtlar kurumuna bağlı 2000 öğrenci ka -
pasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu ile ay-
rıca üniversitemize bağlı 80 kişilik kız
yurdu bulunmaktadır 

Kampus Olanakları: Üniversitemiz
Osmanbey Ana yerleşke olmak üzere Yeni-
şehir ve Eyyubiye yerleşkeleri ile 3 yerleşke
bulunmaktadır.

Erasmus, Farabi Değişim Programı (An-
laşmalı ülke ve üniversite sayısı 18’dir. 

Mühendislik, Ziraat, Fen Edebiyat,
Güzel Sanatlar, İktisat, İlahiyat fakülteleri-
mizin tüm bölümlerinde çift Ana dal/yan
dal uygulanmaktadır.

Harran üniversitesi, huzur ve güven
içinde kaliteli bir eğitim olanağı sunan bir
üniversite olup, ülkemizin geleceğine yön
veren kaliteli bireyler yetiştirmeyi kendine
ilke edinmiştir. 
www.harran.edu.tr

Harran üniversitesi, 
huzur ve güven içinde
kaliteli bir eğitim olanağı
sunan bir üniversite
olup, ülkemizin
geleceğine yön veren
kaliteli bireyler
yetiştirmeyi kendine ilke
edinmiştir”
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Mimarlık tarihi bu kadar eski-
lere dayanan Şanlıurfa, gü-
nümüzde de mimari

eserlerinin zen ginliği bakımından Anado-
lu'nun önde gelen illeri arasında yer al-
makta ve bu özelliğinden dolayı "Müze
Şehir" adıyla tanınmaktadır.

Şanlıurfa, dinler  tarihi ve inanç turizmi
yönüyle de dünya kültüründe önemli bir
yere sahiptir. İl merkezi yakınındaki Göbekli
Tepe'de yapılan arke olojik kazılarda, ilkel
dinlere ait olan ve günümüz den 11.000 yıl

öncesine tarihlenen dünyanın en eski tapı-
nakları bulunmuş ve Şanlıurfa'nın inanan
insan ların dünyadaki en eski merkezi ol-
duğu anlaşılmıştır.

İlkel dinlerin dünyada bilinen en eski
merkezi Şanlıurfa, çok tanrılı (politeist) din-
ler ile tek tanrılı (monoteist) dinlerin de
önemli merkezlerinden bi ridir. Assur ve
Babil dönemlerinde; Ay, güneş ve ge -
zegenlerin kutsal sayıldığı politeist bir din
olan Paganizm'in baştanrısı "Sin"in mabedi
Harran'da bulunuyor ve Soğmatar bu dinin

önemli bir mer kezi şehri sayılıyordu.  Mus-
evi, Hıristiyan ve İslâm dinleri peygamberle-
rinin atası olan Hz. İbrahim, Şanlıurfa'da
doğmuş, Nemrut ve Halkının taptığı put-
larla mücadele ettiği için burada ateşe atıl-
mıştır. Lut Peygamber, amcası Hz. İbrahim'in
ateşe atılmasını görmüş ve daha sonra Şan-
lıurfa'dan Sodom'a doğru yola çıkmıştır. İb-
rahim Peygamber'in torunu ve
İsrail oğul  larının atası Yakub Peygamber
Harran'da evlenmiş, Eyyub Peygamber Şan-
lıurfa'da hastalık çekmiş ve Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA TARİHTE DÜNYA KÜLTÜR VE MEDENİYETİNİN MERKEZİ KABUL EDİLEN VE ARKEO-
LOJİ LİTERATÜRÜNDE "BEREKETLİ HİLAL" OLARAK ADLANDIRILAN BÖLGE ÜZERİNDE YER AL-
MAKTADIR. ARKEOLOJİK KAZILARDAN ELDE EDİLEN BULUNTULAR, ŞEHİR MERKEZİNDEKİ
BALIKLIGÖL CİVARININ GÜNÜMÜZ DEN 11.000 YIL ÖNCE NEOLİTİK ÇAĞ İNSANLARI TARAFIN -
DAN İSKAN EDİLDİĞİNİ KANITLAMIŞTIR. BU ÇAĞ, ANADOLU'DA MİMARLIK SANATININ BAŞ-
LANGICI SAYIL MAKTADIR.

Şanlıurfa: Dünya inanç 
turizminin gözde noktası

Göbekli Tepe
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vefat etmiştir. Hz. Eyyub'u arayan Elyasa'
Peygamber O'nun yaşadığı Eyyub Nebi Kö-
yü'ne kadar gelmiş, ancak kendisini göre -
meden orada vefat etmiştir. Şuayb
Peygamber, Harran'a 37 km. mesafedeki
Şuayb Şehri'nde ya şamış, Musa Peygamber,
Şuayb Şehri yakınındaki Soğmatar'da Şuayb
Peygamberle buluşmuştur. İsa Peygamber,
Şanlıurfa'yı kutsadığına dair bir mektubunu
ve yüzünü sildiği mendile çı kan mûcizevi
portresini Urfa Kralı Abgar Ukkama'ya gön-
dermiş, Hıristiyanlık devlet dini olarak dün-
yada ilk defa bu dönemde Şanlıurfa'da
kabul görmüştür. Bütün bu peygamberlerin
Urfa ile ilgisinin bulunması nedeni ile Ur-
fa'nın bir adı da "Peygamberler Şehri"dir.
Bütün bunlardan, Şanlıurfa'nın dinler tarihi
ve inanç turizmi yönünden Mekke ve Ku-
düs'ten sonra dünyanın önemli inanç mer-
kezlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır.

İlkel Dinler ve Şanlıurfa
İl merkezi yakınlarındaki Göbekli Te-

pe'de yapılan arkeolojik kazılarda günü-
müzden 13.500 yıl öncesine tarihlenen
Cilalı Taş Devri (Neolitik Çağ)'nin Akeramik
evresi insanlarına ait dünyanın en eski tapı-
nakları bulunmuştur. Göbekli Tepe insanla-
rının tapındıkları boğa, aslan, kurt, domuz,
turna kuşu, ördek ve yılan başta olmak
üzere çeşitli hayvan kabartmalarının olduğu
"T" biçimli taş steller 2000-2001 kazıla rında
ortaya çıkartılmıştır. Kazılar halen devam et-
mektedir.

Neolitik Çağ'ın M.Ö. 8000-8500 evresine
ait ikinci bir tapınak yeri Tektek Dağları
mevkiinde yeralan Karahantepe (Keçili-
tepe)'de keşfedilmiş ve burada yapılan
yüzey araştırma sında toprağa gömülü,
ancak başları görülebilen çok sayıda stel
tespit edilmiş, bunlardan birinin üzerinde

Cinsiyet Tanrısı'nı sembolize eden bir yı lan
figürüne rastlanılmıştır.

Göbekli Tepe ve Karahantepe tapınak-
ları dı şında, Hilvan İlçesi'ne bağlı Nevali Ço-
ri'de yapılan arkeolojik kazılarda Neolitik
Çağ'ın M.Ö. 7000 ev resine bağlanan kare
planlı bir tapınak ve içerisinde stilize insan
figürlü iki stel bulunmuştur.

Şanlıurfa bölgesinde yapılan bir çok ar-
keolojik kazıda Kalkolitik Çağ ve Eski Tunç
Çağı halklarının tapındıkları şematik tanrı
heykelciklerine (idol) rastlanmıştır. Bozova
İlçesi'ne bağlı Titriş Höyük nekropolünde
ortaya çıkartılan ve insan şeklinde tanrıları
tasvir eden çok sayıda keman tipi idol Şanlı-
urfa Müzesi'nde sergilenmektedir.

Çok tanrılı dinler ve Şanlıurfa
İlkel dinlerin dünyada bilinen eski mer-

kezi Şanlıurfa, çok tanrılı dinlerin de dünya-
daki önemli merkezlerinden biridir. Ay,
güneş ve gezegenlerin kutsal sayıldığı eski
Mezopotamya'daki Assur ve Babilliler'in po-
liteist (çoktanrılı) inancına dayanan paga-
nizm'in önemli merkez şehirleri Harran ve
Soğmatar Şanlıurfa ili sınırları içerisindedir.

Harran ve Paganizm
Babiller döneminde "ilu sa ilani" (tanrıla-

rın tan rısı), "sar ilani" (tanrıların kralı) ve "bel
ilani" (tanrıların efendisi - rabbi) olarak ad-
landırılan ay tanrısı "Sin", paganistlerin en
büyük tanrısı olma özelliğini asırlar boyu
devam ettirmiş ve Romalılar döneminde
"marelaha" olarak adlandırılmıştır.M.Ö. 2000
başlarına ait Kültepe ve Mari tablet lerinde
Harran'daki Sin mabedinde bir antlaşma
imza edildiğine dair bilgiler bulunmaktadır.
Yine M.Ö. II. binin ortalarına ait Hitit tablet-
lerinde, Hititlerle Mitanniler arasında yapı-
lan bir antlaş maya Harran'daki ay tanrısı

Sin'in ve Güneş Tanrısı Şamas'ın şahit tutul-
duğu belirtilmektedir. 1950 yı lında Har-
ran'da yapılan arkeolojik kazılarda bulu nan
ve Babil kralı Nabonid dönemine (M.Ö. V.
yy.) tarihlenen tanrı Sin ve Şamas'ı temsil
eden çivi ya zılı steller Şanlıurfa Müzesi'nde
sergilenmektedir.

Soğmatar ve Paganizm
Soğmatar şehri; ay, güneş ve gezegen-

lerin kutsal sayıldığı Pagan dininin ve bu
dinin baştanrısı Marelahe'nin (tanrıların
efendisi) merkezidir. Marelahe'yi temsil
eden açık hava mabedi "Kutsal Tepe" Soğ-
matar'ın odak noktasını teşkil etmektedir.
Bu Tepe'nin zirvesinde kaya yüzeyine oyul-
muş ve M.S. 164-165'lere tarihlenen Süryâ-
nice yazılar, bazı önemli kişilerin Marelahe
adına bu tepeye diktir dikleri anıt sütunlar
ve sunaklarla ilgilidir. Tepenin kuzeye bakan
yamacındaki kabartma portrenin Ay Tanrısı
Sin, boydan tasvir edilmiş  in san
kabartması nın ise Tanrı Ma'na şerefine aynı
ta rihlerde yapıldığı yanlarındaki Süryânice
kitabeler den anlaşılmaktadır.

Kutsal Tepe'nin batısında, kuzeyinde ve
kuzey batısındaki tepelerde yer alan 7 adet
yapı kalıntısı Güneş, Ay, Satürn, Jüpiter,
Mars, Venüs ve Merkür tanrılarının temsil et-
mektedir.

Tek tanrılı semavi dinler 
Şanlıurfa’da yaşadığı kabul edilen pey-

gamberlerden dolayı bu şehir "Peygamber-
ler Şehri" ve "Kutsanmış Şehir" adla rıyla
tanınmaktadır.

Hristiyan yapıtları
Hıristiyanlığın devlet dini olarak dün-

yada ilk kabul gördüğü yer olan Şanlıurfa'da
dünyanın en görkemli kiliseleri inşa edilmiş,

Göbekli Tepe Göbekli Tepe
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ancak bunlardan V. yüzyıla ait olanların bir
kısmının kalıntıları günü müze ulaşabilmiş-
tir.

Klise ve manastırlar
• Deyr Yakub (Yakub Manastırı)
• Tella (Viranşehir) Martyrionu
•  Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi
•  Aziz Stefanos Kilisesi
•  Rahibeler Kilisesi (Rahibeler Evi)
• Çardak Manastırı
•  Norhut Kilisesi

Bölgedeki ören yerleri
Harran'ın 20 km. kuzeyindeki Cabir el-

Ensar (Yardımcı) Köyünde Cabir b. Abdul-
lah'a (Cabir el-Ensar) atfedilen bir türbe
(meşhed) ve yanında yine O'nun adını taşı-
yan bir cami bulunmaktadır. 

Cabir el-Ensar'ın hicretten 16 yıl önce
(miladi 607) yılında Medine'de doğduğu,
697 yılında yine Medine'de vefat ettiği kay-
naklarda kayıtlıdır. Peygamber Efendimiz
ile birlikte bir çok savaşa katılan, Hz. Pey-
gamberin vefatından sonra Şam'ın fet-
hinde bulunduğu bilinen Cabir b.
Abdullah'ın, Hz. Ömer zamanında Harran
ve Urfa'nın fethine katıldığı ve İmam Bakır
hazretleri gibi şehit düşen bir uzvunun gö-
müldüğü yere bu türbenin (meşhed) ve ca-
minin yapıldığı söylenmektedir.

İmam Bakır türbe ve camiinin orijinal
şeklinin bozulmuş olmasına karşın
Cabir el-Ensar türbe ve camii orijinal şeklini
muhafaza etmekte olup 1992 yılında Vakıf-

lar Genel Müdürlüğünce restore etti -
rilmiştir.

İmam Bakır  Camii ve Türbesi
Harran'ın 3 km. kuzey doğusundaki

İmam Bakır Köyü'nde, 12  İmam'dan beşin-
cisi olan Ebu Cafer İmam Muhammed Ba-
kır'a atfedilen bir türbe ve yanında yine
O'nun adını taşıyan bir cami bulun maktadır.

Anne ve baba tarafından Hz. Fatıma'nın
(r.a.) to runu olan, ilim, irfan ve takvasıyla
herkesin saygı sını kazanan, geniş bilgisin-
den dolayı "Bakır" laka bıyla anılan Ebu Cafer
İmam Muhammed h. 57 (m. 676) senesinde
Medine'de doğmuştur. H. 103 (m. 721) se-
nesinde Hamime'de vefat edince, naşı Me-
dine-i Münevvere'ye getirilerek Cennet-ül
Baki Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Hz. Ömer zamanında Urfa ve Harran'ın
fethine  katılan (miladi 639) Ebu Cafer İmam
Muhammed'in şehit düşen parmağının bu-
raya gömülerek üzerine türbenin (meşhed)
yapıldığı ve köye "İmam Bakır" adı verildiği
söylenilmektedir. Türbenin batısına bi tişik
bir de cami bulunmaktadır. Kitabesi
bulunma yan her iki yapı son yıllarda beto-
narme bir şekilde genişletilerek orijinalliğini
kaybetmiştir.

Harran
Şanlıurfa'nın 44 km. güney doğusunda

bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı
turist tarafından ziyaret edilen tarihi kent
Harran, kendi adıyla anı lan ovanın merke-
zinde kurulmuştur. Tevrat'ta da "Haran" ola-

rak geçen yerin burası ol duğu söylenir.
İslâm tarihçileri kentin kuruluşunu Nuh Pey-
gamber'in torunlarından Kaynan'a veya İb-
rahim Peygamber'in kardeşi "Aran"a (Haran)
bağ larlar. XIII. yüzyıl  tarihçilerinden İbn-i
Şeddat, Hz. İbrahim'in Filistine gitmeden
önce bu şehirde otur duğunu, bu nedenle
Harran'a Hz. İbrahim'in şehri de denildiğini,
Harran'da İbrahim Peygamber'in evinin,
adını taşıyan bir mescidin, O'nun otururken
yaslandığı bir taşın var olduğunu yazmakta-
dır.

Harran, Kuzey Mezopotamya'dan gele-
rek batı ve kuzey batıya bağlanan önemli
ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bu-
lunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı Har-
ran, Anadolu ile sıkı ticaret ilişkileri
bulunan Assurlu tüccarların önemli uğrak
yerlerinden biri idi. Anadolu'dan Mezopo-
tamya'ya, Mezopotamya'dan Anadolu'ya
olan ticaret akışının binlerce yıl Harran
üzerinden yapılmış olması bu tarihi kentte
zengin bir kültür bikiminin oluşmasına
neden olmuştur.

Dünyadaki üç büyük felsefe ekolünden
birisi "Harran Ekolü"dür. İlkçağdan beri var-
lığı bilinen Harran Üniversitesi'nde dünyaca
ünlü birçok bil gin yetişmiştir.

Emevi hükümdârlarından II. Mervan
744 yılında Harran'ı Emevi Devleti'nin baş-
kenti yapmıştır. Emevilerin Asya bölümü
750 yılında Abbâsilere yenilerek Harran'da
sona ermiştir. Abbâsi hüküm dârı Harun
Reşit zamanında "Harran Üniversitesi" dün-
yada büyük bir ün kazanmıştır.

Harran'daki Mimari Eserler
I. Yazılı  kaynaklarda geçen mimari

eserler: Çeşitli kaynaklardan anlaşıldığına
göre, Hz. Ömer zamanında İyaz b. Ğanem
tarafından 640 yılında fethedilen Harran'da
ilk islami eserler inşa edilmeye başlanmıştır.
Emevi başkentliği yaptığı dönemde (744-
750 II. Mervan zamanı) imar faaliyet leri hız-
lanarak şehir mimari eserlerle donatılmıştır.
Mervan, 10 milyon dirhem harcayarak Har-
ran'a bir hükümdâr sarayı yaptırmış, Cami
el-Firdevs'i (Cennet Camii-Ulu Cami) yenilet-
miş ve su kanalları açarak tarımı geliştirmiş-
tir. İmâdeddin Zengi'nin 1127 tarihinde
Harran'ı almasından sonra, Zengi'nin oğlu
Nureddin Mahmûd ve Selahaddin Eyyûbi
zamanlarında şehirde medrese, hastane,
çarşı, hamam gibi çok sayıda mimari eserin

Halil-Ür Rahman Gölü
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inşa edildiği, miladi 1175 depreminde zarar
gören yapı lar ile Ulu Cami'nin restorasyonu-
nun yapıldığı yine çeşitli kaynaklarda kayıt-
lıdır.

Onyedinci yüzyılın ortalarında (1650 yıl-
ları) Harran'ın harap haline yetişen ünlü sey-
yah Evliya Çelebi burasını, "Şehir harap,
evler toprak olup ka lesinde insanoğlu kal-
mamıştır. Ancak kargir cami leri, han ve ha-
mamları kalıp diğer harap evler içe risinde
çöl arapları kışlamaktadır" cümleleriyle an -
latmaktadır.

II. Harran kazılarında bulunan ve gü-
nümüzde ayakta olan mimari eserler:
Parlak bir tarih ve ilim geçmişine sahip olan
Harran, tarih boyunca bir çok devletin
hâkimiye tine girdiğinden kültürlerin kay-
naştığı bir kent ol muş ve zengin mimari
eserlerle donatılmıştır. Ancak, hiç bir zaman
Bizans ve Haçlı hâkimiyetine girmeyen Har-
ran'da bu devletlere ait eserler yer almamış-
tır.Kentin ortasında yer alan höyükte ve sur
içer sindeki harabelerde Sin Mabedi ve üni-
versite dahil en eski mimari eserlerin temel
kalıntıları yer almak tadır. Harran'ın zengin
mimarisinden sadece surlar, iç kale, Ulu
Cami, Şeyh Hayat el-Harrânî türbe ve camii
ile konik kubbeli evler günümüze kadar ge -
lebilmiştir.

Harran Höyüğü: 
Şehrin ortasında yer alan 22 m. yüksek-

liğindeki höyük oldukça geniş bir alana ya-
yılmıştır. M.Ö. III. binden M.S. XIII. yüzyıla
kadar kesintisiz olarak is kan edilen Harran
Höyüğü, içersinde çeşitli devir lere ait mi-
mari kalıntıları ve bölgenin tarihini gün ışı-
ğına çıkartacak belgeleri barındırmaktadır.

Harran Üniversitesi
İlk Çağ'dan beri varlığı bilinen ve miladi

718-913 tarihleri arasında (İslâmi dönem)
bilim ve sanatta doruk noktaya ulaşan Har-
ran Okulu'nun (Üniversite) İslâm öncesi ve
İslâmi dönemdeki yeri, bugünkü kalıntılar
arasında tespit edilememiştir. 

Harran Şehir Surları
Elips şeklindeki Harran şehri, bazı kay-

naklara göre 8, bazı kaynaklara göre 6 adet
kapısı, 187 adet burcu olan, kesme taşlar-
dan inşa edilmiş müstah kem bir sur ile çev-
rilmiştir. Surların dışında yer alan ve
günümüzde toprakla dolmuş olan hende-

ğin eskiden su ile dolu olduğu bilinmekte-
dir. Şehrin güney-doğu köşesinde kesintiye
uğrayan surların yerini İçkale tamamlamak-
tadır. Harran surları gü nümüzde yer yer yı-
kılmış olmasına rağmen çepe çevre
izlenebilmektedir. Kapılardan sadece Halep
Kapısı ayaktadır.

Harran Kalesi
Şehrin güney doğusunda yer alan İç-

kale,  surla rın o kesimdeki parçasını oluştur-
maktadır.

Harran Ulu Cami
Harran höyüğünün kuzey doğu ete-

ğinde yer alan Ulu Cami, Anadolu'nun ilk
anıtsal camii, ilk revaklı avlulu ve şadırvanlı
camii, en zengin taş süslemeli camii olma
gibi daha bir çok önemli özel liklere sahiptir.
Çeşitli kaynaklarda "Cami el-Firdevs (Cennet
Camii) veya "Cuma Camii" adla rıyla geç-
mektedir.

Şeyh Yahya Hayat El-Harrani
(Hayat b. Kays-Hayat b. Abdüla-
ziz) türbesi ve camii 

Şeyh Yahya Hayat el-Harrânî, XII. yüz-
yılda Harran'da yaşamış ve 1185 tarihinde
burada vefat etmiş büyük bir İslâm alimi ve
mutasavvufudur. 

Harran'ın Tarihi Mezarlığı
Harran'da biri surların batı dışarısında

Şeyh Hayat'ın türbesinin bulunduğu yerde,

diğeri surla rın doğu dışarısında olmak üzere
iki mezarlık bu lunmaktadır. Bunlardan Şeyh
Hayat'ın türbesinin bulunduğu mezarlıkta
süslemeli şahideler dikkat çekmektedir.
Harran'ın tarihteki esas İslâm mezar lığı sur-
ların doğu dışarısında yer almaktadır.
Ancak, bu mezarlık tamamen kaybolmuş,
sanat de ğeri olan, süslemeli ve kitabeli şahi-
deler toprak al tında kalmıştır.

Geleneksel Harran Evleri
Harran'ın en çok ilgi çeken yanı, bin-

dirme tek niğinde yapılmış, külah biçimin-
deki konik kubbeli evleridir. 1979 yılında
arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak tescil
edilen ve kubbe evleri korumaya alınan
Harran'da, ören yerinden malzeme toplan-
ması, her çeşit inşaat yapılması, kanal açıl-
ması yasaklanmış tır. O tarihlerde 960 adet
kubbe sayılan Harran'da bu sayı dondurul-
muştur.

Bölge iklimine uyumlu, yazın serin, kışın
sıcak olan kubbeli Harran evlerinde, tavuk-
ların daha çok yumurtladığı, at gibi bazı
hayvanların daha uysal olduğu, kuru soğan-
ların çabuk filizlendiği köylüler tarafından
söylenmektedir. Bu evlerden bir örnek 1999
yılında Harran Kaymakamı İbrahim Halil Ak-
şit'in gayretleriyle restore edilerek "Kültür
Evi" fonksiyonuna kavuş turulmuş ve turiz-
min hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Kültür
Bakanlığı, restore etmek ve kültü rel fonksi-
yon vermek üzere bu evlerden 4 adedini
satın almıştır.

Harran
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Mağaralar
Çoban Mağaraları:
Bazda Mağaraları
POGNON (Ponyon) MAĞARASI
SENEMIĞAR  (Senem Mağara-Sanem Ma-
ğara)

Han El-Ba’rur Kervansarayı
Bugün Göktaş Köyü adıyla anılmakta-

dır. Tamamı 65x66 metrekarelik bir alan
üzerine inşa edilmiş olan kervansarayın
kuzey cephesindeki portal kitabesinde h.
626 (m. 1228-1229) tariºhinde el-Hac Hüsa-
meddin Ali Bey tarafından yaptırıldığı yazılı-
dır.

Şuayb Şehri Harabeleri
Bu kentteki mevcut mimari kalın tıların

Roma devrine ait olduğu tahmin edilmekte -
dir. Kalıntılar arasındaki bir mağara Şuayb
Peygamber'in Makamı olarak ziyaret edil-
mektedir.

Soğmatar Harabeleri
Bu tarihi kent, merkez Yardımcı (Suma-

tar) nahiyesine bağlı Yağmurlu Köyü içer-
sinde yer almaktadır. Hz. Musa'nın burada

çiftçilik yaptığına ve köy içersindeki kuyular-
dan birinin Hz. Musa'nın mûci zevi asası ta-
rafından açıldığına inanılmaktadır. 

Soğmatar tarihteki esas ününü; ay,
güneş ve ge zegenlerin kutsal sayıldığı Assur
ve Babillilerin poli teist inancından gelen
Pagan (putperest) dinin ve bu dinin baştan-
rısı (tanrıların efendisi) "Mar alahe" (Mare-
lahe)'nin merkezi olmasından almaktadır.
Marelahe'yi temsil eden açık hava mabedi,
Soğmatar'daki kalıntıların odak noktasını
teşkil et mektedir.

Yüzyılımızın başlarında Fransa'nın Bağ-
dat Konsolosu H.Pognon'un keşfederek ya-
zılarını oku duğu bu mağara, kalenin 250 m.
kadar kuzeybatı sındadır. Giriş ağzı doğuya
bakan bu mağaranın güney, kuzey ve batı
duvarlarında, tanrıları tasvir eden tam boy
insan rölyefleri ve aralarında Süryânice yazı-
lar bulunmaktadır. Bu kabartmalar dan biri-
nin başı üzerinde Ay Tanrısı Sin'i sembolize
eden "Hilal" kabartması dikkat çekmektedir.

Karahisar
Bu tarihi yer leşmede, kale olarak

kullanılan bir tepe ve bunun doğusundaki
kayalık tepelerde M.S. V. yüzyıla ta -

rihlenebilen kaya mezarları ve sarnıçlar
bulunmak tadır.

Mehemedey
Soğmatar'ın 30 km. kuzeyinde, Urfa-

Mardin ka rayolunun 50. km.sindeki Dağ-
yanı Köyü'nde, Romalılara ait olduğu
sanılan ve "Mehemedey Han" (Mehmed'in
Hanı) adıyla anılan büyük bir "Hayrat" yer al-
maktadır.

Betik
Betik (Güzel) Köyü'nde kesme taşlardan

inşa edilmiş 8x4 m. bo yutunda anıtsal bir
yapı yer almaktadır. Bu yapının Harran Ulu
Camii ile aynı dönemde (744-750 Emevi dö-
nemi) inşa edilmiş küçük bir mescid olabile-
ceği fikrini akla getirmek tedir.Yapının üzeri
sahınlar üzerine kuzey güney yö nünde yer-
leştirilmiş büyük taş lentolarla örtülmüş tür.

Çatalat
Soğmatar'ın güneydoğusunda, Viranşe-

hir'e bağlı Çatalat köyünde, V. yüzyıl Roma
döneminden kalma yapı kalıntıları bulun-
maktadır. Bu kalıntı lardan birisi yaklaşık 2
m. eninde, 4 m. yüksekliğinde kemerli bir

Soğmatar
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kapıdır. Diğer kalıntı ise büyük bir ya pının
köşe duvarlarına aittir.

Kasr-ül Benat (Kızlar Sarayı)
Soğmatar'daki Süryânice yazıtlı Kutsal

Tepe'nin bir benzeri Kasr-ül Benat'ta bulun-
maktadır. Köyün kuzeyindeki bu kayalık te-
pede 10'dan fazla Süryânice yazıtın
bulunması, burayı "Yazıtlı Tepe" olarak ad-
landırmamıza sebep olmuştur. "Yazıtlı Te-
pe'nin güney kesiminde ve köyün
do ğusundaki kayalık yamaçta, mağaralar ve
kaya me zarları yer almaktadır. Bunlardan en
büyüğü ve işçi likli olanı "Yazıtlı Tepe"nin
güney yamacındaki 8 arkosoliumlu kaya
mezarıdır. 

Kasr-ül Benat yapılarını, IV. yüzyıl son -
larına tarihlemek mümkündür.

Çimdin Kale
Soğmatar'ın 50 km. kuzeydoğusundaki

bu tarihi kaleye Soğmatar'dan ulaşılabile-
ceği gibi, Urfa-Mardin karayolunun 61.

km.'sinden güneye sapan şose yol ile 9. km.
sonra ulaşmak mümkündür.

Eyyüp Nebi Peygamber 
Mezarları

Eyyup Nebi Köyü'nde Eyyup Peygam-
ber, Eyyup Peygamber'in hanımı Rahime
Hatun ve Elyesa‘ Peygamber'in me zarları
bulunmaktadır. Bu köyün 400 yıldan beri
Eyyup Nebi Köyü adıyla anıldığı vakfiyesin-
den an laşılmaktadır.

Eyyup Nebi Köyü'ndeki peygamber tür-
beleri yüzyıllardan beri kutsal günlerde ve

bayramlarda, yöredeki binlerce kişi tarafın-
dan ziyaret edilmekte dir. Bu önemli inanç
merkezinde, son yıllarda Harran Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi  Okutmanlarından Meh-
met Oymak'ın danışmanlı ğında, Turizm Ba-
kanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'nce geniş ölçekli
bir çevre düzenlemesi ve türbe resto -
rasyonları gerçekleştirilmiş; her üç türbe
arasında yaya yollarıyla bağlantı sağlanarak
türbeler alanı ihata duvarlarıyla köy yerleş-
mesinden  ayrılmış ve ağaçlandırılmıştır.
Eyyup Peygamber türbesinin batı yakınında
bulunan ve O'nun otururken yas landığına
inanılan büyük bazalt taş, bu proje içer sinde
korumaya alınmıştır.

Elyesa Peygamber Türbesi
Eyyup Peygamber türbesinin 500 m.

güneybatısında yer alan ve oldukça harap
bir durumda olan Elyesa‘ Peygamber tür-
besi, Şanlıurfa Valiliği'nce yeniden yaptırıl-
mıştır.
Kaynak: Şanlıurfa Valiliği

Şanlıurfa Kalesi’nden kentin genel görünümü Haleplibahçe Mozaikleri

Fırfırlı Camii (Klise) Eyyup Peygamber Makamı

Kasr-ül Benat (Kızlar Sarayı)
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MODA TRENDLERİ BİRBİRİNDEN FARKLI TEMALARI, BİRBİRİNDEN YENİLİKÇİ FORM-
LARI BİZLERE SUNARKEN, TEKNOLOJİ VE TASARIMIN BENZER VE YAKIN DURUŞLARI
ESTETİK VE GÖRSEL OLARAK DUYGUSAL BİR CENNETE OLAN ÖZLEMİMİZİ ARTIRI-
YOR…

2014 İlkbahar-Yaz 
Sezonunda egzotik bir dünya
bizleri bekliyor

Öğr. Gör. Öznur ENES
Dokuz Eylül Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü

Önümüzdeki ilkbahar-yaz sezo-
nunda canlı renklerin, abartılı
ve görkemli formların, egzotik

bitki örtülerin ve sulu meyvelerin yer aldığı
cennet teması bize, düşsel ve yaşanılası bir
dünyanın kapılarını açıyor. Özellikle Orta ve
Güney Amerika’da yaşamış ilkel toplumlar,
tropik doğanın asit renkleri, yaratıcılığın ve
hayal gücünün birlikteliğinde parlak ve

canlı renkteki etnik motifler ile bir araya ge-
liyor. Doğa esinli motifler dijital teknolojinin
kullanımıyla zenginleşiyor. Brezilyaʼnın ge-
cekondu mahallelerinin canlı, sanat ve kül-
tür projeleriyle hayat ve umut dolu
dokunuşları temaya öncülük ederken; eg-
zotik toprakların, Henri Rousseauʼnun iko-
nik balta girmemiş orman tabloları, baskı ve
dokulara ilham veriyor. Egzotik motifler

doğa esinli desenleri modernize etmek için
gerçeküstü kompozisyonlarda bir araya ge-
liyor. Çiğ renkçiliğe özgü sanat çalışmaları,
cömertçe kullanılan renklerle farklı dokuları
bir araya getiriyor.

Şairler ve sanatçılar yüzyıllardır semavi
manzaralara ve nirvanaya ulaşmak için ge-
reken tüm unsurlara sahip olan cennet ada-
larını betimlemişlerdir. Bu konsept

Dolce&Gabbana Emporio Armani MoschinoMiu Miu
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Cennetkuşu çiçekleri ve Karayiplerin
bitki örtüsü, doğal bir egzotizm
sunarken yapay materyaller ve dokular
halüsinasyon algısı yaratırken; sulu ve
canlı bir efekt için kırmızı, pembe,
somon rengi, turuncu ve sarının
doygun tonlarının tercih edilmesi
öneriliyor”

doğrultusunda palmiye ağacı yeşilleri, sül-
für ve şeftali rengi dokunuşları eşliğinde
meyvemsi pembelerle modaya yeni bir ruh
katılıyor. Tropik temaların bu sezon isyankâr
renklerin oluşturduğu bir tayfla bir araya
geldiği söylenebilir. Cennetkuşu çiçekleri ve
Karayiplerin bitki örtüsü, doğal bir egzotizm
sunarken yapay materyaller ve dokular ha-
lüsinasyon algısı yaratırken; sulu ve canlı bir
efekt için kırmızı, pembe, somon rengi, tu-
runcu ve sarının doygun tonlarının tercih
edilmesi öneriliyor. 

Dekorasyonlar, gösterişli ve 
abartılı yaklaşım için egzotik 
çiçekler ve zengin tropik bitki 
örtüsü, sıra dışı modaya doğal bir
unsur katıyor

Duyuları, renklerle ve dokularla baştan
çıkarmak için cömertçe kullanılan  >>>

House of Holland
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dekorasyonlar, gösterişli ve abartılı yaklaşım
için egzotik çiçekler ve zengin tropik bitki
örtüsü, sıra dışı modaya doğal bir unsur ka-
tıyor.  Hayvan baskıları bu sezon vahşi bir
orman hissi uyandırmak için var gücüyle
yükseliyor. Farklı ölçekler ve renk kombinas-
yonları ile yeni desen efektleri yaratıyor. Ka-
dınları tepeden tırnağa stillendirdiği bu
görünüm, kesinlikle sıra dışı görünüyor.
Benzer şekilde, erkekler için kullanılan leo-

par baskıları da soyut stillerle ve doygun
renklerle tazeleniyor.

CMYK renklerinin ayrılması baskı
tekniklerinden yeni bir trend

Pek çok farklı görsel yeni, grafik bir odak
noktası yaratmak için bir araya geliyor. Mis-
tik sembollerin, antik kabilesel görsellerin
ve tılsım motiflerinin oluşturduğu kombi-
nasyon, yeni inanç ve şifa arayışlarını yansıt-

Kanna Yamauchi
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mak için birbiriyle çatışarak bir araya geli-
yor. Geometrik şekiller ve cevher tonları bu
karma stile sıra dışı bir dokunuş katıyor. Her
yıl düzenlenen Rio de Janerio Karnavalı
gösterişli kostümlerle, vücut dekorasyonla-
rıyla ve abartılı renk ve desen kombinas-
yonlarıyla şaşaa hissini yeniden
canlandırıyor. Özellikle tüylü başlıklar ve
kostümler bu sezon oldukça güncel. Cesur
renklerle, büyük boy tüylerle, cafcaflı ve
mağrur bir his sunuyor. Renk karışımları İ/Y
14 için birbirine zıt ve çakışan efektlere eği-
len yeni formlarda boy gösteriyor. Gökku-
şağı renkleri neon ve doygun tonlara
yaklaşarak zenginleşiyor. Pembeler ve yeşil-
ler badem rengi ve muz renginin yumuşak
dokunuşlarıyla zengin, canlı bir efekt oluş-
turuyor. CMYK renklerinin ayrılması baskı
>>> 

Gökkuşağı renkleri neon ve
doygun tonlara yaklaşarak
zenginleşiyor. Pembeler ve
yeşiller badem rengi ve muz
renginin yumuşak
dokunuşlarıyla zengin,
canlı bir efekt oluşturuyor” Valentino
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tekniklerinden yeni bir trend. Bazı sanatçılar
ve tasarımcılar çarpık 3 boyutlu betimleme-
ler geliştirmek için bu stil üzerinde deneyler
yapıyor. Osklen ve Carnovsky bu efekti bas-
kılı kumaşlar üzerinde kullanırken Patricia
Urquiolaʼnın Crossing adlı masası üst üste
bindirilen çizgilerle optik illüzyonlar yaratı-
yor.

Yeni erkek giyim koleksiyonları
aşırı parlak ve canlı çiçekler seçe-
rek cüretkâr bir tutumu sergiliyor

Bu sezon geleneksel kostümlerin tarihi
kayıtları, yeni desenlere ve zanaat teknikle-
rine ilham veriyor. Ekvatoral Venezüellaʼdan
Patagonyaʼnın sonuna dek uzanan sembo-
lik motifler, yerel bitki örtü ve hayvanlar ve
dini ikonografi modern, canlı stillerde bir
araya geliyor. Yeni erkek giyim koleksiyon-
ları aşırı parlak ve canlı çiçekler seçerek cü-
retkâr bir tutumu benimsiyor. Cesur çiçek
desenleri zenginleştirilmiş yapay bir efekt
için pembe ve turuncunun neon tonlarında

Bu sezon geleneksel
kostümlerin tarihi
kayıtları, yeni
desenlere ve zanaat
tekniklerine ilham
veriyor. Ekvatoral
Venezüella’dan
Patagonya’nın sonuna
dek uzanan sembolik
motifler, yerel bitki
örtü ve hayvanlar ve
dini ikonografi
modern, canlı stillerde
bir araya geliyor”

Vivienne Westwood
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boy gösteriyor. Dijital teknikler bulanık ve
kat kat stillerle yepyeni olasılıklar geliştiri-
yor.

Egzotik çiçek ve bitki örtüsü 
türleri bu sezon zarif desenler
için sınırsız bir potansiyel 
sunuyor

İç tasarımlar da gösterişin geri dönü-
şünden nasibini alıyor. Renk oyunları sıcak,
sıra dışı renklerde, orijinal, odak noktası
olan duvarlarla ve dış alanlarla tasarımda
önemli bir rol oynuyor. Desenlerde anahtar
rolü oynuyor ve evin her yerinde, mobilya-
ların ve yumuşak döşemeliklerin üzerinde
halüsinasyon etkisi veren geometrik desen-
ler boy gösteriyor. Egzotik çiçek ve bitki ör-
tüsü türleri bu sezon zarif desenler için
sınırsız bir potansiyel sunuyor. Yeşil yaprak-
lar, palmiye ağaçları ve parlak renklerde taç
yapraklar yoğun bir efekt yaratmak için tek-
rar edilebilir ve üst üste bindirilebilir. Doğal
motifler doğayı yepyeni, hiper-gerçek bir
stilde yorumlamak için dijital tekniklerle bu-
luşuyor.

Kaynak:  http://www.stylesight.com

Yukiko Hanai
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“I would like to celebrate your
new year and I sincerely hope that
the new year will bring peace,
happiness and success for entire
world”

Turkish Fashion and Apparel
Federation (TMHGF) has signed
various protocols including

finance, training in many fields in terms of
solution partners since we have been
appointed as third period Governing
Board. Each protocol is the protocol that
aims at responding the needs that are the
realities of the life indeed. 

Majority of our firms whose numbers
have reached to 7 thousands in
connection with our member associations
around Turkey is composed of the
institutions in size of SME.  We aim at
providing each equipment to remove their
needs, to guide them and to provide
additional power as well as to strengthen
their powers. In this framework, we
attempted to do our best to consider their
long lasting needs such as qualified and
trained staff, finance, language training,
Research and Development and
Production and Development. Thanks to
our cooperation and sectors that work
with us, we completed our deficiencies
and we tried to provide benefits for both
parties. 

In addition to our governing board
meetings that have been organized by our
host member associations each month, in
each occasion that we came together with

the representatives of our associations
under the umbrella of our Federation, we
feel the pulse of our sector through
exchange the views and we organize an
agenda by defining our solution address
and addressee in relevant official or
private foundations based on the current
subjects. 

We will continue to work in
collaboration with our new solution
partners and we will attempt to develop
cooperation under the direction of
requirements. However, we will also
concentrate on the twining meetings that
will realize the protocols that bring our
sectors together efficiently and effectively.

Nowadays that we are approaching to
a new year, 2014 with new hopes and
expectations, on behalf of myself and
TMHGF Governing Board , I would like to
celebrate your new year and I sincerely
hope that the new year will bring peace,
happiness and success for entire world.  

Hüseyin Öztürk
Turkish Fashion and Apparel Federation 
Chairman of Executive Board 
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The Solution Partnership 
between TMHGF and İstanbul Aydın
University in terms of training   

Cooperation protocol has been
signed between Turkish Fash-
ion and Ready Clothing Federa-

tion (TMHGF) and Aydın University within
the framework of university-industry co-
operation. The protocol includes various
topics such as employment, labor certifica-
tion in the sector and recruitment new
certificated staff between two institutions
by means of developing common projects
for internship of the students and gradu-
ated people in the associated firms under
the umbrella of TMHGF. 

The cooperation protocol has signed
to develop solution partnerships between
Turkish Fashion and Ready Clothing Feder-
ation (TMHGF) that represents the sectoral
and regional associations around Turkey in
terms of textile, ready clothing, fashion,
leather, leather confection and that is
unique umbrella foundation in our coun-
try and Istanbul Aydın University (İAÜ)
that is most preferred private university in
Turkey . 

The protocol has been signed by
Hüseyin Öztürk, President of the Govern-
ing Board on behalf of TMHGF and Dr.

Mustafa Aydın, President of Board of
Trustee on behalf of IAU in the headquar-
ter located in Florya. 

During the signing ceremony, Prof. Dr.
Yadigar İzmirli, IAU Rector, Nihal Bolkol,
the instructor, President of IAU Anatolian
Computer Occupational High School De-
partment, Osman Sait Günteki, President
of TMHGF Training Committee and Mem-
ber of the Governing Board, Ali Bozkıran,
Member of the TMHGF Member of the
Governing Board have attended. 

Hüseyin Öztürk, President of the Gov-
erning Board of TMHGF made a speech
during the signing ceremony and he re-
minded that they have performed the
fashion called as “the Sun is Rising from
Nemrut” in September together with the
IAU Anatolian Computer Occupational
High School, Department of Fashion De-
sign and he added that “Universities are
more than important for us. If the future of
this county is young people, the universi-
ties and occupational training institutions
must be some places where the theoreti-
cal information meets practical informa-
tion, information of our teachers meet  ex-

perience in the industry indeed”. 
Dr. Mustafa Aydın, President of the

Board of Trustee in IAU has also talked
about the cooperation between the IAU
and TMHGF and he said “the activities that
have been carried out within the frame-
work of University –Industry cooperation
has very important duty to transmit our
produced information to the community.
Our Fashion and Textile Design Depart-
ment is considered as most powerful de-
partment among others in our university.
Our students make an indelible impres-
sion thanks to their designs and produc-
tions.  In order to move such kind of lovely
designs to the sector, we are now signing
this important cooperation. I hope that
this cooperation will be beneficial for both
parties. Together with this protocol, we
have been taking over the training part of
our Federation as the university. By means
of certificated special programs, we will
present private training service to Federa-
tion members and sector. On the other
hand, we have taken very important step
for the recruitment of our students after
their graduation today”.   
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TMHGF that meets
the ancient cities of
Anatolia with the

fashion has performed the
fashion called as “Secret of the
Beginning, Göbekli Tepe (Cored
Hill) of Şanlıurfa” in Şanlıurfa
Harran hosted by Gapsan İplik

and Şanlıurfa Chamber of
Commerce and Industry
(ŞUTSO) following the fashion
called as “Sun is Rising from
Nemrut” that has taken place in
Nemrut Mountain in
September. Thanks to the
students from the Department

of Fashion Design in Istanbul
Aydın University Anatolian
Computer Vocational High
School that is the solution
partner of TMHGF and their
costumes designed and
produced by the students, the
colors of the thousand years

civilization history of Şanlıurfa
have been reflected. In the
fashion show, apart from the
Göbekli Tepe (Cored Hill) that is
the first temple of the world,
Harram Dome Homes, Halepli
Bahçe Mozaik (Garden Mosaic),
Amazon Women and Soğmatar

TURKISH FASHION AND APPAREL FEDERATION (TMHGF) HAS BROUGHT HARRAN THAT IS THE HIS-
TORICAL COUNTY OF ŞANLIURFA THAT HOSTED VARIOUS CIVILIZATIONS TOGETHER WITH THE FASH-
ION. THE REPRESENTATIVES OF THE FASHION AND READY CLOTHING SECTOR AROUND TURKEY HAVE
PARTICIPATED IN THE FASHION CALLED AS “ SECRET OF THE BEGINNING, GÖBEKLİ TEPE (CORED HILL)
OF ŞANLIURFA” HELD IN FRONT OF HARRAN DOME HOMES ON 16TH NOVEMBER. 

The fashion of TMHGF has met
Harran, historical county of
Şanlıurfa with trend
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themes have been taken. Aylin
Kırcı Duman, Deputy Governor
of Şanlıurfa, Selami Yazıcı,
District Governor of Harran,
E.Sabri Ertekin, President of
ŞUTSO, Hüseyin Öztürk,
President of TMHGF Governing
Board, Abdulkadir Göncü,
President of the GAPSAN A.Ş.
Governing Board, Governing
Board Members of TMHGF and
representatives of Fashion and
Ready Clothing Sectors have
attended to the fashion show
that met with the Haran people
under the magic atmosphere
between the dome homes. 

Hüseyin Öztürk, President
of TMHGF Governing Board has
made first speech before the
fashion show and he gave brief
information about the
Federation. He stated that they
have organized the Governing
Board Meetings hosted by the
member associations each
month and the November
meeting has held hosted by the
member association in
Gaziantep. He added “ We
considered that when we came
to Gaziantep, if we did not pay
a visit to Şanlıurfa, it was a
shame on us. He also stated
that the land of the region is
very valuable and the hearth of
the people is unique. “ I am of
the opinion that it is more than
important to organize this
fashion that reflects the long
history of the region and that is
not commercial through our
Federation that is sectoral and
non-governmental
organization.” He also
continued his words: 

“I believe that TMHGF
Governing Board Members and
their associated firms will enjoy
the feeling to make even a
small contribution by drawing
the attention of the Turkish
public opinion to Şanlıurfa. I
think that this organization will

make contribution in terms of
tourism and finance to the
region. First of all, on behalf of
myself and my friends,  I would
like to convey my deepest
gratitude to Eyüp Sabri Göncü,
Member of GAPSAN İplik
Governing Board who
supported us and shared our
feeling, Eyüp Sabri Ertekin,
President of ŞUTSO, Governor
of Şanlıurfa and Mayor of
Şanlıurfa as well as District
Governor of Harran and Mayor
of Harran, Lecturers from the
Department of Fashion Design
in Istanbul Aydın University and
my student friends”. 

After his speech, Mehmet
Özyavuz, Mayor of Harran took
the floor and he said “ Welcome
to our Harran!” and he shared
his satisfaction to host the
guests in Harran. He also added
that Harran is the cradle of the
civilization and he conveyed his
appreciation to perform such
kind of organization for the
region and he thanked
everyone who supported this
activity. 

On the other hand,
Muhammet Selami Yazıcı, Dis-
trict Governor of Harran said
that “ We are more than happy

to host you in this district that is
the zero point of the history,
the cradle of the civilization, the
homeland of  His Nibs Hayati
Harrani, Cabir bin Hayyan, İbni
Teymiye, Jacob, Prophet Abra-
ham, Prophet Suayp, the first
academy of the world and the
host of first Islam university
with its unique city walls and
castle as well as the oldest
mosque of Anatolia”. Yazıcı also
added that “ he is of the opin-
ion that the project will support
the development of the
tourism in the region and he
continued that he thanked to
everyone under the leadership
of the TMHGF who contributed
to the project and spared great
effort in this purpose. 

Consequently, Nihal Bolkol,
Head of Department of Fashion
Design in Istanbul Aydın
University, Anatolian Computer
Vocational High School Fashion
Design that is the solution
partner of TMHGF has made a
speech and she said that “I do
not want to make a long
speech. For this purpose, I will
briefly talk about the project.
When talking about “ The
Secret of Beginning, Şanlıurfa
Göbeklitepe’, my students and

teachers came here previously,
visited this region and
evaluated accordingly. They
reflected the region to their
designs and they performed
this fashion show”. 

The students of Aydın
University Fashion Design
Department stated their
satisfaction to organize a
fashion show in the naturel
environment without any
podium and they mentioned
that they are more than happy
to present their show and
creations called as “The Secret
of Beginning, Şanlıurfa
Göbeklitepe’ together with the
professional models and they
also talked about their
happiness thanks to the
attention of the local people. 

After the fashion show that
has been managed by İsa Dal,
Vice President of TMHGF and
Head of Press and Public
Relations Committee,  Hüseyin
Öztürk, President of TMHGF,
Aylin Kırcı Duman, Deputy
Governor of Şanlıurfa and Eyüp
Sabri Ertekin, President of
ŞUTSO have been awarded
with plaques by Muhammet
Selami Yazıcı, district  governor
of Harran.  
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The cooperation that provides
advantage to the members of
TMHGF for the flight ticket, visa and
hotel reservations  

Hüseyin Öztürk, President of
TMHGF Governing Board,
Mustafa Balkuv, Esin Arıcan

and Ali Bozkan, Members of the Governing
Board have participated in the signing cer-
emony that was held in Karaköy building
of Vista Tourism. In accordance with coop-
eration protocol signed between Ahmet
Kozikoğlu, Director General of Vista
Tourism and Hüseyin Öztürk, President of
TMHGF Governing Board, the firms associ-
ated with the member associations under
the umbrella of Federation could buy eco-
nomic domestic and international flights
and could benefit from the visa services
and hotel reservations through Vista
Tourism accordingly. 

The cooperation between two institu-
tions includes economic domestic and
international flights of firms associated
with the member associations under the
umbrella of Federation requested from
Vista, hotel, rent a car, each kind of tourism
and organization services in accordance
with this protocol. 

The firms, member of TMHGF could
convey their reservation requests from the
Vista through fax, e-mail and telephone.
For this purpose, in order to reach the serv-
ice, all communication information will be
conveyed to the members by e-mail and
post. The travel advisors that provide spe-
cial service for  TMHGF will provide

attentive and economic solution to each
request coming from the firms on time. 

Under the direction of the request
coming from the firms and when the rele-
vant consulate accepts the Vista
application, the visa services will be also
provided. Visa services include visa applica-
tion upon the request and information
provided for visa granting. Following the
conveying full documents requested by
the Consulates to the Vista on timely man-
ner, Vista will apply for the visa to the
relevant consulate and will proceed
accordingly.  

Hüseyin Öztürk, President of TMHGF
has made a speech during the signing cer-

emony and he stated that the Federation is
the unique umbrella foundation around
Turkey that represents the sectoral and
regional associations for textile, ready
clothing, fashion, leather, leather confec-
tion and shoes and the TMHGF has been
developing with the participation of new
associations day by day and as of today, it
has reached to approximately 22 associa-
tions and 7 thousand firms. He also added
that the member firms could provide serv-
ice from Vista in terms of domestic and
international business travels, flight tickets,
hotel reservations economically and he
continued that they could obtain great
advantage thanks to this cooperation.  

TMHGF THAT AIMS AT PROVIDING ADVANTAGE FOR THEIR MEMBERS INCREASES
THE NUMBER OF ITS SOLUTION PARTNERS IN VARIOUS FIELDS. TMHGF THAT SIGNS
THE COOPERATION PROTOCOL TOGETHER WITH THE VISTA TOURISM THAT IS ONE
OF THE LEADER ORGANIZATIONS BOTH IN TURKEY AND WORLD WILL PROVIDE
ECONOMIC AND QUALIFIED SERVICE FOR ITS MEMBERS IN TERMS OF DOMESTIC
AND INTERNATIONAL FLIGHT TICKETS AND HOTEL RESERVATIONS. 
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The 11th International Istanbul
Hosiery and Underwear Fair
IFEXPO 2014 is being held by

Tüyap at Tüyap Fair and Congress Center
during the dates 6 – 8 February 2014,
under the umbrella organization of Turkish
Fashion and Apparel Federation and with
the support of Hosiery Manufacturers
Association, All Underwear Manufacturers
Association, Denizli Textile and Clothing
Manufacturers Association, Aegean
Clothing Manufacturers Association and
Clothing Subsidiary Manufacturers
Association.

IFEXPO 2014 Fair, which is aimed
towards the hosiery, underwear and
swimwear product groups, which is one of
the important niche manufacturing fields
where the Turkish textiles sector is a world
leader, brings domestic and foreign

industry professionals and our country’s
largest manufacturers together.  Sales and
marketing operations of the fair, which
undertakes an important role in conveying
our country’s production power, capacity,
collections and niche area products in the
fields of hosiery, underwear and swimwear
to new markets and different target
audiences in the world textiles market,
have started with full force.

2014-2015 Autumn/ Winter
Creations Are Making Their Debut

2014-2015 Autumn/Winter creations
will be presented to the industry in the
IFEXPO 2014 Fair, which will host the
companies and brands which set the
trends in hosiery, underwear and
swimwear fashion.

The fair, which brought together a

total of 6,529 domestic and foreign
industry professionals from 55 countries
with 136 leading companies of the
industry in our country in 2013, is
observed to make positive contributions
towards domestic and exportation goals
of the industry with the productive
commercial ambiance it creates.  Earning
the acclaim of its participants and visitors
by meeting the seasonal demands of the
industry, IFEXPO fair will be the meeting
point of vendors and customers coming
from across the country and various target
foreign countries during 6 – 8 February in
2014.

For more information about IFEXPO
2014, 11th International Istanbul Hosiery
and Underwear Fair, which will be held
between 6 – 8 February, please visit
www.ifexpo.com

THE MUCH-AWAITED MEETING OF THE HOSIERY, UNDERWEAR AND SWIMWEAR SECTORS 

The sales and marketing operations for
the IF Expo 2014 Fair have started
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