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TMHGF ADRES

BAŞKAN’DAN | ÖNSÖZ

“Çözüm ortaklarımızın
sayısını her geçen gün
artırıyor, mümkün
olduğunca tavandaki bir
yığın fırsatı tabana
indirmeye çalışıyoruz”

T

ürkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) Yönetim Kurulu olarak, gerek Federasyona
olan saygımız, gerekse sektöre ve ülkemize
olan inancımızla aldığımız görevi, dayanışma içinde çalışarak sürdürmekteyiz. Bu anlayışla TMHGF çatısı altındaki tüm üye derneklere bağlı firmalara yönelik maddi, manevi fırsatlar sunabilecek çözüm ortaklarımızın sayısını her geçen gün artırıyor, mümkün olduğunca tavandaki bir yığın fırsatı tabana indirmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde biri mesleki eğitim, diğeri de iş sağlığı ve güvenliği alanında olmak üzere iki önemli işbirliği protokolünü hayata geçirdik.
Bunlardan ilki, mesleki eğitim alanında
yapmış olduğumuz önemli bir işbirliği. Yıllardır ülkemizde kronikleşen eğitimli ve
nitelikli eleman sıkıntısını çözmeye yönelik
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle sektörün ve ülkemizin
ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye
sahip nitelikli işgücünün kazandırılmasını
amaçladık. Böylelikle Milli Eğitim’in mesleki
eğitimdeki birikimi ve gücü ile sektörümüzün uygulamaya dönük deneyimi ve
başarısını bir araya getirmiş, teori ile pratiği
örtüştürmüş olacağız. Bu donanımla yetişen gençlerimiz sektörümüz ve ülkemiz
için önemli bir potansiyel ve sanayimizin
geleceği için de teminatımız olacaktır.
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İkinci olarak; Türkiye’de son zamanlarda
iş dünyasının en önemli gündem maddelerinde biri de kuşkusuz İş Sağlığı ve Güvenliği
mevzuatı. Yeni yasalaşmış ve ülkemizde henüz bütün yönleriyle anlaşılamamış bu konuda hem doğru bilgilendirme yapacak,
hem de TMHGF çatısı altındaki üye derneklerimize bağlı firmalarımıza bu süreçte çok
uygun koşullarda, kaliteli hizmet sunacak
bir çözüm ortaklığına imza attığımızı düşünüyorum. Alanında saygın kuruluşlardan
biri olan Can Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, üye firmalarımızın bu alandaki
hizmetlere en sağlıklı ve en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlayacak.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da sevgi, saygı,
paylaşma ve en önemlisi hoşgörü gibi yüce
duyguların hakim olduğu bir kutsal Ramazan ayını daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Hoşgörü başta olmak üzere bu güzel
insani duyguların yılın her ayına ve gününe
yayılması ülkemizde ve dünyada birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmesini diliyor,
şahsım ve TMHGF Yönetim Kurulu adına
bayramınızı en içten duygularımızla kutluyorum.
Hüseyin Öztürk
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
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03 Başkandan
12 Ekonomi Bakanı
08
İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile
işbirliği sektöre nitelikli işgücü kazandıracak
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında mesleki eğitimde işbirliğini öngören
bir protokol imzalandı. Bu protokol ile tekstil
ve hazır giyim sektörü için gerekli bilgi ve beceriye sahip Nitelikli işgücü kazandırılması
amaçlanıyor.

Zafer Çağlayan
“Yeni Teşvik Sistemi
meyvelerini veriyor”
Bakan Çağlayan birinci
yılında rakamlarla Yeni Teşvik
Sistemini değerlendirdi.

16 TMHGF, iş sağlığı ve güvenliği alanında çözüm

ortaklığını İstanbul’dan başlattı
Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu
(TMHGF), CAN Akademi ile
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çözüm ortaklığına
dayalı, üye firmalara özel
avantajlar sunan bir işbirliği
protokolü imzaladı.

18 Temmuz ihracatında hazır giyim ikinciliğini korudu
Temmuz ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı
ayına göre, yüzde 17,3 artışla 12 milyar 629 milyon
dolar oldu. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı ihracatını ifade ediyor.

20 Candostu Platformu, “Sağlık” dalında 9. Kent ve

Yaşam Ödülü’ne layık görüldü
TMHGF’nin sosyal sorumluluk projesi “Candostu Organ
Bağışına Evet Platformu”, bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Kent ve Yaşam Ödülleri’nde jüri ve dinleyicilerin
oyları sonucunda “sağlık” dalında ödüle layık görüldü.

22 TMHGF-ING Bank Protokolü İzmir’de tanıtıldı
76
2013-2014 SonbaharKış trendlerinde neler
var?
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TMHGF ile ING Bank arasında Nisan’da imzalanan finansal çözüm ortaklığına dayalı işbirliği protokolünün İzmir
tanıtım toplantısı 21 Haziran’da ING Bank’ın Ege Bölge
Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

36 Candostu Platformu’nun bilgilendirme toplantıları
sürüyor
Candostu, işyerleri, fabrikalar ve okullarda insanlara
organ bağışı ve naklini anlatmaya devam ediyor.
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42 Techtextil Frankfurt heyet gezisi ve teknik tekstiller

12-14 Haziran 2013 tarihlerinde Frankfurt-Almanya’da
gerçekleştirilen Techtextil Fuarı 80 farklı ülkeden gelen
1086 katılımcı ve 23 bin 200 ziyaretçi ile gerçekleştirildi.
Doç Dr. Sema Palamutçu hem bu gezi hem de teknik
tekstiller hakkında yazdı.

46 İzmir Ayakkabı Fuarı’nda “yerli malı” çağrısı

İmtiyaz Sahibi
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Adına
İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Öztürk

50 Sektörün öncüleri ve son trendleri İF Expo 2014

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İsa Dal

Çorap, İç Giyim Fuarı’nda
IFEXPO 2014, 11. Uluslararası Çorap, İç Giyim Fuarı,
6-8 Şubat 2014 tarihleri arasında, Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerini buluşturmaya
hazırlanıyor. Fuarın tanıtım ve pazarlama çalışmalarına
start verildi.

58 Moda, Alaçatı’da sanatla buluştu: Millfest
60 Tekstilin Anadolu’da 7 bin yıllık kadim başkenti
Denizli, marka şehir olma yolunda ilerliyor
Denizli Özel Bölümü

68 Denizli Kızılcabölük Etnografya Müzesi bölgenin
kültürünü gözler önüne seriyor
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MTK Sitesi
Üzerinde mutabık
Türkiye’nin en büyük kalınan Anayasa
tekstil çarşısı
değişiklik hükümleri
MTK Sitesi yaklaşık 1000 firma ve 20.000‘e
yakın çalışan sayısıyla Türkiye’nin en büyük
tekstil çarşısı olmanın gururunu yaşıyor.
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

Yeni Anayasa’nın üzerinde mutabık kalındığı
söylenen 48 maddesinin metinlerini Hukukun Adresi Bölümü’müzde yayınlıyoruz.

» Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına,
ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.
» Yazı ve haberler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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MESLEKİ EĞİTİMDE ÖNEMLİ ADIM:

TMHGF-İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliği ile sektöre
nitelikli işgücü kazandırılacak
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) İLE İSTANBUL İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA MESLEKİ EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİNİ ÖNGÖREN BİR
PROTOKOL İMZALANDI. SÖZ KONUSU PROTOKOL İLE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
SEKTÖRÜ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BECERİYE SAHİP NİTELİKLİ İŞGÜCÜ KAZANDIRILMASI AMAÇLANIYOR.

T

ürkiye’nin tüm üretim ve hizmet
sektörlerinde
olduğu gibi tekstil ve hazır
giyimde de ara elaman sıkıntısı
gün geçtikçe büyüyor. Bir yandan dünya pazarlarında
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acımasız rekabetten kazançlı
çıkmaya çalışan sektör, diğer
taraftan eğitimli ve nitelikli
kalifiye elaman sıkıntısıyla
mücalede ediyor. Sorunun
çözümüne ilişkin gerek resmi
gerekse özel sektör tarafından

birçok adım atılsa da bu çalışmaların yeterli olduğu
söylenemez. Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu da bu
alanda çözüm üretmek adına
önemli bir işbirliğine imza attı.
İstanbul Milli Eğitim Müdür-

lüğü ile Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (TMHGF)
arasında sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye
sahip nitelikli işgücünün sektör
ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla imzalan
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İmzalanan Mesleki Eğitim ve
İşbirliği Protokolü ile öğrencilerimiz,
kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz
önemli kazanımlar elde edecektir.
Bu kazanımların tekstil ve hazır giyim
sektörünün gelişmesine ve ülke
ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum”

Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü imza törenine İl Milli
Eğitim Müdürü Dr. Muammer
Yıldız, Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu Başkanı
Hüseyin Öztürk, Mesleki ve
Teknik Eğitimden sorumlu Milli
Eğitim Şube Müdürü Erol
Demir, Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu Eğitim
Komitesi Başkanı Osman Sait
Günteki, TMHGF Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Osman Ege, Yönetim Kurulu
üyeleri Esin Arıcan, Şaban
Öngören, Onur Işık, Ali Bozkan
ve Bahri Özdinç katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürü Dr. Muammer
Yıldız: “Tekstil ve hazır
giyim sektörünün
gelişmesine ve ülke
ekonomisine büyük
katkılar sağlayacağına
inanıyorum”

tekstil ve hazır giyim sektörünün gelişmesine ve ülke
ekonomisine büyük katkılar
sağlayacağına inanıyorum.
Dolayısıyla tekstil ve hazır
giyim tasarım, üretim ve işletmesine yönelik, nitelikli
elemanları yetiştiren, mesleki
ve teknik ortaöğretim kurumları ve mesleki eğitim
merkezlerinde bulunan mesleki ve teknik öğretmenlerin
bilgilerinin güncellenmesi ve
pratik uygulamalarla pekiştirilmesi, büyümekte olan tekstil
ve hazır giyim sektörü için
büyük önem arz etmektedir.
Protokolün imzalanması içim
emeği geçen arkadaşlarıma ve

Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu yetkililerine
teşekkür ederim” dedi.

TMHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk:
“Böyle bir protokolü
hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk
duyuyorum”
Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu Başkanı
Hüseyin Öztürk ise mesleğin
özendirilmesi ve cazip hale getirilmesinin önemli olduğunu
belirterek “Mesleki bilgi, eğitim
ve danışma hizmetleriyle ilgili
uzmanların, eğitim kurumlarının yanı sıra iş piyasası kuruluş-

ları ve özel sektörde de çalışabilmelerini sağlayacak hizmet
öncesi eğitim programlarını
geliştirme, uygulama ve kalite
güvencesi sağlama konusunda
işbirliği ve çözüm üretmek
amacıyla böyle bir protokolü
hayata geçirmiş
olmaktan
büyük mutluluk duyuyorum.
Milli Eğitim Müdürümüz Dr.
Muammer Yıldız başta olmak
üzere ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Protokolün sektörümüze
ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu Eğitim Komitesi Başkanı Osman Sait
Günteki ise yapılan protokolün

Mesleki Eğitimde İşbirliği
Protokolünün imza töreninde
bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer
Yıldız, mesleki eğitimin önemine değinerek “İmzalanan
Mesleki Eğitim ve İşbirliği Protokolü ile öğrencilerimiz,
kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz önemli kazanımlar elde
edecektir. Bu kazanımların
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013
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özellikle Federasyona bağlı üye
derneklerimize ara eleman temininde büyük yarar sağlayacağı kanısını taşımakta
olduğunu kaydetti. Özellikle
son yıllarda meslek yüksek
okullarının açılmasıyla mesleki
eğitimin öneminin olabildiğince artmaya başladığını belirten Günteki sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Ancak öğrenciler meslek
yüksek okullarına gelmeden
daha donanımlı olmak adına
liseden itibaren meslek ile ilgili
eğitime ağırlık vermektedirler.
Milli Eğitim’in bundan böyle
özellikle meslek liselerinde
sektörümüze daha nitelikli eleman sağlama konusunda katkı
sağlayacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu kararı kendi yararımıza kullanmamız
gerekmektedir”
Söz konusu protokolde ülkemizde ekonomik büyüme ve
istihdam oluşturma konusunda
önemli bir yere sahip olan
tekstil ve hazır giyim sanayinin,
dünya genelinde ihracat ve
üretimde ilk sıralarda yer aldığı
vurgulanarak, bu noktadan hareketle tekstil ve hazır giyim tasarım, üretim ve işletmesine
yönelik, nitelikli elemanları yetiştiren, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ve mesleki
eğitim merkezlerinde bulunan
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mesleki ve teknik öğretmenlerin bilgilerinin güncellenmesi
ve pratik uygulamalarla pekiştirilmesi, büyümekte olan tekstil ve hazır giyim sektörü için
büyük önem arz ettiği belirtiliyor. Bu çerçevede İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu ve koordinasyon
ile sektörün ihtiyaç duyduğu
mesleki bilgi ve beceriye sahip
nitelikli işgücünün sektör ve
ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.
Protokol çerçevesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü:
• Talep olduğunda orta öğretim örgün ve yaygın eğitim
kurumlarındaki ile yüksek öğretimde alanda eğitim yapanlar kurumlarda ve sektör
temsilcileriyle birlikte, ulusal ve
uluslararası proje, hibe vb. çalışma başvurusu yapmak.
• Hizmetlere kaynak, program, yöntem, teknik, materyal
ve eğitim-öğretim araçlarını
geliştirmek.
• Hizmetlerin, ilgili birimlerin ve personelin standartlarını, yeterliliklerini, verimini ve
kalitesini geliştirmek ve sürdürmek.
• Tüm taraflar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama
ve geliştirmek.

• Mesleki bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile meslek
standartlarının geliştirilmesine
ilişkin çalışmalar arasında bağlantı sağlama ve kurumlaştırılmasını desteklemek.
• Mezuniyet aşamasında
alanda yüksek öğretim veren
kurumların tanıtılması.
• Mesleki eğitim kurslarına
katılanların sertifikalarının verilmesi.
• İstanbul İl sınırları içerisinde sektörün belirleyeceği
bölgelerde, mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumları ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitim yeri, teknik öğretmen ve
öğrenci sağlanması konusunda
destek verilmesi.
• Tekstil ve hazır giyim sanayi üretim işletmelerinin
yoğun olduğu bölgelerdeki
mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumları ve mesleki eğitim
merkezlerinde sektörle ilgili
alan açma
desteği sunuyor.
Mesleki Eğitim ve İşbirliği Protokolü kapsamında,
sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi,
beceri ve yeterliliğin öğrenci
ve kursiyerlere kazandırılması
için öğretmenler dâhil
yapılacak her türlü çalışmanın
gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Mesleki bilgi,
eğitim ve danışma
hizmetleriyle ilgili
uzmanların, eğitim kurumlarının
yanı sıra iş piyasası kuruluşları ve
özel sektörde de
çalışabilmelerini
sağlayacak hizmet öncesi eğitim
programlarını geliştirme, uygulama ve kalite
güvencesi sağlama konusunda
işbirliği ve çözüm
üretmek amacıyla
böyle bir protokolü hayata geçirmiş olmaktan
büyük mutluluk
duyuyorum”
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EKONOMİ | DEĞERLENDİRME

EKONOMİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN:

“Yeni Teşvik Sistemi
meyvelerini veriyor”
2
013 ilk 6 ayında
2012’nin aynı dönemine göre; 6.bölgede teşvik belgesi alan yatırım
miktarı yüzde 343, öngörülen
istihdam da yüzde 91 arttı. 5.
bölgede ise yatırım miktarı
yüzde 62, öngörülen istihdam
yüzde 124 arttı. 5.bölgede
2013 Ocak-Haziran döneminde
bir önceki yıla göre teşviğe
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bağlanan yatırım miktarı 1.7
Milyar TL’den 2.8 Milyar TL’ye;
6.Bölgede ise 1.2 Milyar TL’den
5.1 Milyar TL’ye yükseldi. İstihdam öngörüsü 5.bölgede
4.192’den 9.411’e, 6.bölgede
7.020’den 13.411’e çıktı. 1 yıl
içinde 79.1 Milyar TL tutarında
yatırım teşvik belgesi düzenlendi, öngörülen istihdam 187
bin 478 kişi. Ekonomi Bakanı

Sayın Zafer Çağlayan, 2013 Haziran ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin
yaptığı değerlendirmede, Yeni
teşvik sisteminin her kesimden
büyük bir kabul gördüğünü,
bunun net bir şekilde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde
görüldüğünü, 1 yıl içinde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde gerek adet, gerek ön-
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görülen sabit yatırım ve istihdam rakamlarında büyük artışlar yaşandığını söyledi.
Bakan Çağlayan konuya
ilişkin şu değerlendirmelerde
bulundu:
“Türkiye ekonomisi sanayi
ile büyümek zorunda. Gerçek
büyüme sanayileşme ile gerçekleşebilecektir. 2023 hedeflerine sanayileşme ve sanayi ile
büyüyerek ulaşabiliriz.

“Yeni Teşvik Sistemi’nin
olumlu sonuçlarını hep
birlikte görmeye başladık”
Son açıklanan verilerde genel istihdam ve sanayi istihdamı rekor kırdı, yeni teşvik sistemimiz bunu daha ileriye taşıyacaktır. Bölgelerarası gelişmişlik
farkını ortadan kaldırmayı, Türkiye’de üretilmesi mümkün
olan ancak çeşitli nedenlerle
üretilemeyen ürünleri Türkiye’de üretmeyi teşvik etmek
amacıyla oluşturduğumuz Yeni
Teşvik Sistemi’nin olumlu sonuçlarını hep birlikte görmeye
başladık. Haziran ayında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri de bunu göstermektedir.

“2013 yılı Haziran
ayında 418 adet yatırım
teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu belgelerde öngörülen sabit
yatırım tutarı 3,5 milyar
TL, öngörülen istihdam
13.945 kişidir”
Haziran ayında 3.5 milyar
TL’lik, 418 belge düzenlendi.
“2013 yılı Haziran ayında 418
adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olup, söz konusu
belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı 3,5 milyar TL, öngörülen istihdam 13.945 kişidir.
Teşvik belgelerinin 400 adedi
yerli, 18 adedi uluslararası sermayeli şirketler için düzenlenirken, sabit yatırımın 65 Milyon
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

TL’sinin uluslararası sermayeli,
3,45 milyar TL’sinin ise yerli sermayeli şirketler tarafından yapılması öngörülmektedir. Haziran ayında düzenlenen yatırım
teşvik belgelerinin sektörel dağılımında, öngörülen toplam
3,5 Milyar TL sabit yatırım tutarının yüzde 56’sı (2 Milyar TL)
ile en yüksek pay İmalat sektöründedir. Toplam içinde Hizmetler sektörünün payı yüzde
32 (1,1 Milyar TL), Enerji sektörünün payı yüzde 10 (338 Milyon TL), Madencilik sektörünün
payı ise yüzde 2 (69 ;Milyon TL)
seviyesindedir.

“Ocak-Haziran döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin
2.488 adedi yerli, 127
adedi uluslararası sermayeli şirketler tarafından alınmıştır”
2013 yılı Ocak-Haziran Dönemi Verileri 6 ayda öngörülen
istihdam 90 bin 552 kişi 2013
yılı Ocak-Haziran döneminde,
öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 41,2 milyar TL olan
toplam 2.615 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 90.552 kişilik istihdam öngörülmektedir.
Ocak-Haziran döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 2.488 adedi yerli, 127
adedi uluslararası sermayeli şirketler tarafından alınmıştır.
Aynı dönemdeki 41,2 Milyar TL tutarındaki sabit yatırımın 35,4 Milyar TL’sinin yerli,
5,7 Milyar TL’sinin ise uluslararası sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 54.976 kişilik istihdam öngören 21 milyar TL tutarında 1.934 adet belge düzenlenmiştir. 2013 yılı OcakHaziran döneminde düzenlenen teşvik belgelerinde adet

bazında bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 35’lik,
öngörülen sabit yatırım tutarında yüzde 96’lık, öngörülen
istihdamda da yüzde 65’lik bir
artış görülmüştür.
Ocak-Haziran döneminde
verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 41,2 Milyar
TL’lik toplam sabit yatırım tutarının yüzde 39’u (16 Milyar TL)
İmalat, yüzde 29’u (11,9 Milyar
TL) Enerji, yüzde 20’si (8,4 Milyar TL) Hizmetler, yüzde 12’si
(4,8 Milyar TL) ise Madencilik
sektöründedir.

2013 yılı Ocak-Haziran
döneminde düzenlenen
teşvik belgelerinde bir
önceki yılın aynı dönemine göre;
-belge adedi bazında;
1.Bölgede yüzde 34’lük
(706 adetten 943 adede),
2.Bölgede yüzde 16’lık (380
adetten 441 adede), 3.Bölgede
yüzde 23’lük (293 adetten 359
adede), 4.Bölgede yüzde 16’lık
(236 adetten 273 adede),
5.Bölgede yüzde 99’luk (135
adetten 269 adede), 6.Bölgede

Son açıklanan verilerde genel istihdam ve sanayi
istihdamı rekor
kırdı, yeni teşvik sistemimiz bunu daha
ileriye taşıyacaktır.
Bölgelerarası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı,
Türkiye’de üretilmesi mümkün olan
ancak çeşitli nedenlerle üretilemeyen
ürünleri Türkiye’de
üretmeyi teşvik
etmek amacıyla
oluşturduğumuz
Yeni Teşvik Sistemi’nin olumlu sonuçlarını hep
birlikte görmeye
başladık”
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lik sektörlerindedir. Yüzde
47’lik pay ile ilk sırada yer alan
İmalat sektörü içerisindeki yatırımların 8,6 milyar TL’si Kimya,
6,4 milyar TL’si Dokuma ve Giyim, 5 milyar TL’si Otomotiv, 3
milyar TL’si Gıda ve İçecek, 1,6
milyar TL’si Cam sektöründe
iken, Hizmetler içerisindeki yatırımların 5,3 milyar TL’si Turizm, 3,4 milyar TL’si Ulaştırma
ve 3 milyar TL’si Depolama sektöründedir.
(T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI BASIN MÜŞAVİRLİĞİ)

yüzde 79’luk (184 adetten 330
adede),
-sabit yatırım tutarı bazında;
1.Bölgede yüzde 87’lik (8,1
milyar TL’den 15,2 milyar TL’ye),
2.Bölgede yüzde 52’lik (4,9 milyar TL’den 7,4 milyar TL’ye),
3.Bölgede yüzde 113’lük (2,5
milyar TL’den 5,4 milyar TL’ye),
4.Bölgede yüzde 105’lik (2,6
milyar TL’den 5,2 milyar TL’ye),
5.Bölgede yüzde 62’lik (1,7 milyar TL’den 2,8 milyar TL’ye),
6.Bölgede yüzde 343’lük (1,2
milyar TL’den 5,1 milyar TL’ye),
-istihdam bazında da;
1.Bölgede yüzde 48’lik
(21.562 kişiden 31.838 kişiye),
2.Bölgede yüzde 54’lük (9.848
kişiden 15.160 kişiye), 3.Bölgede yüzde 104’lük (5.800 kişiden
11.850 kişiye), 4.Bölgede yüzde 36’lık (6.554 kişiden 8.882
kişiye), 5.Bölgede yüzde
124’lük (4.192 kişiden 9.411 kişiye), 6.Bölgede yüzde 91’lik
(7.020 kişiden 13.411 kişiye) artış yaşanmıştır.
Görüldüğü gibi bütün bölgelerde gerek belge adedi, gerek sabit yatırım tutarı, gerek
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istihdam bazında önemli artışlar sözkonusudur. Bu da yeni
teşvik sisteminin tüm kesimlerce kabul gördüğünü ve yatırımcıların yatırım için adeta yarışa girdiğini göstermektedir.

“Yeni Teşvik Sistemine
geçilen 20 Haziran 2012
tarihinden 2013 yılı Haziran ayı sonuna kadarki
dönemde 79,1 milyar TL
tutarında 5.126 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir”
Yeni Teşvik Sistemine geçilen 20 Haziran 2012 tarihinden
2013 yılı Haziran ayı sonuna
kadarki dönemde ise 79,1 milyar TL tutarında 5.126 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Bu belgelerin 68,5 milyar TL tutarındaki 4.845 adedi
yerli, 10,6 milyar TL tutarındaki
281 adedi ise uluslararası sermayeli şirketler tarafından alınmıştır. § Aynı dönemde düzenlenen teşvik belgelerinde
187.478 kişilik istihdam öngörülmüştür. Bu rakamın
169.845’i yerli sermayeli şirketlerin öngörülen istihdam artışı

iken, 17.633’ü uluslararası sermayeli şirketlere aittir.
19 adet büyük ölçekli, 7
adet stratejik Yatırım Belgesi
Yeni teşvik sistemi döneminde
düzenlenen 5.126 adet yatırım
teşvik belgesinin 2.911 adedi
Bölgesel, 19 adedi Büyük Ölçekli, 2.189 adedi Genel ve 7
adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 79,1 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının
36,1 milyar TL’si Bölgesel, 3,3
milyar TL’si Büyük Ölçekli, 30,5
milyar TL’si Genel iken 9,2 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki
yatırımlara aittir.

Öngörülen 79,1 milyar
TL’lik toplam sabit yatırımın 6,4 milyar TL’si Dokuma ve Giyim
sektörüne ait
Yeni teşvik sistemi döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen
79,1 milyar TL’lik toplam sabit
yatırım tutarının 37,1 milyar
TL’si İmalat, 18,4 milyar TL’si
Enerji, 17,3 milyar TL’si Hizmetler ve 6,3 milyar TL’si Madenci-

Yeni teşvik sistemi her kesimden büyük bir
kabul gördü, bu
net bir şekilde
düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde
görülüyor. 1 yıl
içinde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde
gerek adet,
gerek öngörülen sabit yatırım ve istihdam
rakamlarında
büyük artışlar
yaşandı”
TMHGF ADRES
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TÜRKİYE MODA VE HAZIR
GİYİM FEDERASYONU
(TMHGF), CAN AKADEMİ İLE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ALANINDA ÇÖZÜM ORTAKLIĞINA DAYALI, ÜYE FİRMALARA ÖZEL AVANTAJLAR
SUNAN BİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI.

TMHGF, iş sağlığı ve güvenliği
alanında çözüm ortaklığını
İstanbul’dan başlattı

T

MHGF, iş sağlığı ve güvenliğinde önemli bir çözüm
ortaklığına imza attı. Konuyla
ilgili Can Akademi Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimi ile bir işbirliği protokolü
imzalayan TMHGF, çatısı altındaki üye
derneklere bağlı firmalara özel avantajlar
sunmayı amaçlıyor. Can Akademi’nin

“Federasyon çatısı
altındaki üye derneklere bağlı firmalara
fayda sağlayan her
türlü çalışmanın içinde
bulunma zorunluluğumuz olduğunu düşünüyorum”
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Beylikdüzü’deki merkezinde gerçekleştirilen törende protolü TMHGF adına
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk,
Can Akademi adına şirketin kurucu ortağı
Dr. Sema Sengez imzalarken, diğer kurucu
ortak Op. Dr. Tolga Birgül, TMHGF Yönetim
Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi Başkanı
Osman Sait Günteki ve Yönetim Kurulu
üyesi Ali Bozkan da hazır bulundu.
İş sağlığı ve güvenliği alanında kurulan
bu işbirliğinin Federasyon ve sektöre
hayırlı olması dileyen TMHGF Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk,
“Federasyon çatısı altındaki üye derneklere
bağlı firmalara fayda sağlayan her türlü
çalışmanın içinde bulunma zorunluluğu
olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Öztürk,
bu anlamda ülke olarak gerçek anlamda
kaynağa ihtiyaç bulunmadığını her fırsatta
dile getirdiklerini belirterek, her işletmenin
başkası için aynı zamanda bir müşteri
olduğunu ve bunun fırsat içinde fırsat

olduğunu kaydetti. Hüseyin Öztürk
sözlerini şöyle sürdürdü:

TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk:
“İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
güvenilir bir kuruluşla, bütün üye
derneklerimiz ve onlara bağlı firmaların faydalanabileceği uygun
koşullarla, hızlı servis alacağımız
ve gücümüzü de bir anlamda yansıtacağımız, bir işbirliği protokolü yaptık
“Bu fırsatı değerlendirerek iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili güvenilir bir kuruluşla,
bütün üye derneklerimiz ve onlara bağlı
firmaların faydalanabileceği uygun
koşullarla, hızlı servis alacağımız ve
gücümüzü de bir anlamda yansıtacağımız,
bir işbirliği protokolü yaptık. Bunun hem
ekonomik, hem de bir an önce sonuca
varan bilgi içerikli sonuca ulaşabilen bir
protokol olduğunu düşünmekteyim. Bize
TMHGF ADRES

TMHGF’DEN | FAALİYETLER
bağlı bütün derneklerimizin başkanlarına
ve yönetim kurullarına bugüne kadar
yapmış oldukları çalışmalardan ve
Federasyonumuza yaptıkları katkılardan
ötürü teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın da
firmalarımıza faydalı olmasını diliyorum”

Dr. Sema Sengez:
“Ülkemizde önemi henüz yeni
anlaşılan ve yeni yasalaşmış olan
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı
hakkında doğru bilgilendirme ve
ihtiyaçların karşılanması
çok önemli”
Protokolü Can Akademi adına
imzalayan firma kurucu ortağı ve yönetim
kurulu üyesi Dr. Sema Sengez ise kendileri
için yatırımcıların, ülkemizde önemi henüz
yeni anlaşılan ve yeni yasalaşmış olan İş
Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı hakkında
doğru bilgilendirilme ve ihtiyaçların
karşılanması çok önemli olduğunu
belirterek, “Can Akademi olarak hedefimiz,
hizmet verdiğimiz firmalarda, sahip
olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemiz ile
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının
getirdiği sorumluluğu üstlenmek ve bu
sürecin yönetiminde doğru adımları
birlikte atmak. Bu bağlamda, ölçek
gözetmeksizin her işverenin
desteklenmesi gerektiğinin farkındayız”
diye konuştu.

ihalelerinden yasaklı olmayan ve ticari
açıdan faal durumda olan Federasyon
çatısı altındaki derneklere üye firmalar
yararlanabilecek.

Nasıl başvuruda bulunulacak?

güvenliği alanında yasal yükümlülüklerini
yerine getirmelerini sağlayacak hizmetler
ile, kalite danışmanlık hizmetlerinin ve
eğitimlerin verilmesi konusunda özel
avantajlar içeren hizmetler sunulmasına ait
genel esaslar düzenlenmektedir.
Bu çerçevede Can Akademi tarafından
Federasyon çatısı altındaki derneklere üye
firmalara sunulacak, İş Güvenliği Uzmanı,
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Çalışanı
temini, Risk Değerlendirmesi ve Acil
Durum Planı yapılması, Eğitimler, Sağlık
Muayeneleri ve Kalite Danışmanlık
hizmetlerine ilişkin detaylar protokolün
içeriğinde açıklamalı olarak yer veriliyor.

Kimler yararlanabilicek?
Protokolde detaylarına yer verilen
hizmetlerden iflas etmemiş, konkordato
ilan etmemiş, tasfiyeye girmemiş, devlet

Protokol kapsamında sunulan
hizmetlerden faydalanmak isteyen üye
firmalar, Can Akademi Yönetimi, TMHGF
çatısı altındaki üye oldukları derneğe ya
da Federasyon’a “Kurum Sigorta Sicil
Numarası, Faaliyet Alanı, Çalışan Sayısı ve
Dernek üyesi olduğunu belirten yazı ile
başvuruda bulunabilecek.
Başvurular, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İSG - Katip programına girilerek
değerlendirilecek ve başvuruda bulunan
firma yetkilisine, işyeri tehlike sınıfı ve
çalışan sayısına göre; hangi hizmetleri
alması gerektiği, görevlendirilmesi
gereken kişilerin unvanı, sayısı, işyerinde
verilecek hizmet süresine dair İşveren
yükümlülüğü ve Can Akademi tarafından
sunulacak çözüm ortaklığı hizmetleri ve
ücretlendirme konusunda bilgi verilecektir.
Mutabakata varılması halinde Can
Akademi tarafından Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Merkezi‘ ne online kayıt yapılacak firmanın
onayı ile hizmetler başlatılacaktır.

“Bu protokolle Federasyonun
tüm üyelerine, ihtiyaçları olan
iş sağlığı ve güvenliği hizmeti
sunmak için çözüm ortağı olarak
yanlarında olduğumuzu ilan
ediyoruz”
İmzalanan protokol ile alanında
ülkemizdeki tek çatı kuruluşu olan Türkiye
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’ nun
tüm üyelerine, ihtiyaçları olan iş sağlığı ve
güvenliği hizmeti sunmak için çözüm
ortağı olarak yanlarında olduklarını ilan
ettiklerini söyleyen Dr. Sengez, bu gibi
destekler sayesinde, işverenin bu süreçten
zarar görmemesinin sağlanacağını ve
atılacak doğru adımlar ile birlikte
yatırımcının karlı çıkarak sanayi ve
ekonomi güvenle büyüyeceğini ifade etti.
Söz konusu protokol kapsamında; Can
Akademi’nin Federasyon çatısı altındaki
üye derneklere ait firmalara, iş sağlığı ve
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013
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TEMMUZ AYINDA
TÜRKİYE'NİN İHRACATI
GEÇEN YILIN AYNI AYINA
GÖRE, YÜZDE 17,3 ARTIŞLA
12 MİLYAR 629 MİLYON
DOLAR OLDU. BU RAKAM
AYNI ZAMANDA
CUMHURİYET TARİHİNİN EN
YÜKSEK TEMMUZ AYI
İHRACATINI İFADE EDİYOR.

Temmuz ihracatında hazır
giyim ikinciliğini korudu

Y

ılın ilk 7 ayında toplam ihracatımız ise yüzde 3,3 artarak,
87 milyar 860 milyon dolara
yükseldi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde
7,5 artışla, 153 milyar 193 milyon dolar
oldu.
Temmuz ayı ihracat verilerini Çankırı'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
Mehmet Büyükekşi, Yılbaşından bu yana
olan trendin üzerinde, daha pozitif yönde,
Temmuz ayında hemen hemen tüm sektörlerimizin ihracatında, kuvvetli bir artış
olduğunu ifade etti.
Temmuz ayında en fazla ihracatı, 1
milyar 964 milyon dolarla, otomotiv sektörümüz gerçekleştirdi. Bu sektörü, hazır giyim ve kimyevi maddeler sektörleri takip
etti.

İhracat artışında lider iller
İller bazında baktığımızda, en fazla ihracat yapan ilk 10 ilimiz arasında ihracatını
en fazla artıran il yüzde 55 artış ile Sakarya
oldu. Sakarya'yı yüzde 38 artışla Bursa,
yüzde 25 artışla Kocaeli takip etti. İstanbul'un ihracatı yüzde 13 artış kaydetti.
Çankırı'nın ihracatı ise Temmuz ayında
yüzde 34 artış göstererek 5,7 milyon dolar
oldu. İlk 7 ayda ise Çankırı'nın ihracatı,
yüzde 45 artarak 40 milyon dolara yaklaştı.
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Temmuz ayında AB pazarındaki ihracat
artışımız sürdü. AB'ye ihracatımız Temmuz
ayında yüzde 23 arttı. Temmuz ayında Uzakdoğu ülkelerine yüzde 29, BDT ülkelerine
yüzde 21, Afrika'ya yüzde 17, Ortadoğu ülkelerine yüzde 7 ihracat artışı yakalandı.
Mısır'a ihracatımız ise yaşanan siyasi sıkıntılara rağmen Temmuz’da yüzde 12 oranında artış gösterdi. Suriye'ye ise Temmuz
ayında yüzde 98 oranında bir ihracat artışı
yakaladık. Bunun en büyük sebebi ise Temmuz ayında Suriye'ye önemli oranda hububat sektörü ihracatı gerçekleştirmemiz oldu.

Türkiye, dünyada ihracatını en
fazla artıran 7. ülke
Basın toplantısında dünyadaki ekonomik gelişmelere değinen TİM Başkanı Büyükekşi, Dünya ekonomisinde 2013 büyüme
beklentisinin yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e,
2014 yılı büyüme öngörüsünün ise yüzde
4'den yüzde 3,8'e düşürüldüğüne dikkat
çekerek şunları söyledi:
Dünya ticaretinin yüzde 80'ini gerçekleştiren G-20 ülkelerinde, çeyrek dönemler
itibariyle büyüme hızlarının yavaşladığını
görüyoruz.
Moskova'da yapılan G-20 Ekonomi ve
Maliye Bakanları toplantısında, "her şeyden önce büyüme ve istihdam” önceliği
ağırlık kazanmış durumda. Gelişmiş ülkeler

borç sorununu bir ölçüde arka plana atarak büyüme ve istihdam artışı hedefini ön
plana almaya başladılar. Dünyanın 3.büyük
ithalatçısı Almanya, 6. büyük ithalatçısı
Fransa ve diğer ana ithalatçı ülkelerin ithalatında yavaşlama oldukça dikkat çekiyor.
Not edilmesi gereken bir gelişme ise şu,
Çin'in Mayıs ve Haziran aylarında ihracatı
düştü.
Çin hariç 69 büyük ekonominin ihracatı ilk 5 ayda yüzde 1,5 düştü. Bu dönemde Brezilya'nın ihracatı yüzde 2,5,
Meksika'nın ihracatı yüzde 1,3 ve Çek Cumhuriyeti'nin ihracatı yüzde 3,4 geriledi. Halbuki Türkiye bu yılın ilk 5 ayında kesinleşen
verilere göre toplam ihracatını yüzde 2,9
arttırmayı başardı. İlk 5 aylık sonuçlara bakıldığında, Türkiye ilk 70 ekonomi arasında
ihracatını en fazla artıran 7. ülke oldu.”

Sepet kur seviyesi ihracatçı için
çok önemli
Konuşmasında Türkiye ekonomisindeki
gelişmelere de değinen Büyükekşi, Merkez
Bankası'nın, tüm dünyadaki gelişmeler ışığında, devreye girerek bazı önlemler almasının olumlu olduğunu, bunun da kurlardaki oynaklığın dengelenmesi açısından
olumlu bir katkı sağladığını kaydetti ve sepet kur seviyesinin ihracatçılar için önemine de değindi. (TİM)
TMHGF ADRES
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Candostu Platformu, “Sağlık”
dalında 9. Kent ve Yaşam Ödülü’ne
layık görüldü
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ “CANDOSTU ORGAN BAĞIŞINA EVET PLATFORMU”, BU YIL DOKUZUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLEN KENT VE YAŞAM ÖDÜLLERİ’NDE JÜRİ VE DİNLEYİCİLERİN
OYLARI SONUCUNDA “SAĞLIK” DALINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

T

MHGF’nin sosyal sorumluluk projesi Candostu Platformu, Yeni
Arayışlar Girişimi Platformu (YAPDER) tarafından bu yıl 9’uncusu yapılan ve
Cem Radyo’da yayınlanan Celal Toprak’ın
hazırlayıp sunduğu Kent ve Yaşam Programı’ndan esinlenerek verilen Kent ve Yaşam
Ödülleri’nde 60 kişilik akademisyen, iş
adamı, sivil toplum örgütü önderlerinden
oluşan jüri ve dinleyici oyları sonucunda
’’Sağlık ’’ dalında ödül almaya layık görüldü.
Açıklamada, “Öyle bir sağlık projesi yaptılar
ki binlerce insana umut oldular. Türkiye’de
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bağış meselesini kurumsal boyuta taşıdılar.
Hem farkındalık yarattılar hem de somut
adım attılar. Sağlık Bakanlığı verilerine göre
ülkemizde 22 binin üzerinde hastanın hayatını sürdürebilmek için organ nakli beklediğini 54 binin üzerinde de insanın ise diyaliz
makinesine mahkum bir şekilde yaşadığını
anlattılar. Candostu Platformu’nu kurdular
Candostu dediler ödülü aldılar” denildi.
4 Haziran 2013 tarihinde Armada Hotel’de gerçekleştirilen 9. Kent ve Yaşam Ödül
Töreni’ne TMHGF’yi temsilen Başkan Hüseyin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Boz-

kan katıldı. Celal Toprak’ın açılış konuşmasının ardından değerlendirme kriterleri hakkında bilgi sunuldu ve jüri üyelerine birer
plaket verildi.
Sağlık dalında TMHGF’nin ödüle layık
görüldüğü organizasyonda Başarılı Belediye
Başkanı Ödülü (Antalya Büyükşehir Belediyesi), Başarılı Sivil Toplum Örgütü Ödülü Erzincan Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (ERSİAD), Erzincan Kültür ve Eğitim
Vakıfı (EKEV), Kenti Dönüştürme Ödülü
(Sampaş A.Ş ), Başarı İşadamı Ödülü (Mutlusan Elektrik A.Ş ), Sosyal Sorumluluk Ödülü
TMHGF ADRES
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(Pepsi Co Türkiye), Kente Katkı Ödülü (Renault Mais), Teknoloji Ödülü (Cebit Deutsche
Messe ), Eğitime Katkı Ödülü (Sabancı Üniversitesi), Kampanya Ödülü (Şahin Melek Et
ve Et Mamülleri Gıda A.Ş ), Kent Projesi
Ödülü (Fatih Belediyesi, Kültür Sanat Ödülü
Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Kerem Alışık,
Çevre Ödülü (Mis Group Şirketler Topluluğu), Medya Ödülü (Artıbir Tv ) Babıali Dergisi, Tüketici Ödülü (A101 Yeni Mağazacılık
A.Ş), Gençlik Ödülü (Emre Eczacıbaşı), İnovasyon Ödülü (Muratbey Peynirleri) aldı.

Fabrikalar, üniversiteler ve kent
kamuoyuna yönelik bilgilendirme toplantıları
Ödül töreninde bir konuşma yapan
TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, Federasyon hakkında kısa bilgi sunduktan sonra
sosyal sorumluluk projesi olarak neden organ bağışı konusunu ele aldıklarını anlattı.
Türkiye’de 22 bin hastanın yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni bir organa ihtiyacı olduğunu ve 60 binin üzerinde kişinin diyalize bağımlı bir hayat yaşadığına dikkat

çeken Öztürk, bunu durdurmanın tek yolunun ülkemizde kadavradan organ bağışını
artırmak ve gelişmiş batılı ülkelerin düzeyine çıkarmakla mümkün olduğunu kaydetti. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Organ Nakli Kuruluşları ve
Koordinasyon Derneği ile işbirliği protokolü

imzaladıklarını Candostu Platformu’nu kurarak Ocak ayında İstanbul’da bir lansman
toplantısıyla çalışmalarını başlattıklarını belirterek, bugüne kadar kent kamuoyuna,
fabrikalar ve üniversitelerde ön yargıları gideren bilgilendirme toplantıları yaptıklarını
söyledi.

Candostu Platformu Dünya Gazetesi’nde

C

andostu Platformu kurulduğu günden bu
yana ulusal ve yerel basında birçok haberde konu oldu.
Böylelikle kamuoyunda geniş kitlelere ulaşarak bilgilendirme misyonunu yerine getiriyor. Son olarak
ekonomi dünyasının saygın gazetesi Dünya’da Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) Başkanı Hüseyin
Öztürk ve Türkiye Organ Nakli
Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD)
Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr.
Sevgi Şahin’in görüşlerine geniş olarak yer verilen haber çalışmasında
konunun önemine dikkat çekildi.
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Haberde Doç. Dr. Sevgi Şahin’in organ bağışı konusunda Türkiye ile
dünyayı karşılaştıran görüşlerine yer
verilirken, TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk’ün proje çerçevesinde yürütülen çalışmalar konusunda açıklamaları aktarılıyor.
Öte yandan Cem TV’de canlı yayınlanan Bahar’la Güzel Şeyler programına da
konuk olan
TMHGF
Başkanı
Hüseyin
Öztürk ile
Doç. Dr.
Sevgi Şahin
burada da
izleyicilere
organ bağışı ve Candostu Organ Bağışına
Evet Platformu’nun çalışmaları hakkında bilgi ler verdi.
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TMHGF-ING Bank Protokolü
İzmir’de tanıtıldı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) İLE ING BANK ARASINDA
17 NİSAN 2013 TARİHİNDE İMZALANAN FİNANSAL ÇÖZÜM ORTAKLIĞINA DAYALI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN İZMİR TANITIM TOPLANTISI 21 HAZİRAN’DA ING BANK’IN EGE
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GERÇEKLEŞTİ. TOPLANTIYA FEDERASYONA BAĞLI İZMİR’DEKİ ÜYE DERNEKLERİN BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİ İLE SANAYİCİLER KATILDI.

T

MHGF ile ING Bank
arasında Nisan
ayında imzalanan
protokolün İzmir tanıtım toplantısı 21 Haziran’da ING Bank
Ege Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Federasyon çatısı
altında bulunan ve İzmir’de
faaliyet gösteren; Ege Giyim
Sanayicileri Derneği (EGSD),
Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği (MKMODA), İzmir
Nakışçılar Derneği (İNDER),
MTK Sitesi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MTKSİAD), Ege
Ayakkabı Sanayicileri Derneği
(EGEAYSAD), Ege Deri Sanayici-
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leri Derneği (EGEDSD) başkan
ve yöneticileri ile ING Bank yetkililerinin katıldığı toplantıda
işbirliğinin üye derneklerin çatısı altındaki firmalara sunduğu
avantajlar anlatıldı.

ING Bank Ege Bölge
Müdürü Hüsniye Ulu:
“Protokol ile sadece
finansmana erişimini
kolaylaştırmıyoruz...”
Protokol kapsamında sunulan avantajlı ürün ve hizmetlerden bahseden Ege Bölge
Müdürü Hüsniye Ulu, “İmzalanan protokol ile federasyona

bağlı dernek üyelerinin sadece
finansmana erişimini kolaylaştırmıyoruz, aynı zamanda da
onların ihtiyaçlarına yönelik,
hayatlarını kolaylaştıracak ürün
ve hizmetler sunmaya çalışıyoruz. KOBİ’ler ülkemizin kalkınmasında büyük öneme sahip,
biz bunu biliyoruz ve KOBİ’lerin
Bankası olma hedefimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz”
dedi.
Tanıtım toplantısına
TMHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ve Ege
Giyim Sanayicileri Derneği
(EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı

Mukadder Özden ile birlikte,
ING Bank, “KOBİ ve Ticari Bankacılık” tan sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı İhsan Çakır
katıldı.

TMHG Başkanı
Hüseyin Öztürk:
“Üye derneklere bağlı
firmalara uygun faiz ve
esnek ödeme seçenekleri sunuluyor”
Toplantıda bir konuşma
yapan TMHGF Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk, ING
Bank ile imzalanan protokol ile
TMHGF üyesi olan 24 sektör
TMHGF ADRES
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Derneğinin yaklaşık 6 bin 300
üyesi kredilerden uygun faiz ve
esnek ödeme seçenekleriyle
faydalanabileceğini ifade ederek, “Federasyonumuz, moda,
hazır giyim, tekstil, deri, deri
konfeksiyon ve ayakkabıda
sektörel ve bölgesel dernekleri
temsil eden, ülkemizde alanındaki tek üst çatı kuruluş. Ekonomik anlamda 50 milyar
doları bulan işlem hacmine sahibiz. Bu şirketler ihracat ağırlıklı olarak çalışıyorlar. Bu
protokolün ihracat hacminin
geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

“ING Bank ile yaptığımız protokolle, banka
ve sanayici arasındaki
işbirliğini farklı bir
boyuta taşımayı amaçlıyoruz”
Özel sektörün genelde
KOBİ ağırlıklı olduğunu ve
kendi öz kaynaklarıyla hareket
etmesi nedeniyle bankalar arasında sağlanan protokollerin
önemine dikkat çeken Öztürk,

“ING Bank ile yaptığımız protokolle, banka ve sanayici arasındaki işbirliğini farklı bir boyuta
taşımayı amaçlıyoruz. Federasyon olarak bankaları, finans konusunda firmalarımızın
yanında, çözüm ortağı olarak
görmek istiyoruz. Bu çerçevede, TMHGF – ING Bank işbirliğiyle Türkiye genelinde üye
derneklerimize bağlı firmalara,
finansal danışmanlık ve çözüm
ortaklığı yapılacağına inanıyoruz”

TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk

ING Bank Genel Müdür
Yardımcısı İhsan Çakır:
“Amacımız Bankanın
ürün ve hizmetlerini
avantajlarıyla sunmak”
ING Bank KOBİ ve Ticari
Bankacılık'tan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı İhsan Çakır,
dernek üyelerinin kredilerden
uygun faiz ve esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabileceği protokol hakkında bilgi
verdi. Çakır, amaçlarının federasyonun yapmış olduğu çalışmaların altını doldurarak,

ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılık'tan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır

EGSD Başkanı Mukadder Özden
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bankanın ürün ve hizmetlerini
avantajlarıyla beraber sunmak
olduğunu belirtti. Çakır, ING
Bank'ın dış ticaretin ana bankası olma hedefi ile KOBİ'lere
finansman desteği sağlayarak,
sektördeki şirketlerin işlerini
büyütmeleri için gereken desteği sağlayamayı hedeflediğini
sözlerine ekledi.

EGSD Başkanı
Mukadder Özden:
“Beklentimiz bu anlaşmanın sektörümüze
katma değer getirmesidir”
EGSD Başkanı Mukadder
Özden ise ING Bank ile yapılan
anlaşma sonucu beklentilerinin sektörün masraflarının minimize edilmesi olduğunu
ifade ederek, “Bizim beklentimiz, bu anlaşmanın sektörümüze bir katma değer
getirmesidir. Sizin banka olarak
ihracata yönelik hedefleriniz,
bizim sektörel hedeflerimizle
uyum gösteriyor" diye konuştu.
Ekonominin lokomotifi KOBİ’leri desteklemeyi hedefleyen

ING Bank, Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu ile
imzaladığı işbirliği protokolu
çerçevesinde federasyona
bağlı derneklerin üyelerine, ticari faaliyetlerinin gelişimi için
uygun vade seçenekleri ve
cazip fiyatlarla finansman imkanı sunuyor. İşbirliği protokolüği kapsamında firmalar;
nakdi ve gayri nakdi kredilerden, hammadde ve mal alım
kredilerine, dış ticaret ürünlerinden, sigortaya, mevduat ve
yatırım ürünlerine kadar birçok
ürün ve hizmetten ayrıcalıklı
olarak faydalanabiliyor.

Firmalara finansal
çözüm ortaklığı hizmeti
sunuluyor
Toplantıda ayrıca, firmaların ihtiyaçlarını analiz eden tek
özel çözümler üreten ING
Bank’ın geliştirdiği ürün ve hizmetlerden Paydos Yok Hesap
ve SMS ile Gümrük Vergisi
Ödeme hakkında bilgi verildi.
Bir likidite yönetim hesabı
olan Paydos Yok Hesap ile firmalar gündüzleri tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken,

geceleri hesapta bulunan
5.000 TL üzerindeki kalan bakiye üzerinden gecelik faiz kazanabiliyorlar, üstelik ürünün
yanında çeşitli masrafsızlıklar
da birlikte sunuluyor.

SMS ile Gümrük Vergisi
ödeme dış ticaret yapan
firmaların işini kolaylaştırıyor
Geçtiğimiz günlerde firmaların kullanımına sunulan bir
diğer hizmet ise SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme, dış ticaret
yapan firmaların hayatlarını kolaylaştırılması için oluşturulmuş. Türkiye’de ilk kez sunulan
bu yepyeni hizmet ile firmalar
7 gün 24 saat gümrük vergilerini tek bir SMS ile ödeyebiliyorlar. Üstelik bu hizmetten
yararlanmak için firmaların tek
bir talimat verilmesi yeterli, talimatlar şubeden veya internet
bankacılığından verilebiliyor.
Verilen talimat ile firma çalışanlarının cep telefonlarından
2205‘e gönderecekleri SMS’ler
7 gün 24 saat işleme alınıyor ve
Gümrük Vergileri anında ödeniyor.

İmzalanan
protokol ile Federasyona bağlı
dernek üyelerinin sadece
finansmana erişimini kolaylaştırmıyoruz, aynı
zamanda da onların ihtiyaçlarına yönelik,
hayatlarını kolaylaştıracak
ürün ve hizmetler sunmaya çalışıyoruz”

ING Bank Ege Bölge Müdürü Hüsniye Ulu
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GAP Bölgesi’ndeki pamuk
üreticileri için Şanlıurfa’ya lisanslı
depo kuruluyor
ŞANLIURFA LİSANSLI PAMUK DEPOSU PROJESİ İMZA TÖRENİNE KATILAN TOBB BAŞKANI M.
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, ŞANLIURFA'YA KURULACAK LİSANSLI PAMUK DEPOSUNA İLİŞKİN,
"DÜNYANIN EN İYİ TARIM ÜRÜNÜ DEPOLAMA VE SATIŞ SİSTEMİNİ KURUYORUZ" DEDİ.
M. RIFAT HİSARCIKLIOĞLU, GAP BÖLGESİNDEKİ PAMUK ÜRETİCİLERİ İÇİN TÜRKİYE 'NİN EN
BÜYÜK LİSANSLI PAMUK DEPOSUNU ŞANLIURFA'YA KURACAKLARINI, DEPONUN ÇİFTÇİNİN
ÜRÜNÜNÜ RAHATÇA SAKLAYABİLMESİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ.

T

ürkiye-AB eş finansmanı ile Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilecek üç
yeni projenin operasyonel anlaşma imza töreni Şanlıurfa Nevali Otel’de
gerçekleştirildi. İmza törenine TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Valisi
Celalettin Güvenç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert, Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr. Ahmet
Eşref Fakıbaba, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
Ayhan Karaca ve iş dünyasının temsilcileri
katıldı.
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuşmasında Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin
yüzde 40'ının Şanlıurfa'dan karşıladığına
dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Tarım artık sadece bir karın doyurma
faaliyeti değil, çok büyük bir kazanç kapısıdır. Her türlü tarım ürününe uygun bir iklimimiz var ve tüm tarımsal ürünleri üretebiliyoruz. Şanlıurfa yılda 200 bin hektarda
yaklaşık 350 bin ton pamuk üretiyor. Türkiye 'nin pamuk üretiminin yüzde 40'ını
karşılıyor. İnşallah bu yıl sulamaya açılacak
280 bin hektar alanla pamuk üretimi iki kat

artacak. Pamuk, GAP çiftçisinin en büyük
gelir kaynağıdır. Sulama, depolama ve işleme kapasitesinin artmasıyla pamuk çiftçinin yüzünü daha çok güldürecek. Pamuk lisanslı deposuyla çiftçi pamuğunu daha iyi
koşullarda saklayacak. Güneydoğu Anadolu Bölgemizin üreticisi, tüccarı ve sanayicisi kazanacak, devletimiz kazanacak. Dünyanın en iyi tarım ürünü depolama ve satış
sistemini kuruyoruz. Çiftçinin pamuğu
daha iyi koşullarda saklanabilecek. Bu sistemde üretici de sanayici de fiyat dalgalanmalarından korunacak."
TMHGF ADRES
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GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanvekili Mustafa Kölmek de GAP kapsamında
bölge illerinde yürütülen çalışmalara değinerek, toplam yatırım değeri 32 milyar dolar olan projenin gerçekleşmesi için 2012
sonu itibarıyla yaklaşık 29,7 milyar dolar
harcandığını söyledi.
Geçen yıl bölgede 320 bin 419 hektar
alanın sulamaya açıldığını ifade eden Kölmek, 1 milyon 345 bin 113 hektar alanın
sulamasına ilişkin ise proje ve planlamaların devam ettiğini kaydetti.

Bölgede üretilen pamuk hammaddesini işleyen iplik, dokuma
ve tekstil sanayi firmalarının
ortak kullanımına sunulacak
Törende, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ayhan Karaca, Federal Almanya Büyükelçisi
Eberhard Pohl, AB Delegasyonu Başkanı
Jean Maurice Ripert, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı Ahmet Eşref
Fakıbaba ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya da birer konuşma yaptı.
Bölgede üretilen pamuk hammaddesini işleyen iplik, dokuma ve tekstil sanayi

firmalarının ortak kullanımına sunulacak
Şanlıurfa Lisanslı Pamuk Depoculuğu Projesi, Ticaret Borsası tarafından hazırlandı.
Proje sayesinde, yaklaşık 10 milyon avro
bütçesi ve 30 bin ton kapasitesiyle Türkiye
'nin en büyük lisanslı pamuk deposu Şanlıurfa'ya kurulacak.
Karacadağ Kalkınma Ajansı da 9.5 milyon avro bütçe ile hazırladığı Tarih Yeniden
Canlanıyor Projesi ile Şanlıurfa'da markalaşmaya yönelik çalışmalar yapılarak, ken-

tin turizm gelirlerinin artırılmasına çalışılacak.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından
3,8 milyon avroluk bütçeyle hazırlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikli Gıda Kümeleri Projesiyle de özellikle bölgede üretilen gıda ürünlerinin portföyünün
geliştirilmesine katkı sunulacak. Proje dahilinde 10 ürünün, ulusal ve uluslararası piyasalarda markalaşması için çalışma yapılacak. (TOBB)

Reeskont TL Kredi Faiz Oranlarında
düzenleme

T

ürk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası
A.Ş.'nin yayınladığı 24.07.2013 tarih ve
11442 sayılı yazıda; Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nın "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” uyarınca 5,5 Milyar ABD Doları tutarındaki limit çerçevesinde Bankalarına döviz olarak aktarılan kaynağın, Reeskont Kredisi-TL programı kapsamında ihracatçılara Türk
Lirası cinsinden de kullandırıldığı belirtiliyor. Yazıda uygulanan
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faiz oranının, programa olan talepteki yoğunluğa ve
piyasa faizlerinde gözlemlenen gelişmelere bağlı olarak güncellenmesi ihtiyacının doğduğu ifade edilmektedir.

Haftanın son iş günü sonraki hafta için geçerli faiz
oranları Eximbank web sitesinde yayınlanacak
Söz konusu yazıda, piyasa faiz oranlarında ve işlem maliyetlerinde yaşanan artış/azalışlar dikkate alınarak her haftanın son iş
günü, bir sonraki hafta için geçerli olacak Reeskont Kredisi-TL faiz
oranlarının belirlenerek internet sayfalarında yayınlanacağı belirtilmekte, yeni faiz oranlarının 25.07.2013 tarihinden itibaren kullandırılacak Reeskont-TL Kredileri için geçerli olacağı ifade edilmekte olup, firmaların, Reeskont Kredisi hakkında detaylı bilgiye
ve kendilerine en yakın şube veya irtibat bürosunun iletişim bilgilerine bankanın internet sayfasından
(http://www.eximbank.gov.tr/) erişimlerinin mümkün olduğu belirtilmektedir. (EXIMBANK)

27

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZDAN | HABERLER

İstanbul Şişli MYO Moda Tasarımı
Programı öğrencilerinden
“Atmadık Tasarladık” defilesi
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) EĞİTİMDE ÇÖZÜM
ORTAKLARINDAN İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİ GÜNLÜK HAYATTA DEĞER VERMEYİP ATTIĞIMIZ BİRÇOK MALZEMEDEN TASARLADIKLARI KIYAFETLERLE BİR DEFİLE GERÇEKLEŞTİRDİ.

İ

stanbul Şişli Meslek
Yüksekokulu, Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin hazırladığı defile büyük ilgi gördü. Moda Tasarımı
Programı "Atmadık Tasarladık
Öğrenci Defilesi" 26 Haziran
Çarşamba akşamı Şişli Kent
Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
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Öğrenciler hazırladıkları çeşitli
atık malzemeler ile bir defile
sundu. Öğretim Görevlisi Nebahat Çağıl, öğrencileri ve ünlü
koreograf Asil Çağıl ile Ahmet
Güneş'in hazırladığı tamamen
atık malzemelerden yapılan
defilede Özge Acı, Seviye İkbal
ve Asuman Arifoğulları gibi

ünlü mankenler atık malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle
podyumda boy gösterdi. Etkinliğe TMHGF Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Modacı
Esin Arıcan’ın yanı sıra Arçelik
CEO'su ve Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Aka Gün-

düz Özdemir, Şişli Belediyesi
Başkan Yardımcısı Monik İpekel
ile birlikte veliler katıldı. Defile
sonrasında organizasyona
katkı sağlayanlara birer plaket
verildi. TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk plaket töreninde
öğrencileri kutlayarak, emeği
geçenlere teşekkür etti.

TMHGF ADRES

BU SAYIMIZDA | İÇİNDEKİLER
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EÜ Emel Akın Meslek Yüksekokulu
mezunları diplomalarını coşkulu bir
törenle aldı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) EĞİTİMDE ÇÖZÜM ORTAKLARINDAN EGE ÜNİVERSİTESİ’NE BAĞLI EMEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN 25. DÖNEM
MEZUNİYET TÖRENİ 21 HAZİRAN’DA İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TMHGF BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK, BAŞKAN YARDIMCISI OSMAN EGE İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ONUR IŞIK,
ŞABAN ÖNGÖREN VE ALİ BOZKAN’IN DA KATILDIĞI TÖRENDE İLK ÜÇE GİREN ÖĞRENCİLER FİNANSAL ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ ING BANK TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ.

E

.Ü Prof. Dr. Yusuf Vardar (MÖTBE) Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törende öğrenci ve öğretim görevlilerinin yanı sıra veliler de öğrencilerin mezuniyet
heyecanına ortak oldu. Törende bir konuşma yapan Emel
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Akın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Arzu Marmaralı
tam donanımlı ve nitelikli eleman yetiştirmek olan misyonları doğrultusunda görevlerine
devam ettiklerini söylerken,
sadece diplomanın yeterli olmadığını, yeniliklere açık olup,

çağı takip eden, dürüst bir
çalışan olmaları gerektiğini belirtti.
TMHGF Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşsamına Federasyon hakkında bilgi vererek başladı.

TMHGF ADRES
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Mesleki eğitimin önemine de
değinen Öztürk, özellikle meslek yüksek okullarının bu anlamda çok büyük bir görev yerine getirdiğini vurguladı.
Başkan Öztürk konuşmasının
sonunda başarılı bir şekilde
mezun olan öğrencilere, bu başarıda büyük emekleri olan öğretim görevlileri ve velilere teşekkür etti.

İlk üçe giren öğrencilere
plaket ve ödül verildi
Törende ilk üçe girerek derece ile okulu bitiren öğrencilere plaket takdim edildi.
TMHGF’nin finansal çözüm ortaklarından ING Bank’ın KOBİ
Satış Grup Müdürü Musa Kerim
Mutluay ile KOBİ ve Ticari Bankacılık Ürün Yönetimi Bölümü
Müdürü Serap Gül de törene
katılarak ilk üçe giren öğrencileri ödüllendirdi. Birinci olarak
diplomasını alan Selin Çelenk
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

yaptığı konuşmada Ege Üniversitesi’nde kısıtlama olmadan özgürce çalışabildikleri bir
akademik ortama sahip olmalarının başarılarının en önemli
faktörü olduğunu vurguladı.
Törenin sonunda mezun öğrenciler kendi tasarladıkları
giysilerle göz kamaştıran bir
defile sundular. Profesyonel tasarımcı ve mankenleri aratmayan öğrenciler izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Tam donanımlı
ve nitelikli eleman
yetiştirmek olan
misyonumuz doğrultusunda görevimize devam
ediyoruz”
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Eğitimi, toplumun her kesiminde
hayat boyu sürdürülebilir kılmak
GÜNÜMÜZDE SANAYİNİN GELİŞMESİ ANCAK EĞİTİMLİ TOPLUMLARDAN GEÇER. EĞER
EFEKTİF, VERİMLİ VE REKABET EDEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALİTE YÖNETİMİNE
SAHİP BİR SANAYİ İSTİYORSAK EĞİTİMLİ VE KALİTELİ BİREYİ BİZE KATKI SAĞLAMASI
AÇISINDAN YETİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR.

N

Osman Sait Günteki
TMHGF Eğitim Komitesi Başkanı

e yazık ki;
Türkiye son
dönemlerde ve
Cumhuriyet tarihimizin büyük bir kısmında hep yakın
bir gelecek için istihdamlarını oluşturdu. Son 30 yıla
baktığımızda Türkiye’deki
kurumsallaşmış firmaların
bir elin parmakları geçmeyecek sayıda olduklarını
görürüz. Kurumsallaşmış
bu çok az sayıdaki firmalar
gelecek ile ilgili planların
yaparlar ve bunu üniversitelerin birinci sınıflarından
başlayarak öğrenciyi destekleyerek gerçekleştirirler.
Bu firmaların ilkeleri doğrultusunda yetişen öğrenciler,
mezun olduklarında da
daha verimli bir şekilde
çalışırlar.

“Deneme süreleri
hem bireyi olumsuz
bir şekilde sektörden
uzaklaştırıyor, hem de
sektörü bireyden
uzaklaştırıyor”
Bu, maalesef ülkemizdeki küçük ve orta boy işletmelerimizin (KOBİ)
yapmadığı ve ciddi bir şekilde zarar gördüğü noktalardan bir tanesidir. Biz hep
deneme yanılmalarla hareket ediyor, bir kişiyi işe alıyor
ve boyacı küpü gibi altı ay

32

içinde verim bekliyoruz. Bu
zaman içinde o kişiden yeterli verimi alamadığımızda
da onunla yollarımızı ayırıp,
yeni bir deneme-yanılma sürecini başlatıyoruz. Bu deneme süreleri hem bireyi
olumsuz bir şekilde sektörden uzaklaştırıyor, hem de
sektörü bireyden uzaklaştırıyor. Bunları ortadan kaldırabilmemiz için elimizden
geldiği ölçüde 5 ya da 10 yıllık planlar yapıp istihdamımız ve personel politikamızı
gözden geçirip ona göre organize olmalıyız.

“İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ile
yapmış olduğumuz
protokol, günü birlik
hevesler için değil
uzun soluklu projeleri
kapsıyor”
Bunlardan yola çıkarak
bizim de önümüzü görme
ve geleceğe katkı sağlama
ve genç nesillere işletmelerimizi daha emin bir şekilde
teslim edebilmemiz açısından Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) olarak yapmış olduğumuz eğitim çalışmalarına bir yenisini ekledik. Bu
da İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz işbirliği protokolü-

dür. Yakından baktığımızda
bu işbirliği protokolünün
günü birlik hevesler değil
uzun soluklu projeleri içerdiğini görürüz. Biraz önce
bahsettiğimiz gibi özellikle
KOBİ’lerin bu konuya dikkatini çekmek, sağlıklı gelişmelerin sağlamak için
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalarımızı
başlatmış bulunuyoruz.
Eğitim alanında üçüncü
dönem yönetim kurulu olarak İstanbul Kültür Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve
İstanbul Şişli Meslek Yüksek
Okulu olmak üzere üç
önemli işbirliği protokolünü
imzaladık. Bu çerçevede bu
kurumlarda okuyan gençlerimizi kazanmak ve sektörün
ihtiyaç duyduğu eğitimli ve
nitelikli birer birey olmalarını sağlamak için daha
birinci sınıftan üniversitesanayi işbirliği çerçevesinde
ilişkileri yürütmek gerekiyor.
TMHGF Yönetim Kurulu ve
Eğitim Komitesi olarak çalışmalarımızı bu yönde planlamaya ve gerçekleştirmeye
özen gösteriyoruz.
Saygılarımla,
Osman Sait Günteki
TMHGF Eğitim Komitesi
Başkanı
TMHGF ADRES

GAP’ın
Parlayan
Yıldızı!
BU SAYIMIZDA | İÇİNDEKİLER

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun Değerli Üyeleri!
BU BİR REKLAMDIR

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.

Kemal OTURAKCI
Șanlı İplik Yönetim Kurulu Bașkanı

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...
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
15 OCAK - 15 MART 2013

“GAP’ın Parlayan Yıldızı”
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TİM, Türkiye-ABD STA'sının
olası etkilerini analiz edecek
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM), AB VE ABD ARASINDA İMZALANACAK İKİLİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (STA) İLE EŞ ZAMANLI OLARAK İMZALANMASI BEKLENEN TÜRKİYE-ABD STA'SININ TEMEL EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL SONUÇLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMASI BAŞLATIYOR.

E

konomi Bakanlığı'nın desteğinde,
TÜSİAD ve YASED'in
de katkılarıyla yapılacak olan
çalışmayı ABD - Şikago merkezli AT Kearney firması ile gerçekleştireceklerini açıklayan
TİM Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Büyükekşi şunları söyledi:

Türkiye-ABD arasında
20 milyar dolarlık ticaret hacimi
"15 Temmuz'da startını vereceğimiz bu çalışma, Türkiye
ile ABD arasında imzalanması
hedeflenen STA'nın ekonomimize etkilerini değerlendirmek
açısından önemli bir kılavuz niteliği taşıyacak. Çünkü ABD,
Türkiye'nin en fazla ihracat
yaptığı 9., en fazla ithalat yaptığı 4. ülke. İki ülke arasında
toplam 20 milyar dolarlık bir
dış ticaret hacmi söz konusu ve
bu seviyeyi daha yukarıya,
daha dengeli bir şekilde çekebilmek bizim önemli bir hedefimiz. ABD ve AB ile arasında
görüşmeleri başlanan STA'yla
paralel olarak Türkiye'nin de
ABD ile bir STA imzalamasını
bekliyoruz.
Serbest Ticaret Anlaşmaları
dış ticaretimizin geliştirilmesi,
ihracatçılarımızın dış pazarlarda
rakipleri ile eşit şartlarda rekabet edebilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve müşterek
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teşebbüslerle ülkemizin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi için oldukça önemli.
AB'nin üçüncü ülkelerle yapacağı STA'ların ülkemizle de paralel olarak müzakere edilmesi
ve yürürlüğe girmesi tam rekabet koşulları açısından büyük
önem arz ediyor.

Rapor Ağustos sonunda
hazır olacak
Buradan yola çıkarak, AB ve
ABD arasında imzalanacak STA
ile eş zamanlı olarak imzalanması beklenen Türkiye-ABD
STA'sının temel ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarının belirlenmesi amacıyla bir Etki
Analizi çalışması yapılmasına
karar verdik. Türkiye'de ofisi

bulunan uluslararası nitelikteki
danışmanlık firmalarından teklifler aldık ve yaptığımız değerlendirme sonucunda AT Kearney firması ile çalışma kararı
aldık. Bu çalışma Ekonomi Bakanlığı'nın desteği ve TÜSİAD
ve YASED'in de katkılarıyla gerçekleştirilecek. Projenin hayata
geçirilmesi için 6 haftalık yoğun bir çalışma sonrasında rapor Ağustos sonunda hazır olacak.
Etki analizi çalışması kapsamında çeşitli senaryoları değerlendireceğiz. Bu çerçevede
4 ana başlıkta, Türkiye- ABD
STA'sının Türkiye'ye etkileri,
Türkiye-ABD STA'sından etkilenecek sektörler, Türkiye- ABD
STA Müzakereleri için politika

geliştiricilere iletilecek önerilerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin
dahil olmadığı AB-ABD STA'sının Türkiye'ye olası etkileri çerçevesinde şekillenecek.
Rapor çalışması kapsamında çeşitli kantitatif araştırmalar, Genel Denge Analizi
Modeli, sektörel rekabetçilik
analizleri ve ticaret sürdürülebilirlik analizleri gerçekleştirilecek ve bahse konu STA'nın
makroekonomik göstergeler
ve öncelikli ihracatçı sektörlerimizde yaratacağı olası etkiler
detaylı bir şekilde analiz edilerek, olası STA'nın Türkiye ekonomisi üzerinde yapacağı
olumsuz etkileri en aza indirgeyecek politika önlemleri de
belirlenecek.” (TİM)
TMHGF ADRES

TMHGF’DEN | HABERLER
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Candostu Platformu, ING Bank
bilgilendirme toplantısı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLAN “CANDOSTU ORGAN BAĞIŞINA EVET PLATFORMU’NUN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARINDAN BİRİ ING BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YAPILDI. ING BANK’IN KOBİLERDEN
SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İHSAN ÇAKIR’IN DA KATILDIĞI TOPLANTIDA GENEL
MÜDÜRLÜK ÇALIŞANLARINA ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİ VERİLDİ.

T

MHGF’nin toplumda organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kurduğu Candostu Platformu’nun bilgilendirme toplantılarndan birisi ING Bank Genel Müdürlük binasında yapıldı. Genel müdürlük çalışanlarının dinleyici olarak katıldığı toplantıya KOBİ
ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
İhsan Çakır da katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, TMHGF ile başlayan işbirliğine değindikten sonra organ bağışı ko-
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nusunda başlattığı girişim için TMHGF’ye
teşekkür etti. Ardından kürsüye gelen
TMHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk ise sözlerine Federasyon hakkında
kısa bilgi vererek başladı. Sosyal sorumluluk
olarak organ bağışı konusunu seçmelerinin
nedenini anlatan Öztürk, Türkiye’de 22 bin
hastanın hayatların sürdürmek için yeni bir
organa ihtiyacı olduğunu ve 60 binden fazla kişinin diyaliz makinesine bağlı bir şekilde hayatlarını sürdürdüğünü belirtti. Bu rakamların önümüzdeki yıllarda daha da artmasını beklediklerini söyleyen Öztürk, Fe-

derasyon olarak Candostu bilgilendirme
toplantılarıyla kadavradan organ bağışını
artırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Daha sonra organ nakli ve bağışı konusunda birer sunum gerçekleştiren Türkiye
Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç.
Dr. Sevgi Şahin ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli İstanbul Bölge Koordinatörü Dr. Ali Demirel’in ardından
TONKKD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat dinleyicilerin sorularını yanıtladı.
TMHGF ADRES
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Candostu, fabrikalarda organ
bağışını anlatmaya devam ediyor

T

ürkiye 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 haziran ve temmuz
ayında beş işletmeye konuk
olan platform konunun uzmanlarını çalışanlarla buluşturdu.

Şimşek Ege Etiket ve
Matbaacılık Ltd. Şti.
4 Haziran 2013 tarihinde
TMHGF Başkan Yardımcısı Osman Ege’ye ait Esenyurt’taki
Şimşek Ege Matbası’nda yapılan Candostu bilgilendirme
toplantısına TMHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bozkan da katıldı.
Türkiye Organ Nakli Kuruluşları
Koordinasyon Derneği
(TONKKD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sevgi Şahin ile Organ
Nakli Koordinatörü Gamze Ataman’ın sunum yaptığı toplantıda Başkan Öztürk ile Osman
Ege de birer konuşma yaptı.
Programın sonunda bir değerlendirme yapan Osman Ege
Türkiye’de 60 binden fazla diyaliz hastasının çölde yaşadığını,
böbrek hastalarının günde bir
bardak suyu yudum yudum
içebildiklerine dikkat çekti. Dinen organ naklinin sakıncası olmadığının Diyanet İşleri tarafından da açıklandığını belirten
Ege, ülkemizde canlıdan organ
bağışının yüksek olmasına karşın kadavradan nakilde çok düşük düzeyde olduğunu söyledi.
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

Osman Ege, bu konuda duyarlılığın artması gerektiğinin altını
çizdi. Osman Ege sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Organ bağışında bulunmanıza karşın yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmesi ihtimali çok zayıf. Hiç olmazsa çok
az olan bu şansı organ nakli
bekleyen hastalara bağışlayalım.”

Türkiye’de 60
binden fazla diyaliz hastası
çölde yaşıyor.
Böbrek hastaları
günde bir bardak
suyu ancak
yudum yudum
içebiliyor.

ŞİMŞEK EGE MATBAASI

Halk arasında organ mafyası ile ilgili bir çok şehir efsanesi
dolaştığını söyleyen Osman
Ege, organ naklinin kolay olmadığını çok özel ameliyathane
koşullarında uzun süren operasyonlarla gerçekleştiğini belirtti. Kadavradan organ bağışı
artmazsa hastaların sayısının giderek artacağını söyleyen Ege,
herkesin organ yetmezliğine birer aday olduğuna dikkat çekti.
Kurtsan Tarım Endüstri Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Temmuz ayında Candostu
Organ Bağışına Evet Platformu’nun duraklarından biri Kurtsan Tarım Endüstri Makinaları
San. ve Tic. Ltd. Şti. oldu. Esenyurt’ta yerleşik olan firmada bir
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KURTSAN
MAKİNA

tanıtım toplantısı gerçekleştiren
Candostu Platformu, burada da
çalışanlardan oluşan geniş bir
kitleye hitap etti. Toplantıya
TMHGF Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Öztürk, Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Bozkan, TONKKD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sevgi
Şahin ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Kasım Okan Anık katıldı.
TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk’ün Candostu Platformu’nun
amacını özetleyen konuşmasının ardından bir sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Sevgi Şahin sayılarda dünyadaki ve Türkiye’deki organ bağışını ve naklini anlattı. Şahin konuşmasında hangi
organ yetmezliklerinin organ

nakliyle tedavi edilebileceği, organ naklinin hangi durumlarda
yapılabileceği, beyin ölümü ile
bitkisel hayat ya da koma durumu arasındaki farkın ne olduğu
ve halk arasında sıkça karıştırıldığına değindi. Doç. Dr. Şahin
sunumunda Türkiye’nin organ
naklinde dünyada hem uzman
kadrosu, hem de cerrahlarımızın
bu konuda elde ettikleri başarıları, teknik açıdan sahip olduğumuz donanımla önemli konumda bulunulduğu ancak kadavradan organ sağlanamadığı için
birçok hastanın hayatını kaybettiğini ifade etti.
Organ Nakli Koordinatörü
Dr. Kasım Okan Anık ise dinleyi-

cilere “Öldükten sonra organlarınızı bağışlar mısınız?”, “Yakınlarınızın organlarını bağışlar mısınız?”, “Çocuğunuzun organlarını bağışlar mısınız?” sorularını
sorduktan sonra “Çocuğunuza
organ yetmezliği tanısı konsa
ne yaparsınız?” sorularını yöneltti.
Toplantının sonunda Kurtsan Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt’a firma olarak
gösterdikleri duyarlılıktan ötürü
Candostu Belgesi verildi.

Star Oyun Aletleri
Ltd. Şti.
Candostu toplantısının Temmuz ayında ikinci durağı Star

Oyun Aletleri oldu. Aynı zamanda Esenyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİDER) Başkanı
olan firmanın Yönetim Kurulu
Başkanı Muammer Ömeroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda TMHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk, Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Bozkan da bulundu.
Başkan Hüseyin Öztürk’ün açılış
konuşmasını yaptığı toplantıda
sunumu TONKKD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sevgi Şahin ve
Organ Nakli Koordinatörü Dr.
Kasım Okan Anık gerçekleştirdi.
Toplantı sonunda Star Oyun
Aletleri adına Yönetim Kurulu
Başkanı Muammer Ömeroğlu’na
Candostu Belgesi Verildi.

STAR OYUN
ALETLERİ
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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…

BU BİR REKLAMDIR

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
• 1100 kg
• 850 kg
• 600 kg
• 500 kg
• 250 kg
• 130 kg
• 50 kg
• 5 kg

1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
2 adet
2 adet
5 adet
2 adet
7 adet

BAYRAMPAŞA SATIŞ OFİSİ

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
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Teknik tekstiller Türkiye’nin
ana gündemi olmalı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU OLARAK HAZİRAN AYINDA ALMANYA'NIN
FRANKFURT ŞEHRİNDE İKİ YILDA BİR DÜZENLENEN TEKNİK TEKSTİLLER FUARI TECHTEX
2013’Ü ZİYARET ETTİK. FEDERASYONUMUZA BAĞLI DERNEKLERİN FARKLI İLLERDEN KATILAN
MÜHENDİSLERİ, SANAYİCİLERİ VE AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN 34 KİŞİLİK BİR HEYET İLE İKİ
TAM GÜN FUAR ZİYARETİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER VE FABRİKA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

G

urubumuz aynı zamanda Türkiye'nin
tek sanayi/üniversite karma heyeti özelliğini taşıması ile bilginin sentezlenmesi
ve daha net algılanması açısından organizasyonu daha başarılı kıldığını rahatlıkla söyleyebilirim.
Heyetimiz içinde bu fuarı ilk
kez ziyaret eden ve ilk kez "teknik tekstiller" ile tanışanlarımız
oldu. Akademisyenlerimizin seyahat öncesi hazırladıkları program çerçevesinde başlayan teknik tekstiller inceleme gezimiz
fuara ilk kez katılan ve teknik
tekstiller ile ilk kez tanışacak
olan firmalarımız açısından
daha "anlaşılabilir" ve "kavranır"
hale geldi. Son derecede ilgi çekici olan bu fuarda birçok türk
firmasının tekstil teknolojilerinde epeyce bir yol katetmiş
olduklarını görmekten büyük
gurur duyduk.
Techtex2013 fuar organizatörleri açısından da enterasan
bir durum ortaya çıktı. Bu yıl duyurulan B2B yani ikili görüşmeler için en çok başvuru bizim
gurubumuz tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılarımızın ilgil
alanı dahilinde olan firmalar ile
belirlenen randevu yer ve saatinde oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik.
Heyetimiz iki günlük fuar
programının ardından, bir yıl
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İsa Dal
TMHGF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denizli Tekstil ve
Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanı
öncesinden başlayan araştırma
ve değerlendirme sonrası incelemeye karar verdiğimiz "Nonwoven" lar, yani dokusuz yüzeyler alanında dünya liderleri
arasında sayılan ve birçok patente sahip makina üreticisi
firma Dilo'yu ziyaret ettik. Firmanın üçüncü kuşak sahibi
olan Bay Dilo tarafından bizzat
karşılandıktan sonra firmanın
toplantı salonunda yine bay
Dilo tarafından sunumu gerçekleştirilen "dokusuz yüzeyler" geniş kapsamlı bilgi edindik. Fab-

rika show room unda kurulan
makinalar heyetimiz için devreye alınarak bizzat üretim aşamalarını izleme şansımız oldu.

Hedefimiz; 40 milyar
USD seviyelerinde olan
tekstil sektörümüzü,
yakın bir zamanda teknik tekstillerle 100 milyar USD’ye taşıyabilmek
Özet olarak, bu fuar sanki
tekstilin "beş yıldızı", "Mercedes"i gibi, bilginin ve teknolojinin getirdiği refahın bir yansı-

masıydı adeta. Katılımcı ve ziyaretçilerde bu "elit" yapıyı hissedebiliyordunuz. Zaten bu
nedenle bu fuara gittik ve bu
refaha ortak olabilmenin gözlemini yaptık. Amacımız geleceğimiz Türkiye'sinde gelecek
neslimize tekstilinde "1.Sınıf"
altyapısını hazırlamaktı. Teknik
tekstiller ile hedefimiz, 40 milyar USD seviyelerinde olan
tekstil sektörümüzü, yakın bir
zamanda 100 milyar USD ye taşıyabilmektir. Katmadeğeri
yüksek bu sektörün Türk sanayisinin altyapısı ve yetişmiş
"teknik" adamları ile kalkınmamız için ciddi bir katkı sağlayacağı inancındayım. Ancak bu
"yakın zaman" dilimini somutlaştırmak için Devlet/Üniversite/Sanayi işbirliğinde somut
adımlar atılması gerekmektedir. Mevcut işbirliği modelleri
bizim teknik tekstiller alanında
gelişebilir ve rekabet edebilirliğimizi sınırlandırıyor. Almanya,
İsviçre ve ABD de görülen türden işbirliklerine ihtiyacımız
var.
Teknik tekstiller Türkiye'de
daha fazla konuşulup, sanayinin
"ANA" gündemi oluşturması gerekiyor. Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu bu alanda
kararlılığını önümüzdeki dönemlerde yapacağı organizasyon ve faaliyetleri ile sürdürmeye devam edecektir.
TMHGF ADRES

TMHGF’DEN | FAALİYETLER

Techtextil Frankfurt heyet
gezisi ve teknik tekstiller
12-14 HAZİRAN 2013 TARİHLERİNDE FRANKFURT-ALMANYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEKNİK
TEKSTİLLER FUARI 80 FARKLI ÜLKEDEN GELEN 1086 KATILIMCI VE 23200 ZİYARETÇİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

T

eknik tekstiller ile ilgili uygulamalara ait yeni lif teknolojileri,
yeni kimyasal çeşitleri ve yeni
makina modellerinin tanıtıldığı fuarda katılımcı firmalar arasında bilinen Avrupa ve
Amerika firmalarının yanında, bu sektörde
söz sahibi olmak isteyen Uzak Doğu ve
Asya ülkelerinin de sayısal olarak çoğalarak
yeraldığı dikkat çekmektedir. 2011 yılındaki fuara göre katılımcı firma sayısı açısından en kat çekici artış İtalya, Hindistan ve
Türkiye menşeili firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Katılımcı Türk firmalarının
sayısındaki ve ürün çeşitliliğindeki artışın
yanında özgün ürün çeşitliliğindeki artış
Türk tekstil sektöründe son yıllarda görülen yeni ürün alanlarına geçme sürecinin
neticesi olarak önemsenmelidir.
Teknik tekstil 2013 fuarında teknik
tekstil alt grupları arasından endüstriyel
tekstiler, transport tekstilleri, inşaat tekstil-
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Doç. Dr. Sema Palamutcu
Pamukkale Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı

leri, ev tekstilleri ve koruyucu tekstiller en
dikkat çeken alt gruplar arasında yer almıştır. Ürün çeşitliliği açısından yapılan değerlendirme de dokuma, dokusuz yüzey, saç
örgüsü ürünlerin ve örme kumaşların
ürünlerin yaygın olarak sergilendiği, proses olarak ise kaplama teknolojilerinin dikkat çektiği görülmüştür. Fonksiyonel tekstil
ürünlerinden yapılmış olan giyim ürünleri
fuarın bir diğer dikkat çekici ürün gurubu
olarak öne çıkmıştır. Fuarda öne çıkan
ürünler arasında elastic elektronik bağlantı
ve devre yollarının kullanıldığı akıllı tekstiller olarak tanımlanan ürünler, endüstriyel
filtreler, ses izolasyon malzemeleri ve
yanma dayanımı yüksek koruyucu giysiler,
sandviç yapılı kumaşlar, dar dokuma ve örmeler yer almıştır. Farklı işlem adımlarının
bir araya getirilerek tek aşamada gerçekleşitirilmesi, küçük parti üretimlerin esnek
üretim prensipleri ile üretilebilmesi gibi
TMHGF ADRES
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proses ile ilgili yenilik ve iyileştirmeler yenilik olarak sunulmuştur. Dokusuz yüzeylere farklı özellikler kazandırılması sonrasında bu ürün gruplarının sıradan ürünler
olmak yerine yüksek teknolojili ürün olarak
tanımlanabildiği çok sayıda uygulama ve
ürün tanıtılmıştır.
Teknik tekstiller fuarına paralel olarak
Teksproses (Texprocess ) makina ve sunum programları, ayrıca Avantex kapsamında 120 seminer ve eğitim sunumu gerçekleştirilmiştir. Proje yarışmasında ödül
kazanan projeler ve bazı dikkat çeken başlıklar aşağıda listelenmiştir.
> Enerji depolama amaçlı tekstil membran
yapılarının tasarımı.

Kaynak: D’Appolonia tekstil yapılı su
taşıma torbası “REFRESH“
> Denizden temiz su nakliyesinde kullanılmak üzere büyük hacimli tekstil yapılı su
taşıma torbalarının tasarımı.

15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

> Yatak yaralarının oluşmasına engel olmak üzere kullanılabilecek yatak çarşafı
geliştirilmesi.

Kaynak: EMPA, Yatak yarası önleyici
özellikte çarşaf dokusu
> Toprakta yabani otların gelişimine engel
olan, toprağa zarar vermeden doğada
kendi kendine yok olabilen dokuma
tekstil yapısı tasarımı.
> Multi-kompakt dokuma kumaş tasarımı.
> Farklı çaplarda yuvarlak dokuma kumaş
yapabilen makine tasarımı.
> Isı değişimlerine karşı dayanıklı, elastik
yapılı, silikon tabanlı örme yapıların tasarımı.
> Bilinen yaygın yöntemlerle boyanabilir
ve üzerine bakı yapılabilir polipropilen
(PP) üretimi.
> Işık yayan tekstil yapısı üretiminde kullanılmak üzere LED ışık kaynaklarının otomatik olarak yerleştirilmesi için tasarım.

> Toprakta yabani otların gelişimine engel
olan, toprağa zarar vermeden doğada
kendi kendine yok olabilen dokuma
tekstil yapısı tasarımı.
> Multi-kompakt dokuma kumaş tasarımı.
> Farklı çaplarda yuvarlak dokuma kumaş
yapabilen makine tasarımı.
> Isı değişimlerine karşı dayanıklı, elastik
yapılı, silikon tabanlı örme yapıların tasarımı.
> Bilinen yaygın yöntemlerle boyanabilir
ve üzerine bakı yapılabilir polipropilen
(PP) üretimi.
> Işık yayan tekstil yapısı üretiminde kullanılmak üzere LED ışık kaynaklarının otomatik olarak yerleştirilmesi için tasarım.

Kaynak: TITV Greiz, LED’lerin kumaşa
dikiş ile birleştirilmesi
> Kesikli karbon liflerin hava ile yatırılarak
(air lay) otomotiv endüstrisi için hafif
malzeme üretimi.
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> Vücut sıcaklığı ve hareketlerini ölçerek
battaniye ısısının kontrolunü gerçekleştiren yatak tasarımı.
Fuarda öne çıkan teknolojilerin belirlenmesinde bir diğer gösterge olarak dikkate alınabilecek olan faktör, sergi alanlarının büyüklüğü olabilir. Bu açıdan
bakıldığında fuar alanında sergi alanı büyüklüğü açısından dikkat çeken firmalar J
Dewhurst, Elmatex, Gerber Technologies,

Groz-Beckert, Heathcoat Fabrics, Hyosung,
IBENA, Johns Manville, Kordsa Global, Lenzing, Mehler Texnologies, Oerlikon Textile,
PHP Fibers, Georg Sahm, Salteks, Sandler,
Sattler, Sioen, S.M.R.E., Teijin Aramid,
Thrace Plastics, Toray International Europe,
Trützschler Nonwovens, TWE Vliesstoffwerke Emsdetten ve Wirth Fulda firmaları
olmuştur.

Kaynaklar:
1-http://www.amazon.com/books/dp/B000V5KG80
2-http://www.ita.rwth-aachen.de/1-aktuell/pressenotiz/2013/
Techtextil%202013/textile%20future.pdf
3-http://www.techtextil-blog.com/en/die-techtextil-innovationspreisund-avantex-innovationspreisgewinner/
4-http://www.centexbel.be/projects/all4rest
5-http://www.bluestarsilicones.com/silicones/lang/en/
bluestarsilicones/voir_d_autres_news/techtextil_new_material_
innovation_prize_2013__bluestar_silicones

Frankfurt Teknik Tekstiller Fuarı
ziyareti ile ilgili görüntüler

T

eknik tekstiller
2013 Frankfurt
fuarına Denizli’den
akademisyen ve sanayicilerin
birlikte katılımı ile bir ilk gerçekleşti. Fuar birlikte gezildi
ve farklı bakış açılarıyla bir-
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çok konu paylaşıldı. Fuardaki
ürünlerin bildiğimiz ürünlerden farklı olduğu ancak
birçoğunu yapabilecek bilgi
birikimi ve deneyime sahip
olunduğu, asıl problemin
üretim değil, pazar bulmak

veya pazara girebilmek
olduğu konusunda fikir birliği vardı. Yatırım yapılabilirlik
konusunda ise kafalar çok
karışıktı. Dilo firmasına yapılan ziyaret teknik olarak
özellikle dokusuz yüzey üre-

tim teknikleri açısından çok
faydalı olsa da kafalardaki
soruları daha da arttırdı.
Doç. Dr. Yüksel İkiz
Pamukkale Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği
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İzmir Ayakkabı Fuarı’nda
“yerli malı” çağrısı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) ÜYE DERNEĞİ EGE
AYAKKABI SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NİN (EGEAYSAD) DESTEĞİYLE DÜZENLENEN
“AYAKKABI/KIŞ – 34. İZMİR AYAKKABI, ÇANTA VE AKSESUARLARI FUARI 20-23 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

“A

yakkabı/Kış –
34. İzmir
Ayakkabı,
Çanta ve Aksesuarları Fuarı” 2023 Haziran 2013 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirildi.
102 firmanın katıldığı fuara
yurt içinden ve yurt dışından
çok sayıda alıcı da geldi.
Kültürpark’taki İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine İzmir Vali
Yardımcısı Fazlı Akgün, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan V.
Sırrı Aydoğan, İzmir Milletvekili
Prof. Dr. Hülya Güven, Bornova
Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil
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Okyay Sındır, Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu Başkanı (TMHGF) Hüseyin Öztürk,
Ege Bölgesi Sanayi Odası

(EBSO) Yönetim Kurulu Başkan
V. Erdoğan Çiçekçi, Ege Giyim
Sanayicileri Derneği Başkanı
Mukadder Özden, Ege Ayak-

kabı Sanayicileri Derneği Başkanı Erdal Durmaz, İzmir Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Tahsin Güzel, Konya
Ayakkabıcılar Odası Başkanı
Hasan Uzman, Türkiye Umum
Ayakkabıcılar Federasyonu
(TUAF) Yönetim Kurulu Üyesi
Hulisi Çıtak, İZFAŞ Genel Müdürü Mehmet Şakir Örs, İZFAŞ
yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı. TMHGF’den ayrıca
Başkan Yardımcıları Osman
Ege, İsa Dal, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mukaddes Başkaya, Şaban Öngören, Onur Işık, Metin
Çetinkaya, Ali Bozkan da açılış
TMHGF ADRES
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töreninde hazır bulundu ve
stantları ziyaret etti.

Ar-Ge çalışmalarına
ağırlık verilmeli
Açılış töreninde konuşan
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan,
“Çanta ve ayakkabı sektörü
dünyada büyük bir pasta ve bizim de pay almamızın tek yolu,
ciddi Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek tasarım yapmaktan
geçiyor” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak fuarcılığa büyük
destek verdiklerini, yurtdışından alıcı grupları getirerek İzmir’de ağırladıklarını belirten
Dr. Aydoğan, “Tanıtım için elimizden geleni yapıyoruz. Son
dönemlerde dünyanın ilgisini
çeken ihtisas fuarları düzenliyoruz. MARBLE ve IF WEDDING
gibi pek çok fuarımız dünya çapında simge oldu, öne çıktı.
Kentimizde fuarcılık çizgisi
oturdu” diye konuştu.
Ayakkabı sektörünün sıkıntılı dönemlerden geçtiğini hatırlatan Sırrı Aydoğan, “Büyük
dalgalanmalar oldu, ithalat ve
ihracat politikalarının sektörü
zor durumda bırakmasına rağmen, ben sektör temsilcilerine,
emek verenlere teşekkür ediyorum. Çünkü yılmadan yollarına devam ettiler. Kim ne
derse desin, Türkiye ayakkabıcılıkta tanınan bir ülkedir. Bir
fuarda 100 milyon dolarlık
bağlantı yapıyorsanız, bu
bence başarıdır” dedi.

İzmir Vali Yardımcısı
Fazlı Akgün’den “Yerli
malı kullanın!” çağrısı
İzmir Vali Yardımcısı Fazlı
Akgün, sektörde daha iyi noktalara gidildiğini söylerken, İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Tahsin Güzel, vatandaşlara
“yerli ayakkabı kullanın” çağrısı
yaptı. Ayakkabı, çanta ve aksesuarları sektörünün gelişmesi
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

için vatandaşlara da büyük iş
düştüğünü söyleyen Tahsin
Güzel, “Serüvenimiz dağda
hayvanın sırtından başlıyor ve
milyonlarca kişi bundan ekmek
yiyor. Arzu ettiğimiz yerde değiliz. İthalat oranı ihracattan
1.5 kat daha fazla. Bu da halkımıza düşen bir görevdir. Halkımız yerli malı tercih etsin. İthal,
çarık- çürük ayakkabılar sağlığı
da etkiliyor. Biz bu ayakkabıları
Ege Üniversitesi’nde tahlil ettirdik. Tahlilde, karaciğer ve akciğer kanserine yol açacak maddeler çıktı. Bizim ürettiğimiz
ayakkabılar ise sağlıklı. Biz sektör olarak eksiklerimizi görüyoruz ve çalışıyoruz. Halkımız da
yerli ürünleri tercih etsin” diye
konuştu.
Sektörle ilgili rakamsal verilere de değinen Tahsin Güzel,
yıllık 420 milyon çift ayakkabı
üretildiğini söyledi. Güzel, Türkiye’de ayakkabı giyim oranının 1.9 olduğunu belirterek,
“Bu rakam Avrupa’da 6.9. Avrupa’dan daha az ayakkabı giyiyoruz” dedi.

EGEAYSAD Başkanı
Erdal Durmaz

EGEAYSAD Başkanı
Erdal Durmaz:
“Rekabet gücünün
sağlanması açısından
teşvikler çok önemli”
Ege Ayakkabı Sanayicileri
Derneği (EGEAYSAD) Başkanı
Erdal Durmaz ise fuarın 15 bin
metrekare alan üzerinde düzenlendiğini ve yurtdışından
çok sayıda alım heyetinin geleceğini vurguladı. Sektörde yaşanan sıkıntılara da değinen Erdal Durmaz, rekabet gücünün
sağlanması açısından teşviklerin önemine değindi.

Dünyanın dört bir yanından profesyonel ziyaretçiler akın etti
34’üncü İzmir Ayakkabı,
Çanta ve Aksesuarları Fuarı, İZFAŞ, İzmir Ayakkabıcılar Odası,

Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSAD), Ankara
Ayakkabıcılar Odası ve sektör
temsilcilerinin destekleri ile İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda
düzenlendi. 2 ve 3 no’lu hollerde organize edilen fuara,
yurt içinden 8 ilden ve yurt dışından 3 ülkeden olmak üzere
toplam 102 firma katıldı.
Ayakkabı / Kış Fuarı’na İzmirli ayakkabıcılarının yanı sıra
Ankara, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Konya, Uşak ve Trabzon
ile İspanya, Romanya ve
İtalya’dan katılan firmalar yeni
sezon ürünlerini sergiledi.

EGEAYSAD,
İzmir Ayakkabıcılar Odası, Ankara
Ayakkabıcılar
Odası ve sektör
temsilcilerinin desteğiyle düzenlenen
fuara, yurt içi ve
yurt dışından 102
firma katıldı”
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TMHGF, Ayakkabı/Kış - 34. İzmir
Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları
Fuarı’nda stantları ziyaret etti
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Sektörün öncüleri ve son trendleri
İF Expo 2014 Çorap, İç Giyim Fuarı’nda
IFEXPO 2014, 11. ULUSLARARASI ÇORAP- İÇ GİYİM FUARI, 6-8 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE KATILIMCI VE ZİYARETÇİLERİNİ BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR. FUARIN TANITIM VE PAZARLAMA ÇALIŞMALARINA START VERİLDİ.

A

vrupa’nın ikinci,
dünyanın üçüncü
büyük çorap ihracatçısı olan Türkiye, IF Expo
2014 ile, üretim gücünü ve
kapasitesini ön plana çıkarmak,
koleksiyonlarını uluslararası pazarlarda yaygınlaştırmak isteyen firmalar ve profesyoneller
için en doğru buluşma platformu olacak.
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım
A.Ş. tarafından, Türkiye Moda
ve Hazır Giyim Federasyonu,
Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD), Tüm İç Giyim Sanayicileri
Derneği (TİGSAD), Ege Giyim
Sanayicileri Derneği (EGSD),
Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS), Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği
(KYSD) işbirliği ile düzenlenecek olan IFEXPO 2014, 11. Uluslararası Çorap, İç Giyim Fuarı,68 Şubat 2014 tarihleri arasında,
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Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerini buluşturmaya hazırlanıyor.

Çorap, iç giyim, pijama,
gecelik, sabahlık, fonksiyonel iç giyim, ev
ve plaj giysileri, mayobikini gibi zengin ürün
yelpazesi
Soket çorap, bayan ince çorap, çocuk ve bebe koton çorap, külotlu çorap, spor çorabı,
teknik çorap, iç giyim, pijama,
gecelik, sabahlık, fonksiyonel iç
giyim, ev giysileri, plaj giysileri,
mayo-bikini, çorap yan sanayi
ve aksesuarları gibi zengin
ürün gamı yurtiçi ve yurtdışından gelen profesyonel ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Her yıl artan başarılı performansıyla dikkat çeken IF Expo
Fuarı, 2014 yılında da gerek
yurtiçi, gerekse yurtdışından

gelecek sektör profesyonellerinin katılımıyla yeni pazarlara
açılma yolunda önemli fırsatlar
sağlamaya devam edecektir.
Ziyaretçilerin büyük ilgisini
çeken defileler, trend alanları
ve şovlar, bu yıl 2014 koleksiyonlarına damgasını vuracağa
benzerken, her yıl büyük bir katılımla gerçekleştirilen ve ziyaretçi akınına uğrayan İF Expo,
bu yıl da ilgililerinden tam not
almayı hedefliyor.
Sektörün ihracat hedefleri
de düşünüldüğünde, fuarın
2013 yılında 55 ülkeden toplam
6529 sektör profesyonelini, 136
katılımcı firma ile buluşturması
da ihracat artışına olumlu katkılar sağlamaktadır.
6-8 Şubat 2014 tarihlerinde,
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi,
Büyükçekmece’de düzenlenecek olan IF Expo 2014, 11. Uluslararası Çorap, İç Giyim Fuarı

hakkında detaylı bilgi almak
için www.ifexpo.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.

2013 yılında 55 ülkeden yerli ve yabancı toplam 6.529
sektör profesyonelini, ülkemizde sektörün önde gelen
136 firması ile buluşturan fuar, yarattığı verimli ticari
ortam ile sektörün
yurt içi ve ihracat
hedeflerine olumlu
katkı sağladı”
TMHGF ADRES
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MTK Sitesi 1000’e yakın işyeri ve
20 bine yakın çalışanıyla Türkiye’nin
en büyük tekstil çarşısı

MTK Sitesi Sanayici ve İşadamları Derneği
Yön. Krl. Bşk. İsmail Sadi Doğan

S

ite içindeki firmalara
en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Site
Yönetim Kurulu Başkanı Sn.İsmail Sadi Doğan, MTK Sitesinin
giderek büyüdüğünü, ihracat
rakamlarının her geçen sene
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artığını belirtirken, MTK Sitesinin tercih edilme sebeplerini
ise şöyle dile getirmiştir:
• Kurumsal yapısı, ulaşımının kolaylığı, havaalanına yarım
saat mesafede bulunduğu, sektörle uğraşan firmaların site

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TEKSTİL ÇARŞISI
OLAN MTK SİTESİ YAKLAŞIK 1000 ADET
FİRMA VE 20.000‘E YAKIN ÇALIŞAN SAYISIYLA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TEKSTİL
ÇARŞISI OLMANIN HAKLI GURURUNU
YAŞIYOR. HER GEÇEN GÜN KURUMSALLAŞAN TÜM SİTE İÇİNDEKİ HİZMETLERİ
KENDİ BÜNYESİNDE ÇÖZMESİYLE İZMİR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN VE BORNOVA BELEDİYESİ’NİN DE ÖVGÜSÜNÜ
KAZANMIŞTIR.
içerisinde her türlü yan malzemenin temini konusundaki rahatlığı, düzgün altyapısı, 24
saat kamera sistemiyle ve kendi
bünyesinde oluşturduğu güvenlik birimi ile asayişinin sağlanması, 5000 araçlık otopark

kapasitesi ile çevre ilçelerden
tekstil işçisi bulma kolaylığının
tercih sebebi olduğunu vurguladı.
Son yıllarda MTK Site Yönetimi olarak görülen ihtiyaç doğrultusunda, tekstil sektörünün
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her branşında işçi yetiştirmek
için eğitime harcanan çabanın
bu senede kendi bünyelerinde
açılacak kurslara ağırlık verileceğini söyledi. Başkan Doğan
sözlerini şöyle sürdürdü:
“MTK Site Yönetimi aynı zamanda derneğimizin de Yönetim Kurulu üyeleri. Dernek çalışmalarına da ağırlık veriliyor.
Öncelikle MTK Sitesi Geliştirme
ve Güzelleştirme Derneği olan
ismimiz, “MTK SİTESİ SANAYİCİ
VE İŞADAMLARI DERNEĞİ” olarak yapılan genel kurulla oy birliği ile değiştirildi ve daha modern, daha işlevli yeni bir tüzük

hazırlayarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Derneğimiz ayrıca ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için İktisadi İşletmesini de
kurdu.
MTK Site Yönetim Planının
da yenilenme çalışmaları tüm
Yönetim Kurulu üyeleri, site
avukatı ve mali müşaviri tarafından titizlikle hazırlandı ve
site kat maliklerine sunuldu.”
Yapılan tüm bu çalışmalar
bundan böyle de artarak devam edeceğini söyleyen Başkan İsmail Sadi Doğan, yerli ve
yabancı tekstil firmalarını da siteye davet etti.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği’nde
yeni yönetim kurulu görevi devraldı
Mimar Kemalettin Moda
Merkezi Derneği’nde
Ömer Altınpınar başkanlığında yeni
yönetim kurulu bayrağı
devraldı.
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T

MHGF’nin İzmir’deki üye derneklerinden Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği’nin başkanlığına
Ömer Doğan Altınpınar seçildi. Yeni Başkan Altınpınar, ilk hedeflerinin sorunların çözümü olduğunu söyledi ve İzzet
Avcı başkanlığındaki bir önceki yönetim kuruluna teşekkür etti.
Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği’nde yeni dönemde Ömer Doğan Altınpınar, Hasan Koca, Murat Tunçer, Behçet Yılmaz, Gürcan Keskiner, Bedri Çıtır, İlkay Kurdaş asil üye olarak seçilirken, Selahattin Şenol, Ali Tarayıcı, Mustafa Özaydın,
Sadullah Arık, İlhan Fidancıoğlu, Haluk Yıldırım, Mustafa Ergin
yönetim kurulu yedek üyeleri olarak belirlendi. M. İrfan Şenol,
Okan Çetin, Kemal Karagöz asil denetçi üye, Ali Akçay, Emin Özsoy, Sadullah Kaba da yedek denetçi üye oldu.
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a ziyaret

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen’e ziyaret

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli
ve Meclis Başkanı Barış Kocagöz’e ziyaret

EGSD, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli’nin makamında

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Zekeriya Mutlu'ya EGSD Yönetim Kurulu’nun nezaket ziyareti

EGSD heyeti yeni atanan İzmir Valisi
Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti

EGSD kurumları ziyaret etmeye
devam ediyor

S

anayi ve Ticaret
Odalarında gerçekleştirilen seçimlerin
ardından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) kurumlararası ilişkileri tazelemek amacıyla nezaket ziyaretleri
gerçekleştirmiştir. Ziyaretler esnasında kurumlar arası işbirliği
çerçevesinde gündeme gelen
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yeni projelerin geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurul Başkanı Işınsu Kestelli ve Meclis Başkanı Barış
Kocagöz ziyaret edilmiş, ortak
projelerin geliştirilmesi yönünde fikir birliğine varılmıştır.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Mec-

lis Başkanı Salih Esen ziyaret
edilerek sektörümüz ve projelerimiz hakkında bilgilendirme
yapılmış, yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
İzmir Esnaf Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı Zekeriya
Mutlu, İzmir Kalkınma Ajansı
Yönetim Kuruluna seçilmesi ve

genel projelerin değerlendirilmesi amacıyla nezaket ziyareti
gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca , EGSD Yönetim Kurulu olarak görevine yeni atanan İzmir Valisi Mustafa Toprak’a nezaket ziyaretinde
bulunulmuş, sektör hakkında
genel bilgi aktarılmıştır.
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Hazır giyimciler olarak ekonomiye
ciddi katkı sağlamaya devam ediyoruz

S

evgili meslektaşlarım merhaba.

Değişen Dünya koşullarına rağmen hazır giyimciler olarak Türk Ekonomisine
ciddi katkı sağlamaya devam ediyoruz.
Türkiye hazır giyim ihracatında üç
önemli rolünü devam ettiriyor. Birincisi düşük fiyat yüksek adet dengesinin kurulduğu siparişlerin gerek yurt içinde gerekse
yurtdışında üretimini yapmak, ikincisi küçük ve orta ölçekte siparişleri (genellikle)
Türkiye’de üretmek, üçüncüsü markalı üretim yapmak ve marka satmak. Bunların
üçünde de kalite ve verimlilik çok önemli
bir kriter. Her ne kadar ülke olarak ürünlerimizin kalitesi bu alanda söz sahibi bir çok
ülkeye göre iyi olsa da kat etmemiz gereken daha çok yol var.

“Ege pamuğunun tanıtımı
ve kullanımının arttırılması
yönünde çalışmalarımızı başlatıyoruz”
Hammaddeden mamule, her noktada
yüksek kalite için bir hamle başlatmamız
gerekiyor. Biz Ege Giyim Sanayicileri olarak
kaliteli Ege pamuğunun tanıtımı ve kullanımının arttırılması yönünde çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bunun hem Türk ürünlerinin marka değerini arttıracağını
düşünüyoruz. Bu vesile ile umarım pamuk
tarımının bölgedeki artışına da olumlu katkımız olur. Bizler pamuk tarımının çevresel
etkilerinin de farkındayız. Yıllardır Ege Bölgesi olarak “Organik” tarımla başlattığımız
iyileştirmeleri “Better Cotton” ile güçlendirmeyi düşüyoruz.

“Yüksek kalite, rutin
hizmetimiz haline gelmeli”
Diğer yandan örme, dokuma ve terbiye işlemlerinin kalite düzeyini ciddi derecede iyileştirmemiz gerekiyor. Hızlı ve
kontrollü üretim yaparak kumaşlarımızın
performansını arttırmamız gerekli. Üstelik
Nanoteknoloji gibi katma değerli bitim işlemlerin de hala çok ağır ilerliyoruz. Benim
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Mukadder Özden
TMHGF İzmir Bölgesi
Koordinatör Derneği
Ege Giyim Sanayicileri Derneği
(EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı
gönlümde yatan müşterilerimizin beklentisi olmadan onlara nitelikli ürünler vermek. Örneğin 2000’li yılların başında başlatığımız Azo kimyasallarının yasaklanması
bizim için çok önemli bir adım olmuştur.
Bugün boyarmaddelerimiz birçoğu rutin
kullanılan boyarmadde olmasına rağmen
gerektiğinde aynı şartlarla organik sertifika
şartlarını sağlamaktadır. Demek istediğim
bu örnekteki gibi yüksek kalite, rutin hizmetimiz haline gelmelidir.

“Zaman ve maliyet baskısı altında zayıf nitelikli ürünleri kullanmak zorunda bırakılıyoruz.Bu
da hazırgiyimci bizlerin ya müşteri karşısında boynunu büküyor
ya da maliyetini sadece bizim üstlenmemize neden oluyor. ”
Terbiye sektöründe kalite ve verimsizlikten kaynaklı kayıplarımızı azaltacak yeni
çalışma şekilleri geliştirmemiz gerekli. Tıp
sektörü gibi sürekli araştırma içerisinde
tek boyama (ya da baskı) ile renk ve boya
düzgünsüzlüğü sorunlarını azaltmak,
çekme , dönme gibi nihai standartları iyileştirmek bir hayal değil. Zaman ve maliyet
baskısı altında zayıf nitelikli ürünleri kul-

lanmak zorunda bırakılıyoruz. Bu da hazırgiyimci bizlerin ya müşteri karşısında boynunu büküyor ya da maliyetini sadece bizim üstlenmemize neden oluyor. Adil de
değil, doğru da değil.
Baskı nakış ve konfeksiyon aşamasında
zaten kısa sürede doğru kalite mal üretebilmek için mucizeler gerçekleştiriliyor. Bu
noktada en büyük tehlikemiz çalışma şartları ve sektöre girmesi beklenen yeni neslin ilgisizliği. Bir süredir Federasyon ve dernekler bazında eğitim kurumları ile doğru
bir iletişim içinde olmamız bizler için bir
umut kaynağı. Hüseyin Başkanımızın bu
konudaki ciddi gayretlerini gıpta ve saygı
ile anmak istiyorum. Bu konuya verdiği
emekler için minnettarız. Dernekler olarak
bizler de basit ve akılcı düşünerek eğitim
dünyası ile sektörün işbirliklerini arttırmamız gerekir. Başarılı çalışmalarımızın formüllerini paylaşıp bu başarıyı ülke çapında
yaygınlaştırmamız gerekiyor.
Mukadder Özden
TMHGF İzmir Bölgesi
Koordinatör Derneği
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD)
Yönetim Kurulu Başkanı

Dernekler olarak bizler
de basit ve akılcı düşünerek eğitim dünyası
ile sektörün işbirliklerini
arttırmamız gerekir.
Başarılı çalışmalarımızın formüllerini paylaşıp
bu başarıyı ülke çapında yaygınlaştırmamız
gerekiyor”
TMHGF ADRES
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MILLFEST MODA VE SANAT FESTİVALİ 3-7 TEMMUZ’DA YAPILDI

Moda, Alaçatı’da sanatla
buluştu
EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ VE UĞURHAN AKDENİZ FASHION EVENTS & PRODUCTION
ORGANİZASYONUNDA 3 - 7 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA ALAÇATI’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN MİLLFEST MODA VE SANAT FESTİVALİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

M

illfest Moda ve
Sanat Festivali
Alaçatı kapsamında Türkiye'nin önde gelen
moda tasarımcılarının standlarının yanı sıra ,festival süresince
grafitti sanatçıları ile performans, defile organizasyonu ve
after partyler gerçekleştirilmiştir.
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Festival kapsamında Özgür
Masur, Simay Bülbül, Deniz Berdan, Özlem Kaya , Raisa Vanessa, Eda Güngör, Mavi/Chalayan, Mavi/ Mehry Mu gibi
Türkiye’nin önde gelen moda
tasarımcılarının Alaçatı’ya özel
tasarladıkları koleksiyonlarının
bulunduğu yaklaşık 30 moda
tasarımcısının standı yer aldı.

İstanbul'dan birçok önemli
moda tasarımcısının ortak
noktada buluşup yeni koleksiyon ürünlerini sergilediği
Room Teşvikiye bu yıl Festivalimizin destekçileri arasında
yer almış, Deniz Marşan ve
Başak Fransez'in defilenin
stil danışmanlığını üstlenmişlerdir.

TMHGF ADRES
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Millfest’e katılan
tasarımcılarımız
Aslı Şarman – WOHHA /
Ayşen Armağan / Cırtlakpupe
– Ayça Hayret / Bahar Sakoğlu
/ Bugga – Müge Uzunismail /
Burçe Uğur – cicithings / Burcu
Yıldız – Kraviech / Dilek Pulat /
Deniz Berdan / Ece Atalayman/
Ece Salıcı / Fatma Palaoğlu /
İrem Yıldırım / Gül ve Biber /
Günsel Ülkü / Hanife Kadıoğlu
/ Lily and Rose Swimwear /
Mavi – Chalayan / Mavi –
Mehry Mu / Mercan İnceerler /

Merve Gümüş / Moodofchic /
My Best Friends / Nuvit Altınova / Özlem Emanet / Özlem
Kaya / Özgur Masur / Özlem
Ahıakın / Poupee - Gülberk
Örün / Raisa Vanessa / Simay
Bülbül / Taner Tabaklı / Wanda
Sanat / Yeşim Göktuna / Zeynep Mayruk

Facebook; www.facebook.com/millfest2013
Twitte; www.twitter.com/millfest2013
İnstagram; www.instagram.com/millfest
Web; www.millfest.org

EGSD’nin kurumsal web sitesi www.egsd.org.tr
yayına başladı

E

ge Giyim Sanayicileri Derneği
tarafından, yeni tedarikçi ve
müşterilere ulaşılması amacıyla
hayata geçirilen e – ticaret portalı
www.egsd.com.tr’nin üye kayıtları devam
ederken, Derneğin yenilenen kurumsal
web sitesi www.egsd.org.tr de hizmete girmiştir.
Derneğimizin güncel duyuru ve faaliyetlerini her iki sitemizden de takip etmek
mümkün olabilecektir. Üyelerimizden haberler bölümünde ise üyelerimizin Derneğimize ulaştıracağınız haberlere yer verilecektir.
Her iki sitemizin de sektörümüze fayda
sağlamasını temenni ederiz.
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Tekstilin
Anadolu’da
7 bin yıllık
kadim
başkenti
Denizli,
marka şehir
olma yolunda
ilerliyor

Müjdat Keçeci
Denizli Sanayi Odası Başkanı

TEKSTİLİN BAŞKENTİ OLARAK ANILAN DENİZLİ’DE TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN BUGÜN BULUNDUĞU KONUMA GELMESİNİN ARDINDA 7.000 YILLIK BİR TARİH YATIYOR. YAKIN ZAMANA
KADAR DENİZLİ’DEKİ DOKUMA KÜLTÜRÜNÜN 2.500 YIL ÖNCESİNE UZANDIĞI KABUL EDİLİRKEN LAODİKEİA ANTİK KENTİ KAZILARI SIRASINDA 2009 YILINDA BULUNAN DOKUMA TEZGAHI PARÇALARI, BÖLGEDEKİ DOKUMA KÜLTÜRÜNÜN 7.000 YIL ÖNCESİNE DAYANDIĞINI
KANITLADI. BU DURUM AYNI ZAMANDA BİZE BABADAĞ, BULDAN VE KIZILCABÖLÜK’TE
OLUŞMUŞ KÜMELENMELERİN SADECE RASTLANTISAL DEĞİL AYNI ZAMANDA DA TARİHSEL
OLDUĞUNU GÖSTERİYOR.

5

0 yıl öncesine kadar
Türkiye’de yaşayan
insanların büyük bir
çoğunluğunun ev tekstili ve giyim ihtiyaçları, Denizli’nin yörelerinde, evlerde konuşlanan
el tezgahlarında dokunan kumaşlar ile karşılanıyordu. Daha
öncesinde Osmanlı Devleti’nin
saraylarının dokuma ihtiyaçlarının ve onun da öncesinde Osmanoğulları’nın kumaş ihtiyacının (henüz Bursa'ya
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yerleşmeden Germiyanoğulları
aracılığı ile) Denizli yöresinden
temin edildiği de tarihi kayıtlar
ile sabittir.

Denizlili tekstilciler 24
Ocak 1980 kararlarıyla
birlikte yurt dışı pazarlara açıldı
Önemli bir tarihsel geçmişe
ve geleneğe sahip olan
Denizlili tekstilciler, 24 Ocak
1980 kararları ile birlikte

yurtdışı pazarlara açılmış ve
Avrupa’nın bitmez tükenmez
havlu ve bornoz talebiyle
birlikte Denizlili tekstilciler
Avrupa pazarına adım atmıştır.
Dokumasını ve özelliklerini çok
iyi bildikleri tekstili, gerek
yurtiçinde yaptırdıkları gerekse
yurtdışından ithal ettikleri
makinalar ile üretmeye
başlayan Denizli için bu tarihi
dönemeç aynı zamanda gerçek
anlamda sanayileşmenin de

başlangıcı oldu. Bir anda
Dünyanın farklı ülkeleri, havlu
ve bornoz ihtiyacını
Denizli’den temin etmeye
başladı ve bu talep yoğunluğu
özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda
Denizli’de bir furyaya neden
oldu: Her meslekten insan
tekstil işine girerek üretim
yapmaya veya tekstil ürünleri
pazarlamaya başladı. 90’lı
yılların başında tekstil, çoktan
Denizli’nin lokomotif sektörü

BÖLGESEL FOKUS | DENİZLİ
unvanını almış ve birçok kişiye
iş imkanı sağlamıştı.

Denizlili tekstilciler,
Dünya’nın dört bir
yanında açılan fuarlarda
ürünlerini sergileyerek
kendilerini tanıtma
ve uluslararası alıcılarla
tanışma fırsatını
yakaladılar
Geleneksel dokuma tekniklerini, teknolojik imkanlar ile
geliştiren Denizlili tekstilciler,
Dünya’nın dört bir yanında açılan fuarlarda ürünlerini sergileyerek kendilerini tanıtma ve
uluslararası alıcılarla tanışma fırsatını yakaladılar. Farklı teknolojileri geleneksel üretime uygulama becerileri ve uluslararası
alıcıların talepleri doğrultusunda, farklı ev tekstili ürünlerinin üretimi de Denizli tekstil sanayisi içerisinde kendine kısa
zamanda önemli bir yer edindi.
Böylece Denizli, hem havlu ve

15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

bornozda hem de ev tekstilinde
bir Dünya markası haline geldi.
Bugün Denizli gerek kalitesi gerekse kısa teslimat süreleri ile
bir “Dünya markası olma” özelliğini ve ucuz işçilik ile üretim yapan Çin ve Hindistan gibi ülkeler karşısında pazar payını
korumaktadır. Öyle ki 1980’lerden bugüne Avrupa pazarı Denizlili sanayiciler için önemini
yitirmemiş ve Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı ihracatta oransal
olarak ciddi bir düşüş yaşanmasına rağmen, Denizli, Avrupa’daki pazar payını korumuştur. Bugün, Denizli’de üretilen
ürünlerin yarıdan fazlası hala,
kalite konusunda titizlikleri bilinen ve çok ciddi mevzuat düzenlemeleri bulunan Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.
Denizli’yi bir Dünya markası
haline getirme çabaları bu zamana kadar olumlu sonuçlar
vermiş ve Denizli’yi bugün olduğu konuma getirmiş olsa da,

Bugün Denizli gerek kalitesi gerekse kısa
teslimat süreleri ile bir “Dünya markası
olma” özelliğini ve ucuz işçilik ile üretim
yapan Çin ve Hindistan gibi ülkeler karşısında pazar payını korumaktadır”
daha olumlu sonuçlar almak
mümkün görünmektedir. Uluslararası fuarlarda, bireysel olarak katılım sağlamak iyi bir yöntem olsa da bugünün gelişen
pazarlama koşulları içerisinde
yeterli olmamaktadır. Tüketicilerde farkındalık yaratacak uluslararası organizasyonlar, Denizli
ürünlerinin pazarlanmasında
önemli rol oynayabilecek niteliktedir. Bu minvalde, Denizli
Tekstil ve Giyim Sanayicileri
Derneği’nin önderliğinde düzenlenen 7 Mart Dünya Türk
Havlu ve Bornoz Günü’nün başarılı bir girişim olduğu görüşündeyim. Bu sene ilki gerçekleştirilen ve Dünyaca ünlü

Pamukkale’nin beyaz travertenleri içerisinde Denizli’nin önde
gelen iş adamları, öğrenciler ve
halktan oluşan yüzlerce insana
aynı anda bornoz giydirmek
gibi ilginç bir etkinliğe sahne
olan bu organizasyonun bir
parçası olmak, benim için oldukça ilginç bir deneyim oldu.
Umuyorum ki, 2014 ve sonrasında bu özel gün Dünya’nın
dört bir tarafında farklı ve ilginç
aktivitelerle kutlanan bir gün olsun ve tüm Dünyada o gün Denizli’mizin havlu ve bornozları
konuşulsun.
Müjdat Keçeci
Denizli Sanayi Odası Başkanı
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Denizli havlu ve bornozdaki
iddiasını her yıl 6 Mart’ta dünyaya
ilan edecek

Y

ılda 22 milyon bornoz ve
350 milyon havlu ihracatının
yapıldığı Denizli'de 6 Mart,
"Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü" ilan
edildi. Bu yıl 6 Mart’ta ilk kez kutlanan gün
dolayısıyla Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) ile Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF), UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale'nin Kocaçukur mevkisinde bir tören düzenlemişti.
Etkinlik kapsamında bin öğrenciye bornoz giydirilmişti. Pamukkale Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin
dövizlere yazdıkları sloganlarla destek verdiği etkinlikte kentin protokolü de hazır
bulundu. Sanayicisi, öğretmeni, öğrencisi,
esnafı ve ev hanımı bu özel günde yerlerini
alarak Denizli’nin havlu ve bornozdaki
dünya çapındaki iddiasının altına adeta
imzalarını attılar.
Törende konuşma yapan TMHGF Yönetimi Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda DETGİS Yönetim Kurulu Başkanı İsa
Dal, Osmanlı döneminden beri 400 yıllık
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Türk havlu ve bornozunun, bugün tekrar
Denizli'den dünyadaki eski şöhretine kavuşmasını istedikleri için böyle bir etkinlik
düzenlediklerini söyledi. Dal, "Dünyada 22
milyon Türk bornozu ve 350 milyon Türk
havlusu satılıyor. Oluşmuş olan bu ciddi tanıtım materyali ve emtiasını, 6 Mart tarihiyle dünyada adımızı duyurmak ve tescillemek amacıyla birarada bulunuyoruz" dedi.

“Dünyada havlu ve bornoz
deyince akla Denizli gelmeli”
Törende bir diğer konuşmacı TMHGF
Başkanı Öztürk idi. Öztürk, dünyada havlu
ve bornoz denince akla Türkiye'nin yanısıra
Denizli'nin gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin turizm ölçeğinde tarihi
anlamda önemli bir yer tutan havlu ve bornozla özdeşleştirmek için de bu etkinliği
yaptık ve gelenek haline getireceğiz" diye
konuştu. DTO Başkanı Özer, Denizli için
önemli bir gün olduğunu belirterek, "Denizli, ihracata destek veren en önemli illerden biri. Sıralamada her zaman ilk sekizin
içinde bulunan özellikle tekstil havlu bor-

noz ihracatlarında da her zaman baş rolü
oynamıştır. 365 günün neredeyse tamamında, batılı ülkelerden çıkan Sevgililer
Günü, Anneler Günü gibi farklı farklı günler olduğunu görüyoruz. Bugün de Denizli'den havlu ve bornoz gününün çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
Genel Müdür Yardımcısı Yardım ise markaların bu şekilde oluşturulduğunu vurgulayarak, "Bizim ülkemizin de bana sorarsanız
tek eksiği marka olmak. Üretimde hiç kimseden eksiğimiz yok, fazlamız var. Marka
oldukça, kendi markalarımızla ürettikçe
geleceğin daha da başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Moskova
Temsilcisi Dragunova da, "Bu ürün tanıtımı
sayesinde çok daha fazla ziyaretçi çekme
şansı olacak. Türkiye, çok kaliteli ürünleriyle tanınıyor. Bunların başında da pamuklu
ürünler geliyor, yatak odası ve banyo tekstili gibi" ifadelerini kullandı.
Denizli’nin havlu ve bornozdaki iddiasını dünyaya ilan ettiği 6 Mart tarihinin
bundan böyle her yıl artan coşkuyla kutlanacağına inanıyoruz.
TMHGF ADRES
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Denizlili Shikka markası
2013 plaj koleksiyonunu tanıttı
GARDENYA TEKSTİL TARAFINDAN KURULAN SHİKKA PLAJ GİYİM MARKASI 2013 PLAJ
GİYİMİNE İLİŞKİN KOLEKSİYONUNU DENİZLİ'DE TANITILDI. SHIKKA MARKASININ KURUCULARI MUKADDES VE İLKER BAŞKAYA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KOKTEYLDE,
MODA SEVERLER 2013 PLAJ MODASI, TRENDLERİ VE STİLLERİ İLE BULUŞTURULDU.

S

hikka'nın 2013 plaj
giyim ürünleri ilk kez
Denizli'de markanın,
yakın çevresine küçük defilelerle tanıtıldı. Davete katılanlar koleksiyondaki kıyafetleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Temmuz'da 'Who is Next'
Fuarı, Sonbahar'da Ev
Giyimi Koleksiyonu
Etkinliğin ev sahiplerinden
Mukaddes Başkaya, yaptığı konuşmada yeni kurulan Shikka
markasının ilk kez yakın çevresiyle buluşturulduğunu ve bundan dolayı çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Koleksiyona
dair ip uçları veren Başkaya, koleksiyonu 'Sweet Kisss', 'Marine
De-Luxe' ve 'Woman Elegance'
adı altında üç ana koleksiyonda
birleştirdiklerini belirtti. Yüzde
100 ipek ve koton kumaşlarla
hazırlanan koleksiyon, farklı kup
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ve kalıp detaylarıyla da davetlilerin beğenisini kazandı. Başkaya konuşmasının devamında
Temmuz ayının ilk haftasında
Paris'te her sezon düzenlenen
'Who is Next?' isimli moda ve
tekstil fuarına katılacaklarını da

ifade etti. Sonbahar için markanın yeni projelerinden bahseden Başkaya, sonbahar aylarında Shikka markasının ev giyimi
ile ilgili bir koleksiyon hazırlayacağını belirtti. Bundan sonraki
ilk hedeflerinin satış kanallarını

çoğaltmak, ihracata yatırım
yapmak ve Denizli'nin üretim
gücünü marka gücüne dönüştüren önde gelen tekstil firmalarından biri haline gelmek olduğuna dikkat çekerek konuşmasını noktaladı.
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Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
ÜLKEMİZİN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİR TANESİ OLAN DENİZLİ’DE
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ 1995 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.

P

amukkale Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi’ne bağlı
olarak 1993 yılında açılan Tekstil Mühendisliği Bölümü 1995
yılından itibaren öğrenci kabul
etmektedir.

2010 yılından itibaren
İngilizce destekli eğitim
programına başlandı

Doç. Dr. Sema Palamutcu
P.Ü. Tekstil Mühendisliği
Bölüm Başkanı

1995-2010 yılları arasında
eğitim dili tamamen Türkçe
olacak şekilde tekstil mühendislik eğitimine devam edilmiştir. 2010 yılından itibaren

İngilizce destekli eğitim programına başlanmıştır. Tekstil
Mühendisliği programında alınan derslerin en az % 30 ‘unun
İngilizce olarak alınması gerekmektedir. Programa başlamadan önce gerekli İngilizce dil
yeterliliği olmayan öğrenciler
için üniversitemizin Yabancı
Diller Yüksek Okulunda İngilizce yabancı dil hazırlık programına katılma olanağı
verilmektedir.
Bölümümüzde lisans tekstil Mühendisliği lisans eğitimin
yanında yüksek lisans eğitimi

de devam etmektedir. Bölüme
kayıtlı lisans öğrenci sayısı
2012-2013 yaz dönemi itibarı
ile hazırlık sınıfı öğrencileri ile
beraber 221, yüksek lisans öğrenci sayısı ise 30’dur. Bugüne
kadar lisans programından
yaklaşık 400, yüksek lisans
programından da yaklaşık 30
mezun yetiştirilmiştir.

Kayıtlı lisans öğrenci
sayısı 2012-2013 yaz
dönemi itibarı ile 221
yüksek lisans öğrenci
sayısı ise 30’dur
Tekstil Mühendisliği bölümü olarak amacımız öğrencilerimizi mesleki ve teknik
alanda bilgili, tekstil mühendisliği mesleğinin evrensel gerekliliklerini yerine getirebilen
çağdaş mühendisler yetiştirmektir. Lisans eğitim programımızda yer alan temel
matematik, fen bilimleri, temel
mühendislik, temel tekstil mühendisliği dersleri ve ayrıca
sosyal içerikli dersler ile etkin
ve kapsamlı bir tekstil mühendisliği eğitim programının yürütülmesi hedeflenmektedir.
Mezunlarımızın meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri
problemleri tanımlamaları,
problemlere yaklaşımları ve
çözüm önerisi üretebilmeleri
için tüm teknolojik ve modern
mühendislik donanım ve bilgilerini kullanabilecek nitelikte
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yetişmeleri için tüm olanaklarımız kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin teorik bilgi ve pratik
deneyimlerini işletme ortamında pekiştirmeleri amacı ile
etkin staj programlarımız titizlikle takip edilmektedir.

Bölüm mezunlarımız
diplomaları ile beraber
“Diploma Supplement
Label” –diploma eki
alarak mezun olmaktadırlar
Eğitim ve öğretim programlarımız öğrencilerimizin
mesleki bilgi ve yetenek gelişimlerini yapılandırmanın yanında, iletişim ve ekip
çalışması yeteneklerini geliştirmeye yardımcı, yaratıcı, sistem
ve süreç tasarlayabilen, mesleki ve sosyal yaşamlarında
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çevreye ve etik kurallara saygılı
aydın mühendis ve birey olmalarını güçlendirecek şekilde
planlanmıştır.
Tekstil Mühendisliği lisans
ve yüksek lisans programlarımız üniversitemizin diğer bölümleri ile beraber Bologna
sürecinde gerekli tanımlama ve
eşdeğerlikleri tamamlamıştır.
Bölüm mezunlarımız diplomaları ile beraber “Diploma Supplement Label” –diploma eki
alarak mezun olmaktadırlar.
Bölümümüzde 4 doçent, 6
yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 6 araştırma görevlisi
bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizin yarısı doktora çalışmalarını yurtdışında tanınmış
tekstil mühendisliği bölümlerinde tamamlamış, diğer yarısı
yurt içinde ülkemizin diğer

önemli üniversitelerinde tamamlamışlardır. Öğretim elemanlarımızın farklı bölümlerde
doktora eğitimlerini yapmış olmaları bölüm içinde bilgi, deneyim ve anlayış çeşitliliği ve
zenginliği arttırmaktadır. Bu
durum eğitim öğretim çalışmalarında öğrencilerimiz üzerinde olumlu etki
yaratmaktadır.

Ders çeşitliliği ve
kredileri ile ilgili detaylı
çalışma en son 2010
yılında tamamlanmış
Bölümümüz müfredatları
temel mühendislik disiplini
dersleri, temel tekstil bilgileri
dersleri yanında tekstil ile ilgili
detaylı bilgilere ulaşabilecekleri mesleki seçmeli dersler,
teknik seçmeli dersler ve sos-

Öğrencilerimizin
teorik bilgi ve pratik deneyimlerini
işletme ortamında
pekiştirmeleri
amacı ile etkin staj
programlarımız titizlikle takip edilmektedir”
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Tekstil mühendisliği eğitimi verilen
bir programın mevcudiyeti bölgesel
ihtiyaçların hızla
karşılanabilmesini
mümkün kılmaktadır. Benzer şekilde
Denizli’de bulunan
gelişmiş, dinamik
ve ihracatçı yapıdaki sektörün varlığı bölümümüz
tarafından da eğitime katkı olacak
şekilde değerlendirilmektedir”

yal seçmeli derslerden oluşmaktadır. Ders çeşitliliği ve kredileri ile ilgili detaylı çalışma en
son 2010 yılında tamamlanmış
olup, ihtiyaçlar doğrultusunda
değişiklikler hızla yapılmakta,
böylece gerek sektörel ihtiyaçlara gerekse akademik ihtiyaçlara cevap verecek yaşayan,
esnek bir müfredat ile eğitim
öğretim devam etmektedir.

Havlu ve ev tekstili
alanlarınıda önemli bir
merkez olan Denizli için,
gelişen sanayi ile beraber akademik gelişmenin de devamlılığı son
derece önemlidir
Havlu ve ev tekstili alanlarında önemli bir merkez olan
Denizli’de tekstil sektörü antik
çağlardan günümüze kadar
gelen köklü bir geçmişe sahiptir. 1990 sonrasında ihracatçı
yönünü güçlendirerek dünya

çapında önemli tekstil üretim
merkezleri arasında yer alan
Denizli için, gelişen sanayi ile
beraber akademik gelişmenin
de devamlılığı son derece
önemlidir. Tekstil mühendisliği
eğitimi verilen bir programın
mevcudiyeti bölgesel ihtiyaçların hızla karşılanabilmesini
mümkün kılmaktadır. Benzer
şekilde Denizli’de bulunan gelişmiş, dinamik ve ihracatçı yapıdaki sektörün varlığı
bölümümüz tarafından da eğitime katkı olacak şekilde değerlendirilmektedir.
Bölümümüz öğrencilerinin
sektör ile tanışmaları programımızın ilk döneminde başlamakta, teknik geziler, tanışma
toplantıları, uygulama çalışmaları, stajlar, proje faaliyetleri ile
mezuniyet aşamasına kadar
kesintisiz olarak devam etmektedir. Mezuniyet sonrasında ise
genç meslektaşlarımız büyük
oranda Denizli’de istihdam
edilme olanağı bulmaktadır.

Öğrenciler tekstil
kulübü başta olmak
üzere diğer öğrenci
kulüpleri ile akademik,
sanatsal ve sosyal gelişimlerini etkin olarak
sürdürebilmektedir
Öğrencilerimiz bölümümüzde geçirdikleri süre içerisinde müfredat kapsamında
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tanımlı dersler dışında bölümümüzde aktif olarak faaliyet
göstermekte olan tekstil kulübü başta olmak üzere Üniversitemizdeki diğer öğrenci
kulüpleri ile akademik, sanatsal
ve sosyal gelişimlerini etkin
olarak sürdürebilmektedirler.

Erasmus, Farabi,
Mevlana öğrenci değişim programları öğrencilerimiz tarafından
aktif olarak kullanılmaktadır
Bölümümüzün dahil olduğu Erasmus, Farabi, Mevlana
öğrenci değişim programları
öğrencilerimiz tarafından aktif
olarak kullanılmakta, daha çok
katılımın gerçekleşebilmesi
için bölüm olarak yeni işbirliği
arayışları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Erasmus kapsamında yurtdışındaki anlaşmalı
üniversitelere gönderdiğimiz
öğrencilerimiz dışında yurtdışındaki üniversitelerden de bölümümüze öğrenci
gelmektedir. Böylece öğrencilerimiz diğer kültürler ve diğer
üniversiteler ile tanışma fırsatı
bulabilmektedir. Bu durum
mezunlarımızın hayat hazırlanma süreçlerine önemli katkılar sağlamakta, onların
yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemelerini kolaylaştırmaktadır.
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Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri bu yıl ilk kez düzenlen “6 Mart Dünya Türk Havlu ve Bornoz
Günü”ne katılarak pankartlarıyla destek vermişti.

Bölümümüzde öğrenci uygulamalarının yapıldığı, tekstil
bitim işlemleri laboratuarı, fiziksel malzeme muayenesi laboratuarı, kimyasal malzeme
muayenesi laboratuarı, numune örme atölyesi, numune
dokuma makinası, numune
bobin boyama makinası, numune iplik katlama ve aktarma
makinaları bulunmaktadır. Öğrencilemiz eğitim öğretim faaliyetleri sırasında bölüm
uygulama ve araştırma altyapısını etkin olarak kullanmaktadır.

Akademik ve sanayi
uygulama çalışmalarını
kapsayan projler
Bölümümüz öğretim elamanlarının akademik ve sanayi
uygulama çalışmaları kapsamında dahil oldukları çok sayıda TÜBİTAK 1001, TÜBİTAK
3501, TÜBİTAK 1002, TÜBİTAK
1505, TÜBİTAK 1512, TÜBİTAK
2041, TÜBİTAK 2209, SANTEZ,
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

DPT, GEKA ve BAP projeleri bulunmaktadır. Bölümümüzde
yürütülen bu bilimsel çalışmaların neticesi olarak ortay çıkmış olan ve bölüm çalışanları
tarafından alınmış olan 3 adet
ulusal ve 1 adet Avrupa patenti bulunmaktadır.

Tiyatrosu yer almaktadır. Yerleşke’ye ulaşım için otobüs ve
minibüsler sürekli olarak hizmet vermektedir.

Sosyal, kültürel ve sportif olanaklardan tüm öğrenciler rahatça
yararlanabiliyor
Bölümümüz Pamukkale Üiversitesi’nin Denizli Merkez’de
yer alan en geniş yerleşkesi
olan Kınıklı yerleşkesi içinde
Mühendislik Fakültesi binasında bulunmaktadır. Öğrecilerimiz fakültemiz ve
üniversitemizin tüm sosyal,
kültürel ve sportif olanaklarından rahatça yararlanabilmektedir. Yerleşke içerisinde
yurtlar, kapalı olimpik yüzme
havuzu, kapalı spor salonları,
basketbol sahaları, teniz kortları, yürüyüş yolları ve Devlet
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Denizli Kızılcabölük
Etnografya Müzesi bölgenin
kültürünü gözler önüne seriyor
DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNE BAĞLI KIZILCABÖLÜK, TEKSTİLİN BEŞİĞİ OLARAK TANIMLANIYOR. TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) OLARAK BU ŞİRİN KASABAYA
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ GEZİ ESNASINDA HAYIRSEVER KARI KOCA HANİFE VE AHMET PARALI’NIN İSMİNİ TAŞIYAN ETNOGRAFYA MÜZESİNİ DE ZİYARET ETME FIRSATI BULDUK. MÜZEDE GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITAN ESERLERİN İÇİNDE TEKSTİL VE DOKUMANIN
AĞIRLIĞI BUNU ORTAYA KOYAR NİTELİKTEYDİ.

D

enizli ili Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük kasabasında
tekstil ve el dokumacılığının
geçmişi yaklaşık 600 yıl öncesine dayanıyor. Dokumacılık
Orta Asya’dan göç eden atalarımız tarafından buraya getirilmiş. Kızılcabölük dokumacılığı
ata mesleği olarak günümüze
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kadar gelmiştir. Geçtiğimiz Mayıs ayında TMHGF olarak kasabaya bir ziyaret gerçekleştirdik.
Kızılcabölük Esnaf ve Sanatkar
Odası Başkanı Emin Tayanç ve
Yönetim Kurulu Üyesi Osman
Gönlüm’ün mihmandarlığı ile
bölgenin tekstil ve el dokumadaki önemini ortaya koyan Kızılcabölük Hanife-Ahmet Paralı

Etnografya Müzesi’ni de gezme
fırsatı bulduk. Abdullah Teğiz’in rehberliğiyle gezdiğimiz
müze her biri birbirinden değerli ve günümüz gençlerinin
çoğunun bilmediği geçmişin
önemli eşya ve araçları ile dolu.
Müze başta “Yöresel El Sanatları ve Tekstil Müzesi” olarak açılmış ancak yapılan bağışlarla

bölge halkının geçmişte hayatını ve kültürünü yansıtan farklı
eşyaların da girmesiyle günümüzde etnografya müzesi unvanını almış. Tarım araçlarından, tekstil ve dokuma dahil
birçok el sanatına, ev eşyalarına kadar yüzlerce eşyayı adeta
bir zaman tüneli içinde görmek mümkün.
TMHGF ADRES
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Kızılcabölük’te tekstil tekstil ve dokumacılığın tarihçesi
başta da söylediğmiz gibi 600
yıl öncesine dayanıyor. Pamuk
üretimi haricinde, pamuğun işlenmesinden son üretim aşamasına kadar bütün işlemler
yıllarca, burada geleneksel şekilde yöre halkı tarafından yapılmış.

Yüzyıllardır tezgahlarıda dokuma yapılmış
ve mamul madde olarak
yalnız doğal, %100
pamuklu bezler
üretilmiş
16. yüzyıldan 19. yüzyılın
ortasına gelene kadar geleneksel el dokuma tezgahlarında
dokuma yapılmış ve mamul
madde olarak yalnız natürel,
%100 pamuklu bezler dokunulmuştur. Bu bezlerin çoğunluğu da bugün kullandığımız
kot kumaşının atası olan içlik
ve donluk kumaşlar oluşturuyordu. Bu üretilen kumaşların
Cenevizli tüccarlar tarafından
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

Amerika’ya kadar götürüldüğü
bilinmektedir.

Osmanlı döneminde
devlet erkanının giydikleri giysilerin kumaşları
burada dokunmuş
Birçok sadrazam, şehzade
ve devlet ileri gelenlerinin giydikleri giysilerin kumaşları yöremizde üretilmiştir.
Ünlü Türk gezgini Evliya
Çelebi Seyahatname’sinde Kızılcabölük’e uğradığını belirtmiş, yörenin dokumacılığından
bahsetmiştir.

1870 yılından sonra
dış elbiselikler dokunmaya başlamış
19. yüzyılın ortasından itibaren desenli alacaklar dokunmaya başlamış 1870 yılından
sonra dış elbiselikler dokunmuştur. El dokumacılığında
%100 pamuklu iplik ve kök boyalar kullanılmış, dolayısıyla tamamen natürel ürünler elde
edilmiştir. Günümüzde ise kök
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Kızılcabölük, bölgenin el dokuma sanatlarını sergilemek
üzere Türkiye genelinde birçok etkinliğe katılıyor. Son olarak bu amaçla Ramazan’da Sultanahmet’te bir stant açtı.

boya maliyetlerinin yükselmesiyle bağlantılı olarak kök boya
kullanan dokumaların üretim
oranı düşmüş daha çok sipariş
üzerine üretilir hale gelmiştir.
Geleneksel el dokuma üretimi 1940 yılına kadar tamamen gelensel şekilde devam
etti. Bu tarihten sonra elektrik
ile çalışan yarı otomatik tezgahların kullanılmaya başlanması, 1980’li yıllardan itibaren
tam otomatik tezgahların da
devreye girmesiyle üretim tarzları çeşitlenmiştir.

Teknolojiye rağmen
geleneksel tezgahlarla
el dokumacılığı devam
ediyor
TMHGF Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şaban Öngören, Osman
Sait Günteki, Onur Işık ve Ali Bozkan İstanbul Sultanahmet’teki Kızılcabölük standında.

Yörede gelişen teknolojiye
rağmen halen geleneksel el
dokuma tezgahlarında, geleneksel tekniklerle geleneksel el
dokumaları yapılmaktadır. Do-

kumaların üzerindeki motifler
tamamen yöre özgü olup ninelerimiz sandıklarından çıkan
orijinalleri ile aynıdır. Her motifin ayrı bir anlamı, kendine
özgü bir öyküsü vardır.
Günümüzde el dokumasından elde edilen ürün yelpazesi
genişlemiş. masa örtüsünden
perdeye, mendilden peştamala, iç giysiden dış giysiye kadar
yayılmıştır.

Truva filminin
kostümleri Kızılcabölük’te üretilmiş
Son dönemin sinema filmlerinden Truva’nın (Troy) film
kostümlerinin büyük bölümü
geleneksel tekniklerle bu beldemizde üretilmiş.
Kızılcabölük el dokuma
ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlarlarda büyük ilgi ilgi görmekte ve tercih edilmektedir.

Geleneksel Anadolu tekstil ve el dokumacılığının
üretim araçları ve süreci müzede detaylı bir şekilde sergileniyor.
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Denizli, Kızılcabölük Hanife ve Ahmet
Paralı Endüstri Meslek Lisesi ziyareti

B

ir yerde bir sektör varsa orada
bu sektörle eğitimli ve nitelikli
elaman yetiştirecek eğitim kurumlarının da olması da gerekiyor. Denizli
Kızılcabölük’de hayırsever işadamı Ahmet
Paralı ve Eşi Hanife Paralı tarafından yaptırılan ve 2005 yılında öğrenime başlayan
Hanife ve Ahmet Paralı Teknik ve Endüstri

A

Meslek Lisesi bu amaç doğrultusunda
gençleri sektöre yetiştiriyor.
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) olarak Kızılcabölük’ü ziyaretimiz esnasında bu okulumuza da uğrayarak Okul Müdürü Ali Ozgan başta olmak
üzere idareci, öğretmen ve öğrencilerle tanışıp, sohbet etme imkanı bulduk. Başkan

Hüseyin Öztürk, Başkan Yardımcısı İsa Dal,
Yönetim Kurulu Üyeleri Mukaddes Başkaya,
Onur Işık, Şaban Öngören ve Ali Bozkan’dan
oluşan TMHGF heyeti okulun derslik ve atölyelerinde incelemelerde bulundu ve bilgi
aldı. Okulda Tekstil Teknolojisi ve Giyim Teknolojisi Bölümlerine ait sektörle iç içe uygulamalı bir eğitim veriliyor.

Dokumacılığın Denizli’deki nişanı:
Buldan Bezi

nadolu’nun hemen her yerinde bölgeye ait dokuma
türleri bulunduğunu hemen hepimiz biliriz. Bunlar
içinde Denizli’nin Buldan ilçesine ait “Buldan Bezi” ise
dünya çapında tanınmakta. Yüzyıllarca Osmanlı Sarayının dokuma ihtiyacının bir kısmı
Buldan'dan sağlanmış. Ertuğrul Gazi'nin içliği,
Barbaros'un şalı, Padişah Genç Osman'ın
gömleği Buldan' da dokunduğu bilinen bazı
örnekler. Bunlar hala Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergileniyor.
Buldan bezinin özelliği ve sadece Buldan’da üretiliyor oluşu biraz da bundan kaynaklanıyor aslında. Boyandıktan sonra kurutulan iplikler yine geleneksel yöntemlerle; el çıkrıklarıyla
bobinlere sarılıyor. Son aşamaya gelince, el tezgâhlarında hünerli
eller sayesinde bu iplikler, peştamal, çarşaf, havlu, Buldan bükülüsü, el bezi, mendile dönüştürülüyor. İlmek ilmek, binbir zahmetle dokunan Buldan bezleri fabrikalarda üretilenlerden daha
sağlam ve uzun ömürlü oluyor. Bu el sanatı Buldan’da aile işletmesi şeklinde yürütülüyor. Yani sadece belli kişilerin elinde değil.
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Hemen her ev bir atölye ve herkes atölyenin bir çalışanı. Buldan
bezinin süslemeleri de ayrı bir özen istiyor. Tığ işi ve saçaklar kumaşın albenisini artırıyor. Kumaşlara Buldan gülü, kuşgözü, bademli, siyah üstlük, pancarlı, muskalı gibi isimlerdeki motifler işleniyor.
Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği
(DETGİS) Başkanı İsa Dal, Denizli’de tekstil ve
dokumacılığın tarihinin Leodikya antik bölgesindeki kazılardan çıkan sonuca göre 4 bin yıl
öncesine dayandığını belirtiyor. “Buldan Osmanlı döneminde padişahların kaftanını diken,
donanmanın yelken kumaşının tedariğini yapan bir bölge” diyen Dal, aynı zamanda kendi
dokumalarını başka yerde ürettiren, tarihin ilk fasoncularının Buldanlılar olduğuna dikkat çekiyor. DETGİS Başkanı Dal, “Tek farkı
güneşte kurulması olan Şile bezinin kökeni aslında Buldan’dır”
diye ekliyor.
Günümüzde Buldanlı girişimciler, dokumacılığın yanısıra pazarlamayı da geliştirerek, dış pazarlarda Buldan bezini tanıtıyor ve
çok miktarda ihracat yapıyor.
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İTÜ Fashion Show’da, yeni
mezunlar tasarımlarıyla büyüledi
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) MODA TASARIM PROGRAMI 2012-2013 AKADEMİK YILI 6.
MEZUNLARINI MUHTEŞEM BİR TASARIM YARIŞMASIYLA VERDİ. SARIYER FUAT PAŞA YALISI'NDA,
GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE ARALARINDA TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU
(TMHGF) BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK’ÜN DE BULUNDUĞU JÜRİ BİRBİRİNDEN GÜZEL TASARIMLAR ARASINDAN DERECEYE GİRENLERİ SEÇMEKTE ZORLANDI.

T

ekstil ve hazır giyim sektörü ile
bütünleşik olarak faaliyetlerini
sürdürmekte olan İTÜ – FIT (Fashion Institute of Technology) Moda Tasarımı
Programı, 2012-2013 akademik yılı sonunda
6. mezunlarını verdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İTÜ FASHION SHOW”, İTÜ Rektörlüğü’nün katkıları, İstanbul Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçılar Birliği’nin ana
sponsorluğunda ve Banu Noyan‘ın koreografisi, Deniz Akkaya'nın sunumuyla Sarıyer
Fuat Paşa Yalısı’nın muhteşem atmosferinde
konuklarla buluştu. 25 profesyonel mankenin podyuma çıktığı etkinlikte genç tasarımcıların özel tasarımları, tekstil, moda ve
hazır giyim sektöründen önemli isimlerden
oluşan jürinin karışına çıktı.
Gece, program Başkanı Prof. Dr. Cevza
Candan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali
Fuat Aydın’ın yaptıkları konuşmayla başladı. Ayrıca bölümü, yarışacak öğrenci ve tasarımlarını anlatan kısa bir film de sunuldu.

Seçici jüride moda, tekstil ve
hazır giyim sektöründen önemli
isimler yer aldı
Seçici jüride TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk’ün yanı sıra İHKİB Yönetim Kurulu
Üyesi Okyay Mızrak, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Cem Negrin, Moda
Tasarimcilari Dernek Başkanı Mehtap Elaidi, İDHİB Başkanı Lemi Tolunay, Hayat Kimya Temizlik Kağıtları Pazarlama Müdürü Aysel Aydın, Perseus Fashion Sourcing Firma
Ortağı Babür Çetindağ, SeaGarden Hammami Yalısı Genel Müdürü Sibel Nalcı,
Moda Tasarımcısı Gül Agis, Moda Yazarı
Türkü Şahin, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Piraye Yüksel Demircan,
Kryolan Ürün Müdürü Tuğçe Dilaverler ve
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Ünlü Kuaför Orhan Bademli yer aldı. Geceye TMHGF Yönetim Kurulu Üyesi Esin Arıcan da katıldı.
Zeliha Sunal'ın da şarkılarıyla yer aldığı
yarışmada birinciliği Nil Yelkovan, ikinciliği
Ece Çağdaş, üçüncülüğü ise Cemile Meryem Özlem Şimşek kazandı.

İTÜ Moda Tasarımı Bölümü
Fashion Institute of Technology”
(FIT) işbirliğiyle hayata geçti
İTÜ-FIT Fashion Design (Moda Tasarımı) Programı, İTÜ ile New York Devlet Üniversitesi’ne bağlı “Fashion Institute of Technology” (FIT) arasında 2004 yılında yapılan
işbirliği sonucunda açıldı.

Dünyanın en iyi moda okulları arasında
ilk sıralarda yer alan FIT, özellikle moda alanında eğitim veren pek çok eğitim kurumuna akademik destek veriyor. Ancak iş birliği
içinde bulunduğu dünyadaki tüm üniversite ve enstitüler arasında 4 senelik lisans
programı için ortak diploma verdiği tek
program; İTÜ-FIT Moda Tasarımı Programı.
Bölüm, sektörün dünyada rekabet edebilir
konumunu sürdürebilmesi için özgün tasarım, kalite, verimlilik, pazarlama ve dağıtım
yeteneklerini daha da geliştirerek modamarka ürünler grubuna yönelmesi ilkesiyle
ve bu çerçevede moda ve marka yaratma
becerisine sahip tasarımcıların yetiştirilmesi
amacıyla eğitim veriyor.
TMHGF ADRES
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Kentin göbeğinde paha
biçilmez bir kültür hazinesi:
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA BAĞLI OLAN İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ, İSTANBUL'UN SULTANAHMET SEMTİNDE, GÜLHANE PARKI'NDAN TOPKAPI SARAYI'NA ÇIKAN OSMAN
HAMDİ BEY YOKUŞUNDA YER ALMAKTADIR. İSMİNİN ÇOĞUL OLARAK KULLANILMASININ NEDENİ, İDARESİ ALTINDA ARKEOLOJİ MÜZESİ, ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ VE ÇİNİLİ KÖŞK MÜZESİ OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI MÜZEYİ BULUNDURMASIDIR. İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ O
DENLİ GENİŞ KAPSAMLI VE SAYICA FAZLA ESER BARINDIRIR Kİ BİR GÜNÜNÜZÜN TAMAMINI
BİLE AYIRSANIZ YETERLİ OLMAZ.

İ

stanbul Arkeoloji Müzeleri gezisi
kapsamında müzenin muhteşem
güzellikteki bahçesini ve bahçenin
içinde yer alan üç ayrı binayı ziyaret etmek
mümkündür.
Tarihin farklı dönemlerine izler bırakmış uygarlıklardan kalan çeşitli eserlere ev
sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri,
dünyada müze binası olarak tasarlanan ve
kullanılan ilk on müze arasında yer alır. Ayrıca Türkiye'nin de müze olarak düzenlenmiş ilk kurumudur. Sahip olduğu çarpıcı
koleksiyonların yanı sıra müze binalarının
mimarisi ve bahçesi ile de tarihsel ve doğal
öneme sahiptir.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, tarihin koridorlarında bir yolculuk yapmak ve uygarlıkların izini sürmek isteyen tüm ziyaretçileri ağırlamaktadır.

Tarihçe
Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye
Cumhuriyeti'ne miras kalmış bir kurum
olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri ülkemizdeki ilk müzecilik çalışmalarını bünyesinde
toplar. Aslında Osmanlı'da tarihi eser toplama merakının izleri Fatih Sultan Mehmet
döneminden itibaren takip edilebilir.

MÜZE-İ HÜMAYUN
Fakat sistemli bir şekilde müzeciliğin
kurumsal olarak ortaya çıkışı İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin 1869 yılında 'Müze-i
Hümayun' yani İmparatorluk Müzesi olarak
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kuruluşuna denk gelir. Aya İrini kilisesinde
o güne değin toplanmış arkeolojik eserlerden oluşan Müze-i Hümayun İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin temelini oluşturur. Dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa, müze ile
yakından ilgilenmiş, müzeye eser kazandırmak için kişisel çabalar sarf etmiştir. Ayrıca
Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden İngiliz asıllı Edward Goold'un müze müdürü
olarak atanmasını sağlamıştır.

ÇİNİLİ KÖŞK
1872 yılında Maarif Nazırı Ahmed Vefik
Paşa bir dönem kaldırılmış olan Müze-i Hümayun'u Alman Dr. Phillip Anton Dethier'i
müdür olarak atayarak tekrar kurar. Dr.
Dethier'ın yaptığı çalışmalar sonucunda
Aya İrini kilisesindeki mekan yetersiz kalır
ve yeni bir inşaatın yapılması gündeme
gelir. Maddi imkansızlıklardan ötürü yeni
bir bina yapılamaz fakat Fatih Sultan Meh-

met döneminde yaptırılmış olan 'Çinili
Köşk' müzeye dönüştürülür. Halen İstanbul
Arkeoloji Müzelerine bağlı olan Çinili Köşk
restore edilerek 1880 yılında açılır.

İSKENDER LAHDİ
1881 yılında Sadrazam Edhem Paşa'nın
oğlu Osman Hamdi Bey'in müze müdürlüğüne atanması ile birlikte Türk müzeciliğinde yeni bir çığır açılır. Osman Hamdi Bey
Nemrud Dağı, Myrina, Kyme ve diğer Aiolia
Nekropolleri'nde ve Lagina Hekate Tapınağı'nda kazılar yapmış ve buradan gelen
eserleri müzede toplamıştır. 1887-1888 yılları arasında günümüzde Lübnan'da bulunan Sayda'da yaptığı kazılar sonucunda
Krallar Nekropolü'ne ulaşmış ve dünyaca
ünlü İskender Lahdi başta olmak üzere pek
çok lahit ile İstanbul'a dönmüştür.
Yapılış tarihi açısından bakıldığında İstanbul Arkeoloji Müzeleri kompleksi içeriTMHGF ADRES
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sinde en eski yapı Çinili Köşk'tür. Şu anda
Türk çini ve seramik örneklerinin sergilendiği Çinili Köşk Müzesi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da yaptırdığı sivil mimari
örneklerinin en eskisidir. Yapıdaki Selçuklu
etkisi göze çarpmaktadır. Kapısı üzerindeki
çini kitabede inşa tarihinin Miladi 1472 olduğu yazılıdır ancak mimarı bilinmemektedir.
Sonradan yapılan diğer iki bina ise Çinili Köşk'ün çevresinde yer alır. Bu binalardan biri Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk
Güzel Sanatlar Akademisi olarak inşa edilmiş olan ve sonradan Eski Şark Eserleri Müzesi olarak düzenlenmiş binadır.
Eski Şark Eserleri'nin bugün içinde bulunduğu bina, Osman Hamdi Bey tarafından 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi
yani Güzel Sanatlar Akademisi olarak inşa
ettirilmiştir. İleride Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin temellerini oluşturacak olan bu akademi Osmanlı İmparatorluğu'nda açılmış olan ilk güzel sanatlar okuludur. Binanın mimarı daha sonra İstanbul
Arkeoloji Müzeleri Klasik binasını inşa edecek olan Alexander Vallaury'dir. 1917 yılında içindeki akademinin Cağaloğlu'nda
başka bir binaya taşınması üzerine bu bina
müzeler müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
Dönemin müze müdürü Halil Edhem
Bey Yakındoğu ülkelerinin eski kültürlerine
ait eserleri Yunan, Roma ve Bizans eserlerinden ayrı sergilenmesinin daha uygun
olacağını düşünmüş ve binanın Eski Şark
Eserleri Müzesi olarak düzenlenmesini sağlamıştır. Bu iş için davet edilen Alman uzman Eckhard Unger, 1917-1919 ve 19321935 yıllarında İstanbul'da çalışmış, müzenin teşhirini tamamlamış ve eserler üzerine
bir dizi yayın yapmıştır.

Arkeoloji Müzesi ise dünyada müze binası olarak inşa edilmiş ender yapılardan
biri olma özelliği ile göze çarpar.
İstanbul'daki Neo-Klasik mimarinin en
güzel ve görkemli örneklerinden biri olan
Arkeoloji Müzesi, cephesinin ihtişamı ile
son derece dikkat çekici bir mimariye sahiptir. Uzun cephede geniş merdivenlerle
ulaşılan iki girişi, dörder sütun ve alınlıklarla bir tapınak görünümündedir. Alınlık
üzerinde bulunan kufi üsluptaki Osmanlıca
yazıda 'Asar-ı Atika Müzesi' (Eski Eserler
Müzesi) yazmaktadır. Bu yazının üzerinde
bulunan Tuğra, Klasik Bina'yı inşa ettiren
Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid' e aittir.

Aralarında İskender Lahdi,
Ağlayan Kadınlar Lahdi, Likya
Lahdi, Tabnit Lahdi gibi ihtişamlı
eserleri barındırıyor
1887 ve 1888 yılları arasında Osman
Hamdi Bey tarafından yapılan Sidon (Sayda Lübnan) Kral Nekropolü Kazısı'ndan İstanbul'a getirilen, aralarında İskender Lah-

di, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Likya Lahdi,
Tabnit Lahdi gibi ihtişamlı eserlerin sergilenebilmesi için yeni bir müze binasına ihtiyaç duyulmuştur. Osman Hamdi Bey'in isteği üzerine Çinili Köşk'ün karşısına dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen ve Müze-i Hümayun
(İmparatorluk Müzesi) olarak kurulan İstanbul Arkeoloji Müzeleri 13 Haziran 1891'de
ziyarete açılmıştır. Müzenin ziyarete açıldığı 13 Haziran günü halen ülkemizde müzeciler günü olarak kutlanmaktadır.

Zaman içinde genişledi
Arkeoloji Müzesi binasına, 1903 yılında
kuzey ve 1907 yılında güney kanadın eklenmesi ile bugünkü ana müze binası oluşturulmuştur.
Ana Müze binasının güney doğu bitişiğine, yeni sergi salonlarına duyulan ihtiyaç
nedeni ile 1969-1983 yılları arasında bir ilave yapılmış ve bu bölüm Ek Bina (yeni
bina) olarak adlandırılmıştır.
www.istanbularkeoloji.gov.tr

İstanbul'daki Neo-Klasik
mimarinin en güzel ve görkemli
örneklerinden biri olan Arkeoloji
Müzesi
II. Dünya Savaşı sırasında savunma amacıyla boşaltılan müze, daha sonra Osman
Sümer tarafından Unger'in ilkelerine göre
tekrar düzenlenmiştir. 1963 yılında müze
yapısında büyük bir düzenleme yapılarak
1974 yılında tekrar ziyarete açılmıştır. En
son 1999-2000 yıllarında bakım ve onarımları yapılan Eski Şark Eserleri Müzesi 8 Eylül
2000'de bugünkü haline kavuşmuştur.
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

İskender Lahdi
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2013-2014 Sonbahar-Kış
trendlerinde neler var?
KONFEKSİYON FİRMALARIN HARARETLİ BİR ŞEKİLDE KIŞ SEZONUNU KOLEKSİYONLARINI HAZIRLADIĞI ŞU GÜNLERDE BİZ DE, TREND FİRMALARININ AÇIKLAMALARINA GÖRE BU SEZONDA VİTRİNLERDE NELER BİZİ BEKLİYOR SORUSUNUN KARŞILIĞINI ARAYALIM İSTEDİK.
Buket Sekban Kantar
Öğretim Görevlisi

1

Peki neler var bu sezonda;
. Eğilim: Oldukça sade olan
güçlü desenlerin manastırımsı
bir havayla birleştirildiği bir
trend. Gece mavisi renkteki yüksek belli ve
derin pililere sahip olan deri pantolonlar,
yumuşak desenli bluzlarla eşleşiyor. Dış
giyimde keçeli yünlerden yapılmış, aktif
cepleri ve önde fermuarı olan geniş giysiler,

heykelsi etekler var. Yuvarlak görünümlü
düşük omuzları olan geniş ceketler, deriye
benzer dokuları olan sert ve dar kesimli diz
yamaları bulunan pantolonlarla kombin
kullanılmış. Özellikle krokodil (timsah derisi)
efektli deri yada sahte deri dramatik etekler,
asimetrik etek uçları olan boğazlı bluzlar
var. Örgü ve kapitonenin çok yoğun kullanıldığı bir trend söz konusu.

2. Eğilim: Moherden(tiftik) hazırlanmış, haliyle tüylü olan, büyük ve bol hırkalar
mevcut. İşlemeli İngiliz bluzları ile kombin
kullanılan çiçekli çiftçi eteklerine sportif
ceketler eşlik ediyor. Bukle ve tweet şortlar
var. Büyük bedenmiş etkisi bırakan giysiler
kullanılmış. Pijama tipi modeller ve fularlı
bluzler mevcut.

KUŞ TÜYÜ-FEATHER;
Bu yıl kuş tüylerinin
çok farklı şekillerde
kullanıldığını
göreceğiz.
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EKOSE-TARTAN;
2013-2014 Sonbaharkış sezonunda ekose
olan her şey trend
olacak.

3. Eğilim: Yumuşak ve sade bir silüet
söz konusu. Erkek dolaplarından ilham alınmış gibi. Kaşmir kumaştan anvelop ceketler,
anvelop elbiseler ve yine kapitone uygulanmış kaşmir yelekler var. Düşük omuzlu
maskülen ceketler, alpaka kumaştan spor
şortlar, denim tulumlar mevcut. Salaş kapşonlu süveter ve ceketler, geleneksel
işlemeler uygulanmış olan bermudalara
eşlik ediyor. Derin pililer, terzi yapımı uzun
ceket ve paltolar, şalvar tipi vintage işlemeli
pantolonlar, uzun denim etekler, yumuşak
akıcı pantolonlar var. Koza tarzı ceketler
kimono etkili geniş kollara sahip. Bel çizgisine vurgu yapan modeller ön planda. Deri
kemerler ve çiçek desenlerin belli belirsiz
kullanıldığı bluzler havayı yumuşatmak için
kullanılmış.
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

KÜRK-FUR;
Kış sezonunda dış giyimin önemli bir parçası
olan kürkleri farklı
renk ve desenlerle ve
kullanım şekilleriyle
göreceğiz.
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DANTEL-LACE;
Çekici ve şık danteller yeni sezonda yeniden yorumlanıyor.
Özellikle transparanlıklarını ön
plana çıkaracak şekilde.

DERİ-LEATHER;
Deriler her yerde, her
şekilde, her renkte
kullanılmakta.

4. Eğilim: Bauhaus etkisi mevcut.
Yere kadar uzanan maksi elbiseler oyuncu
bir görüntü veriyor. Mavi, yeşil, kırmızı, çok
renklilik söz konusu. Büzgülü kolları olan
üstler, süveterler, kamyoncu pantolonları
var. Kabanlarda açık turuncu kumaşlar
gözümüze çarpıyor. Detaylar ön plana
çıkartılmış ve kontras yaratılmış. Asimetri
çizgiller kullanılmış. Basit kesimler ve grafik
görünüm var. Pop mesajlar ve mutlu desenler var. Parkalar önemli, kapitone gri
naylonlar, turuncu kürk astarlar mevcut
ifade ise uzun ve büyük. Basit keskin kentte
yaşayan köylü havası çok önemseniyor.
Kroşe (tığ işi) pantolonların bel çizgisi
oldukça yüksek ve kroşe aynı zamanda
montlarda da kullanılıyor. Geniş gömlekler
var.
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TİFTİK-MOHAIR;
Bu kış sezonunun
gözdelerinden biri
de, hem şık, hem
hafif olup aynı zamanda da sıcak tuttuğu için tercih
edilen tiftik giysiler.

TMHGF ADRES
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5. Eğilim: Daha güvenli bir görüntü oluşturmak için bütün vücudu kaplayan silüetler söz
konusu. Daha romantik, lirik, feminen ve retro bir hava var. Elbiseler haliyle yere kadar, şifon ve dantel
ön planda. Büyük bedenmiş etkisi veren blezer ceketler, dantel bluzlara eşlik ediyor ve ceketlerde bile
yer yer dantel kumaşların kullanıldığını görüyoruz. Maskulen görüntünün içinde dantel üstlerle oluşturulan feminen etkiler mevcut. Kalem etekler, saçlı tüylü süveterler var. Pantolonlarda ise erkek
arkadaşının pantolonunu alıp giymişsin etekisi mevcut.

PİLİLER-PLEAT;
oldukça romantik ve feminen olan pililer özellikle elbiselerde karşımıza
çıkmakta. Ağırlıklı olarak ince olarak
göreceğimiz pililerin yer yer kalınlarına da rastlamamız mümkün.
PEPLUM;
Bir kaç sezondur gördüğümüz ve oldukça beğenilen peplumlar, bu
sezon özellikle üst kısımlarda kullanılıyor ve
deriden yapılmış peplum üstler çok trend.

KAPİTONE- QUİLTED;
Eskiden mont, kaban, yelek gibi parçalarda görmeye alıştığımız kapitoneler, bu yıl her tür giyim parçasında
ve aksesuarlarda kullanılıyor.

TAKIM ELBİSE;
Çok sık karşılaşacagımız
bir diğer silüet de takım
elbiseler.

15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

METALİK-METALLİC;
çok farklı şekillerde kullanılmakla birlikte çok yoğun olarak karşılaşacağımız, sezona
ışıltı katan unsurlardan biri.
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HUKUKUN ‘ADRES’İ

Üzerinde mutabık kalınan
Anayasa değişiklik hükümleri
DEĞERLİ OKUYUCULAR, AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ İTHALAT VE İHRACATA İLİŞKİN AÇIKLAMALARA BİRAZ ARA VERİP, BU
SAYIDA SİZLERE ÜZERİNDE MUTABIK KALINDIĞI SÖYLENEN 48
MADDENİN METİNLERİNİ VERMEK İSTİYORUM. BU METİNLERİ
MEVCUT ANAYASA METİNLERİYLE KARŞILAŞTIRDIM VE BİR TABLO
ŞEKLİNDE SİZLERE SUNUYORUM. KIRMIZI RENKLE YAZILMIŞ
OLAN SOL SÜTUN ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN 48 MADDEYİ VE
SAĞ SÜTUN DA MEVCUT HALİ GÖSTERMEKTEDİR. MADDELERİ
KARŞILAŞTIRMALI OKUMADAN ÖNCE BİRKAÇ ÖNEMLİ İLKEYE VE
KONUYA DA DEĞİNMEK İSTİYORUM:
Dr. jur. Mehmet Köksal 1
mkoksal@koksal.av.tr

T

ürkiye’nin bence bugün içinde
bulunduğu dönemde en önemli
sorunu hukukun iyi işlemiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ekonomik anlamda ve siyasi istikrar anlamında önemli
adımlar atılmış ve önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ancak aynı başarı maalesef
hukuk alanında sağlanamamıştır. Bu sebepledir ki, toplumda huzursuzluk baş göstermeye, haksızlığa uğranılmış olunduğu söy-

lemlerinin artmasına, yanlış ve hukuk dışı uygulamalara yeterince hızlı ve adil bir çözüm
bulunamamasına tanık olmaktayız. İyi kanunların yanı sıra iyi, çabuk ve adil işleyen bir
yargı ve hukuk düzenine ihtiyacımız vardır.
Örneğin; suç işlemiş bir çocuğa, çocuklara
mahsus kanun ve yargı önünde onların gelişimine daha uygun cezalar verilmesi bir ilkedir. Bu ilkeyi Türkiye de kabul etmiştir. Ancak,
15 yaşında suç işlemiş bir çocuğa cezayı ço-

cuk 19 veya 20 yaşına girdiğinde verip uygularsanız, o cezanın ne caydırıcı ne de öğretici
ve topluma yeniden kazandırıcı özelliği kalır.
Bunun gibi örnekleri çoğaltmak ve diğer yargı süreçlerine de uygulamak mümkündür.
Önce ceza davasını açıp, sonra iddianameyi
hazırlarsanız bir hukuk cinayeti işlemiş olursunuz. Tutukluluk halini örneğin uzatır ve davayı çabuk ve adil bitirmezseniz, sanığın hükmün kesinleşmesine kadar suçsuz olduğu te-

1) Köksal Avukatlık Ortaklığının kurucu ortağıdır. Faal olarak avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kıbrıs Yakın Doğu
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Georg-Simon-Ohm Hochschule’de (Nürnberg – Almanya) Öğretim Üyelikleri de yapmaktadır. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası
(AHK İstanbul) Uluslararası Tahkim Divanı Başkanıdır.
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mel ilkesini yaralamış olursunuz ve tutukluluğu cezaya dönüştürmüş olursunuz. O nedenle aşağıda okuyacağınız yapılması düşünülen
değişiklikler olumludur. Geriye bunların doğru uygulanmalarını sağlayacak ve yönetecek
bir yargı düzeninin kurulması kalmaktadır.

Anayasa nasıl yapılır?
Birkaç söz de nasıl anayasa yapılır hakkında söylemek istiyorum. Bilinen iki anayasa
yapma yöntemi vardır: Ya yeni bir anayasa
yapılır ya da mevcut bir anayasa değiştirilir.
Her iki halde de kurucu meclis iradesine ihtiyaç vardır. Birinci halde “asli kurucu meclis”
ikinci halde de “tali kurucu meclis”den söz
edilir. Asli kurucu meclisler yeni bir devletin
kurulması veya askeri bir darbeden sonra
anayasa hazırlanması veya hiç anayasası ol-

mayan kurulmuş bir devletin anayasasının
hazırlanmasında söz konusu olurlar. Asli kurucu meclisler anayasa yaparken hiçbir diğer
hukuk kuralı ile bağlı değildirler. Tamamen
bağımsız bir şekilde toplumsal uzlaşı (konsensüs) çerçevesinde anayasayı yazarlar. Tali
kurucu meclisler ise var olan bir anayasayı
değiştirirler. Bunu yaparken de mevcut anayasal kurallarla bağlıdırlar. Yani mevcut anayasada gösterilen şekilde ve yeter sayıda çoğunluk sağlanarak ancak anayasa değişikliği
gerçekleştirilebilir. Her iki meclis de görevini
yerine getirdikten sonra feshedilir yeni anayasal kurallar çerçevesinde seçimle oluşacak
yeni meclise görevi terk ederler.
Bu anlamda yapılması düşünülen değişiklikleri yapmaya mevcut haliyle meclisimizin yetkili olup olmadığının yorumunu siz

okuyucularıma bırakıyorum. Benim düşünceme göre mevcut meclisimizin mevcut anayasamızın değiştirilemez kurallarına kendilerini bağlı hissetmeyip bir değişiklik
gerçekleştirmeleri hukuka uygun değildir.
Çünkü o zaman tali kurucu meclis yetkilerini
aşmış olacaklardır. Asli kurucu meclis görevini de üstlenemezler. Çünkü o görev ile
oluşturulmuş bir meclis değildir. Mevcut anayasaya bağlılık yemini edilmiştir. O halde;
gerçekten toplumsal uzlaşı temellerinin değiştiği ve Türkiye’nin yeni değerler üstüne kurulu bir anayasa yapma ihtiyacı olduğu düşünülüyorsa yapılması gereken, yine tam
uzlaşıyla bir asli kurucu meclis oluşturulması,
bu meclisin anayasayı hazırlamasından sonra
derhal seçimler yapılması ve TBMM’nin yeniden oluşturulmasıdır.

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER “A. Temel haklar ve hürriyetler (özgürlükler)
a) Temel ilkeler
İnsan onur ve haysiyeti
Madde 1. (1) İnsan onur ve haysiyeti dokunulmazdır. İnsan onur ve haysiyeti insan haklarının ve anayasal düzenin temelidir.
(2) Devlet, insan onur ve haysiyeti ile insanın maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına saygı duyar, bu değerleri korur ve bunların önündeki tüm engelleri kaldırır.

Madde 1. Mevcut anayasada böyle bir madde bulunmamaktadır. Ancak bu husus
başlangıç kısmının 6. Paragrafında bulunan
“Herkesin bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat
sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan
sahip olduğu;” şeklindeki paragrafın geliştirilmiş halidir.
İnsan onur ve haysiyeti dokunulmazdır. Bu hususun anayasada düzenlenecek olması da çok olumlu bir gelişmedir.

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN (ÖZGÜRLÜKLERİN) NİTELİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ
Madde 2.
(1) Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve
hürriyetlere/özgürlüklere sahiptir.
(2) Temel hak ve hürriyetler/özgürlükler bir bütündür ve birbirini tamamlar.

GENEL HÜKÜMLER
I. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN NİTELİĞİ
MADDE 12 - Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve
sorumluluklarını da ihtiva eder.

b) Kişi hak ve hürriyetleri (özgürlükleri)
HAYAT (YAŞAM) HAKKI
Madde 4. (1) Herkes hayat (yaşama) hakkına sahiptir.
(2) Meşru müdafaa ve suçla mücadele esnasında kanunun cevaz verdiği durumlarda, hayat (yaşam) hakkını ortadan kaldıracak ya da tehlikeye düşürecek ölçüde güç
kullanımının kesinlikle zorunlu olması hali istisnadır.

15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

I. KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI
MADDE 17 - Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme
hakkına sahiptir
Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tâbi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir
cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.
(...) (*) Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın
bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda
meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.
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İŞKENCE, İNSANLIK DIŞI VE AŞAĞILAYICI MUAMELE YASAĞI
Madde 17./3 Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağMadde 7. (1) İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasaktır.
daşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.
(2) Hürriyetlerin (özgürlüklerin) kısıtlanması ve cezaların infazı halleri dahil olmak üzere hiç kimseye insan onur (şeref) ve haysiyetiyle bağdaşmayan bir ceza verilemez ve muamele yapılamaz.

KİŞİ HÜRRİYETİ (ÖZGÜRLÜĞÜ) VE GÜVENLİĞİ
Madde 9. (1) Herkes kişi hürriyeti (özgürlüğü) ve güvenliğine sahiptir.
(2) Aşağıda gösterilen haller (durumlar) dışında kimse kişi hürriyetinden (özgürlüğünden) mahrum (yoksun) bırakılamaz;
a) Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin
yerine getirilmesi,
b) Mahkemelerce verilmiş yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi,
c) Kişinin kendisinin veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin (özgürlüklerinin) korunması amacıyla verilmiş mahkeme kararının veya kanunda öngörülen idari tedbirlerin yerine getirilmesi,
d) Usulüne aykırı şekilde ülkeye giren veya hakkında sınır dışı etme ya da iade kararı verilen kişinin yakalanması, gözaltına alınması veya tutuklanması,
(3) Yakalama ve tutuklama hâkim kararı ile olur. Tutuklama kararı, hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunan kişilerin, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya
değiştirilmesini önlemek amacıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde verilebilir. Kuvvetli suç şüphesinin varlığı veya isnat
edilen suçun ağırlığı tek başına tutuklama nedeni sayılamaz. Tutuklama nedenlerinin
varlığı somut olgulara (müşahhas hadise) dayandırılarak gerekçeli olarak belirtilmedikçe ve adli kontrol önlemlerinin yetersizliği açıklanmadıkça tutuklamanın devamı
kararı verilemez. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, suçluluğu hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunan
kişilerle ilgili olarak yapılabilir. Yakalama ve tutuklamanın usul ve esasları kanunla düzenlenir.
(4) Yakalanan veya tutuklanan kişiye, yakalama veya tutuklama sebepleri ile hakkındaki iddialar ve kanunen kendisine tanınan haklar herhalde yazılı, bunun hemen
mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhâl; toplu suçlarda ise en geç hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir. Kişi gözaltına alınır alınmaz derhal müdafii ile görüştürülür. Soruşturma evresinde müdafiin dosyayı inceleme yetkisi savunma hakkını ortadan kaldıracak biçimde sınırlanamaz. Müdafii olmayan kişiye baro tarafından bir
müdafii görevlendirilir. Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına derhâl bildirilir.
(5) Yakalanan veya gözaltına alınan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye
gönderilmesi için gerekli süre hariç, en geç yirmi dört saat; toplu olarak işlenen suçlarda ise en çok doksan altı saat içinde hâkim önüne çıkarılır. Hiç kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden mahrum bırakılamaz.
(6) Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma, ilgilinin yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasına veya hükmün infazını sağlamak için bir güvenceye veya başka yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir.
(7) Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.
Yargı mercii kararını vermeden önce hürriyeti kısıtlanan kişiyi dinler. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki tutukluluğa ilişkin azami süreler kanunla belirlenir. Tutuklama hiçbir surette cezalandırma şekline dönüştürülemez.
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III. KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ
MADDE 19 - Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
Şekil ve şartları kanunda gösterilen:
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün
gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması, bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi; toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol tutkunu, bir
serseri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı
için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren ya da hakkında sınır dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması; halleri dışında
kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.
Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin
yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı
zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.
Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir.
(Değişik 1. cümle: 4709 - 3.10.2001 / m.4) Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz
saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hakim önüne çıkarılır.
Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir.
(Değişik 6. fıkra: 4709 - 3.10.2001 / m.4) Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı,
yakınlarına derhal bildirilir.
Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin
yargılama süresince duruşmada hazır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini
sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir.
Her ne sebeple olursa olsun hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında
karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.
(Değişik son fıkra: 4709 - 3.10.2001 / m.4) Bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe
ödenir.
A. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
MADDE 20 - Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme
hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (...)
(3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı kanunun 5. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
(Değişik 2. fıkra: 4709 - 3.10.2001 / m.5) Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlen-

TMHGF ADRES

HUKUKUN ‘ADRES’İ

KİŞİSEL BİLGİ VE VERİLERİN DÜZELTİLMESİNİ VEYA SİLİNMESİNİ TALEP ETME
KORUNMASI
Madde 11. (1) Kişisel bilgi ve verilerin gizliliği esastır.
(2) Herkes, kişisel bilgi ve verilerinin korunması hakkına sahiptir. Bu hak; kişisel
bilgi ve verileri konusunda bilgilendirilme, bunlara erişme, bunların ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
(3) Kişisel bilgi ve veriler, ancak kişinin açık rızasına veya kanunla öngörülen
meşru bir sebebe dayalı olarak, ayrımcılığa yol açmayacak şekilde toplanabilir, işlenebilir ve kullanılabilir. Kişisel bilgi ve veriler otomatik olarak toplanamaz veya işlenemez.
(4) Kişisel bilgi ve verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller, bu hakkın etkili
olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde kanunla düzenlenir.

mesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre
verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde ve kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
(Ek fıkra: 5982 - 7.5.2010 / m.2) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve
amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

YERLEŞME VE SEYAHAT HÜRRİYETİ (ÖZGÜRLÜĞÜ)
Madde 14. (1) Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine (özgürlüğüne) sahiptir.
(2) Yerleşme hürriyeti, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, çevreyi ve
kültürel varlıkları korumak; seyahat hürriyeti ise genel sağlığın korunması (suç işlenmesini önlemek, kamu düzeni) ve suç soruşturması veya kovuşturması sebepleri ile sınırlanabilir.
(3) Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından mahrum bırakılamaz.
(4) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.
Gerekçe notu: Milli güvenlik konusu ileride mülkiyet konusunda değerlendirilecektir.

V. YERLEŞME VE SEYAHAT HÜRRİYETİ
MADDE 23 - Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;
Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini
önlemek;
Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
Değişik 5. fıkra: 5982 - 7.5.2010 / m.3) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.
Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz

BİLİM VE SANAT HÜRRİYETİ (ÖZGÜRLÜĞÜ)
IX. BİLİM VE SANAT HÜRRİYETİ
Madde 18. (1) Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama,
MADDE 27 - Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama,
icra etme, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hak ve hürriyetine (özgürlüğüne) yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.
sahiptir.
Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değişti(2) Devlet, bu hak ve hürriyetin (özgürlüğün) önündeki engelleri kaldırmak ve et- rilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz.
kili biçimde kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla dü(3) Devlet, sanatı ve kültürel etkinlikleri destekler ve sanatçıyı korur.
zenlenmesine engel değildir.
Not: Bilimsel özerklik ilgili maddede yazılacaktır.

DÜZELTME VE CEVAP HAKKI
E. DÜZELTME VE CEVAP HAKKI
Madde 20. (1) Şeref ve haysiyetlerine dokunulan veya kendileriyle ilgili gerçeğe
MADDE 32 - Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine doaykırı yayınlar yapılan herkes düzeltme ve cevap hakkına sahiptir.
kunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve
(2) Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine kanunla düzenlenir.
hâkim, ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde karar veDüzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hârir.
kim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar
verilir

15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013

83

HUKUKUN ‘ADRES’İ

MÜLKİYET VE MİRAS HAKKI
Madde 21. (1) Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.
(2) Miras hakkı, kamu yararı; mülkiyet hakkı ise kamu yararı ve yabancılar için
milli güvenlik sebebiyle sınırlanabilir.

XII. MÜLKİYET HAKKI
MADDE 35 - Herke, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜRRİYETİ (ÖZGÜRLÜĞÜ)
IV. ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜRRİYETİ
Madde 22. (1) Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.
MADDE 48 - Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.
Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
(2) Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal devlet ilkeDevlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun
sine uygun yürümesini, güvenlik ve istikrar içinde çalışmasını sağlayacak, tekeller oluş- yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.
masını engelleyecek tedbirleri alır.
(3) Her türden teşebbüslerin, doğal kaynakların tüketilmesi, çevre kirliliği, çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığı açısından gerekli önlemleri almalarını sağlamak ve
denetlemek devletin yükümlüğündedir.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI
Madde 24. (1) Herkes, önceden izin almadan, silâhsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme ve bunlara katılma hakkına sahiptir.
(2) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, kamu düzeninin, genel sağlığın, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi
amaçlarıyla sınırlanabilir.
(3) İdari makamlar, kanuna dayanarak toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı
yeri, güzergâhı ve zamanını hakkın demokratik işlevini ve etkisini dikkate alarak belirler.

B. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKI
Madde 34.- (Değişik: 4709 - 3.10.2001 / m.13) Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak
şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

BAŞVURU VE BİLGİ EDİNME HAKKI
Madde 26. (1) Herkes kendisiyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında
yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bireysel ya da topluca başvuruda
bulunma hakkına sahiptir. Başvurulara yetkili makamlar gecikmeksizin cevap verir.
(2) Herkes kendisiyle veya kamu ile ilgili eylem ve işlemler hakkında bilgi edinme
hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esaslar eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak kanunla düzenlenir.
(3) Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin başvuracağı kanun yollarını, mercilerini ve
sürelerini belirtir.
(4) Yabancıların bilgi edinme hakkından yararlanması karşılıklılık esasına göre kanunla düzenlenir.

VII. DİLEKÇE, BİLGİ EDİNME VE KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURMA HAKKI (*)
MADDE 74 - Vatandaşlar, (Ek ibare: 4709 - 3.10.2001 / m.26) "ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar" kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek
ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.
Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, (Ek ibare: 4709 - 3.10.2001 / m.26) "gecikmeksizin" dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
(...) (Madde 74'ün 3. fıkrası, 13.5.2010 tarih ve 27560 sayılı R.G.'de yayımlanan
7.5.2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun'un 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)
(Ek fıkra: 5982 - 7.5.2010 / m.8) Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma
hakkına sahiptir.
(Ek fıkra: 5982 - 7.5.2010 / m.8) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.
(Ek fıkra: 5982 - 7.5.2010 / m.8) Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü
oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.
(Ek fıkra: 5982 - 7.5.2010 / m.8) Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi,
Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonucunda yapacağı
işlemler ile Kamu Başdenetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.
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SUÇ VE CEZALARA DAİR ESASLAR
Madde 27. (1) Suçlar, cezalar ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
(2) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiili işlemesinden dolayı cezalandırılamaz ve kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için
konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
(3) Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.
(4) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
(5) Hiç kimse, kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda
bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
(6) Ceza sorumluluğu şahsidir.
(7) Hiç kimseye aynı suçtan dolayı birden fazla ceza verilemez.
(8) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
(9) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
(10) Devlet, cezalarının infazında kadınlar için pozitif ayrımcılığı sağlayacak idari
önlemleri alır.
(11) Tutuklu ve hükümlülere işkence ve zalimane, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.
(12) İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz.
(13) Vatandaş, Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri dışında, işlediği iddia edilen bir suç sebebiyle geri verilemez.

C. SUÇ VE CEZALARA İLİŞKİN ESASLAR
MADDE 38 - Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı
bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Ceza sorumluluğu şahsidir.
(Ek fıkra: 4709 - 3.10.2001 / m.15) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
(Ek fıkra: 4709 - 3.10.2001 / m.15) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
(...) (Madde 38 in 9. fıkrası, 22.5.2004 tarih ve 25469 sayılı R.G.'de yayımlanan,
7.5.2004 tarih ve 5170 sayılı Kanunun 5. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkartılmıştır.)
(Değişik 10. fıkra: 5170 - 7.5.2004 / m.5) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası
verilemez.
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
(Değişik son fıkra: 5170 - 7.5.2004 / m.5) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir
ülkeye verilemez.

YABANCILARIN DURUMU
V. YABANCILARIN DURUMU
Madde 28. (1) Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uyMADDE 16 - Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun
gun olarak kanunla sınırlanabilir.
olarak kanunla sınırlanabilir.
(2) İltica hakkı, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan yükümlülükleri dikkate alınarak kanunla düzenlenir.
(3) Ölüm cezasına veya insan onuruyla bağdaşmayan bir muamele ya da cezaya
maruz kalma ihtimali kuvvetli olan kişiler iade edilemez.

d) Sosyal ve ekonomik haklar

VIII. SAĞLIK, ÇEVRE VE KONUT
A. SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÇEVRENİN KORUNMASI
SAĞLIK HAKKI
MADDE 56 - Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir
Madde 33. (1) Herkes sağlık hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin
(2) Hiç kimse temel sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılamaz.
ve vatandaşların ödevidir.
(3) Hasta hakları dâhil sağlık hakkının esasları, yaşam hakkı ile sağlığın korunDevlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan
ması da gözetilerek, kanunla düzenlenir.
ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık
(4) Her kadın üreme sağlığı ve doğurganlık hakları konusunda ücretsiz hizmet
kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
alma hakkına sahiptir.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yarar(5) Devlet sağlık hakkının gerçekleşmesi için gerekli her türlü tedbiri almakla yü- lanarak, onları denetleyerek yerine getirir.
kümlüdür. Devlet, sağlık alanındaki görevini, kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosSağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık siyal kuruluşlardan yararlanmak suretiyle etkili bir sağlık hizmeti ağı kurarak, onları de- gortası kurulabilir.
netleyerek yerine getirir.

Devam edecek...
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013
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“Number of our solution
partners is increasing every
passing day, we are trying to
reduce a pile of top
opportunities to the base as
much as possible"

A

s Board of Directors of Turkish
Fashion and Apparel
Federation (TFAF), we are
conducting our studies in cooperation
with either our respect to the Federation
or our belied to sector and our country.
With this understanding, we are increasing
number of our solutions partners that will
offer moral and material opportunities
intended for firms based on all member
foundations under the roof of TFAF every
passing day and we are trying to reduce a
pile of top opportunities to the base as
much as possible. We put two important
cooperation protocol into the life in the
past days within this framework; one of
which is occupational training, the other is
labor health and safety.
First of which is important cooperation
we conducted in occupational training
field. We aimed to bring qualified labor
force having occupational information and
skill which the sector and our country
needed with the protocol we signed with
Istanbul Provincial Directorate of National
Education intended for solving the trained
and qualified personnel becoming chronic
in our country for years. Thus, we will have
combined experience and success of our
sector intended for practice and
accumulation and power of National
Education in occupational training. Our
young people which will be trained with
this hardware will be an important
potential for our sector and country and
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guarantee of future of our industry.
Second of which is undoubtedly Labor
Health and Safety legislation in the most
important agenda articles of business
world in Turkey recently. I think that we
would both inform correctly in this regard
which has passed into life and could not
been understood in our country in all
aspects and that we have signed for a
solution partnership that will provide
qualified service in very suitable
conditions in this process for our firms
based on our member foundations under
the roof of TFAF. Can Akademi Joint Health
and Safety Unit which is one of the
recognized establishments in field will
provide our member firms to reach
services in this field in the most healthy
and economical way.
We are preparing to leave behind the
holly month Ramadan in which eminent
feelings are dominant such as love,
respect, sharing and most importantly
tolerance this year like every year. I wish
these such humanistic feelings particularly
tolerance will spread into every month
and day of year and reinforce the union,
solidarity and fraternity in our country and
world, I celebrate your feast with our
deepest feelings on behalf of me and TFAF
Board of Directors.
Hüseyin Öztürk
Turkish Fashion and Apparel Federation
Chairman of Executive Board
TMHGF ADRES
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Qualified labor force will be brought into
the sector with cooperation between Turkish
Fashion and Apparel Federation and Istanbul
Provincial Directorate of National Education

A

protocol envisaging a cooperation in occupational education
between Turkish Fashion and Apparel Federation (TFAF) and Istanbul Provincial Directorate of National Education was
signed. It is aimed to bring qualified labor
force having necessary information and
skill for textile and apparel sector with the
said protocol.
Provincial National Education Manager
Dr. Muammer Yıldız who gave a speech in
protocol signing ceremony said by addressing the importance of occupational education "Vocational and technical secondary
schools training qualified personnel intended for design, production and operation of textile and apparel and updating and
reinforcing knowledge of vocational and
technical teachers found in vocational training centers are of great importance for textile and apparel sector which is growing".

TFAF Chairman Öztürk said "I am very
glad for putting such a protocol into life
for the purpose of producing cooperation
and solution in development, implementation and providing quality assurance for
pre-service education programs that will

provide related experts to work in business market institutions and private sector
as well as education institutions with occupational information, education and
consultation services".

Solution partner of TMHGF in occupational
health and safety started from Istanbul

T

urkish Fashion and Apparel Federation (TFAF) signed a cooperation protocol providing special advantages for
member firms based on solution partnership in Occupational
Health and Safety field with CAN Akademi.
TFAF Chairman of Board of Directors Hüseyin Öztürk wished
this cooperation established in occupational health and safety
field to have a nice drive for Federation and sector said "I think
that we have an obligation for being included in any kind of work
providing benefit for firms associated with member foundations
under the roof of Federation".
Firm founder partner and member of board of directors Dr.
Sema Sengez signed the protocol on behalf of Can Akademi and
stated that informing the investors about Occupational Health
and Safety legislation whose importance has been recently understood and entered into force in our country properly and covering needs of investors is of great importance.
15 JULY - 15 SEPTEMBER 2013

87

ENGLISH

7 thousand
years of
ancient
capital city of
textile in
Anatolia is
progressing
towards being
a brand city
7.000 YEARS OF HISTORY LIES BEHIND THE PRESENT POSITION OF TEXTILE SECTOR IN DENIZLI
WHICH IS MENTIONED AS CAPITAL CITY OF TEXTILE. WHILE IT HAS BEEN ACCEPTED THAT
WEAVING CULTURE GOES BACK TO 2.500 YEARS AGO IN DENIZLI UNTIL RECENTLY, WEAVING
COUNTER PARTS FOUND DURING LAODIKEIA ANTIC CITY EXCAVATIONS IN 2009 PROVED THAT
WEAVING CULTURE IN THAT REGION GOES BACK TO 7.000 YEARS AGO. THIS SITUATION ALSO
SHOWS THAT CLUSTERS FORMED IN BABADAĞ, BULDAN AND KIZILCABÖLÜK ARE NOT ONLY
INCIDENTAL, BUT ALSO THEY ARE HISTORICAL.

H

ome textile and
clothing needs of
big majority of
people living in Turkey until 50
years ago were covered by
fabrics weaved in hand looms
found in houses in areas of
Denizli. The fact that weaving
needs of Ottoman State
palaces and even previously
fabric need of Osmanoğulları
(through Germiyanoğulları
before settlement into Bursa
yet) were covered from Denizli
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is constant with historical
records.
Denizli textile suppliers
having an important history
and tradition opened to
foreign markets pursuant to 24
January 1980 decision and
Denizli textile suppliers
stepped into Europe market
together with never-ending
towel and bathrobe demand
of Europe. This historical
corner was also starting point
of industrialization in real

terms for Denizli which started
to produce the textile they
know its weaving and
properties very well with
machines which they made in
domestic and imported from
abroad. Immediately, different
countries of the world started
to supply towel and bathrobe
need from Denizli and this
demand intensity led to a rush
in Denizli in 80's and 90's:
Person from every occupation
entered into textile work and

started to make production or
market textile products. At the
beginning of 90's, textile took
the title of locomotive sector
of Denizli and provided job
opportunity for many persons.
Denizli textile suppliers
developing traditional
weaving techniques with
technological opportunities
caught the opportunity of
introducing themselves and
meeting with international
purchasers by displaying their
TMHGF ADRES
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products in exhibitions
opened in four corners of the
world. Production of different
home textile products took an
important place within Denizli
textile industry in short time
with skills of applying different
technologies into traditional
production and in line with
demands of purchasers. Thus,
Denizli became a world brand
in both towel and bathrobe
and home textile. Today,
Denizli is conserving its feature
of "being a world brand" with
either its quality or short
delivery periods and its market
share before countries such as
China and India making
production with cheap
workmanship. So, European
market did not loss its
importance for Denizli

15 JULY - 15 SEPTEMBER 2013

industrialists from 1980's to
today and although a serious
decline in proportional to
export of Turkey to Europe was
experienced, Denizli protected
its market share in Europe.
Today, more than half of
products produced in Denizli
are exported to European
countries whose attention for
quality is known and which
have very serious legislation
arrangements.
Although efforts shown for
making Denizli a world brand
have given positive results
until today and brought
Denizli in its present position,
it is possibe to take more
positive results. Even if it is a
good method for providing
participation individually in
international exhibitions, it is

not adequate for today's
developing marketing
conditions. International
organizations that will create
awareness for consumers are
able to play an important role
in marketing of Denizli
products. In this regard, I think
that 7 March World Turkish
Towel and Bathrobe Day
organized under the
leadership of Denizli Textile
and Clothing Industrialists
Foundation is a successful
attempt. Being a part of this
organization which was
realized for the first time this
year and which hold an
interesting activity in which
hundreds of people consisted
of leader businessmen,
students and people worn
bathrobe in the same time in

white travertine of Pamukkale
that is known world-widely
was a highly interesting
experience for me. I hope that
this special day will be
celebrated with different and
interesting activities from four
corners of the world in 2014
and next years and towel and
bathrobes of Denizli will be
spoken in all over the world
that day.
Müjdat Keçeci
Chairman of Denizli Chamber
of Industry
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Export of Turkey reached to 12 billion
629 millions of dollars with an increase
of 17,3 percent by the same month of
previous year
EXPORT OF TURKEY REACHED TO 12 BILLION 629 MILLIONS OF DOLLARS WITH AN INCREASE OF 17,3
PERCENT BY THE SAME MONTH OF PREVIOUS YEAR IN JULY. THIS FIGURE ALSO EXPRESSES THE HIGHEST EXPORT OF JULY IN REPUBLIC HISTORY.

O

ur total export in
the first 7 months
of year reached to
87 billion 860 million dollars
by increasing 3,3 percent. Our
last 12 months of export
reached to 153 billion 193 million of dollars with an increase
of 7,5 percent.
Turkey Exporters Council
Chairman Mehmet Büyükekşi
explained the July month
export data in a press conference organized in Çankırı and
stated that there has been an
solid increase in export of
nearly all sectors in July positively above the trend seen as
from new year.
The highest export was
realized by our automotive
sector with 1 billion 964 million of dollars in July. This
sector was followed by apparel
and chemical substances sectors.
Our export increase maintained in EU market in July.
Export to EU increased 23 percent in July. 29 percent export
increase was seen in Far East
countries, 21 percent in Commonwealth of Independent
States, 17 percent in Africa and
7 percent in Middle East countries.
Even though political
problems experienced in
export to Egypt, export
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increased 12 percent in July.
We caught an export increase
in rate of 98 percent in July.
The biggest reason of this is
that we realized cereal sector
export in important rate to
Syrian in July.

Turkey is the 7th
country increasing
its export maximum in
the world
TIM Chairman Büyükekşi
addressed the economical
developments in the world in
press conference and attracted
the attention to this fact that
2013 growth expectation was
lowered from 2,6 percent to
2,4 percent in world economy
and 2014 growth expectations

was lowered from 4 percent to
3,8 percent and said:
We see that growth rates in
G-20 countries realizing 80
percent of world trade slow
down as of quarter periods.
In G-20 Economy and
Finance Ministries meeting
held in Moscow, priority of
growth and employment"
gained weight. Developed
countries left the debt problem behind and started to take
growth and employment
increase target into forefront.
Slowing down in import of
Germany which is the 3rd
importer of the world, France
which is the 6th imported and
other main importer countries
attracts attention. A develop-

ment which should be noted is
that export of China lowered
in May and June.
Export of 69 great
economy reduced 1,5 percent
in the first 5 months apart
from China. In this period,
export of Brazil regressed 2,5
percent, Mexico regressed 1i3
percent and Czech Republic
regressed 3,4 percent.
Nonetheless, Turkey achieved
to increase its total export 2,9
percent according to data
finalized in the first 5 months
of this year. When results of
the first 5 months were examined, Turkey was the 7th
country increasing its export
maximum among the first 70
economies".
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THE MUCH-AWAITED MEETING OF THE HOSIERY, UNDERWEAR AND SWIMWEAR SECTORS

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

T

he 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
15 JULY - 15 SEPTEMBER 2013

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
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2013 yılının 3. çeyreğinde,
2. çeyreğe göre ihracat beklentisi
azaldı.
İHRACAT BEKLENTİ ENDEKSİ, 2013 YILININ 3. ÇEYREĞİNDE, 2. ÇEYREĞE GÖRE 21,1 PUAN
AZALDI. 2013 YILININ 2. ÇEYREĞİNDE 122,1 OLAN ENDEKS, 2013 YILININ 3. ÇEYREĞİNDE 101
SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ.

E

konomi Bakanlığı tarafından
üçer aylık dönemler halinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma
ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta
olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan
endeksler üretmeye yardımcı olmaktadır.
Endeks 0 ile 200 arasında değerler almaktadır. Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yüe olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin nötr olduğunu göstermektedir.
2013 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe
göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aydaki ihracat ve
ihracat siparişi beklentileri ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların
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Endeksi azalış yönünde etkilediği; son
3 aydaki ihracat sipariş düzeyine dair sorunun ise Endeksi artış yönünde etkilediği
gözlenmektedir. Bununla birlikte, endeksi
oluşturan tüm sorulara ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine
göre daha düşük puanlarda seyretmektedir. Buna bağlı olarak, İhracat Beklenti Endeksi 2013 yılının 3. çeyreğinde bir önceki
yılın aynı döneminin 10,6 puan altına gerilemiştir.
2013 yılının 3. çeyreğinde, bir önceki
çeyreğe göre, tüm ülkelere yapılan ihracatın artacağı beklentisi güç kaybederek sürmektedir.
2013 yılının 3. çeyreğinde, firmaların
kendi sektörlerinin ihracatlarına ve ihracat
sipariş düzeylerine ilişkin artış beklentileri
ile birim ihracat fiyatına ilişkin artış beklentisi bir önceki çeyreğe göre zayıflayarak
devam etmektedir.
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2013 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğine
göre ithalat beklentisi arttı.
İthalat Beklenti Endeksi, 2013 yılının 3.
çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 3,8 puan arttı.
2013 yılının 2. çeyreğinde 109,5 olan Endeks, 2013 yılının 3. çeyreğinde 113,3 seviyesinde gerçekleşti.

İthalat Beklenti Endeksi 2013 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın
aynı döneminin 2,1 puan üzerine
yükseldi
2013 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe
göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan
sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine dair sorunun Endeksi azalış yönünde
etkilediği; mevcut ithalat sipariş düzeyi ve
son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin
soruların ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Öte yandan, gelecek
3 aydaki ithalat beklentisine ilişkin yayılma
endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine
göre daha düşük bir puandayken, birim ithalat fiyatı beklentisi, mevcut ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma
endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine
göre daha yüksek puanlarda seyretmektedir. Buna bağlı olarak, İthalat Beklenti Endeksi 2013 yılının 3. çeyreğinde bir önceki
yılın aynı döneminin 2,1 puan üzerine yükselmiştir.
2013 yılı 3. çeyreğinde Avrupa, Ortadoğu, Amerika ülkeleri ile Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Tayvan gibi Diğer

Asya ülkelerinden yapılan ithalatın artacağı beklentisi, önceki çeyreğe göre güç kaybederek sürmektedir. Bir önceki çeyrekte
artış yönünde gerçekleşen Afrika ülkeleri
ile Türk Cumhuriyetlerinden yapılan ithalata ilişkin beklentiler, 2013 yılı 3. çeyreğinde
negatife dönerek söz konusu ülkelerden
yapılan ithalatın azalacağı beklentisini doğurmuştur.
2013 yılının 3. çeyreğinde, firmaların
kendi sektörlerinin ithalatına yönelik artış
beklentileri son çeyreğe göre zayıflayarak

devam ederken, birim ithalat fiyatına ilişkin artış beklentisi son çeyreğe kıyasla kuvvetlenerek sürmektedir.
Hâlihazırda normal üstü ithalat sipariş
düzeyine sahip firmaların yoğunluğu son
çeyreğe kıyasla azalırken, mevcut siparişlerinin normal altı seviyede olduğunu belirten firma yüzdesi de son çeyreğe göre
azalmıştır. Söz konusu dönemde mevcut
siparişlerinin mevsim normalinde olduğunu belirten firma yüzdesi son çeyreğe göre
artmıştır.

2013 yılının
3. çeyreğinde, firmaların
kendi sektörlerinin
ithalatına yönelik artış
beklentileri son çeyreğe
göre zayıflayarak
devam ederken, birim
ithalat fiyatına ilişkin
artış beklentisi son
çeyreğe kıyasla
kuvvetlenerek
sur̈ mektedir”
15 TEMMUZ-15 EYLÜL 2013
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