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BAŞKAN’DAN | ÖNSÖZ

“Sektörümüzü geliştirme,
üyelerimize faydalı olma,
Türkiye’nin ihracatına, istihdamına
katkı sağlama, standartlarımızı
yükseltme amacının dışında
yapmamız gereken şeyler olduğunu
düşünüyorum”
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013 yılında başladığımız Anadolu’nun kadim kentlerinde tarihi
ve ticari olmayan defile programlarımızı sürdürüyoruz. Çözüm ortağımız
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil
Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü
ile birlikte, bu çalışmaların ilkini geçtiğimiz
yıl Eylül ayında Nemrut Dağı’nda “Güneş
Nemrut’tan Doğar Defilesi” ile gerçekleştirmiştik. Ardından Kasım ayında Harran’da
“Başlangıcın Sırrı Şanlıurfa Göbeklitepe
Defilesi”, son olarak da 2014 yılının Şubat
ayında Gaziantep’te “İstanbul 1453
Kapalıçarşı Defilesi”ni düzenledik.
12-15 Haziran’da Kars’ta yapacağımız Kars
Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri’nde
ise, bu kadim kentimizin de, kadim tarihinden izleri yansıtan ve biri Kars Kalesi diğeri
Ani Harabeleri’nde olmak üzere iki önemli
koleksiyonu içeren iki ayrı defile ile bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Hiçbir proje, program ve hatta insan
sadece kendinden ibaret değildir. Üst çatı
kuruluşu bir sivil toplum kuruluşu olarak
biz de kendimizden ibaret değiliz. Sektörümüzü geliştirmek, üyelerimize faydalı
olmak, Türkiye’nin ihracatına, istihdamına
katkı sağlamak, standartlarımızı yükseltmek
amacının dışında da yapmamız gereken
şeyler olduğunu düşünüyorum. Toplumda
farkındalık yaratacak, ciddi bir sinerji ile
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kurumlararası diyaloğu artıracak, ülkemizin,
insanımızın projelerini daha anlamlı kılarak
anlaşılabilir hale gelmesini sağlayacak çalışmalar da yapmamız gerekiyor.
Kadim kentlerimizde yaptığımız bu
organizasyonlar geçmişi hatırlama, bu coğrafyadaki tarihi dokuyu gözler önüne serme
ve genç kuşaklara anlatma, farkındalık
yaratma açısından değerli olduğu kadar
diğer sektörlere sinerji oluşturması açısında
da çok önemli. Turizme, eğitime, sanayi-üniversite işbirliğine, bölgenin kültürüne, el
sanatlarına, mutfağına, ekonomisine ve
insanına katkı sağlıyor ve birikimini harekete geçiriyor. Öte yandan üyemize de bu
tür çalışmalarda oryantasyon sağlıyoruz.
Dolayısıyla hiçbir şekilde zararı olmayan,
bilakis muhabbeti, hayatı etkileyen bu projeler diğer kurumlar arasında da diyaloğu
pekiştiriyor. Bu nedenle Mayıs ve
Haziran’daki programlarımıza üye dernek ve
onlara bağlı firmaların önemli ölçüde katılımla katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Bizim işimiz sadece üretmek, ticaret
yapmak, fuar düzenlemek ya da kendi alanımızdaki standartları yükseltmek
olmamalıdır. İnsan olarak da kurum olarak
da kendimizi olduğu kadar sektörümüzü,
ülkemizi ve ilişkide bulunduğumuz her
kurumu düşünmeli, doğru diyalogla katkılarını sağlayarak harekete geçirmeliyiz. Bu

amaçla çalışmalarımıza destek veren, katkı
sağlayan, emek veren, katılan üyelerimize,
çözüm ortağımız kurumlara, sektörlere ve
tüm dostlarımıza Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (TMHGF) Yönetim
Kurulu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Hüseyin Öztürk
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇİFT SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP KONÇ LASTİĞİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) MEDİKAL

ÜRÜNLER

ELASTİK SARGILI İPLİKLER
I) TEK SARGILI İPLİKLER
II) ÇİFT SARGILI İPLİKLER
III) HAVA KAPLAMALI İPLİKLER

ÜRÜNLER
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KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
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V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS
ÜRÜNLER

HAVA KAPLAMALI
İPLİKLER
KULLANIM
ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS
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03 Başkandan
14 6 Mart Dünya
8
Tamamlayıcı sağlık
sigortasında TMHGFAXA Sigorta işbirliği
Kurduğu çözüm ortaklıklarıyla üye derneklerine bağlı firmalara avantajlar sunmayı amaçlayan TMHGF, sigortacılık sektöründe yeni bir
ürün olan “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” alanında önemli bir işbirliği gerçekleştirdi.

Türk Havlu ve
Bornoz Günü’nün ikincisi
coşkuyla
kutlandı
TMHGF desteği,
üye derneğimiz
Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği'nin (DETGİS) girişimleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen “6 Mart
Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü” ekonomi bakanı
nihat zeybekci’nin de katılımıyla coşkuyla kutlandı.
bornoz giyen yüzlerce kişi kortej eşliğinde yürüdü.

20 Türk Tekstil Tarihi, Denizli’de panelde ele alındı
26 TMHGF Bşk. Yrd. ve DETGİS Bşk. İsa Dal:

Hedefimiz; 6 Mart’ı dünya çapında bir festival yapmak”

28 Osmanlılarda Hamam Kültürü ve Havlu
32 Hazır giyim ihracatı ilk çeyrekte 1,6 milyar dolar
İhracat Mart ayında %4,3 arttı: 13 milyar dolar

36 TİM-Eximbank-İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği

ile Dış Ticaret Araştırma Merkezi'nin (TEDAM) kurulması için protokol imzalandı

40 13. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu sektörü Antalya’da buluşturdu

82
Günümüz modasında futuristik dokunuşlar
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42 CLK Boğaziçi Elektrik’ten Federasyon üyesi derneklere bağlı firmalara avantaj

46 Candostu Platformu bu kez Gaziantep’te organ
bağışını anlattı
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48 Kars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri için geri

sayım başladı: TMHGF-Kars Valiliği işbirliği ile ilki
12-15 Haziran tarihlerinde yapılacak olan “Uluslararası
Kars Kültür ve Turizm Günleri” için geri sayım başladı.

54 PENTEX’e İstanbul 1453 Kapalıçarşı Defilesi damgasını vurdu

56 EGEAYSAD, ayakkabı sektörünün bölgede geleceği

için projeler üretiyor: EGEAYSAD’ın Yeni Başkanı Şevket
Cihan ile söyleşi.

58 KYSD, 19 yıldır konfeksiyon yan sanayinin

hizmetinde: KYSD Başkanı Osman Ege ile sektörü ve
KYSD’nin faaliyetlerini konuştuk.

62 EİB, Mimar Kemalettin Moda Merkezi ve gelinlik sektörünü geleceğe hazırlıyor

56 EGSD Bşk. Mukadder Özden: İzmir’de güzel şeyler oluyor!
58 E-Tebligatın olmazsa olmazı Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP): KEP sistemi e-belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde oluşturulması, gönderilmesi, alınması, paylaşılması, saklanmasına yönelik tüm hizmetlerin
yetkili sağlayıcı tarafından yapılmasını kapsamaktadır.

İmtiyaz Sahibi
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Adına
İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Öztürk
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İsa Dal
Genel Yayın Yönetmeni
Abbas Özpınar
Editör
Berna Özpınar
Görsel Yönetmen
Abbas Özpınar
Yayın Kurulu
İsa Dal
Mukadder Özden
Ali Bozkan
Prodüksiyon
İnomedya İletişim ve Yayıncılık
Adnan Kahveci Mah. Evrim Sok.
Gözde Apt. No: 4A D: 62
34528 - Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 (850) 225 07 00
Fax:+90 (850) 224 64 55
www.inomedya.net
Baskı
Ege Basım Matbaa ve
Reklam Sanatları Ltd. Şti.
Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Caddesi No:4
Ataşehir/istanbul
Tel: +90 (216) 470 44 70
Fax:+90 (216) 472 84 05
www.egebasim.com.tr
Yönetim Adresi
Turgut Reis Mah. Barbaros Cad.
E1/b 124 No: 56
34237 Giyimkent-Esenler / İstanbul
Tel: +90 (212) 438 45 75-76
Fax: +90 (212) 438 45 07
info@mhgf.org.tr
www.mhgf.org.tr
Yayın Türü
Yaygın, Süreli, 2 Aylık

70
P.Ü. Denizli TBMYO
Tasarım Bölümü
Moda Tasarım Prog.
15 MART -15 MAYIS 2014

78
İş Sağlığı ve Güvenliği’nde işverenin
yükümlülükleri-3

» Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına,
ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.
» Yazı ve haberler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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Tamamlayıcı sağlık
sigortasında TMHGF-AXA
Sigorta işbirliği
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF), SİGORTACILIKTA YENİ BİR
ÜRÜN OLAN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ALANINDA AXA SİGORTA İLE İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALADI.

K

urduğu çözüm
ortaklıklarıyla üye
derneklerine bağlı
firmalara avantajlar sunmayı
amaçlayan TMHGF, sigortacılık
sektöründe yeni bir ürün olan
“Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”
alanında önemli bir işbirliği
gerçekleştirdi. TMHGF’nin
Nisan Yönetim Kurulu
Toplantısı öncesi yapılan
işbirliği prokolüne imzaları
Federasyon adına Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin
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Öztürk, AXA Sigorta adına
Genel Müdür Yardımcısı Ali
Erlat attı.

TMGHF, tamamlayıcı
sağlık sigortasını ele
alan ilk sivil toplum
kuruluşu
TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk, imza töreninde yaptığı
konuşmasına Federasyon ve
faaliyetleri hakkında kısaca
bilgi vererek başladı. Türkiye
genelinde 23 sektörel ve

bölgesel dernek ile bunlara
bağlı 7 bine yakın firmayı
temsil ettiklerini kaydeden
Öztürk, “İş hayatında olup da
sigortayla ilginizin olmaması
mümkün değil. Yaşamınızın
her alanında sigortalı olmak ve
o güveni hissetmek çok
önemli” diye konuştu. Çözüm
ortaklıklarının bir taraftan
kurumların bir arada
olduğunun göstergesi
olduğuna dikkat çeken TMHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk, diğer

taraftan da her iki tarafın
ihtiyaçlarını belirleyen, ortak
çözümler üreten, esnek
düşünen, mutlaka hayatla
örtüşen sonuçlar verdiğini
belirtti. Tamamlayıcı sağlık
sigortasının işletmelerin yeni
tanıyacağı bir ürün olduğunu
söyleyen Öztürk, sadece
firmalar için değil, iç piyasadaki
müşterilere ve onların
çalışanlarına bir “bonus” olarak
bu ürünün verilebileceğini
kaydetti. Tamamlayıcı sağlık
TMHGF ADRES
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sigortasını ele alan ilk sivil
toplum kuruluşu olduklarının
altını çizen TMHGF Başkanı
Öztürk, başarılı olması
durumunda diğerlerine örnek
olacaklarını ifade etti.

Tamamlayıcı sağlık
sigortası SGK’nın karşılamış olduğu sağlık giderlerinin üzerinde kalan
masrafları üstleniyor
AXA Sigorta Genel Müdür
Yardımcısı Ali Erlat ise ortaklık
ve işbirliği konusunda AXA
Sigorta’nın üzerine düşen
görevi TMHGF işbirliği
üzerinden yapmaya hazır
olduğunu belirtti. Türkiye’nin
özel sağlık sigortalarında ciddi
bir sorunla karşı karşıya
olduğunu ifade eden Erlat,
“Sağlık sigortası çok yüksek
maliyetli ve çok az kişiye hitap
eden bir sigorta branşı. Bireyler
genel sağlık sigortası
uygulamalarından memnun
değiller, ancak özel sağlık
sigortası maliyetlerinin yüksek
olması nedeniyle tercih
edilmektedir” dedi. Bugün
itibariyle Türkiye’de özel sağlık
sigortalı sayısının bir milyon
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dolayında olduğunu söyleyen
Erlat, “AXA Sigorta olarak
amaçladığımız şey, özel sağlık
sigortası almak isteyenlerin
sayısını mümkün olduğu kadar
artırmak. Bu amaçla maliyeti
daha hesaplı olan bir ürün
geliştirdik. Bunun özelliği
SGK’nın karşılamış olduğu
sağlık giderlerinin üzerinde
kalan ve ağırlıklı olarak özel
sağlık kuruluşlarında
çıkabilecek masrafları
yüklenmesi” diye konuştu.

SGK’nın karşılamış olduğu maliyetlerin üzerinde ve bütçeyi
sarsabilecek harcamalar
tamamlayıcı sağlık
sigortası ile karşılanıyor
Türkiye genelinde 300
dolayında sağlık kuruluşu ile
anlaşmalarının olduğunu
kaydeden Ali Erlat, aynı
zamanda SGK ile de anlaşmalı
olan bu sağlık kuruluşlarında
SGK’nın karşılamış olduğu
maliyetlerin üzerinde ve hakiki
anlamda bütçeyi sarsabilecek
harcamaların tamamlayıcı
sağlık sigortası ile karşılanacağını kaydetti. AXA Genel
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Müdür Yardımcısı Ali Erlat
sözlerini şöyle sürdürdü:

“20 ve üzerinde çalışanı
olan üye firmalar için
indirim imkanını içeren
grup sağlık sigortasını
hazırlamaya başlayacağız”
“Önümüzdeki beş yıl içinde
Türk özel sigorta sistemi büyük
oranda tamamlayıcı sağlık sigortası sistemiyle yoluna devam edecek. Şu anda bir milyon üyesi olan bütün özel hastanelerde geçerli olan özel sağlık sigortası sistemi, yaşamaya
devam edecek ama hiç bir şekilde yaygınlaşamayacağı ortada.
Amacımız yaygınlaşabilen bir
sağlık sigortası. Yaptığmız anlaşmanın temeli, Federasyon üyelerine diğer müşterilerimize
sağlayabileceğimiz daha fazla
imkan sağlama üzerine kuruldu.
Protokolü hazırlarken çok az sayıda çalışanı olan Federasyon
üyesi firmalara da hitap edebilecek bir düzenleme yaptık. 20
ve üzerinde çalışanı olan üye firmalar için bu indirim imkanını
içeren grup sağlık sigortasını
hazırlamaya başlayacağız.”
İşbirliği protokolünün imzalanmasının ardından AXA Sigorta Sağlık Departmanı Müdürü
Dr. Korhan Kömüksu tamamla-
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yıcı sağlık sigortası hakkında
detaylı bilgi verdi ve soruları yanıtladı. TMHGF Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ile Osman
Ege’nin yanı sıra yönetim kurulu
üyeleri ve dernek başkanlarının
hazır bulunduğu toplantıya
AXA Bakırköy Bölge Müdürü Zafer Atila ile AXA Acentası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Atar
da katıldı.

Şu anda bir milyon üyesi olan
özel hastanelerde geçerli olan
özel sağlık sigortası sistemi, yaşamaya devam
edecek ama hiç
bir şekilde yaygınlaşamayacağı
ortada. Amacımız yaygınlaşabilen bir sağlık
sigortası”

TMHGF ADRES
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15 EYLÜL-15 KASIM 2013
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AXA “SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI”

Tamamlayıcı sağlık sigortası
nedir?
TAMAMLAYICI
SAĞLIK SİGORTASI, SGK
GÜVENCESİNİ
ÖZEL HASTANELERDE KULLANMAK İSTEYEN
SİGORTALININ
FARK ÜCRETİNİ
KARŞILAYAN
POLİÇEDİR.

S

igorta poliçesinin
kapsamı ancak T.C.
vatandaşı olup SGK
tarafından kapsam altında olan
0-55 yaş arasındaki kişiler alabilir.
Yabancı uyruklu kişiler ve
SGK’sı olmayan kişiler ilgili
ürünü satın alamazlar.
SGK müstehaklığını kaybeden sigortalılar Axa Sigorta
A.Ş. Sağlığım Tamam Sigorta
poliçesini devam ettirebilir
ancak poliçe teminatlarından
faydalanamaz. SGK müstehaklığının yeniden başlaması
durumunda poliçe teminatları
da yeniden işlerlik kazanır.
Sigortalı, sadece SGK ile
anlaşmalı özel bir hastaneyi
kullanabilir.
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SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini
gerçekleştiren doktorun da
SGK ile anlaşmalı olması gerekir.
SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Axa Sigorta A.Ş.’nin
Sağlığım Tamam Sigorta anlaşmasının olması gerekir.
Tedavi talep edilen rahatsızlığın Axa Sigorta Sağlığım
Tamam Sigorta poliçesi özel
şartlarına ve sağlık sigortası
genel şartlarına uygun olması
şarttır.

Sağlığım Tamam
Sigortası iki ana teminattan oluşmaktadır:
• Yatarak Tedavi Teminatı
• Ayakta Tedavi Teminatı

Yatarak Tedavi
Teminatı
1. Cerrahi ve dahili yatışlar,
2. Yoğun bakım,
3. Kemoterapi, radyoterapi,
diyaliz,
4. Koroner Anjiyografi,
5. Küçük müdahale giderleri,
6. Standart tek kişilik özel oda,
yemek ve bir adet refakatçi
giderleri.

Ayakta Tedavi teminatı
1. Yıllık 8 vaka ile sınırlıdır. İlaç
giderleri poliçe kapsamında
değildir.
2. Doktor Muayene
3. Laboratuvar hizmetleri
4. Görüntüleme ve tanı
5. İleri tanı yöntemleri
6. Fizik tedavi giderleri

2, 3, 4, 5 no’lu maddelerde
yer alan teminatlar SGK kuralı
gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayenesi ile
kullanılma zorunluluğu vardır.
Ürün için başvuru formu
alınmayacak, sigortalı adayının
T.C. bilgisi ile acente poliçeyi
kendisi düzenleyebilecektir.
Kişilere sağlık kartı verilmeyecektir.
Poliçe öncesine dayalı
rahatsızlıklar kapsam dışındadır.
Üründe il indirimi bulunacaktır.
Her sigortalı için ayrı prim
alınacak olup, aile mantığı yoktur.
Daha önce sigortası olmayan kişiler ürünü satın
TMHGF ADRES
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alabileceği gibi, mevcutta özel
sağlık sigortası olan kişiler de
(Axa Sigorta veya diğer bir
sigorta şirketi) ilgili üründen
alabilecektir.
Doğum tarihinden itibaren
90 günü tamamlamış bebekler
ve 56 yaşından gün almamış
kişiler sigortalanabilir.
Bu üründen 55 yaşından
önce sigortalanan kişilerin
poliçeleri 56 yaşından sonra da
devam ettirilebilir.
Yurt dışı tedavi giderleri
poliçe teminat kapsamında
değildir. (KKTC yurt dışı olarak
kabul edilir.)
Bazı rahatszılıklar için 3 ay
bekleme süresi vardır.
Sigortalı’ nın Axa Sigorta
Sağlığım Tamam Sigorta Poliçesinden önce sahip olduğu
bir sağlık sigortası poliçesi ile
var olan kazanılmış hakları bu
poliçeye geçiş sağlanabilecektir.
Bu üründen mevcuttaki
başka bir sağlık sigortası ürününe geçiş yapılmak
istendiğinde medikal değerlendirme sonucuna göre
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kabul edilebilecektir.
Kesintisiz 3 yıllık sigortalılık
süresini doldurmuş ve 3 yılı
dolduğunda en fazla 55
yaşında olan kişiler için yapılan
risk değerlendirmesi sonucu
‘Yenileme Garantisi’ verilebilmektedir.
Yenileme döneminde
sigortalının primi, aynı yaş ve
cinsiyetteki sağlıklı bir sigortalının tablo fiyatının en fazla üç
katına kadar artabilir.
Yenileme döneminde yapılan medikal değerlendirme
sonucunda sigortalıya katılım,
üst limit, muafiyet ve medikal
sürprim uygulanabilir, YG
yoksa poliçe yenilenmeyebilir.

SGK tarafından ödenen,
teminatlar:
• İlaç
• Doğum giderleri
• Poliçe öncesine dayalı rahatsızlıklar
• Diş Tedavi giderleri
• Gözdeki kırılma kusurları
• Gözlük, cam , çerçeve , lens
giderleri
• Kısırlık tedavisi

• Her türlü estetik ameliyatlar
• Skolyoz Ameliyatı
• Septum deviasyonu ve Konka
Hipertrofisi
• Doğumsal Hastalıklar vs…
Ürünün ödeme planı mevcut sağlık ürünleri gibi
olacaktır.
Peşin (indirim alır), 1+5
(standart)’den 1+8’e kadar, 8
eşit taksit
Prim ödemesi kredi kartı ile
yapılacaktır. Taksitkart çalışmaları devam ediyor.
İlk peşinat havale olarak
kabul edilebilecek, ancak
müteakip ödemeler kredi kartı
ile yapılacaktır.
Cemal Atar
Can Atar Sigorta
AXA Sigorta Acentası

Özel hastanelerde SGK’nızı
kullandığınızda
ödemeniz gereken fark ücretlerini karşılayan
bir poliçe ile
sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Üstelik
TMHGF üyelerine özel fiyatlarla!
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EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKÇİ BORNOZ GİYDİ

6 Mart Dünya Türk Havlu
ve Bornoz Günü’nün ikincisi
coşkuyla kutlandı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) DESTEĞİ, ÜYE DERNEĞİMİZ DENİZLİ TEKSTİL VE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ'NİN (DETGİS) GİRİŞİMLERİYLE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN “6 MART DÜNYA TÜRK HAVLU VE BORNOZ GÜNÜ” EKONOMİ BAKANI
NİHAT ZEYBEKCİ’NİN DE KATILIMIYLA COŞKUYLA KUTLANDI. BORNOZ GİYEN YÜZLERCE
KİŞİ KORTEJDE BANDO EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ.

Ü

lkemizin ve Denizli’nin havlu ve bornoz üretiminde
dünyadaki güçlü konumuna
dikkat çekmek amacıyla
TMHGF’nin desteği, üye derneğimiz DETGİS’in organizasyonuyla ilki geçen yıl düzenlenen
6. Dünya Türk Havlu ve Bornoz
Günü’nün ikincisi coşkuyla kutlandı. Bu yıl Ekonomi Bakanı
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Nihat Zeybekçi’nin de katıldığı
kutlama töreninde Denizli protokolü, konuklar ve halk bornoz giyerek kortej yürüyüşüne
katıldı.

Kutlamalar Delikliçınar
Meydanı’nda başladı
6. Dünya Havlu ve Bornoz
Günü, Denizli Delikliçınar Meydanı’nda başlayan kutlamaTMHGF ADRES
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larda Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Denizli Belediye
Başkanı Osman Zolan, Denizli
Ticaret Odası Başkanı Necdet
Özer, TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk, DETGİS Başkanı İsa Dal,
Denizli İhracatçılar Birliği
(DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, TMHGF Yönetim Kurulu
Üyeleri, TMHGF’ye bağlı derneklerin başkanları ve yönetim
kurulu üyeleri, akademisyenler
ve Denizli halkı katıldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, alanda toplanan yüzlerce kişi gibi kendisine verilen
beyaz bornozu giydi. Tören öncesi Pamukkale Halk Dansları
Topluluğu üzerinde bornozlarla salsa dansı yaptı.

“Havlu ve bornozun başkenti Denizli”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bornozuyla geldiği sah-

nede tekstilin başkentinin Denizli olduğunu söyledi. Havlu
ve bornozun dünyaya Türkiye'den yayıldığını, tarihte bununla ilgili kayıtların
bulunduğunu kaydeden Zeybekci, İngilizler'in Türkiye'de
görüp tekniğini çözdükleri ve
ürettikleri bu ürünü kraliçeye
"Türk havlusu" olarak hediye
ettiklerini ve dünyaya yayılışın
da buradan başladığını söyledi.

“Dünyada havlu ve
bornozun kalitesinden
övgü ile bahsedilecekse,
'Türkiye'de üretildi'
denir”
Türk havlusunun dünyada
bir marka olduğunu dile getiren Zeybekci, "Bugün ABD, İngiltere veya dünyanın bir başka
yerinde havlu ve bornozun kalitesinden övgü ile bahsedilecekse, 'Türkiye'de üretildi'
denir. ABD'nin en lüks otelle-

Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi

Denizli Valisi
Abdulkamir Demir

TMHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk

DETGİS Bşk. ve TMHGF
Bşk. Yrd. İsa Dal

15 MART -15 MAYIS 2014

rinde, havlu ve bornozların
üzerinde "Türkiye'de üretilmiştir" diye yazılır, çünkü anavatanı Türkiye'dir. Anavatanın
neresi olduğu konusunda tartışmaya girecek değilim ama
bugün son 15 yıllık süreçte
havlu ve bornozun en çok üretildiği yer Denizli'dir" diye konuştu.
Zeybekci "Dünyanın en
büyük hamamları da Denizli'de. Laodikya'da dünyanın en
büyük hamamları var. İnşallah
etkinliği bundan sonra dünyanın en büyük hamamlarının olduğu yerde kutlarız. Bornoz
üreticisi arkadaşlarımız, tekstilcilerimiz ve ihracatçılarımızdan
o tezgahlarımızın sesinin, o haşılın kokusunun, o konfeksiyon
makinelerinin seslerinin kıymetini bilmelerini istiyorum.
Ayrıca o ses ve kokuların artarak devam etmesini, ülke ve
Denizli ekonomisine, ihraca-

Türkiye’de başka
şehirlerde de havlu
ve bornoz üretiliyor
ancak yüzde 90’ı
Denizli’de üretiliyor. Havlu ve bornoz tüm dünyaya
bizden gidiyor.
2014 itibarıyla
havlu ve bornozun
en çok üretildiği yer
Denizli’dir.

Ekonomi Bakanı Zeybekci'ye konuşmasının ardınardından IV. Murat'ın giydiği bornozdan esinlenilerek el
işiyle hazırlanan hamam gömleği hediye edildi.
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tına, istihdamına, refahına
daha nice katkılar getirmesini
diliyorum" dedi.

“Havlu ve bornozun
en çok üretildiği yer
Denizli”

Denizli Belediye Başkanı
Osman Zolan

Denizli Ticaret Odası Bşk.
Necdet Özer

Denizli San. Odası
Başkanı Müjdat Keçeci

DENİB Başkanı
Süleyman Kocasert

Havlu ve bornozun bu vadide yüzlerce yıl önce de olduğunu belirten Zeybekci, "Geçmişte de bizim böyle bir kültürümüz vardı. Bundan yüzlerce
yıl sonra da yine havlu ve bornoz üretilmeye ve kullanılmaya
devam edilecek. Türkiye’de
başka şehirlerde de havlu ve
bornoz üretiliyor ancak yüzde
90’ı Denizli’de üretiliyor. Havlu
ve bornoz tüm dünyaya bizden
gidiyor. 2014 itibarıyla havlu ve
bornozun en çok üretildiği yer
Denizli’dir. Ben bu fikri ortaya
atan ve geliştiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Zeybekci'ye IV. Murat'ın
giydiği hamam gömleğinin benzeri yapılarak
hediye edildi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iş adamları üretmeye
devam ettiği sürece ekonomik
kalkınmanın da yükselerek devam edeceğini sözlerine ekledi. Zeybekci'ye konuşmasının
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ardından IV. Murat'ın giydiği
bornozdan esinlenilerek el işiyle hazırlanan bornoz hediye
edildi.

Denizli ihracatının
yüzde 75’i tekstil sektöründen oluşuyor
Denizli’nin 2013 yılında
3 milyar dolar ihracat yaptığını
hatırlatan Vali Demir de
“Denizli’de geçen yıl yapılan
ihracatın yüzde 75’i tekstil sektöründen yapıldı. Denizli kaliteli
üretimi ve ürettiğini dünyaya
satan il olma özelliğini taşıyor”
dedi.

4 bin 500 yıl öncesine
ait tezgâh parçaları ve
boyahane kalıntıları
Belediye Başkanı Osman
Zolan ise, Denizli’nin simgeleri
ile anılan bir şehir olduğunu
belirterek, “4 bin 500 yıl öncesine ait tezgâh parçaları ve boyahane kalıntıları bulundu. Bu şehirde yapılan işler üç yıllık beş
yıllık işler değil” dedi.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer de Denizli’nin
174 ülkeye ihracat yaptığını
kaydederek, "Havlu ve bornozlarımız Denizli markasıyla her
yerde biliniyor. Bunu daha da

TMHGF ADRES
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15 MART -15 MAYIS 2014
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yaygınlaştırmaya çalışacağız. Bu
etkinliğimizi uluslararası alana
taşımamız çok güzel bir şey. Biz
DETGİS’in düzenlediği bu etkinliği sahiplenerek daha iyi ne yapılması gerekiyorsa yapmalıyız"
şeklinde konuştu.
TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk de "Denizli'de yapılmış
olan bu etkinliği eğer dünyaya
taşıyorsak, dünyada yapılan
birçok etkinliğin Denizli'ye dikkatini çekmek, sinerjiyi oluşturmak, turizm potansiyelini, tarihi dokusunu ortaya çıkarmak
anlamında çok değerli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
DETGİS Başkanı İsa Dal da
Türk havlu ve bornozu dünyada çok tanındığını ifade ederek
şöyle konuştu:
"Bunun 400-500 yıllar öncesinde bulgular var. Bu bulguların neticesinde Osmanlı, Avrupa medeniyeti ile batı medeniyetiyle hamam kültürü sayesinde bornoz ve havluyu tanıt-
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mışlar. Biz bunu tekrar ortaya
çıkarmak için ve tekrar canlandırmak anlamında bugünü
Dünya Türk Havlu ve Bornoz
Günü olarak kutluyoruz. Amacımız ihracat anlamında havlu
ve bornozu daha çok tanıtıp,
alıcıları Türkiye'ye çekebilmek"
dedi.
DENİB Başkanı Süleyman
Kocarest ise Denizli’nin genlerinde tekstil ve konfeksiyonun
bulunduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından
protokol ve Denizli halkı bando eşliğinde bornozlarla Denizli Belediyesi önünden Denizli Valiliği’ne kadar yürüdü.

Açıkhavada “Denizli
Tekstil Tarihi Sergisi”
Etkinlik kapsamında Delikliçınar Meydanı’nda “Denizli
Tekstil Tarihi Sergisi” ve Pamukkale - Sema - Abdurrahman Karamanlıoğlu Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi “Havlu Katlama
Gösterisi" Sergisi de yer aldı.
TMHGF ADRES

BU SAYIMIZDA | İÇİNDEKİLER

15 MART -15 MAYIS 2014
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Türk tekstil tarihi, Denizli’de
panelde ele alındı
BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN “6 MART DÜNYA TÜRK HAVLU VE BORNOZ GÜNÜ” KUTLAMALARI KAPSAMINDA DENİZLİ ÇATALÇEŞME ODA TİYATROSU’NDA “TÜRK TEKSTİL TARİHİ” KONULU BİR PANEL DÜZENLENDİ. DR. RÜŞTÜ BOZKURT, DOÇ. DR. HÜLYA TEZCAN,
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ IAN PADGETT’IN KONUŞMACI OLDUĞU PANELİN MODERATÖRLÜĞÜNÜ GAZETECİ, YAZAR SEVAL UYSAL YAPTI.

“6

Mart Dünya
Türk Havlu ve
Bornoz Günü”
kutlamaları çerçevesinde bu
yıl bir panel de düzenlendi. Denizli Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (TMHGF)
Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı
sıra, Federasyon üyesi sektörel
ve bölgesel derneklerin başkan
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ve yöneticileri, akademisyen ve
öğrencilerin katıldığı panelin
konusu “Türk Tekstil Tarihi” idi.
Dünya gazetesi yazarı,
araştırmacı Dr. Rüştü Bozkurt,
Haliç Üniversitesi’nden Araştırma Görevlilsi Ian Padgett ve
Doç. Dr. Hülya Tezcan’ın konuşmacı olarak katıldığı paneli gazeteci ve yazar Seval Uysal
yönetti. Toplantıda tekstilin ta-

rihi geçmişine dair çok önemli
notlar aktarıldı. Ar-Ge çalışmaları ve patent başvurusu ile tasarım gibi güncel konuların da
konuşulduğu toplantıya ilgi
büyüktü.

Osmanlı’da Hamam
Kültürü
Dünya Gazetesi yazarı Dr.
Rüştü Bozkurt, “Türkiye Tekstil

Sanayi”, Doç Dr. Hülya Tezcan
“Osmanlı’da Hamam Kültürü”
konularını anlatırken, Haliç
Üniversitesi Öğretim Görevlisi
İan Padgett ise “İngiltere’de
Umumi Banyo (hamam) Kültürü” konularına değindi.
Toplantının sonunda soru
ve cevapların yer aldığı, konukların interaktif katıldığı bölüm
de yer aldı.

TMHGF ADRES
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CEZAEVİNDEN MÜZEYE...

Buldan Belediye
El Sanatları Kültür
Merkezi

6

Mart Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler ve
Denizli dışından kutlama için gelen konuklara özel bir Buldan gezisi
düzenlendi. Bu kapsamda Buldan’daki dokuma atölyeleri ziyaret
edildi.

Eskinin cezaevi, şimdinin kültür merkezi oldu
Gezinin en önemli duraklarından biri Buldan’da daha önce cezaevi ve hükümet konağı olarak kullanılan daha sonra ise belediyece
restore ettirilerek kültür merkezi haline dönüştürülen bina oldu. Aralarında duayen gazeteci Dr. Rüştü Bozkurt’un da bulunduğu heyet,
ev sahibi Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanı ve aynı zamanda TMHGF Başkan Yardımcısı olan İsa Dal’ın rehberliğinde kültür merkezinde ve Denizli’nin tekstiliyle ünlü bu şirin
ilçesindeki dokuma atölyelerinde incelemelerde bulundu.
15 MART -15 MAYIS 2014
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Leodikya kalıntıları, tekstilin
tarihi başkentine tanıklık ediyor
KENTİN 6 KM. KUZEYİNDE YER ALAN LEODİKYA ANTİK KENTİ, DENİZLİ’NİN KADİM
BİR TEKSTİL BAŞKENTİ OLDUĞUNA TANIKLIK EDİYOR.

6

Mart Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü etkinlikleri kapsamında yer Leodikya Antik Kenti
gezisi, konukları binlerce yıllık Anadolu tarihine götürdü. Denizli’nin 6 km. kuzeyinde yer alan antik Laodikeia kentinin adı
antik kaynaklarda daha çok “Lykos'un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçer. Diğer
kaynaklara göre ise, kent MÖ 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı
Laodike'nin adı verilmiştir.

Tekstil endüstrisini geliştirdiler:
Laodicean kumaşı ve Trimita
Tünikleri
Strabon'un bildirdiğine göre Leodikya,
kuzguni siyah yününün yumuşaklığı ile
ünlü bir tür koyun yetiştiriyordu. Yazar bu
hayvanların Leodikyalılara büyük gelir sağladığını da anlatmaktadır. Kent ayrıca tanınmış bir tekstil endüstrisi geliştirmiştir.
"Laodicean" olarak adlandırılan bir tür kumaştan Diocletian fermanında söz edilmektedir. Leodikya'da yapılan ve "Trimita"

6 Mart Dünya
Türk Havlu ve
Bornoz Günü için
Denizli’ye gelen
konuklar Leodikya’yı da gezdi.

adıyla bilinen tünikler o denli ünlüydü ki,
kent "Trimitaria" olarak anılıyordu. Leodikya'daki kazılar 1961-1963 yılları arasında
Kanada Quebec Laval Üniversitesi'nin araştırmacıları tarafından, Profesör Jean des
Gagniers yönetiminde yapılmış ve çok il-

ginç bir çeşme yapısı bütünüyle ortaya çıkarılmıştır. Bu başarılı çalışmalar, özellikle
çeşme yapısı üzerine çok iyi etüdler kapsayan bir bölümle birlikte yayımlanmıştır.
Kazı çalışmalarına günümüz itibariyle de
devam edilmektedir.

TMHGF Yönetim Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü bu yıl da Denizli’de kutladı

T

ürkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu (TMHGF),
geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü, ev sahibi dernek Denizli
Tekstil ve Giyim Sanayicileri’nin (DETGİS) organizasyonu ile Denizli’de kutladı. TMHGF Yönetim Kurulu Üyeleri
ile DETGİS Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan kalabalık bir heyet,
KAYTEKS Fabrikasına giderek kadın
çalışanlara birer karanfil hediye etti.

22

TMHGF ADRES

TMHGF’DEN | FAALİYETLER

Denizli Nakış Sanayicileri
Derneği’nden, TMHGF üyelerine
Babadağ Yaylası’nda otantik ağırlama
DENİZLİ NAKIŞ SANAYİCİLEİR DERNEĞİ (DENSAD) 6 MART DÜNYA TÜRK HAVLU VE
BORNOZ GÜNÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE DENİZLİ’DE BULUNAN TÜRKİYE
MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE
BABADAĞ YAYLASI’NDA BİR AKŞAM YEMEĞİ VERDİ.

T

MHGF’nin
Denizli’deki üye
derneklerinden
DENSAD, 6 Mart Dünya Türk
Havlu ve Bornoz Günü
nedeniyle kente gelen
Federasyon yönetim kurulu
üyeleri ile üye derneklerin
başkanlarını ve yönetim kurulu
üyelerini Babadağ Yaylası’nın
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otantik atmosferinde ağırladı.
DENSAD Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Özcan Acar ve
dernek yönetim kurulu
üyelerinin himayesinde
gerçekleşen akşam yemeği
doğayla iç içe Babadağ
Yaylası’nın temiz havasında
yapıldı. Yerel müzik eşliğinde,
hep birlikte yöresel kuyu tandır

kebabının tadına bakan
misafirler unutulmaz bir akşam
yaşadı.
Yemekli toplantının
sonunda DENSAD Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Özcan
Acar, misafir TMHGF üyesi
derneklerin başkanlarına
Denizli’nin simgesi Horoz
heykelciği hediye etti.

TMHGF ADRES
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Parlayan
Yıldızı!
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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 MART -15 MAYIS 2014
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Hedefimiz; 6 Mart’ı dünya
çapında bir festival yapmak
DÜNYADA ANA HABER BÜLTENLERİNE TAŞINAN ONLARCA ÇILGIN ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. BUNLARIN BAŞINDA İSPANYOLLARIN BOĞA İLE DOMATES FESTİVALLERİNİ VE RİO KARNAVALI’NI SAYABİLİRİZ.
HER İKİSİ DE VAHŞİ YA DA ETİK OLMASA DA, ÇOK SES GETİRDİĞİ KESİN. BUNUN YANISIRA DAHA ÇOK
“HÜMAN” SAYILABİLECEK, YÜZYILLARDIR GELENEKSELLEŞMİŞ VENEDİK FESTİVALİ VE ÖZELLİKLE DE ALMANLARIN FAŞİNG FESTİVALLERİ VAR. TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN HATIRLANAN KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ FESTİVALİ’MİZ VAR Kİ; BU DÜNYANIN EN ESKİLERİ ARASINDA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ. 6 MART DÜNYA
TÜRK HAVLU VE BORNOZ GÜNÜ’NDE ASLINDA HEDEFLEDİKLERİMİZ HEM BUNLAR, HEM DE BUNUN DA
ÖTESİNDE BİR AMAÇ YATIYOR.

6

Mart, bir sanayi, ticaret, turizm
ve kültür projesidir. 6 Mart, yıllardır ifade edilen “ İnovasyon” kelimesinin somut bir uygulamasıdır. Bunu başta Denizli protokolümüz ve ekonomi Bakanımız çok iyi okudular. Türkiye’de hiçbir
protokolün cesaret edemeyeceği, temelinde kültürümüzce mahrem sayılabilecek bir emtiayı hiç tereddüt etmeden sokak ortasında giymeleri, ciddi bir medeni
cesaret örneğidir. Toplumlarda şehir protokolü öncü olarak ilk adımları cesurca atmalı ve halka örnek olmalıdır. Denizli protokolü bu adımı tereddüt etmeden atmıştır ve bu sayede Dünyada ses getirecek bir kültür, turizm ve ticaret faaliyetinin doğmasına vesile olmuşlardır. Ben
şahsım, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Yönetim Kurulu adına ve aynı zamanda başkan yardımcılığı
görevimi yürüttüğüm Türkiye Moda Hazır
Giyim Federasyonu (TMHGF) adına başta
sayın bakanımıza ve Denizli protokolüne
derin şükranlarımı sunarım.
Bu arada gazete manşetlerinde yer aldığı üzere, dikkat çeken en önemli husus ise,
katılımcılar içinde siyasetin her renginden
başkan adayları, parti temsilcileri ve milletvekillerin de yer almasıydı. Seçim öncesi bir
hareket olmasının etkisinin olduğunu zannetmiyorum, çünkü 6 Mart ta siyaset değil,
Denizli’nin ekmeğini çıkardığı ve tarihi bulgular ile sahip çıktığı havlusu ve bornozu
için bir araya gelindi. Ben burada bu değerli
insanları, mümtaz şahsiyetleri ayrı ayrı takdir ediyor ve şükranlarımı sunuyorum.
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Bu projede eleştirilen çok şeyler oldu,
hem ilkinde, hem de ikincisinde. Ancak tarihi temelleri attığınız bir proje öyle kolaylıkla
ortaya çıkmıyor işte. Basamakları yavaş ya-

vaş, adım adım çıkmanız gerekiyor. Bu iğneyle kuyu kazmaya benziyor bir yerde. Ancak bu yıllar geçtikçe anlaşılacak ve proje
gerçek karakterini bulacaktır.
Hedefimiz Denizli’mizin, ülkemizin dünya çapında ses getirecek ve her yıl takip etmek üzere onbinlerce insanın dünyanın
dört bir yanından geleceği bir festival ortaya çıkarmaktır. Bu sayede hem “ölü sezon”
diye tabir ettiğimiz dönem içinde Turizm
canlanacak, hem de herkesin uyuduğu bir
dönemde bir pazarlama faaliyeti gerçekleştiriliecektir. Festivallerin genellikle yazın yapılması nedeniyle bu dönem iyi değerlendirilmiş olacaktır. Avrupa’da çok ses getiren

“faşing” festivalleri, genellikle Şubat-Mart
aylarında yapılır ki; bu havanın iyi olmadığı
dönemdir. O nedenle mevsimsel bahanemiz de olmaması gerekir.
Önümüzdeki yıl Denizli Ticaret Odası’nın getireceği yurt içi alım firmaları,
DENİB’in dünyanın dört bir yanından
getireceği büyüklü küçüklü alımcılar ve
Denizli Sanayi Odası’nın getireceği yatırımcılar ile oluşturulacak hava ile Denizli
sanayi ve ticareti geleceğe “dev bir adım
daha” atmış olacak. Konserler, paneller,
seminerler, yarışmalar derken, sadece
bir güne hapsedilemeyecek, haftalık bir
festival ortaya çıkacaktır. İnterdisipliner
çalışma yapısına örnek teşkil edecek bu
festivalin sahibi “DENİZLİ” olacaktır. Biz
de DETGİS olarak işin bir ucundan tutan
ve vatana karşı sorumluluğunu yerine
getiren bir sivil toplum kuruluşu çerçevesinde üzerimize düşen vazifeyi yerine
getirmeye gayret edeceğiz.
Bu projeye inanan ve destekleyen her
kurum ve kuruluşa, destek veren her bir
isme ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. O
gizli kahramanlar kendilerini biliyorlar, en az
bizim kadar sahip çıktılar, yürekleri hep bizlerle attı ve aynı heyecanı hissettiler. Kentin
bu güzel insanları var olduğu müddetçe gelecek daha da güzel olacak.
Sevgilerimle,
İsa Dal
TMHGF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Başkanı
TMHGF ADRES
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MUKADDES BAŞKAYA – DETGİS YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI:

“Hedef; 6 Mart Dünya Türk Havlu
ve Bornoz Günü’nü tüm dünyada
duyulur ve kabul edilir bir gün
olarak takvimlere geçirmek”

D

ETGİS Yönetim Kurulu’nda iki yılı geride bıraktık ve
yeni dönemimize de başlamış
bulunmaktayız.
Bu yıl ikincisini düzenlemiş
olduğumuz 6 Mart Dünya Türk
Havlu ve Bornoz Günü’nü tüm
dünyada duyulur ve kabul edilir bir gün olarak takvimlere
geçmesini istiyoruz.

Daha öncesi olmayan her
yeni fikir, ilginç ve de imkansız
gelebilir. Çok beğenenler ve de
inananlar olduğu gibi inanmayan, desteklemeyen ve hatta
çok gereksiz olduğunu düşünenler de mutlaka vardır.
Ancak biz yüz yıllardır burada var olan, üretilen emtiamıza sahip çıkmamız gerektiğine inandık ve yine yüzyıllar

boyunca üretiminin devam
edeceğini inandğımız havlu
ve bornozun da bir günü olması gerektiğini düşünerek
bugünün festival havasında
hatta sadece bir gün değil değişik aktivitelerle bir hafta
boyunca kutlanması gibi
fikirlerimiz var ve bunu hep
birlikte gerçekleştirmek
istiyoruz.

OSMAN NURİ KES – DETGİS YÖNETİM KURULU ÜYESİ:

“İnancımız odur ki; önümüzdeki senelerde
bizim yaktığımız bu kıvılcım kocaman bir
karnaval ateşine dönüşecek”

S

amimi olmak gerekirse geçen sene 6 Mart
aslında bizim için de tuhaf gelmişti.
“Acaba” demiştik kendimizce. Yakın çevremiz, meslektaşlarımız, ekmeğini tekstilden havlu ve
bornozdan kazanan kesim bile bize “Havlu Bornoz
Günü mü olurmuş?” demişlerdi. Ama biz bir hayal
kurduk ve hayalimizin peşinden gittik. Bu sene inanilmaz özveri ve heyecanla çalıştık. DETGİS Yönetim
Kurulu heyecan duyduk, benimsedik, sahiplendik,
komiteler kurduk, toplantılar yaptık ve güzel bir
amaç uğruna kenetlendik.
Sayın Başkanımız İsa Dal’ın ve değerli yönetim
kurulu üyesi arkadaşlarımızın ve DETGİS personelinin gözlerinde
ve kalplerinde hayal ettikleri, yapmak istedikleri kısmen gerçekleşti bu sene. Ama inancımız odur ki; inşallah önümüzdeki senelerde bizim yaktığımız bu kıvılcım kocaman bir karnaval ateşine
dönüşecek.
6 Mart Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü’yle başlayan bu etkinlik “Takım elbisenin üzerine bornoz mu giyilirmiş?” diye bizleri

15 MART -15 MAYIS 2014

eleştiren kesimler için de faydalı bir konuma gelecek.
Ben inanıyorum ve ümid ediyorum ki; 6 Mart Dünya
Türk Havlu ve Bornoz Günü’yle başlayan bu etkinlik
ileride “Denizli Günü”ne de dönüşebilir.
Denizli, havlusuyla, bornozuyla, Yatağan bıçağıyla, Buldan beziyle, Kızılcabölük dokumasıyla, Serinhisar leblebisiyle, Güney üzümüyle, Honaz kirazıyla,
Tavas zeybeğiyle, Denizli, Pamukkale ve Karahayıt’ıyla
ve aklıma şu an gelmeyen tüm güzellikleriyle tüm ülkede ve dünyada hatırlanan, benimsenen bir marka
şehir haline gelebilir.
Eğer bu etkinliğimiz, valisiyle, belediye başkanıyla, sanayi odasıyla, ticaret odasıyla, ihracatçı birliğiyle ve diğer
tüm dernek ve camialarla, sivil toplum kuruluşlarıyla desteklenir
ve sahiplenilirse belki de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiş olacak.
Bu konuda şimdiye kadar hep olumlu yaklaşımlar aldık. İnşallah
bu yaklaşımlar bu şekilde devam eder ve biz de elimizden gelen
gayreti gösterirsek, DETGİS bünyesindeki bu güzel etkinlik hak ettiği yere taşınmış olur.
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Osmanlılarda Hamam Kültürü
ve Havlu
OSMANLI TOPLUMUNUN SOSYAL YAŞAMINDA HAMAMIN ÖNEMLİ BİR YERİ VARDIR. HEM
DİNİ AÇIDAN TEMİZLİĞİN, ARINMANIN YAPILDIĞI YERDİR HEM SOSYAL FAALİYETLERİN BİR
BÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİ EĞLENCE VE TOPLANTI YERİDİR.
Doç.Dr. Hülya Tezcan
Haliç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

K

adınların sabah erken saatlerde küçük
çocuklarıyla ve hizmetkârlarıyla birlikte evden çıkıp, yemeklerini de yanlarına
alarak bütün günlerini geçirdiği, dostlarıyla buluşup konuştuğu sazlı sözlü eğlence mekânlarıdır. Burada ayrıca özel günler
tertiplenerek kızlar beğenilir
(gelin hamamı), yeni doğmuş
bebekler yıkanır, ebesinin okuduğu dualar eşliğinde bebeğin
kırkı çıkarılırdı (lohusa veya kırk
hamamı). Erkekler de hamamlarda önce beden temizliklerini
yapar sonra da keyifle çubuklarını içip dinlenirlerdi. Bu sebeple hem erkek hamamlarında hem kadın hamamlarında
toplum içinde göz önünde bulunan kadın ve erkekler, statülerini belirleyen hamam giysilerine ve döşemesine (hamam
rahtı) çok önem verirdi. Özellikle elit kesimin hamam havlularına ve döşemesine gösterdiği
talep karşısında Osmanlı İmparatorluğunun dokuma merkezlerinde daha kuruluş yıllarından
itibaren hamam tekstiliyle ilgili
bir dokuma sektörünün oluştuğu anlaşılıyor.

Hamam Rahtı ve
Havlular
Hamamlar esas olarak soğukluk, ılık kısım ve en sıcak bölüm olan halvet olmak üzere üç
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bölümden oluşur. Soğukluk hamamın giriş mekânıdır, burası
altlarında nalınların konulacağı
küçük nişler açılmış ahşap sekilerin çevirdiği küçük odalardır.
Müşteri hamama geldiği zaman
bu bölmelerden biri o gün için
kendisine tahsis edilir. Hizmetkâr taşıdığı bohçalardan sedir
örtüleri, yastık ve yer yaygısından oluşan hamam rahtını çıkararak odayı hazırlar. Hanım, çocuklar ve ailenin diğer kadın
fertleri örtüleri serilmiş bu temiz sedirler üzerine oturarak diğer bohçalardaki hamam takımlarını çıkarırlar. Bunlar bir
havlu gömlek, biri baş diğeri
beden olmak üzere iki kurulanma havlusu / makramadır.
Yıkanacak kişi halvet yani yı-

kanma yerine gidene kadar
futa/ peştamal denilen ipekli ve
pamuklu örtüleri vücuduna sarar. Osmanlı yaşamına ışık tutan
en erken kaynaklardan biri olan
İtalyan seyyah Bassano Zara 16.
Yüzyılda İstanbul’u ziyaret etmiştir. Seyyah hatıratında hamamın soyunma odasında hizmetkârın bohçadan çıkardığı
altın ve gümüş telle ağır işlenmiş keten kumaşı, işlemeli yastığı ve çok güzel bir yaygıyı yere
sererek odayı hazırladığını anlatır. Daha sonra ipekli peştamallarını kuşanan kadınların, ayaklarına ahşap, yüksek ökçeli ve
çok şık nalınlarını giyerek yıkanmak üzere hamamın sıcaklık
kısmına, kendilerine ayrılmış
kurnalarının başına gittiğini, yı-

kandıktan sonra kurulanıp, havlularının üzerine futalarını sararak soyunma kısmına geldiklerini, söyler.
Osmanlı yaşamında önemli
bir yeri olan futalar, kullanım
yerine ve alım gücüne göre pamuklu, ipekli ve pamuk ipek karışımı olarak üretiliyordu. İlki Fatih Sultan Mehmet (1451 –
1481) döneminde yayınlanan
ve şehirdeki üretimi kontrol altına alan kanunnameler daha
sonra yeniden düzenlenerek
1502 tarihinde İstanbul, Edirne,
Bursa Belediye kanunları olarak
yayınlanmıştır. Bu kanunlarda
futalar için de standartlar konmuştur. Ancak dokumacıların
bu kurallara uymadığı, zaman
zaman hile yaptıkları örneğin
TMHGF ADRES
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daha önce çözgüleri 17 çile
olan futaların denetlemelerde
iki çile eksik olduğu tespit edilmiştir. Hamamcılar da eni ve
boyu eksik olan futalardan şikâyetçi olup; Müslümanlara yetişmediğinden ve kadınların mahremiyetlerinin keşfolduğunu
"keşf-i avret olunur" sözleriyle
ifade ettikleri görülür.

Belediye kanununda
kuralları vardı
1502 tarihli Belediye Kanunlarında hamamcılar için de
kurallar vardır. Onlardan hamamın temiz tutulması, usturaların
keskin olması ve natırların futaları temiz tutması istenir. Gayrimüslime verilen futaların ve usturaların Müslümanlara
verilmemesi tembih edilir.
Hatta gayrimüslimlerin peştamallarına halka şeklinde alamet
konulması konusunda bir uyarı
vardır. Kanunlarda ayrıca natır
ve tellakların koyu renk futa giymeleri istenir. Nitekim 16 17.yüzyıla ait saray hayatından
kesitler sunan resimli el yazmalarında ki hamam tasvirlerinde
Enderunluların koyu mavi renkli
kenarları ince beyaz çizgili futalar giydikleri izlenir.

rama, l döşeme, takımı 4000
akça olarak fiyatlanmıştır. Ancak
döşeme ve makramaların ayrı,
ayrı fiyatlanmasından tek olarak
da satıldıkları anlaşılır.
Bu takımların gömlekleri dikiş tabiriyle sınıflanmış ve fiyatlanmıştır. En büyük boyu yüz
dikiş olmak üzere, dört boy
gömlekte dikiş sayıları, yirmişer
yirmişer eksilerek, 100, 80, 60,
40 şeklinde değişmekte ve dikiş
sayıları, gömlek boyları ile
doğru orantılı olarak azalmaktadır. 100 dikiş gömleğin kaynakta verilen ölçülere göre
boyu yaklaşık 170cm, beli
153cm, kol boyu 102cm, kol genişliği 85cm'dir. Gömleğin yakası kılaptanlı Kıbrıs çatmasından ve 410 dirhemdir.
Hamam takımları günlük
kullanım eşyası olarak, sık sık ıslandığından çabuk eskiyen ve
saklanmayan dokumalardır. Bu
bakımdan Topkapı Sarayı Müzesi Padişah Elbiseleri Bölümünde saklanan Sultan IV. Murad'ın (1623 - 1640) beyaz
ketenden havlu gömleği
önemli bir örnektir. 150cm

uzunluğundaki gömlek, önden
açık, dik yakalı olup; kolları bol
ve uzundur. Çarşıda satılanların
yukarıda verilen ölçülerine bakılırsa sultan IV. Murad’ın hamam gömleği boyunun uzunluğuna göre 80 dikiş olmalıdır.
Dokumasından dikişine kadar
çok ince bir işçilik gösteren eserin, yakası, ek yerleri, ön açıklığı
ve etek ucu file işi olarak kaydedilen bir çeşit ajur işidir. Gömleğin ön ve arka bedeni ilmeli
havlu dokuma, etek ucu ve kol
ağızları gümüşlü telle desenlendirilmiş düz dokumadır. Desen
birbirine paralel düz yollar
içinde, gömleğin ön yüzünde
birer lâle, arkasında düz çizgilerdir.

Saraya her yıl Karaferye’den hamam takımları alınıyordu
1640 tarihli Narh Defterinde
çarşıda satılan hamam rahtı
içindeki gömleklerin Serez'den,
havluların Karaferye'den geldiği
ve İstanbul'da satılan bu dokumaların başkent piyasasında
önemli bir yeri olduğu görülü-

yor. Tüketimde büyük payı olan
saray da özellikle padişahın
şahsı için Karaferye'den her yıl
hamam takımları alıyordu. Topkapı Sarayındaki belgelerden
I8.yüzyılda Karaferye'de hamam
takımlarını hazırlayan Tuzcu Sinan adıyla bir vakıf olduğu ve
Babüssaade Ağasının bu vakfın
sorumlusu olduğu anlaşılır.
Hamam rahtı içinde adı geçen döşeme; soyunma odasının
çepeçevre etrafını çeviren ahşap sedirin üzerini örten örtüydü. Beyaz havludan yapılan
bu örtünün etekleri işlemeli
olur ve uzun arka sedir yastıklarıyla takım olarak hazırlanırdı.
1640 tarihli Narh Defteri böyle
döşemelerin çarşıda, yastıkların
başlarında ipek saçaklarla satıldığını söyler, hatta saçakların
uzunluğunu ve ağırlığını da
kaydeder. Böyle bir havlu döşeme takımının 19.yüzyıla ait
geç bir örneği Topkapı Sarayı'nın Harem dairesine kayıtlıdır.
Kaynaklarda anlatılanlara göre
daha sade olan hamam döşemesi, değişen, Batılılaşan zevki
yansıtır. Pamuk ipliği ile dokun-

Hamamcılar Levazımatı
Narhı
Futa ya da peştamallar hamam levazımatının ayrılmaz bir
parçası olduğu halde bir gömlek, iki makrama ve döşemelikten, oluşan hamam rahtından
ayrı satılmaktadır. Hamam rahtı
sanayiinin en ileri örneklerinden gömleklerinin Rumeli'de
Serez, makramalarının Karaferye'de dokunduğu anlaşılıyor. Bu
dokumalarla ilgili ulaşılabilen
en erken kayıtlar 16. yüzyıl
sonu, 17.yüzyıl başına rastlar.
1600 tarihli Narh Defterinde,
"Hamamcılar Levazımatı Narhı"
başlığı altında; mükemmel hamam esbabı, 1 gömlek, 2 mak15 MART -15 MAYIS 2014

Sultan
IV. Murad'ın
(1623 - 1640)
beyaz ketenden
havlu gömleği
önemli bir
örnektir.
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muş sedir eteği yere yakın kısmından düz bir hat halinde sarı
kılaptanla dival işi tekniğinde
yaprak suyu işlidir. Uzun sedir
yastıkları da Üsküdar çatma yastıklarına benzer şekilde sarı kılaptanla konturları hafif dilimli
çerçeveler içine alınmış yaprak
suyu bordürüne sahiptir. Ortasında sarı kılaptanla işlenmiş üç
gül ve yapraklar baklava şeklinde kompoze edilmiştir.
Hamam rahtı içinde yer almayan ancak kaynaklarda hamam halısı (kaliçe) olarak geçen
açık renk zeminli halılar vardır.
Bunlar müşteriler için ayrılan
hamamın soyunma odalarının
zeminine serilirdi. Selendi'nin
beyaz üzerine kuşlu (karga nakışlı) hamam halısı, uzunluğu
yaklaşık 220cm, genişliği
153cm ile Gördes'in sarı çatma
hamam halısı 240cm uzunluğu
ve 185cm genişliği ile kaydedilmişti. Hamamın soyunmalık kısmının zeminine daha harcı
âlem olarak keçe ve kilim de seriliyordu.

18. yüzyıldan itibaren
Osmanlı işlemeciliğinin
teknik, renk ve desen
alanında gösterdiği
ilerleme havlu, makrama ve peşkirlere
yansıdı
Hamam rahtı içinde sayılan
parçalardan en göz alanı 1640
tarihli Narh Defterinde kısa kenarlarında ağır ipek saçaklı olarak kaydedilen bir çift baş ve
vücut makramasıydı. Bu kaynak
bunların kısa kenarlarındaki
renkli ipek iplik, kılaptan ve telle
yapılan işlemelerinden bahsetmez. Ancak saray işi makramalarda zengin işlemelere rastlanır. Özellikle 18. yüzyıldan
itibaren Osmanlı işlemeciliğinin
teknik, renk ve desen alanında
gösterdiği ilerleme havlu makramalarda ve keten peşkirlerde
izlenebilmektedir. Batıdaki re-
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anlaşılmaktadır. Bu arada kullanımı daha az yaygın olan ketenden de kese yapıldığına dair kayıtlar vardır.

Pamuk karışımından
yapılmış, önden açık,
bedeni ve kolları bol
hamam gömleği giyilirdi

sim anlayışıyla işleme desenlerine; mimari, deniz manzaraları,
yüzen kayıklar, natürmort konuları girmiştir. Gene Batıdan gelen derinlik fikri, çiçek, meyve,
manzara gibi konularda renk
tonlamalarıyla verilmiştir. İşlemelerde, renkli ipek ipliğin yanı
sıra altınlı ve gümüşlü sarı ve
beyaz telin katılımı, telin, ipek
ipliğe sarılmış kılaptan cinsinden, kordon gibi bükme, düz
kesme, gibi her cinsine yer verilmiştir. Pul ve boncukların ilâvesiyle daha da ağırlaştırılan bu
görüntü işlemenin son dönem
makramalarında sık rastlanan
özelliklerdir. Hesap işi, tel kırma,
Çin iğnesi, klâsik pesent ve
sarma gibi tekniklerle, çoğu kez
birçok teknik bir arada kullanılmıştır.
Genel hatlarıyla özelliklerini
verdiğimiz bu işlemeli havlula-

rın kısa kenarlarındaki düz dokumalı top başlarında kırmızı
renkli tek, nadiren iki minare işlemesine rastlanır. Çözgü ipliklerinin arasından atkı ipliklerini
takip ederek tek tek geçirilmiş
kırmızı renkli işleme ipliğinin
meydana getirdiği bu minareler, Bursa işi olarak değerlendirilir.
Hamam levazımatı arasında
kadınların vazgeçilmez başörtüleri tülbentler de yer alır. Hem
yerli hem Hint pamuklu tülbentleri kadınlar tarafından kullanıldığı gibi erkekler tarafından
da sarıklarına sarılarak kullanılırdı ve tüketimi çoktu. Tülbent
’ten başka hamam levazımatı
içinde dokuma olarak gereken
malzemeden biri de hamam keseleridir. Kayıtlardan keselerin
Ankara keçisinin yapağı ile dokunan sof kumaşından yapıldığı

Sonuç olarak; kaynakların
verdiği bilgilere ve bugün mevcut IV. Murad’ın gömleğine bakarak Osmanlıların geleneksel
hamam havlularını yeniden bir
araya getirip değerlendirebiliriz.
Şöyle ki; bugün kullandığımız
bornoz bize ismi ve kesimiyle
birlikte Batıdan gelmiş bir hamam giysisidir. Osmanlı kültüründe bornoz yerine, IV. Murad’ınki gibi ketenden, keten –
pamuk karışımından yapılmış,
önden açık, bedeni ve kolları
bol gömlek giyilir. Baş ve beden
havlularıyla hamam seti tamamlanır. Eğer geleneksel bir
hamam bohçası hazırlanacaksa,
havlu setinin yanına bir ipekli
futa, bir tülbent ve bir kese ilâvesiyle eski Türk hamam geleneği yeniden hayat bulur.
Kaynakça:
• Luigİ Bassano Zara, Costumi et I Modi Particolari della vita de "Turchi", Roma 1545, Facsimile Edition
• München 1963, by Franz Babİnger, p. 2- 6.
• Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve
1640 tarihli Narh Defteri, İstanbul 1983,
• Mübahat Kütükoğlu, "H.1009/M.1600 tarihli
Narh defteri", Tarih Enstitüsü Dergisi 9 (İstanbul 1978), s.l -87.
• Mübahat Kütükoğlu, "1624 Sikke tashihinin
ardından hazırlanan Narh Defterleri", Tarih
dergisi 34 (İstanbul
• 1983/84), M.C.ŞehabeddinTekindağ Hatıra
Sayısı, s.123 – 183.
• TSMA. E.4825; padişaha Karaferye ve Selanik'ten gelen hamam takımlarıyla ilgili belgeler.
• Eski Hamam, Eski Tas, Umurbey Hamamı Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Sanat Galerisi
(Bursa), 7 Kasım 2009- 7 Mart 2010 tarihleri
arasında açık kalan sergi kataloğu, Yapı Kredi
Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2009.
• Hamam, Osmanlı’da Yıkanma Geleneği ve
Berberlik Zanaatı, Topkapı Sarayı Müzesi,
Hazine Koğuşu Sergi Salonu, Sergi Kataloğu,
İstanbul 2006.
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İHRACAT MART AYINDA %4,3 ARTTI: 13 MİLYAR DOLAR

Hazır giyim ihracatı ilk
çeyrekte 1,6 milyar dolar
2014 MART AYI TÜRKİYE'NİN İHRACATI, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 4,3 ARTIŞLA 13 MİLYAR 14 MİLYON DOLARA, İLK 3 AYLIK İHRACATIN İSE YÜZDE 6,2 ARTARAK
38 MİLYAR 607 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ. HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ YÜZDE 6,3 ARTIŞ
İLE OTOMOTİVDEN SONRA İKİNİCİ SIRADA YER ALDI. YILIN İLK ÇEYREĞİNDE HAZIR
GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATI 1.6 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ.

T

İM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, ihracat
verileri basın açıklamasında öncelikli olarak 30
Mart'ta düzenlenen yerel seçimleri değerlendirdi. Türkiye'nin hızlı ve yoğun bir seçim
maratonundan çıktığını, "Sandıktan çıkana saygı duy" çağrısının demokratik toplumlarda
büyük önem taşıdığını belirten
TİM Başkanı Büyükekşi, yerel
seçim sonuçlarının tüm ülkeye
hayırlı olmasını diledi. Seçilen
tüm belediye başkanlarını tebrik eden Büyükekşi; tüm yerel
yönetimlerin aldıkları oyları
gözetmeksizin ilgili tüm yerleşim yerlerine aynı standartlarda belediyecilik ve yerel
hizmet götüreceklerine inandıklarını belirtti. TİM Başkanı
Büyükekşi, ihracatın bir ilin ve
ilçenin ekonomisine büyük
fayda sağladığının altını çizerken, yerel yönetimlerin ihracata daha fazla önem
vermeleri ve ihracatçı firmaları
desteklemeleri çağrısında bulundu. TİM Başkanı ayrıca "Belediye başkanlarımızdan
bölgeler arasındaki kalkınmışlık farklarını gidermelerini,
kendi bölgelerindeki ihracatı
geliştirmeye yönelik başarı kri-
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terleri belirleyerek takip etmelerini ve ihracatın önemini bir
kez daha vurgulamalarını istiyoruz” ifadesine yer verdi.

TİM Başkanı Büyükekşi:
“Toplumun tüm kesimlerinin yeniden ekonomiye odaklanmasını
istiyoruz”
Yoğun seçim gündeminin
ardından bugünden itibaren

tüm Türkiye'yi tekrar ekonomi
ve ihracat gündemine yeniden
dönmeye davet eden Mehmet
Büyükekşi, "Türkiye büyük bir
demokrasi sınavını daha başarıyla geçti. Halkımız yoğun bir
katılımla demokratik iradesini
sandıkta ifade etti. Şimdi ivedilikle gerek siyaset kurumunun
gerekse toplumun tüm kesimlerinin yeniden ekonomiye
odaklanmasını istiyoruz. Uzun

vadeli hedeflerimiz odak noktamız olmalı. Bu maratona şimdiden sıkı bir şekilde
hazırlanmak gerekiyor. 2023
hedeflerine ulaşmamız için
önümüzde 9 koca yıl var ve bu
9 yılı çok iyi değerlendirmemiz
gerekiyor. Son dönemde yaşadığımız olayların tortularını geride bırakalım, geleceğe
bakalım. Su akarken bardağı
dolduralım. Avrupa'daki fırsat-
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lardan, Dünya ekonomilerindenki olumlu gelişmelerden istifade edelim. Ülkemizin temel
gündemi rekabet gücünün geliştirilmesi olmalıdır.” dedi.

Türkiye 2013 yılının tamamını yüzde 4 büyüme
ile tamamladı
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye ekonomisindeki
son gelişmeleri şöyle değerlendirdi:
"TÜİK tarafından 2013 yılı
büyüme rakamları açıklandı.
2013 yılının tamamını yüzde 4
büyümeyle tamamladığımızı
görüyoruz. Geçtiğimiz yılın son
çeyreğinde, altın ihracatındaki
gerilemenin negatif baz etkisi
nedeniyle net ihracatımız maalesef büyümeye pozitif katkı
vermedi. 2013 yılının tamamında ise ihracatın özellikle 3.
çeyrekteki kuvvetli altın baz etkisi nedeniyle, büyümeye neredeyse hiç katkı sağlamadı.
2013'te yıllık bazda geçen
seneye göre ivmelenen ve %4
olarak gerçekleşen büyümenin
2014'te aynı temposunu koruyarak devam etmesini öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl altın hariç
15 MART -15 MAYIS 2014

değerlere baktığımızda %6.7
artış kaydeden mal ihracatı rakamlarının büyümeye net 2
puana yakın katkı yaptığını
gözlemliyoruz. Senelik toplamlara baktığımızda özel tüketim
harcamaları ve finans sektörlerinin büyümeye ağırlıklı katkı
yapan sektörler olduğunu gözlemliyoruz. İmalat sektörlerinin
de %4.7 büyüyerek büyümeye
net 1.2 puanlık katkı yapmalarını sevindirici ve sürdürülmesi
gereken bir gelişim olarak görüyoruz. 2014'te ekonomik büyüme modelimizin ihracat ve
imalat sektörlerine dayanması
gerektiğini ve bu yılı bir fırsat
yılı olarak gördüğümüzü sürekli vurgulamaya devam edeceğiz. Nitekim Ocak-Şubat
aylarına yönelik kesinleşen
%7,2'lik ihracat artışı da bu öngörümüzü destekliyor. Yıl içerisinde daha güçlü ihracat artış
performansı ve azalan cari açık
ile ihracatın büyümeye net pozitif katkısının yüksek olduğu
bir yıl geçirmeyi diliyoruz.
Keza bu yılın ilk aylarında
görülen ihracatta yukarı ve ithalatta aşağı yönlü dış ticaret
gelişmelerinin yanı sıra, özel-

2014 Mart ayında en fazla ihracat yapılan beş sektör (‘000 $)

likle AB kaynaklı dış pazarlardaki talep artışları, rekabetçi
kur avantajı ve altının baz etkisinin ortadan kalkması gibi faktörlerin etkisiyle ihracatın
büyümeye olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. İhracatın
büyümeye verdiği katkıyı arttırmak ve 2023 hedeflerine ulaşabilmek için ihracata dayalı
büyüme modelini daha fazla
öne çıkarmak ve daha fazla
desteklemek zorunda olduğumuza inanıyoruz.

Firmalar ve tüketiciler
yüksek faiz rakamlarına
kendilerini adapte
etmeye çalışıyor
Diğer taraftan Merkez Bankası'nın son yaptığı faiz artırımının ardından ekonominin
yeni bir denge arayışında oldu-

ğunu görüyoruz. Firmalar ve
tüketiciler yüksek faiz rakamlarına kendilerini adapte etmeye
çalışıyorlar. Çünkü kredi maliyetleri hızlı bir şekilde yükseldi.
Bunun sonucunda da kredilerdeki artış hızının gerilemeye
başladığı görüyoruz.

Ticari kredilerdeki
daralmaya dikkat
Bu noktada bireysel kredilerin kontrol altına alınmasını
olumlu bulurken, ticari kredilerdeki daralmanın ise dikkat
edilmesi gereken bir durum olduğuna inanıyoruz.
Son faiz artırımının ardından döviz kurlarında dalgalanmanın durduğunu görüyoruz.
Döviz kurları nispeten dar bir
bantta salınmaya başladı. İhracatçılarımız için volatilitenin
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azalmasını çok olumlu buluyoruz. Hem dalgalanmanın azalması hem de döviz kurlarının
rekabetçi seviyelerde yer alması ihracatımız açısından son
derece güzel gelişmeler.
Diğer taraftan açıklanan
üretici enflasyon oranları, üretenlerin ne kadar zor durumda
olduğunu gösteren bir sinyal
oldu. Üretici enflasyonu Şubat
ayında yıllık bazda yüzde 12,4
çıkarken, tüketici enflasyonu
yüzde 7,9 oldu.
Rakamlar bize zayıf talep
sebebiyle tüketicilerin fiyata
karşı hassasiyetinin arttığını
gösterirken, diğer taraftan hammadde-aramalı-yatırım malı fiyatlarının sürekli yükselmesi
firmalar için büyüme ve kar krizini beraberinde getiriyor.

“Sadece iç pazara
çalışan firmalarımız
değil, ihracatçı firmalarımız da çok düşük karlarla çalışmak zorunda
kalabilirler”
Dolayısıyla firmaların karlılığında düşüş yaşanacak bir
döneme giriyoruz. Sadece iç
pazara çalışan firmalarımız
değil, yurtiçi firmalarımız da
çok düşük karlarla çalışmak zorunda kalabilirler. Bunun en
büyük sebebi ise dünya ekonomilerinin büyüme hızlarının
düşmesi. 2007 yılında dünya
haritasını önümüze aldığımızda %4'ten daha yüksek büyüme göstermiş plan ülkeler
çok önemli bir yer kaplıyordu.
Bugün ise % 4'ün altında büyüme beklentisi olan ülkeler
haritanın neredeyse tamamını
kaplıyor. Tüm dünyada büyüme beklentilerinin giderek
olumluya dönmesi önemli bir
gerçek fakat bu büyüme oranları geçmişe oranla düşük seviyelere işaret ediyor. Dolayısıyla
tüm dünyada düşük büyüme
oranları gerçekleşirken şirket-
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lik artarken, bu iyimserlik paralelinde ABD Merkez Bankası'nın parasal genişlemeden
çıkışı sürdürüyor. FED, varlık
alım programında yeniden 10
milyar dolarlık bir kesintiye giderek, alımların aylık 65 milyar
dolardan 55 milyar dolara çekilmesini kararlaştırdı. Böylece
FED 3 aylık bir süreçte aylık
tahvil alımlarını 85 milyar dolardan 55 milyar dolara indirdi.
Ekonomideki canlanmanın sürdüğü sinyallerini veren FED,
kalıcı ve daha hızlı büyümenin
2015 yılında gerçekleşeceğini
bekliyor. Bu yıl için hedeflenen
büyüme temposu yüzde 3
bandında giderse, parasal genişlemeden çıkış sonbaharda
bitebilir.

Çin'in yavaşlamasının
asıl olumsuz etkilerini,
ithalat yaptığı ülkeler
yaşayacak
lerin yüksek büyüme ve yüksek
kar elde edebilmeleri zor. Faaliyet dışı gelirler ya da aktif değerlenmesi ile bilançolarını
büyütmeye çalışmaları da
mümkün ancak, bu da söylendiği kadar kolay değil. Ne alınırsa değer kazandığı dönemi
geride bıraktık.

Yabancı sermaya
girişinde yüzde 4,1
gerileme
Türkiye açısından bir diğer
olumsuz gelişmede yabancı
sermaye konusunda yaşanan
gerilemeler. Türkiye'ye 2013 yılında 12,7 milyar dolar yabancı
sermaye girişi yaşandı. Bu
değer 2012'ye göre yüzde
4,1'lik bir gerilemeye işaret ediyor.
Bu noktada gerekli tedbirlerin alınması, Türkiye'nin içerisinden geçtiği sürecin iyi
anlatılması gerekiyor.

Bu süreçte Türkiye'nin üretimde ve ihracatta katma
değer artışına yönelmesi, giderek daha önemli bir hal alıyor.
Katma değerin 4 ana bacağı
olan inovasyon, markalaşma,
tasarım ve Ar-Ge, hem uzun
vadeli ihracat hedeflerimiz için
hem de orta gelir tuzağından
kurtulmamız için elimizdeki en
önemli kozlardır.”

Tüm dünyada
büyümüde düşük tempo
devam ediyor
Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren
TİM Başkanı Büyükekşi, tüm
dünyada büyümenin hız kazandığını ancak büyümede
düşük temponun devam ettiğini belirtti. Mehmet Büyükekşi, dünya ekonomisini ise
şöyle değerlendirdi:
"Gelişmiş ülkeler cephesinde özellikle ABD'de iyimser-

Bu gelişmelerle birlikte gelişen ülkeler yeni küresel koşullara uyum sağlamaya çalışıyor.
Ekonomik büyümenin yavaşladığı gelişen ülkelerin para birimlerinde yeni denge arayışı
sürüyor. Ukrayna-Kırım-Rusya
temelli siyasi riskler ile Çin'in liberal sisteme kademeli olarak
geçişi ile başlayan sancılar gelişen ülkelerde dalgalanma yaratabilir. Çin'deki yavaşlama
özellikle metal fiyatlarını aşağı
çekmeye devam edebilir. Çin'in
yavaşlamasının asıl olumsuz
etkilerini, ithalat yaptığı ülkeler
yaşayacak. Bu gelişmelere dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Dünya ticaretindeki son
dönemde yaşanan en önemli
gelişmelerden birisi de AB-ABD
arasında serbest ticaret anlaşması oldu. 26 Mart'ta yapılan
ABD ve AB Zirvesi'nin ardından
ABD Başkanı Obama, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'na son halini vermek için
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çabalarını hızlandırma konusunda uzlaştıklarını, aralarındaki tüm ikili ticaret tarifelerini
kaldıracaklarını ve tarife dışı
bariyerlerin de kolaylaştırılması
için ek birçok önemli aldıklarını
açıkladılar. Bu anlaşma ile her
iki taraf için senelik ek 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi
katkısı oluşacağını öngörüyorlar.

“ABD ile en kısa zamanda bir STA imzalamamız gerekiyor”
Dolayısıyla Türkiye'nin bu
anlaşmanın içinde olması daha
fazla önem kazandı. Bizim de
bu süreçle birlikte ABD ile en
kısa zamanda bir STA imzalamamız gerektiğine inanıyoruz.
Biz bu konuda ayrıntılı bir etki
analizi çalışması yaptık. ABABD Serbest Ticaret Anlaşması
ile aynı zamanda imzalanması
beklenen ABD-Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının temel etkilerini analiz ettik.
Bu stratejik ve kantitatif çalışmanın sonucunda böyle bir
STA'nın ülkemizin dış ticaretine, ekonomik büyüme ve
doğrudan yabancı yatırım girişine olumlu etkileri olacağına
dair bulgulara ulaştık.

müzde AB'de yaşanan bu canlanmaların ihracatımız üzerindeki olumlu etkisi daha da net
anlaşılıyor.

Hazırgiyim sektörümüz,
tüm ihracatının yüzde
76'sını AB ülkelerine
yapıyor
Bu artıştan en fazla ihracat
yapan 2 sektörümüz olan otomotiv ve hazırgiyim sektörü
çok olumlu etkileniyor. Yılın ilk
çeyreğinde otomotiv sektörünün AB'ye ihracatı yüzde 12,9,
hazır giyim sektörünün yüzde
9,7 ve kimyevi maddeler sektörünün yüzde 6,3 arttı. Hazırgiyim sektörümüz, tüm
ihracatının yüzde 76'sını, otomotiv sektörümüz ise tüm ihracatının yüzde 73'ünü AB'ye
yapıyor.”

Mart ayı ihracat verileri
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mart ayı ve ilk çeyrek ihracat verilerini ise şu şekilde
değerlendirdi:
"Türkiye'nin Mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 4,3 artışla 13 milyar 14
milyon dolara, ilk 3 aylık ihracatı ise yüzde 6,2 artarak 38

milyar 607 milyon dolara yükseldi. Birlik kaydından muaf
ihraç kalemleri hariç, net mal
ihracatının ilk 3 aydaki kümüle
artış performansı yüzde 5,8
olarak gerçekleşti.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 604
milyon dolar ihracatla
ikinci sırada
Mart ayında en fazla ihracatı, 2 milyar 127 milyon dolar
ile otomotiv sektörü yaparken,
hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 604 milyon dolar
ihracat ile ikinci sırada, kimyevi
maddeler ve mamulleri sektörü ise 1 milyar 468 milyon
dolar ihracat ile üçüncü sırada
yer aldı.
Mart ayında en fazla ihracat artışını yüzde 32,9 ile su
ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörü, yüzde 29,6 ile
tütün sektörü ve yüzde 26 ile
meyve sebze mamulleri yakaladı.
Mart ayında en fazla ihracat yapılan 3 ülke sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu.
Almanya'ya ihracatımız geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 16,4
artarken, Irak'a ihracatımız

yüzde 7,2 ve İngiltere'ye ihracatımız yüzde 22,5 artış gösterdi.
Mart ayında ihracatımızın
önemli oranda arttığı ülkelerin
başında yüzde 148 artış ile Vietnam, yüzde 123 artış ile Norveç, yüzde 118 artış ile
Kolombiya yer aldı. Mart
ayında AB'ye ihracatımız yüzde
13,2 artarak 5 milyar 974 milyon dolara, Ortadoğu'ya ihracatımız yüzde 7,9 artarak 2
milyar 463 milyon dolara yükseldi.

İller bazında ihracat
En fazla ihracat yapan ilk
10 ilimiz arasında ihracat artışında lider ilimiz Sakarya oldu.
Sakarya'nın ihracatı Mart
ayında yüzde 56,4 arttı. Sakarya'yı yüzde 27,3 ihracat artışıyla Manisa ve yüzde 11,4
ihracat artışıyla Denizli takip
etti.
İzmir'in ihracatı yüzde 6,8,
Ankara'nın ihracatı yüzde 6,
Gaziantep'in ihracatı yüzde 5,4
Bursa'nın ihracatı yüzde 2,5, İstanbul'un ihracatı yüzde 1,4
artış gösterdi. Kocaeli'nin ihracatı yüzde 2,4, Hatay'ın ihracatı
ise yüzde 12,3 geriledi.”

Avrupa’daki toparlanma
ile Türkiye'nin mal
ihracatında AB'nin payı
yüzde 45,4'e yükseldi
Diğer taraftan Avrupa Ekonomisindeki toparlanmanın
sürdüğünü görüyoruz. Bu toparlama ihracatımıza olumlu
yansıyor. Nitekim Ocak-Mart
döneminde mal ihracatımızdaki artış oranı yüzde 5,8 iken
Türkiye'nin AB'ye ihracatı ilk
çeyrekte yüzde 11,3 arttı. Bu
rakamlarla birlikte Türkiye'nin
mal ihracatında AB'nin payı
yüzde 45,4'e yükseldi. Bu oranının 2012 yılında yüzde 38'e
kadar indiğini düşündüğü15 MART -15 MAYIS 2014
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TEDAM, TİM-EXİMBANK-İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE KURULACAK

Türkiye'nin ilk Dış Ticaret
Araştırma Merkezi için ilk adım
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM), TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXİMBANK) VE
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİYLE KURULAN "TİM-EXİMBANK-İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA MERKEZİ'NİN (TEDAM) PROTOKOLÜ İMZALANDI.

T

İM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, Türkiye'nin dış ticarette
rekabet gücünü artıracak olan
TEDAM için "İhracatçılar için
uzun vadeli politikaları belirleyecek bir fikir üretim merkezi
olacak” dedi.

Proje, Türkiye’nin dış
ticarette rekabet gücünü artıracak
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM), Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.(Eximbank) ve İstanbul
Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle
ülkede bir ilk olarak kurulan
"TİM-Eximbank-İstanbul Ticaret
Üniversitesi Dış Ticaret Araştırma Merkezi'nin (TEDAM) protokolü imzalandı. Türkiye'nin
dış ticarette rekabet gücünü ar-

tırmak amacıyla kurulan
TEDAM, ihracat-verimlilik ilişkileri, pazar etkileşimi ve tüketim
eğilimleri, finansmanın önemi,
finansal parametrelerin ve diğer
ekonomik faktörlerin etkileri,
inovasyon, yeni teknolojiler, ArGe, markalaşma dinamikleri ve
küresel ticaret politikaları gibi
konularda çalışmalar gerçekleştirecek.

TİM Başkanı Büyükekşi:
"İhracatçılar için uzun
vadeli politikaları belirleyecek bir fikir üretim
merkezi olacak”
TEDAM protokol töreninin
açılışında konuşan TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi, merkezin
camdan bir küre değil, fikir üretim merkezi olacağını söyledi.

TEDAM'ın tam anlamıyla Dış Ticaret Mükemmeliyet Merkezi
olacağını vurgulayan Büyükekşi, "Uzun vadeli programlar
bu merkezde belirlenecek. İhracatçıların sorunlarına yönelik
saha çalışmaları yapacak olan
TEDAM, detaylı analizlerle ihracatçılara ve dış ticaret politikalarına ışık tutacak” diye konuştu.
Dış ticareti artırmaya odaklanan
Almanya, Avusturya, Güney
Kore ve Japonya başta olmak
üzere pek çok ülkede bu tür
merkezlerin olduğunu hatırlatan Büyükekşi, "TEDAM etkin
bir düşünce kuruluşu, yani
"think tank” olacak” dedi.İhracatın altyapısı bilimsel olarak hazırlanacak

İTİCÜ Rektörü Prof. Dr.
Nazım Ekren: "Merkezin
en önemli fonksiyonu,
Türkiye'nin dış ticaret
analizini bilimsel
anlamda yapmak”
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren,
"TEDAM için uzun süredir çalışıyoruz. Küresel rekabet için ihracatçıların neye ihtiyacı
olduğunu tespit edecek ve
neler yapılması gerektiği konusunda da çözümler üreteceğiz”
dedi. Ekren, merkezin tespit
edilen konularda düzenli raporlar yayınlayacağını da belirterek
şunları söyledi:"Merkezin en
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önemli fonksiyonu, Türkiye'nin
dış ticaret analizini bilimsel anlamda yapmak. Bünyemizde yer
alan Uluslararası Ticaret bölümü
ve Dış Ticaret Enstitüsü; TEDAM
ile birlikte çalışacak. Sektörel kırılımlara, ürün ve hizmet dağılımlarına ayrıca ülkeler bazında
gelişmelere araştırmalarımızda
yer vereceğiz.”Eximbank finansman dışı destek de verecek.

Eximbank Genel Müdürü
Hayrettin Kaplan: "İhracatçılarımıza finansman
sağlama dışında da destek vermek istediğimiz
için bu projedeyiz”
Eximbank Genel Müdürü
Hayrettin Kaplan da "Eximbank
olarak ihracatçılarımıza finansman sağlama dışında da destek
vermek istediğimiz için bu projedeyiz” diye konuştu. Kaplan,
ihracatçıların sorunlarının çözümünde ne tür desteğe ihtiyaçları varsa; kurum olarak çözüm
yolu anlamında destek vereceklerini de ifade etti.Faaliyetini İstanbul Ticaret Üniversitesi
Sütlüce Kampüsü'nde sürdürecek olan TEDAM'da, yılda en az
12 projenin ortaya çıkması
planlanıyor. İlk etapta bir direktör, bir kıdemli uzman ve iki
uzman yardımcısının görev alacağı merkezde, zamanla projelere göre eleman sayısı da
artacak. (TİM)
TMHGF ADRES
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13. Uluslararası İzmir Tekstil
ve Hazır Giyim Sempozyumu
sektörü Antalya’da buluşturdu
EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN 30 YILI
AŞKIN BİR SÜREDİR GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI İZMİR TEKSTİL VE
HAZIR GİYİM SEMPOZYUMLARININ 13. IITAS 2014 02-05 NİSAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA
ANTALYA-BELEK MARİTİM PİNE BEACH RESORT’TA GERÇEKLEŞTİ. SEMPOZYUMDA ARALARINDA TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) OLDUĞU KURUM VE
KURULUŞLARA BİRER PLAKET VERİLDİ.

A

çılış törenini, Türkiye Tekstil Sanayii
İşverenleri Sendikası 2. İnovasyon Yarışması
ödül töreni ve RIETER AWARD
ödül töreni izlemiştir.03 Nisan
2014 tarihinde ortak tek bir
oturumda devam eden sempozyumda, Türkiye Tekstil
İşverenleri Sendikası Yönetim
Kurulu Üyesi Ali Osman Kilitçi-
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oğlu, İHKİB Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Gültepe ve Ege
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Sabri Ünlütürk Türk
tekstil sektörünün mevcut
durumu ve vizyonunu değerlendirmişlerdir. Sempozyum
programında bulunan T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
İbrahim Ş enel, yoğun programı

nedeniyle sempozyuma katılamamış, ancak bu konudaki
derin üzüntüsünü ve başarı
dileklerini sempozyum düzenleme kurulu ile paylaşmıştır.
Ayrıca ITMF (Uluslararası Tekstil
Üreticileri Federasyonu) den
Christian Schindler, 3T Textil
Technologie Transfer
(Almanya)'den Uwe Merklein
ve Avrupa Birliği Komisyonun-

dan Anna Sobczak, dünya tekstil sanayiinin teknolojik ve
ekonomik durumuna ayrıntısıyla değinmişlerdir.
IITAS 2014 kapsamında
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasının düzenlediği 2.
İnovasyon Yarışmasında dereceye giren projelerin sunumları
da gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma Bahçeşehir
TMHGF ADRES
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Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yılmaz Esmer
"Toplumsal Zihniyet, Ekonomi
ve Siyaset", moda ve sanat
tasarımcısı Ümit Ünal "20152016 Moda TrendleriDeğinmeler" adlı konuşmaları
ile renk kattı.

Birbirinden ilginç
konular sempozyumda
akademik bakış açısıyla
ele alındı
4 Nisan'da başlayan paralel
oturumlarda iplik, örgü ve
dokuma makinelerindeki son
gelişmeler ve yenilikler, tekstil
sektöründe geri dönüşüm ve
temiz üretim teknolojileri, teknik tekstiller, kompozitler, ileri
terbiye teknikleri, kalite kontrol ve ileri analiz test
yöntemleri, konfeksiyonda
moda ve kalite konularına
değinilmiştir. Bu konulardaki
sunumlar 5 Nisan’da da devam
etti.
4 gün süren sempozyumun açılış töreninde IITAS
2014 Düzenleme Kurulu
Başkanı Prof. Dr. E. Perrin Akçakoca Kumbasar, TEMSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Adil
Nalbant, Ege Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Emre
Kızılgüneşler, Türkiye Tekstil
İşverenleri Sendikası Yönetim
Kurulu Üyesi Tahir Gürsoy,
TOBB Tekstil Sanayii Meclis
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu
ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Süheyla Atalay konuşma yaptı.

liği Bölümünün de ortak
olduğu Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Projesi olan
2BFUNTEX (www.2bfuntex.eu)
araştırma merkezleri, sanayi ve
akademisyenler arasında işbirliği kurularak, fonksiyonel
tekstiller konusundaki mevcut
potansiyelin ortaya çıkarılması
ve fonksiyonel tekstil malzemelerinin pazarda yerini
almasını hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda,
2BFUNTEX oturumunda genel
olarak medikal tekstiller, tekstil
yapılı kompozitler, antimikrobiyal kumaşlar, nanoteknoloji,
koruyucu tekstiller ve yüksek
fonksiyonlu lifler konusunda
araştırma sonuçları katılımcılarla paylaşılmaktadır.

17 ülkeden toplam
85 sözlü ve 46 poster
sunum yer aldı
Sempozyuma 18 ülkeden
(ABD, Almanya, Belçika, Birleşik
Krallık, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, İran, İsveç, İsviçre, İtalya,
Letonya, Litvanya, Polonya,

Romanya, Slovenya, Türkiye,
Ukrayna, Yunanistan) 700’e
yakın katılımcı iştirak etmiştir.
Sempozyum programında 17
ülkeden toplam 85 sözlü ve 46
poster sunum yer almıştır. Bunlardan 21 tanesi firmalar
tarafından gerçekleştirilen
sunumlardır.
IITAS 2014’ün açılış yemeği
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası evsahipliğinde
gerçekleştirilirken, 03 ve 04
Nisan’daki akşam yemekleri
SWISSMEM – Textile Machinery
Division ve VDMA – Textile
Machinery Association tarafından verildi.

Sanayici ve akademisyenleri buluşturan
platform
Sanayici ve akademisyenleri buluşturan bir platform
olma özelliği taşıyan IITAS
2014 tekstil sektörü için
önemli bir etkinlik. Yurt içi ve
yurt dışında birçok kurumun
ilgi gösterdiği sempozyumda
sektörün problemleri, teknolo-

Uluslararası
İzmir Tekstil
ve Hazır Giyim
Sempozyumu
(IITAS) yurt içi ve
yurt dışında birçok
kurumun ilgi gösterdiği sempozyumda sektörün
problemleri, teknolojik gelişmeler,
uluslararası bilgi
transferleri uzmanlar tarafından
paylaşıldı”

Fonksiyonel ve teknik
tekstillere yönelik
2BFUNTEX oturumu
Bu yıl özel olarak sadece
fonksiyonel ve teknik tekstillere yönelik 2BFUNTEX
oturumu da IITAS 2014 programına dahil edilmiştir. Ege
Üniversitesi, Tekstil Mühendis15 MART -15 MAYIS 2014
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TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk plaketini sempozyumun
organizasyon komitesi başkanı Prof. Dr. Perrin Akçakoca
Kumbasar’dan aldı
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jik gelişmeler, uluslararası bilgi
transferleri uzmanlar tarafından paylaşıldı.
Sempozyumda Türkiye’nin
moda ve tasarımda İtalya’ya
yakalanmış olduğu belirtildi.
Türkiye’nin, tekstil sektörüne
güvenmesi ve sahiplenmesi
gerektiğinin altı çizildi. TOBB
Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı
Abdulkadir Konukoğlu, tekstil
sektörünün Türkiye için öneminin tartışılamayacağını
belirterek, “Tekstil, Türkiye için
daha uzun yıllar en önemli
istihdam, üretim ve ihracat sektörü olacaktır. Yakın gelecekte
Türkiye için bu anlamda tekstilin yerini alacak sektör yok”
dedi.
Tekstil Terbiyeciler Derneğinin stand ile katıldığı bu
sempozyumda, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi
Canpolat Türk Tekstil Terbiye
Sektörünün Dünyadaki yeri
sunumunu gerçekleştirdi.
Tekstil terbiye konusundaki
sunum yapan firmalar ise enerji
tasarrufu, çevre kirliliği, ar-ge

faaliyetleri, yasal mevzuatler,
ekolojik kriterler, iş güvenliği ile
ilgili yükümlülükler konularının
önemini vurguladı.

TMHGF’ye plaket
Sempozyumun ilk günü
açılış konuşmalarının ardından
aralarında TMHGF’nin de bulunduğu kurum ve kuruluşlara
desteklerinden ötürü birer plaket verildi. TMHGF adına törene
katılan Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Öztürk plaketi aldı.

Tekstil, Türkiye için
daha uzun yıllar en
önemli istihdam,
üretim ve ihracat
sektörü olacaktır.
Yakın gelecekte Türkiye için bu anlamda
tekstilin yerini alacak sektör yok”

TMHGF ADRES
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CLK Boğaziçi Elektrik’ten
Federasyon üyesi derneklere
bağlı firmalara avantaj
CLK BOĞAZÇİ ELEKTRİK VE TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) ARASINDA CAN DOSTUM PROJESİ İLE BAŞLAYAN YAKINLAŞMA, İMZLANAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İLE DEVAM EDİYOR...

C

LK Enerji Perakende
Satış şirketleri,
Türkiye’nin istihdamında, üretiminde ve ihracatında öncü sektörlerden olan
tekstil, hazır giyim, moda,
deri sektöründe, sektörel ve
bölgesel 23 derneği tek çatıda
toplayan Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) ile işbirliği protokolü
imzaladı.

% 30 pazar payı ve 11
ilde 10 milyon abone ile
lider kuruluş
CLK Enerji Perakende Satış
şirketleri kapsamında yer alan
CLK Boğaziçi Elektrik, CLK Uludağ Elektrik, CLK Akdeniz Elektrik, CLK Çamlıbel Elektrik, Türkiye’de %30 Pazar payına sahip
olup, 11 ilde 10 milyon müşte-
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riye sağlanan enerji hizmeti ile
sektörün lider grupları arasında yer almaktadır.
Enerji sektörünün serbest
piyasa sistemine geçişiyle birlikte dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini birbirinden ayrı
yürütülmesini öngören yasa
düzenlemesi gereği, dağıtım
şirketleri sadece dağıtım faaliyetlerini üstlenirken, perakende şirketleri satış faaliyetlerini
yürütmektedir. Bu düzenleme

sonucunda Boğaziçi Elektrik
Dağıtım, Akdeniz Elektrik Dağıtım, Çamlıbel Elektrik Dağıtım
ve Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketlerimizden ayrışan Elektrik
Perakende Satış Şirketleri kurulmuştur.
• CLK Boğaziçi Elektrik, İstanbul’un Avrupa yakasında hizmet veren Boğaziçi Elektrik
Dağıtım şirketi sadece dağıtım faaliyetini üstlenirken

perakende faaliyetlerini yürütmek üzere CLK Boğaziçi
Elektrik Perakende Satış A.Ş.
kurulmuştur. CLK Boğaziçi
Elektrik, istanbul’un Avrupa
yakasında 4,6 milyon abonesi ve Türkiye elektrik tüketiminde 8,4% oran ile enerji
pazarına yön veren bir şirket
konumundadır.
• CLK Uludağ Elektrik, Bursa,
Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde elektrik pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştiren CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş’nin
2010 yılında özelleştirilmesinin ardından kurulmuştur.
Yaklaşık 2,7 milyon müşterisiyle önemli bir kapasaiteye
sahiptir.

TMHGF ADRES
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• CLK Akdeniz Elektrik, Ülkemizin turizminde önemli bir
yere sahip olan Akdeniz bölgesi elektrik dağıtımının
2013 yılında özelleşerek
Grup bünyesine katılmasıyla
CLK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. kurulmuştur.
Antalya, Burdur ve Isparta illerinde hizmet veren CLK Akdeniz Elektrik 1,7 milyon
müşteriye kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunmaktadır.
• CLK Çamlıbel Elektrik, 2010
yılında Gruba dahil olan CLK
Çamlıbel Elektrik Perakende
Satış A.Ş., Sivas, Yozgat ve Tokat illerinde yaklaşık 850 bin
müşteriye hizmet vermektedir. Faaliyetlerine başladığı
günden bugüne yapılan yatırımlarla bu bölgedeki müşterilere etkin ve kaliteli bir
hizmet sunmaya devam etmektedir.
15 MART -15 MAYIS 2014

Çatısı altında Türkiye çapında 23 dernek, 6.800 üye işyeri
ve 750.000 çalışanı kapsayan
Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında, CLK
Enerji Perakende Satış şirketleri, Serbest Tüketici olma hakkına sahip firmalara ihtiyaçlarına
uygun, avantajlı elektrik enerjisi kullanma olanağı sağlamayı
hedefliyor.

CLK Boğaziçi
Elektrik’ten Türkiye
Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu üyelerine
özel çözümler...
CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü
İbrahim Gümüşlü, imza töreninde yaptığı konuşmada; CLK
Boğaziçi Elektrik tarafından
sağlanan müşteri odaklı tarifeler ve müşteriyi merkeze alan
özel çözümlerin, sektörün üre-

tim ve işletim maliyetlerinin
optimizasyonuna katkının yanında, verimlilik ve iş süreçlerine de önemli katkı sağlayarak
firmaların rekabet gücüne katkıda bulunacağını belirtti.
Liberal Pazar gelişimi ile
birlikte, müşterilerin, daha iyi
hizmet, avantajlı fiyat ve hayatlarını kolaylaştıracak çözümlere
kavuşacaklarını düşündüklerini
belirten Gümüşlü; “Güçlü markamız ile müşterilerimizi tanıyarak, ihtiyaçlarına göre farklılaşmış özel çözümlerin yanında
ürün çeşitlendirmesini sağlamayı, tüm müşteri temas noktalarında satış ve satış sonrası
hizmet işlemlerinin entegre,
kolay ve hızlı olmasıyla mükemmel müşteri deneyimi sunacak bir gelecek inşa etmeyi
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Sektörel bir sivil çatı kuruluşu olan Türkiye Moda ve Ha-

Güçlü markamız ile
müşterilerimizi tanıyarak, ihtiyaçlarına
göre farklılaşmış özel
çözümlerin yanında
ürün çeşitlendirmesini
sağlamayı, tüm müşteri temas noktalarında satış ve satış
sonrası hizmet işlemlerinin entegre, kolay
ve hızlı olmasıyla mükemmel müşteri deneyimi sunacak bir
gelecek inşa etmeyi
hedefliyoruz”
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zır Giyim Federasyonu ile imzalanan işbirliği protokolüne,
müşterilere özel çözümler sunma ve müşteriyi merkeze alma
yaklaşımının ilk önemli adımlarından biri olması nedeniyle
özel önem verdiklerini belirten
CLK Boğaziçi Elektrik Genel
Müdürü İbrahim Gümüşlü;
“Türkiye’de CLK Enerji Perakende Satış şirketlerimiz ile 11 ilde
10 milyon müşteriye hizmet
veren, lider ve güçlü markayız.
Müşteriyi merkezde konumlandıran bu güçlü marka; liberalleşen pazarda ve enerji konusunda tüm ihtiyaçları yöneten lider marka olmayı sürdürecektir. Kolayca taklit edilebilir ve
orta vadede müşteri beklentilerini karşılamayacak olan salt
fiyat avantajı ile değil, aynı zamanda müşteri hayatında yer
alan, değer yaratan fayda ve

çözümlerle; farklı bir kulvarda
hizmetlerimizi sunmaya başlıyor olacağız.” ifadelerini
kullandı.

Fiyat avantajlı çözümlerinin yanında hayata
değer katan, sektörün
üyelerinin iş verimliliğini destekleyen, müşteri memnuniyeti
odaklı özel çözümler
sağlanacak
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk,
nitelikli ortaklığın kendileri için
anlamlı bir öncelik taşıdığını;
imzalanan işbirliği protokolü
ile fiyat avantajlı çözümlerin
yanında, hayata değer katan,
sektör üyelerinin iş verimliliğini
destekleyen müşteri memnuniyeti odaklı özel çözümlerin

de sağlanacağına inandıklarını
belirtti.
İmzalanan protokol kapsamında CLK Enerji Perakende Satış şirketleri kapsamında yer
alan CLK Boğaziçi Elektrik, CLK
Uludağ Elektrik, CLK Akdeniz
Elektrik, CLK Çamlıbel Elektrik
ve Türkiye Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu, federasyon çatısı
altındaki üye dernekler ve üyelere ortak program kapsamında
sunulacak hizmetlerin iletişimini gerçekleştiriyor olacaklar.

Kolayca taklit edilebilir ve orta vadede müşteri
beklentilerini karşılamayacak olan salt fiyat
avantajı ile değil, aynı zamanda müşteri hayatında yer alan, değer yaratan fayda ve çözümlerle; farklı bir kulvarda hizmetlerimizi sunmaya
başlıyor olacağız”

TMHGF-CLK Boğaziçi Elektrik arasındaki
protokol özetle neleri içeriyor?

Protokol içeriği Kimlere Uygulanabilir
Serbest Tüketici niteliği kazanmış, halihazırda elektrik hizmetini aldığı tedarik şirketine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş, tüketim profili ve tarife tipi uygun olan Federasyona bağlı
Derneklere üye firmalar bu protokol kapsamından yararlanabilir.

Üyelere Sağlanacak Faydalar
- Bölgesel yönetim ve koordinasyon gücü
- Ulaşılabilir ve sürdürülebilir hizmet anlayışı
- Üyelerin hayatlarını kolaylaştırmak için çözüm arayışları;
*Doğrudan Borçlandırma/Tahsilat sistemi için çalışmalar
başlatıldı
-Avantajlı tarife oranı; EPDK tarafından yayınlanan ulusal sanayi ve/veya ticarethane tarifesinin aktif enerji bedeli üzerinden
ve üyelerin tüketim profillerin ve tarife tipine göre belirlenecek;
*Sanayi %1(bir)-%5(beş) aralığında
*Ticarethane için asgari %7 indirim oranı.
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Candostu Platformu
bu kez Gaziantep’te organ
bağışını anlattı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) TÜRKİYE ORGAN NAKLİ
KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ (TONKKD) VE SAĞLIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİYLE BAŞLATTIĞI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ CANDOSTU ORGAN BAĞIŞINA EVET
PLATFORMU’NUN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYÜR. PLATFORMUN
SON DURAĞI GAZİANTEP’TE SANKO HOLDİNG’E BAĞLI SÜPER FİLM FABRİKASI OLDU.

S

anko Holding’in ambalaj sektöründeki
şirketi Süper Film’in
salonunda gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü,
TONKKD Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Tamer Sağıroğlu yaptı.
Toplantıda ilk konuşmayı
Candostu Platformu’nun kuru-
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cusu Hüseyin Öztürk yaptı ve
TMHGF olarak neden organ bağışı kunusunda bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını
anlattı. Öztürk, 2012 yılında
sosyal sorumluluk anlayışından
hareket ederek, böyle bir platform kurduklarını belirterek,
‘’İnsan, hayatın içinde var olma-

lıdır. Çünkü, insan sadece çalışan değil yaşayan bir varlık.
Toplantının sonunda bu konuyla ilgili çok kazancınız olacaktır. Sanko Holding’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Nakillerle insan insanı tamamlıyor” diyerek, düşüncelerini dile
getirdi.

Ardından kürsüye gelen
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi
Organ Nakli Merkezi Başkanı
Doç. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu ,
Merkez olarak yapmış oldukları
başarılı nakillere halkın organ
bağışına verdikleri destekle
yenilerini ekleyeceklerini söyledi.

TMHGF ADRES

TMHGF’DEN | SOSYAL SORUMLULUK

Sanko Üniversitesi Rektör
Danışmanı Doç. Dr. Nezih Hekim ise böyle bir organizasyona
katılmaktan duydukları memnuniyete vurgu yaptı.

Doç. Dr. M. Taner Gülşen:
“Dini olarak organ bağışlamanın bir yükümlülüğü yok aksine çok
büyük sevabı var”
Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi Gastroenteroloji ve
Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Taner Gülşen ise karaciğer
naklinden bahsetti. Doç. Dr.
Gülşen, dini olarak organ bağışlamanın bir yükümlülüğü olmadığını aksine sevabının çok büyük olduğunu anımsatarak,
organ nakli yapan kurumların
son derece organize çalıştığını
ve ortak bir dil kullandığını söyledi.

“Cana can katın”
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Nefroloji Uzmanı Erkan
Mahsereci de “Organ ve Doku
Nakli” konulu sunumunda organ nakli olmadan organ bağışı
olamayacağına dikkati çekti.
Canlıdan ve kadavradan yapılan
nakillerle ilgili bilgiler veren Dr.
15 MART -15 MAYIS 2014

Mahsereci, ‘’Ülkemizde en büyük sorun bağışlanan organ sayısının yetersizliğidir. Bu konuda eğitim eksiğimiz var.
Bağışlanan böbrek sayısının giderek düşmesine karşın, böbrek
bekleyenlerin sayısı giderek artmaktadır” sözlerine yer verdi.
Böbrek naklinin hem en
ideal hem de en ucuz tedavi
şekli olduğunu söyleyen Dr.
Mahsereci, “Organ nakline din,
dil, ırk, yaş zengin–fakir ayrımı
olmaksızın herkesin ihtiyacı olabilir. Organ bağışlayın cana can
katın. Dini yönden hiçbir sakıncası yok. Hatta bu konuyla ilgili
ayetlerimiz var” diyerek sözlerini bitirdi.

2,5 yıl önce böbrek
nakliyle hayata yeniden
başlayan Hasan Yıldırım
yaşadıklarını anlattı
Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Yunus Baydilek’in de konuşmacı olarak
katıldığı toplantıda, Özel Sani
Konukoğlu Hastanesi Organ
Nakli Merkezi’nde 2,5 yıl önce
böbrek nakliyle hayata yeniden
başlayan Hasan Yıldırım da
söz aldı.

Yıldırım, yaşadıklarına ilişkin
şunları paylaştı:
“6 yıl diyalize girdim. Öğretmen olduğum için derslerde
çok sıkıntı yaşıyordum. 2.5 yıl
önce Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde böbrek nakli operasyonu geçirdim. Allah herkesten
razı olsun. Sağlığıma tekrar kavuştum. Şimdi ben söylemesem
nakil gerçekleştirdiğime kimse
inanmaz. Ben okulda görev
yaptığım için öğrencilerime bu
konunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum.’
Sunumların ardından katılımcıların sorularının da yanıtlandığı toplantıda duyarlılıklarından ötürü ev sahibi Doç. Dr.
Nezih Hekim’e Candostu Belgesi takdim edildi.

Organ nakline
din, dil, ırk, yaş
zengin–fakir
ayrımı olmaksızın
herkesin ihtiyacı
olabilir. Organ
bağışlayın cana
can katın. Dini
yönden hiçbir
sakıncası yok.
Hatta bu konuyla
ilgili ayetler
var”
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Kars
Uluslararası
Kültür ve
Turizm Günleri
için geri sayım
başladı 12-15 Haziran

TMHGF Bşk.
Hüseyin Öztürk

Kars Valisi
Eyüp Tepe

TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) VE KARS VALİLİĞİ İŞBİRLİĞİ İLE BU
YIL İLKİ DÜZENLENECEK OLAN “ULUSLARARASI KARS KÜLTÜR VE TURİZM GÜNLERİ İÇİN GERİ
SAYIM BAŞLADI. TMHGF BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK’ÜN BAŞINDA OLDUĞU BİR HEYET,
KARS’TA VALİ EYÜP TEPE’NİN DE KATILIMIYLA BİR HAZIRLIK TOPLANTISI YAPTI.

T

ürk ve dünya kamuoyunun dikkatini
Anadolu’nun kadim
kentlerinin kültürel, turistik ve
ekonomik yönlerine ve güzelliklerine çekmek amacıyla
TMHGF’nin geçtiğimiz yıl başlattığı etkinlikler devam ediyor.
İstanbul Aydın Üniversitesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü ile işbirliği ile geçtiğimiz yıl Eylül
ayında Nemrut Dağı’nda, Kasım ayında Şanlıurfa Harran’da
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ticari olmayan ve o bölgenin
kadim tarihinin izlerini yansıtan defileler düzenleyen
TMHGF, bu yıl Gaziantep’te
PENTEX Fuarı’ının açılışında
yine Kapalıçarşı 1453 defilesiyle dikkatleri çekmişti.
Bu etkinlik serisinin en kapsamlısı için ise Kars’ta hazırlıklar
sürüyor. Bu amaçla, 12-15 Haziran 2014 tarihinde düzenlecek
“1. Kars Uluslararası Kültür ve
Turizm Günleri” ile ilgili Kars’ta
Vali Sayın Eyüp Tepe’nin hima-

yesinde, TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk’ün de katıldığı bir
hazırlık toplantısı düzenlendi.

Medeniyetler beşiği
Kars
Kars’ın medeniyetlere ev
sahipliği yapan zengin kültürünün yansıtılacağı ticari olmayan defilelerin yanı sıra kültürü,
sosyal hayatı ve turizm potansiyeline dikkat çeken, her yönüyle Kars’ın tanıtılmasının
planlandığı 1. Kars Uluslararası
Kültür ve Turizm Günleri için
TMHGF, Kars’taki paydaşları ile
bir araya geldi. Toplantıya Kars
Valisi Eyüp Tepe ve TMHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk’ün
yanı sıra Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Vali Yardımcısı Cevat Uyanık, ilçe kaymakamları,
Kars Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Fahri Ötegen, ilgili daire müdürleri, turizm işletmecileri, STK temsilcileri ve Kars
Oteller ve Lokantalar Derneği
Başkanı Halit Özer de katıldı.
Toplantıda açılış konuşması
yapan TMHGF Başkanı Hüseyin

Öztürk, Türkiye’nin kadim şehirlerinden Kars’ta böylesine bir
etkinlik gerçekleştirecek olmalarından duyduğu mutluluğu
dile getirdi. Etkinliğinin hazırlıklarını geçtiğimiz yıldan bu yana
Vali Eyüp Tepe’nin de desteği ile
sürdürdüklerini belirten Öztürk,
bu yılki EMİT Fuarı’nda Vali Tepe
ile bu amaçla bir işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Öztürk, Kars’ta, 12 - 15 Haziran
2014 tarihleri arasında düzenlenecek 1. Uluslararası Kültür ve
Turizm Günleri’nin hazırlık aşamaları ve son şeklini alması yönünde Kars’ta ki paydaşları ile
görüş ve öneri alışverişinde bulunmak için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini de sözlerine
ekledi.
Öztürk’ün konuşmasının ardından,1. Uluslararası Kültür ve
Turizm Günleri’nin taslak programı slayt eşliğinde katılımcılara
anlatıldı. Etkinliğin 12 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında
Kars’ta gerçekleştirileceğinin
belirtildiğini belirtildiği sunumda bu tarihler arasında Kars’a
TMHGF ADRES
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yoğun bir ziyaretçi akınının olacağı belirtildi.
12 Haziran’da başlayıp dört
gün sürecek programda birçok
etkinlik sergilenecek.

Medeniyetler defilesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
işbirliğiyle Ani Harabeleri ve
Kars Kalesi’nde akademik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan
Kars’ın kültürel derinliğini ifade
eden iki ayrı defile yapılacak.
Kars Kalesi’ndeki defilede tarih
kokan yöresel tasarımlar yer
alacak. Ani Harabeleri’ndeki defilede ise bu eşsiz antik kentin
dokusu defileye yansıtılacak.

Şehir, kültür ve doğa
gezileri
Kars’ın tarihi mekanlarına
ve doğal güzelliklerini içinde
barındıran, Arpaçay Barajı, Kuyucuk Gölü, Ani ve 12 Havariler
Kilisesi gibi tarihi ve turistik yerlerine rehberler eşiğinde geziler
düzenlenecek.

cak. Ayrıca Yöresel Ürünler Sokağı ile Kars Yöresel Yemek Sokağı da hazırlanacak.

Kars’ın fotoğraflarla
tarihi sergisi
Kültür sokağında ise Kars’ın
tarihi ve doğal güzelliklerini
yansıtan fotoğraf, kitap ve resim
sergisi düzenlenecek. Ayrıca
Kars hatıra fotoğraf köşesi de
yer alacak.

Folklör gösterileri
Oluşturulacak folklor ekipleri ile Kars’a gelecek olan misafirler, havalimanında folklor
gösterileri ile karşılanacak ve
yolcu edilecek. Ayrıca senfoni
orkestrası eşliğinde de folklör
gösterisi düzenlenecek.

Harley Davidson Türkiye
Harley Davidson Türkiye
ekibi de katılımlarıyla Kars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri’ne renk katacak.

Çocuklar da programda
unutulmadı
Etkinliklerde çocuklara özel
oyun parkı festival alanında yer
alacak. TÜYAP Çocuk Tiyatrosu
da etkinlik boyunca çocuklara
özel oyunlar sergileyecek. Ayrıca yine çocuk filmleri özel gösterimi de yer alacak.

Gökyüzü Gözlem Şenliği
Geleneksel spor
gösterileri
Organizasyonda geleneksel
spor gösterileri olarak cirit, atlı
binicilik ve rahvan at yarışları da
yapılacak.

Pazar yeri

Motor sporları

Üç ayrı yerde düzenlenmesi
planlanan pazar yerinde yöresel
el sanatları sokağında; halı, kilim, heybe ve örgü ağırlıklı
masa örtüsü, dantel gibi el
emeği göz nuru ürünler Halk
Eğitim Müdürlüğü’nün desteği
ile sergi alanında satışa sunula-

Dünyaca ünlü motor sporcularımızın katılımı ile, Kars Kalesi etrafında bir motor gösterisi gerçekleştirilecek.
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tede, ünlü yamaç paraşütçüsü
Ali Kemal Buhara ve TMHGF
Başkan Yardımcsı İsa Dal gösteri
yapacak.

“Gökyüzü Gözlem Şenliği”
başlığıyla Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun eğitimde çözüm ortaklarından İstanbul Kültür Üniversitesi işbir-

liği ile bir plantenyum kurulacak ve gençlerin ilgisi uzay bilimine yönlendirilecek. İstanbul’dan getirilecek 8 özel teleskop ile bilim adamları bütün
gece boyunca gökyüzünün
güzelliklerini gözler önüne
serecek.

Aşıklar gecesi
Yöre halkı tarafından sevilen
aşıklar üçer takım halinde sahne
alacak. Aşıklar performansları
için özel olarak hazırlana sahnede, atışarak sazları ve sözleri ile
konuklara hitap edecek.

Senfoni orkestrası
Ünlü Senfoni Orkestrası
Şefi Özgür Sevinç yönetiminde
Kars Kafkas Üniversitesi Konservatuarı’nda öğrenim gören
öğrenciler ile etkinliğe özel bir
orkestra kurulacak. Orkestra
ünlü solistler eşliğinde Kars yöresinden farklı kültürlere ait
eserler seslendirecek.

Yamaç paraşütü
Kars Kalesi’nin arka kısmında gerçekleştirilecek olan aktivi-
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PENTEX Penye Tekstil ve
Teknolojileri Fuarı üçüncü kez
kapılarını açtı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) ÜYESİ PENYE KONFEKSİYON VE İMALAT
HAZIR GİYİM DERNEĞİ’NİN (PENKON) İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENEN PENTEX PENYE TEKSTİL VE TEKNOLOJİLERİ FUARI, GAZİANTEP’TE ÜÇÜNCÜ KEZ KAPILARINI AÇTI. TMHGF ÜYESİ KONFEKSİYON YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NİN (KYSD) 20’YE YAKIN ÜYESİYLE ÇIKARMA YAPTIĞI FUARDA, FEDERASYONUN
ORGANİTASYONU İLE YAPILAN İSTANBUL KAPALIÇARŞI 1453 DEFİLESİ GÖZ KAMAŞTIRDI.

G

aziantep Sanayi
Odası (GSO) desteği ve PENKON
işbirliğiyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 3. PENTEX
Penye, Tekstil ve Teknolojileri
Fuarı Gaziantep’te gerçekleştirildi. PENTEX Fuarı’nın
açılışında konuşan Gaziantep
Sanayi Odası (GSO) Yönetim
Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu,
Gaziantep’in 6,5 milyar dolar
ihracatının içinde konfeksiyon
sektörünün payının 127 milyon
dolar olmasından üzüntü duyduklarını belirterek, ‘’2023
yılında 30 milyar dolarlık ihracat
hedefimizin içerisinde konfeksiyonun payının mutlaka 1 milyar
dolar olması gerekiyor’’ dedi.

Geniş yelpazede teknoloji ve ürün sergisi
Konukoğlu, açılışta yaptığı
konuşmada, sektörün tek fuarı
olan PENTEX’e gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını
ifade ederek, fuarda 150 katılımcı firmanın geniş bir
yelpazede ürün ve teknolojilerini sergileyeceğini, önemli iş
bağlantıları kurulacağını söyledi.
Tekstil ve konfeksiyon sektörünün gerek üretim kapasitesi ve ihracat, gerekse istihdam
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açısından ülke ekonomisinde
önemli paya sahip olduğuna
işaret eden Konukoğlu, tarihi
İpek Yolu üzerinde yer alan Gaziantep’in geçmişte olduğu gibi
bugün de sektörün yoğunlaştığı önemli bir merkez konumunda olduğunu belirtti. Konukoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
‘’Konfeksiyoncularımızın
önünü kesmemeliyiz. Yıllardır
bu insanlar Türkiye’de işsize iş
yaratıyorlar. Gaziantep’te ise
yıllardır konfeksiyon yalnızca iç
piyasaya çalışıyordu, ama son 5
yıldır ihracata yönelmeye başladı. Geçen yılki toplam tekstil
ihracatı 127 milyon dolar. Bu

yeterli değil. 6.5 milyar dolar
ihracat yapan bir şehrin konfeksiyon ihracatının yalnız 127
milyon dolar olması maalesef
bizi üzüyor. Mutlaka bunun
milyar dolarlar seviyesine çıkarmamız lazım. Geçen yıl 99
ülkeye konfeksiyon ihracatı
yaptık, ama hedefimiz şu anda
177 ülkeye ihracat yapan bu
şehirde konfeksiyonu da 177
ülkeye taşıyabilmektir. 2023
yılında 30 milyar dolarlık ihracat
hedefimiz içerisinde de konfeksiyonunu payının mutlaka 1
milyar dolar olması gerekiyor.’’
Sektörün merdiven altı üretimine son vermek gerektiğine

vurgu yapan Konukoğlu,
Havaalanı Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşunu
gerçekleştirdikleri zaman ayakkabıcıları ve konfeksiyonculara
oradan pay ayırmak istediklerini
bildirdi.

TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk: “Gaziantep’in
girişimcisinin,
sanayicisinin önünde
saygıyla eğilmek
istiyorum’”
TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk de marka şehir Gaziantep’te her işini aşkla yapan
girişimci bir ruh olduğundan
TMHGF ADRES
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övgüyle bahsederek, ‘’Gaziantep’in girişimcisinin, sanayicinin
önünde saygıyla eğilmek istiyorum’’ dedi.
Gaziantep’in komşu ülkelerle iyi ticari ilişkilerinin yanı
sıra dünyaya da entegre olması
gerektiğini, bu açıdan fuarların
önemli olduğunu kaydeden
Öztürk, fuarların tüm bölge
halkına ve diğer sektörlere,
şehirlere sosyal ve turizm açısından da katkı yaptığını anlattı.

Fatma Şahin: “Bu şehrin
Ortadoğu’nun üretim
merkezi, aynı zamanda
fuarlar merkezi olmasını istiyoruz”
Gaziantep Milletvekili
Fatma Şahin ise konuşmasında,
Gaziantep’in güven ve istikrar
içinde hızla gelişimini sürdürdüğüne, Türkiye’nin üzerinde
büyüdüğüne dikkati çekerek,
şunları söyledi:
‘’İstihdam ve ihracat odaklı
büyüyen Gaziantep, işçisi ve
işvereni ile tam kardeşlik
hukuku içerisinde bir üretim
şehri. Bu da en büyük gücümüzdür. Büyük bir pozitif enerji,
kalkınma hamlesi var. 80 ile
örnek bir vizyonumuz var. Bu
şehrin Ortadoğu’nun üretim
merkezi, aynı zamanda fuarlar
merkezi olmasını istiyoruz.
Gücümüzü birleştirerek, çalışmalarımızı daha yukarıya
taşımalıyız.’’

“Firmalar hem kaliteli
ürün hem de pazarlama
konusunda aktif görev
yapmalı”
Vali Erdal Ata da konuşmasında, 21. yüzyılda pazarlarda
kıyasıya bir rekabet yaşandığına
işaret ederek, firmaların hem
kaliteli üretim hem de pazarlama konusunda aktif görev
yapması gerektiğini kaydetti.
Türkiye’nin, tekstil ve konfeksiyon sektörü ihracatının
15 MART -15 MAYIS 2014

26 milyar dolara yakın olduğunu hatırlatan Ata, ‘’Asla
ihmal edilmemesi ve daima
desteklenmelidir. Destekler
sayesinde, daha fazla istihdam
ve daha fazla ihracat kapısı
açılmış olur’’ diye konuştu.

Akort Fuarcılık Genel
Müdürü Hülya Akkaya:
“İktisat cephesinin
Mehmetçikleri”
Akort Fuarcılık Genel
Müdürü Hülya Akkaya ise Gaziantep’in fuarlar kentine
dönüştüğüne vurgu yaparak,
‘’Bu şehirde gördüğünüz her
fert kahraman olduğu kadar
iktisat cephesinin de birer
Mehmetçiğidir’’ sözlerine yer
verdi.
Konuşmaların ardından,
Vali Ata, TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk’e, Milletvekili Fatma
Şahin, PENKON Başkanı Mehmet Haskaya’ya, GSO Başkanı
Adil Konukoğlu da İstanbul
Aydın Üniversitesi’nden Öğr.
Gör. Ayten Gedik’e teşekkür
plaketi sundu. Daha sonra,
protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek, stantları gezdi.

150 firma katıldı
PENTEX’te, penye ürünlerinden konfeksiyon ürünlerine,
iplikten lazer kesim ve dijital
baskı makinelerine, penye
makinelerinden dokuma makinelerine, konfeksiyon boya ve
yardımcı kimyasallarından
mesleki yayınlara varıncaya
kadar çok geniş bir yelpazede
ürün ve teknolojilerini sergiliyorlar.
Gaziantep’in yanı sıra
Adana, Diyarbakır, İstanbul,
Denizli, Bursa, Niğde, Tekirdağ,
Kahramanmaraş, Kayseri,
Konya, Mersin ve
Zonguldak’tan katılan 150 firmanın stant açtığı fuarda,
Almanya, Kore ve Çin’den de
temsilci firmalar yer aldı.
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PENKON BAŞKANI MEHMET HASKAYA: PENTEX 3. yılında

beklenen performansının üzerine çıktı

A

lanında Türkiye’de tek
olan ve bu yıl Şubat
2014’te Gaziantep’te 3.
sü düzenlenen Penye Tekstil ve Teknolojileri (PENTEX) Fuarı, beklenen
performansının üzerine çıkarak büyük başarı sağladı. Yurt içi ve yurt dışı
dahil olmak üzere dünyanın dört bir
yanından profesyonel ziyaretçilerin
akınına uğrayan PENTEX, büyük atılımlar yaparak büyüdü ve artık somut bir şekilde ihracata çalıştı. Dünyanın büyük tekstil ve hazır giyim firmalarının temsilcileri PENTEX’de buluştu ve sektörün kalbi Gaziantep’te
atmaya başladı. Durum onu gösteriyor ki; iki sene sonraki PENTEX Fua-

rı’mızda katılım için boş alan bulmak
oldukça zorlaşacak. 2015 PENTEX hazırlıklarına ise vakit kaybetmeden
başladık. Fuarda yer alacak firmalarımız PENTEX sayesinde dünyanın büyük markalarından biri olma yolunda
emin adımlarla ilerliyor.
Şüphesiz, bu yıl PENTEX Fuarı’nın
en göz dolduran ve gündeme damgasını vuran etkinliği “İstanbul 1453
Kapalıçarşı Defilesi” oldu. Emeği geçen, katılarak katkı sağlayan herkese
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Mehmet Haskaya
Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır
Giyim Derneği Yön. Krl. Bşk.

Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği’nin
PENTEX çıkarması

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) üyesi Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD), Başkan Osman Ege’nin de katılımıyla 20’ye yakın üyesi ile
3. PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarına fuarına adeta çıkarma yaptı.
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PENTEX’e İstanbul 1453 Kapalıçarşı
Defilesi damgasını vurdu

3

. PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’na, Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) organizasyonu, Sanko ve Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) desteğiyle düzenlenen ‘’İstanbul 1453 Kapalıçarşı Defilesi’’ damgasını vurdu. TMHGF’nin çözüm ortağı İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil
Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü’nün hazırlayıp sunduğu defilede, bölüm
öğrencilerinin yanı sıra Gaziantep Üniversi-
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tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil
Tasarımı Bölümü öğrencileri de manken
olarak görev aldı. Milletvekili Fatma Şahin,
GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Şehitkamil Kaymakamı Mehmet Aydın,
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan
Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı
Eyüp Bartık, TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, TMHGF Yönetim Kurulu üyeleri ve başta Gaziantep’teki dernekler olmak üzere

TMHGF’nin üye derneklerinin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Defileyi, İstanbul Aydın Üniversitesi
öğretim görevlileri Ayten Gedik, Muhsine
Gülgün Tekin, Sinem Budun Gülas yönetti.
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
öğretim görevlileri Yrd. Doç. Dr. Ebru Çoruh,
Yrd. Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, Yrd.
Doç. Dr. Deniz Vuruşkan önderliğinde
bölüm öğrencileri de katkı sağladı.
TMHGF ADRES
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EGEAYSAD, ayakkabı
sektörünün bölgede geleceği
için projeler üretiyor
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) İZMİR’DEKİ ÜYE DERNEKLERİNDEN BİRİ OLAN EGE AYAKKABI SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NDE (EGEAYSAD) BAŞKANLIĞI
ŞUBAT AYINDA YAPILAN GENEL KURULLA ŞEVKET CİHAN ÖNCEKİ BAŞKAN ERDAL DURMAZ’DAN DEVRALDI. ÜLKEMİZDEKİ AYAKKABI ÜRETİMİNİN YÜZDE 40’INI GERÇEKLEŞTİREN BİR BÖLGENİN SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLAN EGEAYSAD, FUARDAN, EĞİTİME,
HEDEF PAZARLARDAN ÜYELERİNİN ORYANTASYONUNA KADAR BİRÇOK ALANDA BAŞARILI
ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR.

E

GEAYSAD’ın yeni başkanı Şevket
Cihan ile hem sektörü, hem de
Derneğin yeni dönem rotasını

konuştuk.

Türkiye ayakkabı sektörü içinde
Ege’nin önemi nedir?
Ayakkabı dendiğinde İzmir, bence sektörün dinamosudur. Bugün Türkiye’deki
ayakkabının yüzde 40’ı İzmir’de üretiliyor.
Ülkemizde AYKÜSAN Ayakkabıcılar Sitesi
gibi başka bir örnek yok. Yaşam standartlarımızın daha uygun olması ve beraberinde işçilik maliyetlerinin düşük olması da önemli
avantajlarımızdan. Ancak avantajlarımız olduğu kadar dezavantajlarımız da var. Uluslararası ticarette havaalanlarımızın yurt
dışına açılımından dolayı bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bütün üst düzey yöneticilere hep
bunu söylüyoruz. İzmir’imizin hak ettiği değeri görebilmesi için mutlaka direkt uçuşların olduğu bir program başlatılması
gerekiyor. Yoksa imalat ve kaliteyle ilgili hiçbir dezavantajımız olduğuna inanmıyorum
hatta Türkiye’nin ayakkabıdaki en büyük ve
lokomotif bölgesinin İzmir olduğunu düşünüyorum.
Peki üretimdeki ihracat payı ne kadardır?
Aslında şu anda bunu genellemek
doğru değil ve ortada net rakamlar yok.
Bizim gayri resmi olarak Laleli Bölgesi dedi-
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ğimiz bölgeden yurt dışına giden ayakkabıların neredeyse %70’i İzmir üretimidir.
İzmir’de üretilip Laleli’ye ve buradan da
Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi kuzeydoğu
ülkelerine gidiyor. Fakat bundan daha önce
bizim yoğun bir Avrupa trafiğimiz vardı. Avrupa’da Hollanda, Belçika, Almanya,
Fransa’dan bize çok yüklü adette sipariş
veren vardı. Fakat son dönemde dövizin
yükselmesinden dolayı bazı sıkıntılar yaşadık, ellerini çektiler. Avrupa ihracatının

büyük bir payını Rusya ve Türk Cumhuriyetleri aldı.
Türkiye ayakkabı ihtiyacının büyük
bir bölümünü ithalatla mı karşılıyor?
Aslında son dönemlerde bu oran oldukça düştü. Ayrıca Çin’de üretilen mallar
kalite bakımından zayıftı. Dünya “ucuz” diye,
Çin’e yönelince sistem de bizim lehimize çalıştı. Çalıştığımız birçok yabancı firma bizden özellikle ürünlerin üzerinde “Made in
TMHGF ADRES
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Turkey” bulunmasını istiyor. Bavul ticaretinin yoğun olduğu dönemlerdeki kötü imajımız yıkıldı. Çünkü gerek üretici, gerekse
yurt dışındaki alıcı firmalar bu konularda
daha hassas ve profesyonel.
Peki Ege’de sektörün belli
başlı sorunları neler?
En ciddi sorunumuz yol.
Yaklaşık on bir yıldan beri bu
yol sorununu çözemedik. Firmaların sabahın erken saatlerinde gelmesi ve akşam
saatlerinde gitmesi trafiğin kilitlenmesine sebep oluyor.
Bunun dışında malzeme tedariği konusunda da bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İstanbul’daki
Ar-Ge, donanım İzmir’e eşzamanlı ulaşamıyor. Tedarikçi firmaların
İzmir’e şube açmaları konusunda EGEAYSAD olarak yaptığımız çalışmalar sonucunu
vermeye başladı.

Moskova çıkarması ve
www.izmirshoes.com portali
Diğer bir konu ise yurt dışı müşterisini
buraya çekmenin yollarını bulmamız gerekiyor. EGEAYSAD’ın yeni yönetim kurulu olarak daha önce var olan Fuar Komitesi’ni yeni
dönemde “Fuarcılık ve Dış Ticaret Komitesi”
olarak değiştirdik. Geçtiğimiz yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası
(İZTO) patronajında bir Ur-Ge projesine
imza attık. Yurt dışındaki fuarlar için uçak,
konaklama, fuar standı, tercüme gibi giderlerin yüzde 75’i bu proje dahilinde devlet
tarafından karşılanıyor. Bunun dışında masrafların tamamının İZTO tarafından karşılandığı bir Moskova çıkarmamız oldu. İlkinde
birkaç firmanın gittiği Moskova’ya son iki
fuarda 20’şer firmayla katıldık. Üreticilerimiz
sadece uçak biletlerini ve otellerini ayarlayarak burada fuara katıldılar. İZTO’nun destekleriyle sınırlı kalmayıp kendimiz de bir
şeyler yapmak istedik ve
www.izmirshoes.com adı altında güzel bir
internet sitesi oluşturduk. Site, yurt dışına
katılan 20 firmanın sitelerine bağlanmasının
dışında aynı zamanda İzmir’imizi de tanıtıyor. Bu internet sitesini ve Moskova fuarındaki yerimizi tanıtabilmek amacıyla 2500
tane incir kutusu yaptırdık ve İZTO’nun da
desteğiyle firmaların özgeçmişinin, ürünle15 MART -15 MAYIS 2014

rinin, firma profillerinin bulunduğu büyük
bir dergi ile birlikte dağıttık. 600 bin profesyonel ziyaretçiye hakkımızda e-mail gönderilmesini sağladık. 200 haber kanalından
bazıları haberimizi yaptı, bazıları ise portal

Gerek alt gerekse üstü grup kalite ayakkabı
üretenlerin ihracatına yönelik şeyler yapıyoruz. İzmir’i bir sanayi ve fuarlar şehri haline
getirip daha iyi yerlere ulaştırmanın mücadelesi içindeyiz. EGEAYSAD’ın yeni döneminde bazı değişiklikler yaptık.
Periyodik olarak üçer aylık dönemlerde bültenler çıkarıyoruz.

“EGEAYSAD olarak
yaptığımız çalışmalarla
‘Tehlikeli iş sınıfına’
düştük”

olarak yayınladı. Yaklaşık 2 bin kişilik Türk
kahvesi götürdük ve ikram ettik. Şimdi artık
en büyük proje Ur-Ge projesi. Firmalarımız
Almanya ve İtalya fuarlarına maksimum bin
500 dolar ödeyerek katılabilecek. Ayrıca
yine Moskova’da alıcı ve üretici firmaların
otelde bir araya geleceği bir “B2B” programı
var.
EGEAYSAD olarak önümüzdeki dönemde yol haritanız ne olacak?
EGEAYSAD’da bir önceki yönetimde temellerini attığımız projelerimiz var. Bunların
devamını sağlayacağız. Öncelikli olarak
bizim EGEAYSAD’a geldiğimizde bakış açımız ihracat odaklı satışın Ege bölgesinde ve
özellikle İzmir’de canlanmasını sağlamaktı.
Bu konuda bahsettiğim gibi bir projeye
imza atıyoruz ve son aşamalarına geldik.
Ege Ayakkabıcılar Odası’yla da yaptığımız
bir protokol var ve bu anlamda da Tunus,
Libya, Erbil fuarlarıyla da şu anda anlaşma
yapmak üzereyiz. Yine devlet destekli olarak
firmalarımızı buraya götürmek için projelerimizi hazırladık ve sunduk. Bazıları neticelendi gibi görünüyor. Firmalarımızın ayakta
durmasını sağlamanın peşinde koşuyoruz.
Çünkü biliyorsunuz 2013 yılı hiçbir sorunu
çözemeden 2014 yılına devretti. Ülkenin gidişatıyla ilgili herkesin ciddi endişeleri var.
Önümüzde birçok seçim ve bunların neden
olduğu bir gerginlik var. Bunlar piyasaya
olumsuz yansıyor, imalatçılar için zor bir
durum. Bu yüzden hesaplı, düzgün ve incelikli düşünerek hareket etmemiz gerekiyor.

Öte yandan bildiğiniz gibi
önce ağır ve tehlikeli iş sınıfındaydık ve bu bizim için çok
büyük bir külfetti. EGAYSAD’ın
yoğun çalışmaları sonucunda
tehlikeli sınıfa düştük, bu da
yaklaşık çalışan başı aylık 50 TL’lik kazanç
demek. Bu anlamda bültenlerimizde devlet
desteklerini, hibelerini, güncel bilgilendirmelerini vermeye çalışıyoruz. Sektörel alandaki haberleri paylaşıp firmalarımızın
güncel olaylardan daha çabuk haberdar olmasını sağlıyoruz. Bunun dışında İzmir fuarımız için çok büyük bir çalışmamız var. Şu
anda dokuz üniversitemizle görüşüyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’yle bir protokol
imzaladık. Her zaman “İzmir Ayakkabı,
Çanta ve Aksesuarları Fuarı” diye bir fuar
ismi olmayacağını savunmuştuk. Bir kurumsal kimlik ve logo ihtiyacımızın olduğunu
söylemiştik. Bu anlamda üniversitelerimizle
bir anlaşma yaparak ödüllü bir yarışma başlattık. Yıl sonuna kadar bu yarışma devam
edecek. Daha sonra moda ve tasarım konusunda ayrı bir yarışma düzenlenecek. Hedefimiz 2015’in mayıs ayında gerçekleşecek
olan yeni İzmir fuarıyla ilgili yeni konsept,
logo, isim ve tasarım oluşturmak.

Meslek lisesi bünyesinde
“Ayakkabı ve Saraciye” bölümü
Bunların dışında İzmir’de bir ayakkabı
meslek lisesi açma projemizin son aşamasına geldik. Daha önceden ise İzmir’de bir
okulda “Ayakkabıcılık ve Saraciye” bölümümüz vardı. Buradan her sene 20-25 öğrencimiz mezun oluyor ve gerek okula,
gerekse sektöre destek olmak ve daha
çok kişi kazandırmak için o bölümde okuyan bütün öğrencilerin burslarını biz karşılıyoruz.
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TÜRKİYE MODA VE
HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN
(TMHGF) KURUCU
ÜYELERİNDEN KONFEKSİYON YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
(KYSD) GELECEK YIL
20. YILINI KUTLAMAYA
HAZIRLANIYOR. YAPILAN GENEL KURULLA
BİR DÖNEM DAHA
KYSD’NİN BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN OSMAN
EGE İLE SEKTÖRÜ VE
DERNEĞİN FAALİYETLERİNİ KONUŞTUK.

KYSD, 19 yıldır konfeksiyon
yan sanayinin hizmetinde

1

995 yılında, “Yan sanayi, olmadan, tam
sanayi olmaz!” ilkesiyle kurulan ve Federasyonumuzun da kurucu üyelerinden
biri olan KYSD, önümüzdeki yıl
20. yılını kutlamaya hazırlanıyor.
Kurulduğu günden bu yana
Türk konfeksiyon yan sanayi ve
aksesuarları üreticisine hizmet
veren, yurt içi ve yurt dışında
temsil ederek, çıkarlarını koruyan KYSD, sektörün ülkemizde
hazır giyimin genelinin gelişimine ve katma değeri yüksek
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ürünlerle dünyada üst düzeye
çıkması yönünde de önemli çalışmalar yürüten önemli bir sektörel sivil toplum kuruluşu. 9
Nisan’da yapılan genel kurulla
bir dönem daha KYSD’nin başkanlığına seçilen Osman Ege ile
söktörü ve derneğin faaliyetlerini konuştuk.
Konfeksiyon yan sanayinin hazır giyim sektörü açısından önemi nedir?
Konfeksiyon yan sanayi
hazır giyim açısından her

geçen gün daha fazla önemi
artmaktadır. Bunun nedeni ise
artık hazır giyim firmaları çevreye daha duyarlı, insan sağlığına daha uygun giysiler
yapmak zorundalar. Bu noktada en önemli katkıyı da konfeksiyon yan sanayi veriyor.
Ayrıca fermuarı, düğmesi, kurdelası gibi kullanılan her türlü
malzemesi üretilen giysiye kazandırdığı katma değer açısından konfeksiyon yan sanayinin
önemi her zamankinden daha
fazla. Çünkü kumaşı, yıkamayı

birçok yer yapabiliyor ama
konfeksiyon yan sanayi ürünleri kullanılarak daha “fashion”,
daha fazla göze hitap eden, ayrıntılara daha önem veren firmalar en önemlisi daha kreatif
firmalar ön plana çıkıyor. Daha
kreatif olmanın ana ögelerinden bir tanesi de daha iyi aksesuar ve yan sanayi ürünleri
kullanmaktan geçiyor. Dolayısıyla yan sanayi ürünlerini ne
kadar iyi kullanabiliyorlarsa, ne
kadar ürünlerine bunlarla bir
güzellik katabiliyorlarsa hazır
TMHGF ADRES
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giyim firmaları bir o kadar fark
yaratabiliyorlar demektir. Bu
nedenle konfeksiyon yan sanayi eskisine göre daha fazla
önemli bir konumda.
Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) kurulduğu günden bu yana
sektöre hizmet ediyor. Misyon, vizyon çerçevesinde
KYSD sektöre nasıl bir katkı
sağladı ve bundan sonra hedefleri nelerdir?
Önümüzdeki sene 20. Yılımızı kutlamaya hazırlanıyoruz.
KYSD, bütün firmalarına öncü
olmaya, yön göstermeye, asistanlık yapmaya devam ediyor.
Mesala İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) çok büyük ve çok
önemli bir proje başlattık. UrGe Projesi; Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirme Projesi.
Bu, 20’ye yakın firmamızı kapsayan, üç yıl sürecek ve yaklaşık 500 bin ABD Doları ile 1
milyon ABD Doları arasında bir
maliyete ulaşacak bir proje. Üç
yıl boyunca firmalarımız öncelikle ihtiyaç analizlerini ortaya
çıkartacaklar, sonrasında eksiklikleri ortaya çıkacak ve bunlarla alakalı eğitim ve
danışmanlık alacak, en sonunda da hedef olarak belirlenmiş olan dört ülkeye hem
ticari heyet götürecek, hem de
o ülkelerden ticari heyetler
ağırlayacaklar.

“İTO ile sektörün çalışanı, cirosu, makine
parkuru açısından gücünü ortaya koyacak
bir envanter çalışması
yapıyoruz”
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
ile de sektörün envanterinin çıkartılabileceği ve dolayısıyla
hem çalışan, hem ciro, hem
makine parkuru açısından gerçek gücümüzü ortaya koyacak
bir çalışma yapıyoruz.
15 MART -15 MAYIS 2014

KYSD, bunun dışında 2023
Tekstil Strateji Hedefleri’ne
katkı sağlayarak konfeksiyon
yan sanayinin bu hedeflere
ulaşmasındaki ihtiyaçları ve bu
konuda yapılması gerekenleri
sektör adına devlete ve ilgili
devlet kurumlarına iletiyor.

“İTO ile Tekstil ve Yan
Sanayi Borsası kurma
çalışmaları sürüyor”
Öte yandan KYSD, yine İTO
ile “Tekstil ve Yan Sanayi Borsası” kurma çalışmaları yürütüyor. Bunun dışında diğer
derneklerle ortak fuarlar düzenliyor ve sektörel fuarlara iştirak ediyor. Bunlardan
kuşkuşuz en önemlisi de Texbridge ile birlikte düzenlediğmiz Modaks Fuarı. Texbridge
bünyesinde düzenlediğimiz
Modaks, Moda Aksesuarları
Bölümü sektöre gerçekten çok

ciddi katkı sağlıyor. Yine İTHİB
ile birlikte üyelerimizi yurt dışına heyet gezilerine götürdük.
Yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki önemli sektörel fuarlara katıldık ya da heyetlerle
ziyaret ettik. Önümüzdeki dönemde de İSO ve İTO ile sektörü ilgilendiren fuarlara
geziler düzenyeceğiz.

“TMHGF ile birçok
alanda sektöre ve üye
firmalara avantajlar
sağlayan çözüm ortaklıkları geliştirdik”
KYSD olark kurucu üyesi
olduğumuz ve Başkan Yardımcılığını yaptığım TMHGF ile birçok alanda sektöre ve üye firmalara avantajlar sağlayan çözüm ortaklıkları geliştirdik. İş
sağlığı ve güvenliği, finans, sigorta, e-dönüşüm, turizm,
mesleki eğitim gibi birçok

alanda yapmış olduğmuz işbirliği protokolleri ile üyelerimize
fayda sağlamaya, öncü olmaya
çalışıyoruz.
Genel kurulunuz oldu ve
önümüzdeki dönem için yeniden seçildiniz.
Derneğimizde geleneksel
bir tavır var. Buna göre her başkan iki dönem görev alır ve bu
dönem sonunda yine hep birlikte üzerinde karar kıldığımız
ve dekteklediğimiz üyemize
bayrağı devrederiz. Ben ve
yönetim kurulundaki arkadaşlarım ilk dönemimizi tamamladık. 9 Nisan tarihinde yapılan
KYSD Genel Kurulu’nda da iki
yıllık ikinci dönem için yetki
aldık. Daha sonra bizden sonra
gelecek olanlara da inşallah
bayrağı devredeceğiz.
Yeni yönetim kurulumuzun
özellikle yedek listesini ikinci
kuşaktan seçmeye başladık.
Onları da gelecekte KYSD Yönetim Kurulu’na hazırlayıp, yetiştiriyoruz. Bu arada biz yedek
yönetim kurulu üyelerimizi de
bütün toplantılarımıza davet
ediyoruz.

“Texbridge, Premiere
Vision’a dönüşüyor.
Fuarda Modaks Özel
Bölümü oluşturulması
için görüşmeler
sürüyor”
Modaks Özel Bölümü
ile Texbridge Fuarı bu yıl
ikinci kez başarılı bir şekilde
gerçekleştirildi. Fuarın geleceği ile ilgili planlarınız nelerdir?
Texbridge Fuarı önümüzdeki dönemde Premiere Vision
Fuarı’na dönüşüyor. KYSD olarak bu fuarda da moda aksesuarları bölümü olması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah Ekim ayında gerçekleştirilecek Premiere Vision’da da Modaks Bölümü’nü oluşturacağız.
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EGEAYSAD’da yeni dönemde bayrağı
Şevket Cihan devraldı

T

ürkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun İzmir’deki üye
derneği ve sektöre 18 yıldır hizmet veren Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSAD) yeni başkanını Şubat
ayında gerçekleştirdiği genel kurulda belirledi. Tek liste ile gidilen seçimlerde yeni
başkan Şevket Cihan, bayrağı Erdal Dur-

maz’dan devraldı. Genel Kurulda konuşan
EGEAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Durmaz, 3 yıllık başkanlığı döneminde sektörün daha ileri noktalara taşınması için birçok projeye imza attıklarını söyledi.
Seçimin ardından konuşan
EGEAYSAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı
Şevket Cihan, dernek üyelerine kendisine

gösterdikleri güven için teşekkür etti. Yeni
dönemde en çok ağırlık verecekleri
projenin EGEAYSAD satış mağazaları
olacağını ifade eden Cihan, “Üyelerimiz
rekabette öne çıkması için projeler
üreteceğiz. Yurt dışı fuarlara özel önem
vereceğiz. Bu konuda başta İzmir Ticaret
Odası olmak üzere kurumların
desteklerinin sürdürülmesini sağlayacağız.
Sektöre nitelikli iş gücü kazandırılması için
ayakkabı meslek lisesini bu dönemde
kurmak istiyoruz. Eğitim ve Fuarcılık
komisyonu kurduk. Özellikle yurtdışı
pazarlardan üyelerin daha çok pay alması
için çalışacağız” dedi.
EGEAYSAD Yeni Yönetim Kurulu:
Şevket Cihan (Başkan), Faruk Hanoğlu, Raşit
Mamak, Mustafa Özcan, Oğuz Tan, Burhan
Coşkunerler, Taner İlhan, Özgür Büyüközgür, Ece Gülşen, Mehmet Berberci ve Nagihan Yıldırım.

İsa Dal, DETGİS’te güven tazeledi

T

ürkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF)
aldı. Artık her platformda sesini duyurabilen güçlü bir STK konuüyesi Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği’nin
muna gelmiştir. Temennimiz bu çalışmaların projelerin hız kes(DETGİS) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
meden devam etmesidir’’ dedi. Divana , Üye ziyaretleri, Sekötrel
Başkan İsa Dal, güven tazeleyerek yeniToplantı eğitim ve seminerler, projeler,
den seçildi.
Y.K toplantıları, Geziler Sosyal aktiviteler
Genel Kurula davetli isimlerden, Kuve fuarlardan oluşan toplam 102 adet
rucu Başkan Mustafa Kaynak ve Kazım
gerçekleştirilmiş faaliyet raporu sunuldu.
Arslan’a toplantı vesilesiyle plaketleri takGerçekleşen Olağan Genel Kurulda
dim edilirken, DETGİS Yönetim Kurulu
2014 – 2016 dönemi için Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Başkanı İsa Dal’a 2012 -2014
Asil Üyeliğine seçilen isimler de şu şedöneminde vermiş oldukları hizmetler ve
kilde; İsa Dal, Mukaddes Başkaya, Musçalışma başarıları için teşekkür plaketleri
tafa Koltuksuz, Faruk Oğuz, Cevat Akçil,
verildi.
Fuat Özsoy, Esra Kasapoğlu Ünlü,
Seçilen Genel Kurul Divanına BaşkanOsman Nuri Kes, Ömer Faruk İlgeri, Mehlık eden Esat Sivri, DETGİS’in son dönemmet Varma, Vildan Çaputçu ve Ahmet
İsa Dal
deki çalışmalarını ilgi ile takip ettiğini,
Güntaş.
DETGİS Başkanı
hem sektörel hem de STK açısından gerGenel Kurulun hemen ardından gerçekleştirilen projelerinde ses getirdiğini
göz ardı edemeyeceklerini belirtti. Yakalanan bu hızlı çıkışın ve
başarılı kadronun çalışmalarına devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Sivri ‘’DETGİS Kurulduğu zamandan bu yana çok yol

60

çekleşen akşam yemeğinde, DETGİS Yönetim Kurulu Üyeleri, 2012 – 2014 döneminde yapmış oldukları
çalışmalar için Dernek Kurucu Başkanı Mustafa Kaynak’ın elinden teşekkür plaketlerini aldılar.
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İNSAD’da Metin
Çetinkaya dönemi

İ

KYSD “Osman Ege
ile yola devam” dedi

K

onfeksiyon Yan
Sanayicileri Derneği (KYSD) Olağan Genel Kurulunu, 9 Nisan
2014 tarihinde derneğin İstanbul Giyimkent’teki merkezinde gerçekleşti. Tek listeyle gerçekleştirilen Genel
Kurul’da Osman Ege, oy birliğiyle KYSD’nin ikinci kez
başkanı seçildi.

Osman Ege
KYSD Başkanı
Osman Ege tarafından
oluşturulan yeni yönetim
kurulunda Osman Sait Günteki, Yaşar Sertkaya, Sezai
Boyraz, Osman Nuri Noyan,
Muharrem Erdoğan, Şerif
Özhan, Murat Özpehlivan,
Turan Yolcu, Muharrem Öz-
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çelik ve Mahmut Vanlı asıl
üye olarak yer aldılar. Arif
Nuhpaşalıoğlu, Gökhan Varan, Yahya Uğur, Elif Haşlaman, Erdem Gülen, Emre
Tanrıverdi, İsmail Ali Şahin,
İbrahim Demirel, İsmail Şentürk, Ramazan Tuncay ve
Serdar Metin ise yedek üye
olarak dernekte görev aldılar. İbrahim Atay, Haluk Tuncel ve Abraham Süslü, Denetleme Kurulu’nun asıl
üyelerini oluştururken Kemal Yılmaz, Erol Üstünel ve
Can Pembecioğlu da yedek
üyeler oldular.
Seçimin ardından bir konuşma yapan KYSD Başkanı
Osman Ege, yeni dönemde
gerçekleştirecekleri projeler
hakkında üyelere bilgi verdi.
Konuşmanın ardından yapılan sohbette derneği daha
etkin hale getirmek için yapılması gerekenler ve sektördeki sorunlar ele alındı.
Konuşmaların ardından
yönetim kurulu üyelerinden
Muharrem Erdoğan, DENSAD tarafından Bornoz ve
Havlu Günü’nde sunulan
Horoz Heykeli’ni Osman
Ege’ye verdi.

stanbul Nakış Sanayicileri Derneği (İNSAD) Olağan Genel
Kurulu, 15 Nisan 2014 tarihinde İstanbul TRİSAD Genel
Merkezi’nde gerçekleşti. Seçim öncesinde geçmiş yönetim
tarafından 2012-2013 yıllarıyla ilgili faaliyet raporu okundu.
Faaliyet raporunun açıklanmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde Metin Çetinkaya, İNSAD’ın yeni başkanı oldu. Ali Bozkan, Zafer Özbilge, Günay Kaba, Bayram Gündüz, Yako İbrahimof
ve Kenan Göger de, yönetim kurulunun asil üyeleri olarak görev
aldılar. Murat Yakut, Hakan Ertunç, İhsan Sabay, Mehmet Bakay,
Hüseyin Çelik, Mehmet Çaça ve Cihan Kahraman, yönetim kurulunun yedek üyeleri olarak seçildiler. Hüseyin Karaca, Yüksel Odabaşı
ve Hasan Öner, İNSAD Denetleme Kurulu’nda yer alırken, Hasan
Döne, Erol Çınar ve Ahmet Oktay ise bu kurulun yedek üyeleri olarak görev yapacaklar.

Metin Çetinkaya
İNSAD Başkanı

Seçimin ardından bir konuşma yapan İNSAD’ın yeni başkanı
Metin Çetinkaya, “İNSAD Başkanlığı görevini ve sektöre hizmet
verme şansınızı verdiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum.
Ben ve birlikte çalışacağımız yönetim kurulundaki arkadaşlarım bu
güvene hep layık olmaya çalışacak ve daima bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye özen göstereceğiz. Bizim en büyük amaçlarımızdan biri, İstanbul ve diğer şehirlerdeki nakışçılarla birlik ve
beraberlik içinde bulunmak. İstanbul’daki nakışçıları dernek çatısı
altında bilinçlendirmek, geliştirmek, en yeni metotlarla, eleman ve
makinelerle iş sahalarıyla tanıştırmak, üyelerle sürekli iletişim, irtibat içinde bulunmak, dünyadaki nakış alanındaki yayınların, örneklerini araştırıp bularak, seminer ve toplantılarla üyelere tanıtmak şeklinde olmalıdır. Yeni yönetimiz, aynı masa etrafında
eksilmeden çoğalarak ilerlemek, nakışı tekstil piyasasında yeniden
ayağa kaldırabilecek işlere imza atabilmek, büyük organizasyonlar
eşliğinde toplantılar düzenlemek, nakış bölümlerinde eğitim alan
öğrencilerimize sunumlar ve seminerler verebilmek için de çalışmalarda bulunacaktır.”

61

ÜYELELRİMİZDEN | HABERLER

EGE’DE GELİNLİKTE İHRACAT ARTIŞI İÇİN REKABETÇİLİK ÇALIŞMASI

EİB, Mimar Kemalettin Moda
Merkezi ve gelinlik sektörünü
geleceğe hazırlıyor
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ YAKLAŞIK 6 AY SÜREN GELİNLİK VE ABİYE SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ÇALIŞMASI’NI (IZYWED) TAMAMLAYARAK İHRACAT HACMİ VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK STRATEJİK YOL HARİTASINI HAZIRLADI.

K

onfeksiyon İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Emre
Kızılgüneşler, Türkiye’de her 10
gelinlikten 7’sinin İzmir’de üretildiğini belirterek sektörde marka yaratmak için harekete geçtiklerini söyledi.
Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Ege Üniversitesi Emel Akın
Meslek Yüksek Okulu ve Mimar Kemalettin
Moda Merkezi Derneği işbirliğinde yürüttüğü Gelinlik ve Abiye Sektörü Rekabetçilik
Çalışması ile İzmirli firmaların iç ve dış piyasada yaşanan fiyat rekabeti sorununun önüne geçecek, hem ihracatlarını hem de rekabet güçlerini artıracak hareket planını uygulamaya başladı.

Emre Kızılgüneşler: “Sektörün
temel sıkıntılarının tespiti, sektör
trendlerinin takibi, değişim ve
dönüşüm ile sektör paydaşlarının
rekabetçiliğini daha da geliştirmeyi hedefledik”
8 Nisan Salı günü bir basın toplantısı düzenleyerek başarı ile tamamladıkları Gelinlik
ve Abiye Sektörü Rekabetçilik Yol Haritası
hakkında bilgi veren Ege Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler “İzmir, tarımdan sanayiye, turizmden hizmet sektörüne kadar birçok alanda katma değer yaratabilecek olanaklara sahip olsa da bu güne ka-
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Soldan sağa; Emre Çoğulu (EİB Genel Sekreter Yrd.), Mukadder Özden (EGSD Başkanı),
Emre Kızılgüneşler (EHKİB Başkanı), Zeynep Acar (Modacı) ve Ayfer Akgönenç (Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Genel Sekreteri)

dar maalesef bu alanların fırsata dönüştürülmesi konusunda sıkıntılarla karşılaştı.
Gün geçtikçe markalaşma konusuna daha
da önem veren İzmir’de gelinlik ve abiye
sektörü çok önemli bir değer olarak karşımıza çıkıyor. İhracatçı Birlikleri olarak bizler de
üretim ve ticarette lider konumda bulunduğumuz bu sektörün rekabet gücünü artırmak istiyoruz. Tüm dünyaya ihracat yapan
ve İzmir Gelinlik markasıyla tanınan bir sektör hayal ediyoruz. Bu sebeple, birliklerimiz
strateji geliştirme ekibinin koordinasyonu
ve desteklerini esirgemeyen ortaklarımız ile
birlikte Gelinlik ve Abiye Sektörü Rekabetçilik Çalışması’nı başarı ile yürüttük. Bu çalışma ile öncelikle, şehrimizdeki gelinlik ve
abiye değerinin farklı şehirlere kaymasının
önüne geçmek istiyoruz. Bunun için sektö-

rün temel sıkıntılarının tespiti, sektör trendlerinin takibi, değişim ve dönüşüm ile sektör
paydaşlarının rekabetçiliğini daha da geliştirmeyi hedefledik” dedi.

İhracatta fiyat rekabeti firmalara
zarar veriyor
Gelinlik ve abiye sektörünün ihracat ve
rekabet gücünün artırılması için sorunlara
yönelik tespitler ve çözüm önerileri hakkında bilgi veren Kızılgüneşler “Maalesef tekstil
ve konfeksiyon sektörlerinde hem iç hem de
dış piyasada yaşanan fiyat rekabeti firmaları
bir dar boğaza sürüklemekte ve bir çıkış
yolu aramaya sevk ediyor. Firmalarımızın bu
darboğazdan zarar görmeden nasıl çıkabilecekleri, fiyat baskısının etkileri nasıl minimum düzeyde tutulabileceği ve firmaların
TMHGF ADRES
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rekabetçi yapılarını nasıl sürdürülebilir kılabileceği konularında destek sağlamak, iş
destek mekanizmaları olarak bizlere düşüyor. Belirlenen hedefler doğrultusunda ilk
adım olarak sektörel gelişim ve değişimin
temelini oluşturan firmalarımızı birebir firma ziyaret ederek sektörün nabzını tutmaya
çalıştık. Sonrasında gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sektör paydaşlarını bir araya getirerek sektörün sorunları ile bu sorunların çözümüne yönelik öneri ve aktiviteleri belirledik. Değer zinciri yaklaşımıyla tasarlanan ve
kamu, üniversite, özel sektör işbirliği temelinde yürütülen bu çalışmaların sonucunda
belirlenen aktivitelerin yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinden sorumlu paydaşları da
belirleyerek hareket planımızı uygulamaya
başladık. Örneğin, sadece moda trendi değil
ayrıca gelinlik ve abiye moda trendlerinin
takibi için bir altyapı geliştirilmesi ve her yıl
seminerler düzenlenmesi konusu üzerinde
İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz. Zeynep Acar ve TARGEV işbirliğinde
İzmir’de tasarımcılar, sektör uzmanları ve
yeni mezunlar için profesyonel eğitim altyapısının geliştirilmesi amacıyla kurulacak
Moda Akademisi üzerinde çalışmalarımız
sürüyor. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek
Yüksek Okulu ile birlikte perakende satış
personelinin yetiştirilmesi amacıyla yeni bir
eğitim programının geliştirilmesi üzerinde
fikir paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Temsil ettiğimiz 1000in üzerinde gelinlik ve abiye sektör paydaşlarının ihracatlarının ve rekabet güçlerinin artırılması için yürüttüğümüz bu çalışma mevyelerini vermeye başlarken, bu süreçte yanımızda olan tüm firma, üniversite, kamu kurumu, dernek ve iş
destek mekanizmalarına bizlerin doğru yolda ilerlememizi sağladıkları için teşekkür
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Emre
Kızılgüneşler

Mukadder
Özden

ederiz. Yaratılan işbirliği ortamı ile verimli
çalışmaların sektörü pozitif etkilediğini görmek bizlere mutluluk verdi” dedi.
Mimar Kemalettin Moda Merkezi’ndeki
35 firmayı ziyaret ettiklerini anlatan Kızılgüneşler, “Bununla birlikte Türkiye ve yurtdışındaki iyi uygulamalar incelendi. Buna göre
yeni bir yol haritası belirlendi. İspanya’da
dünyanın en büyük oyuncu firmalarından
birine de gidilerek sunum, hizmet ve davranışlar incelendi. Rekabet gücümüzü arttırmak için konfeksiyon yanı sıra evlilik sektörünün diğer ürünlerine de yoğunlaşmamız
gerektiği ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

İzmir’de moda akademisi
kuruluyor
İzmirli ünlü modacı Zeynep Acar da bir
moda akademisi kurmak istediklarini belirterek, “Tüm imkanlarımızı bu akademiye
seferber edeceğiz. Bu sektörde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Geleneksel hazırgiyim
üretiminde çalışanlar bu tarz işlerde zorlanıyor. Pazarlama, kalıpçı ve el işi yapanlara
çok ihtiyaç var. Yurtdışından getireceğimiz
ünlü modacılar, tasarımcılar ve hizmet sunum uzmanları bu akademide sonbaharda
dersler verecek. Bu dersler EİB’nin veya
başka mekanlarda yapılacak. Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü de bize
destek olacak. Artık kendi markamızı yara-

Zeynep
Acar

tacağımız tasarım odaklı bir döneme başlayacağız” dedi.

EGSD Başkanı Mukadder Özden:
“İF Wedding Gelinlik Fuarı, firmaların eksiklikleri kapatması açısından yararlı olacak”
Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Mukadder Özden tüm dünyanın gelinlikte İzmir’in potansiyelini gördüğünü vurguladı. İF Wedding Gelinlik Fuarı’nın firmaların eksiklikleri kapatması açısından yararlı olacağını belirten Özden, müşteri kaptırmak, pazar kaybetmek istemeyen
firmaların da ulusal ve uluslararası pazarlara
açılma konusunda katılımlarının arttığını
kaydetti.

Evlilik paket programlarıyla katma
değer artırılabilir
Gelinlik sektörünün, evlilik alanının sadece yüzde 4’üne hakim olduğunu vurgulayan Kızılgüneşler, “Katma değeri arttırmak
için diğer yüzde 96’lık paya baktık. Yurtdışından paket evlilik işi de yapılabilir. 100-150
yabancı çift getirilip burada gelinliği, giyimi,
düğünü, balayı paket halinde sunuluyor. Bunun gibi organizasyon firmalarıyla birlikte
çalışılabilir. 1100 firma aynı noktaya saldırıp
birbirini kıracağına bu şekilde farklı alanlara
yönelinebilir” diye konuştu.
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İzmir’de güzel şeyler oluyor!
SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM, MEVSİMLER BİRBİRİNİ KOVALARKEN BİZLER HER ZAMANKİ GİBİ TÜM ENERJİMİZLE İŞİMİZİ GELİŞTİRMEYE VE TİCARETİMİZİ ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ. ÖNCELİKLE ALIN TERİ İLE KAZANILMIŞ, VERGİLERİYLE TAÇLANDIRILMIŞ TİCARETİNİZ İÇİN SİZLERİ BİR KEZ DAHA KUTLAMAK İSTİYORUM. TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ OLARAK, ÜLKE İHRACATINI VE EKONOMİSİNİ SIRTLAYAN SEKTÖRLERİN BİREYLERİ OLMAK ÇOK ONURLU. BU GERÇEĞİ ÜLKE YÖNETİMİNE DE HER FIRSATTA HATIRLATMAK GEREK. KATILDIĞIMIZ TOPLANTILARDA GÖĞSÜMÜZÜ BİRAZ DAHA KABARTABİLİRİZ.

B

en bu sayımızda
size İzmir’deki bir
oluşumdan bahsetmek istiyorum. Bundan 2 yıl
önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir “Tasarım Forumu”na davet edildik. Forum
restore edilmiş tarihi Havagazı
Fabrikası salonlarında yapıldı.
Sinerjik, heyecanlı bir atmosferde gerçekleşen toplantıda
100 den fazla tasarımcı, mimar,
sanatçı, sanayici gibi nitelikli
katılımcılar vardı. Amaç İzmir’i
bir tasarım kenti haline getirmek, bu vesile ile kenti daha
konforlu yaşanır, modern bir
forma dönüştürmek idi.

Akdeniz Akademi
İşte bu toplantıların ardından İzmir’de yeni bir Sivil Toplum organizasyonu kuruldu: Akdeniz Akademi.
Akdeniz Akademi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından bir sekreterya oluştu-
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Mukadder Özden
TMHGF İzmir Bölgesi Koordinatör Derneği
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı

ruldu ve bu ekip sektör sektör
kent için çalışmalara başladı.
Çalışmanın ilk meyveleri de kör-

fez kıyı düzenlemesi şeklinde
görülmeye başladı. Yakın gelecekte İzmir ile ticarete gelmeye

can atacağınıza eminim. Görünümüyle İzmir daha bir güzel,
huzurlu hale gelecek; Tabiri caizse cennetin sınırlarını genişletiyoruz.
Bu yazıyı kaleme almamın
esas sebebi ise, bizim sektörümüzün de bu kapsamda yapacağı çalışmalardan bahsetmek.
Biz de ilk toplantımızı üç ay
önce yaptık. Kentin moda açısından imajını tartıştık. Katılımın ulusal boyutta olması ayrıca bir hoş nokta idi. Hedef güzel
olunca çorbaya bir tutam tuz
atma arzusu insanları kilometrelerce ötesinden, İzmir’deki
toplantıya katılıma yöneltiyor.
İlk eylem olarak IF Wedding
Fuarında sektörle buluşma etkinliği yapıldı. Tasarıma ve tasarımcılara dikkat çekildi.
Aslında uzun geçmişinin,
batı ile ticaretin odak noktası olmasının, kentteki Levanten kültürlerin katkısı ile İzmir her
daim dünya modası ile uyumlu
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mak isterim. İF EXPO ile başlayan iç giyim, çorap, mayo fuarını
ise büyük bir heyecanla destekliyorum. Biz de İzmir’den yeni
markalarımızla bu etkinliğe destek vermeye devam edeceğiz.

Hedeflerimiz kent idealleri ile birleşiyor

bir kent. Gelinlik abiye ve damatlık pazarının fuarımıza sağlam bir temel oluşturmasının
nedeni de budur. Fuar başlarken itici güç, şehirdeki yüzlerce
marka içinde gelinlik markaların çokluğu idi.
İşte İzmir’deki bu nüve üzerine Akdeniz Akademi bünye-

sindeki çalışmalarla moda tasarım alanında yeni projeler üretiyoruz. Örneğin çok yakında
kentte tasarım ürünlerinin satılacağı bir moda ve eğlence
alanı oluşturulacak ve bu alan
kentin tarihi dokusu ile iç içe bir
noktada olacak. Yine akademi
çalışmaları bünyesinde tasarım

ürünlerine hayat verecek nitelikli insan yetiştirilmesi için eğitimler verilecek.

Markalı hazır giyim
fuarı eksikliği
Bugün Türkiye’de yıllanmış
bir markalı hazır giyim fuarının
eksikliğini bir kez daha hatırlat-

Kısaca, biz EGSD olarak hazır giyimde yenilikçiliğin ve tasarımın desteği ile ticaretimizi
güçlendirmeyi ve kalıcı olmayı
planlıyoruz. Yıllardır üniversitelerimizin yetiştirdiği iş gücümüzü sektörle kaynaştırmaya
devam edeceğiz. Akdeniz Akademi sayesinde hedeflerimizin
kent idealleri ile birleşmesi de
bizi ayrıca heyecanlandırıyor.
Sonuçlarını da sizlerle paylaşmaktan mutlu olacağız.

LC Waikiki , EGSD üyeleri ile buluştu

E

ge Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) organizasyonu ile
Egeli tekstilcilerle buluşan, yüzde 16.5 pazar payı ile perakende sektörünün lideri olan Türkiye'de 415, yurtdışında ise 140 mağaza ile hizmet veren LC Waikiki, Ege Bölgesi'ndeki alımlarını katlayacak. Swisotel Büyük Efes Otel'de Denizli,
Manisa ve İzmir'den 100'e yakın firma temsilcisi ile LC Waikiki te-

Kemalpaşa
Belediye’sine
EGSD’den
destek
15 MART -15 MAYIS 2014

K

darik müdürleri gün boyu görüşmeler gerçekleştirirken, birçok
Egeli firma LC Waikiki ile iş bağlantısı gerçekleştirme fırsatı yakalamıştır.
Egeli tekstil ve konfeksiyonculara yeni bir pazar imkanları yaratılması hedeflenen EGSD & LC Waikiki ortaklığında gerçekleştirilen organizasyon başarıyla tamamlanmıştır.

emalpaşa Belediye Başkanlığı
tarafından İzmir’in Kemalpaşa
ilçesinde oturan 13 çiftin nikahları düzenlenen düğün töreni ile kıyıldı. Dernek üyelerimizin bağışladıkları

gelinlikler ile çiftler dünya evine girdi.
Belediye Başkanı Ege Giyim Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden’e teşekkür plaketi takdim
etti.
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LÖSEV'e EGSD
üyelerinden destek

E

ge Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD),
Türkiye'de 15 yıldır maddi güçlükler
içindeki binlerce lösemili ve kanserli
çocuğa ücretsiz tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren Lösemili Çocuklar
Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile örnek bir sosyal
sorumluluk projesine imza atmıştır. Zorlu tedavi
sürecinde en büyük zorluklara direnen lösemili
çocukların annelerinin el emeği ürünler ürettikleri LSVDükkan markalı ürünlerin kumaş ihtiyacı
için destek veren EGSD üyeleri, lösemili çocukların tedavisine bu yolla katkı sağlayacak. Derneğimiz üyeleri kalan kumaşlarını bu şekilde değerlendirerek, bu sayede önemli bir amaca da hizmet etmiş olacaklar.
LÖSEV bünyesinde www.lsvdukkan.com adresinden, LÖSEV’in tüm şubelerinden ve Türkiye’nin tüm illerinde açılan stantlardan, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa'da yer alan atölyelerde üretilen el emeği ürünleri alanlar çocukların tedavisine de destek oluyor. LSVDükkan ürünleri için ihtiyaç duyulan kumaşlar noktasında , EGSD üyeleri
de katkı sağlayarak , Lösemili çocukların tedavisine bir nebze olsa da kaynak sağlamak amacıyla ,
toplumsal sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktadırlar. Bu konudaki duyarlılık ne kadar artarsa, o kadar çok çocuğun yaşadığı sıkıntının çözümüne katkı sağlanacağına inanıyoruz.

Genç tasarımcıya destek

E

GSD önderliğinde , bu yıl 8. kez düzenlenen IF Wedding Gelinlik,Damatlık ve
Abiye Giyim Fuarı İzmir'de başarıyla
gerçekleştirilmiştir. Fuar kapsamında beşincisi organize edilen 'Beyaz Perde' temalı Gelinlik Tasarım Yarışmasında ikinci olan İbrahim Çakmak'ı
EGSD , 5 bin TL para ile ödüllendirdi. Ödülü, EGSD
dernek merkezinde düzenlenen törenle EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden ile Başkan
Yardımcıları Atınç Abay ile Onur Işık tarafından
takdim edildi.
Sektörümüzde katma değerin artması için firmaların kendi tasarımlarını, kolleksiyonlarını ve
markalarını oluşturmalarında tasarım çok önemli
bir yere sahiptir. Genç tasarımcıların sektöre kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen yarışma ile
Derneğimizin tasarımcılara vermekte olduğu destek devam edecektir.
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BEGOS - Buca Ege Giyim Organize
Sanayi Bölgesi’ne ilgi sürüyor

E

ge Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Buca Belediyesi
işbirliği ile 1996 yılında Türkiye'nin ilk tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi olarak hayata geçen Buca
Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi
(BEGOS) ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen yatırımcıların ilgi
odağı olmaya devam etmektedir. Halen 60 fabrikanın üretim yaptığı 5 bine
yakın kişinin istihdam edildiği bölgede, bu yılın sonunda üretim yapan fabrika sayısı 100'e çıkarken, çalışan sayısı
da 8 bini bulacaktır. 133 sanayi parselinin bulunduğu bölgenin 2016 yılına
kadar dolması hedeflenmektedir. Tekstil konfeksiyon ağırlıklı olmak üzere,
matbaa, gıda, mobilya ve ambalaj sektörlerinde de firmaların yatırım yaptığı
Bölge, İzmir'in merkezinde yer alması,
5 kata kadara inşaat iznine sahip olması avantajları ile ilgi görmektedir.

Yıl sonunda 100 fabrikada 8 bin
kişi çalışması hedeflenen Bölge’de 3
bölüm toplam 53.3 hektar toplam
alanda kurulmuştur. Begos Yönetim
Kurulu Başkanı Timur Yaykıran, Bölgede 250 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını, 25 adet fabrika binası inşaatı da
halen sürdüğünü, yıl sonuna kadar
yeni ruhsat verilecek firmalarla birlikte
40'a yakın firmanın daha üretime geçmesinin planlandığını belirtmiştir. Son
yıllarda Ege Bölgesi'ndeki en fazla rağbet gören organize sanayi bölgelerinden biri haline gelmiş olan BEGOS, hazır giyim sektörünün, emek yoğun bir
sektör olması nedeni ile bölgenin istihdam sorununa önemli katkı sağlamaktadır.
Bölgedeki hizmetler; konferans salonu , toplantı odaları, turs salonları,
çok amaçlı salon, fiberoptik altyapısı,
doğalgaz imkanı, beş katlı imar planı.
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Tekstil ve iplik sektörünün 2014’teki
buluşması gerçekleşti
TÜYAP FUARCILIK TARAFINDAN TEMSAD – TEKSTİL MAKİNE VE AKSESUAR SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DESTEĞİYLE DÜZENLENEN TEXPO EURASİA 2014, 31. TEKSTİL, DOKUMA, İPLİK, TERBİYE, ÖRGÜ, ÇORAP
MAKİNELERİ, YAN SANAYİLERİ VE KİMYASALLARI FUARI İLE EŞZAMANLI DÜZENLENEN 11. ULUSLARARASI İSTANBUL İPLİK FUARI, 36 ÜLKEDEN 552 FİRMA VE FİRMA TEMSİLCİLİĞİNİN KATILIMIYLA 26
MART’TA TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİNDE GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞA İMZA ATTI.

A

çılış töreninde
konuşma yapan
Tüyap Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Ünal,
TEMSAD Başkanı Adil Nalbant,
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Gülle, İstanbul Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Adnan Dalgakıran
fuarların gösterdiği başarı grafiğine ve ülkemiz tekstil
sektörünün gelişimine değindiler. Tükiye Moda ve Hazır
Giyim Fedearasyonu Başkanı
(TMHGF) Hüseyin Öztürk de
açılış töreninde bulundu.

Türk iplik sektörü, İstanbul İplik
Fuarı ile mevcut ihracatını
koruyarak, yeni pazarlara ve
yeni dağıtım kanallarına
ulaşma imkanına yakaladı.

Dünyanın dört bir yanından uzman ziyaretçileri
ağırladı

Tekstil sektörü ticari fırsatlar yaratan platform
Texpo Eurasia’da
Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nde tekstil endüstrisinin en
kapsamlı buluşma noktası ve
yeni ticari fırsatlar yaratan platformu Texpo Eurasia 2014, dokuma, iplik, terbiye, örgü, çorap üretim teknolojileri ve makineleri konularında son yeniliklerinin, yan sanayi ve tekstil
kimyasallarının bir arada sergilendiği en önemli ihtisas fuarı
olarak sektörün yeni yatırımlarına yön veriyor.
Texpo Eurasia 2014 26-29
Mart tarihleri arasında tekstil
dünyasının nabzını tutarak, ülkemizin ve dünyanın farklı
coğrafyalarından gelen tekstil
sektöründe lider firmaların yöneticileri, satın alma yetkilileri
için buluşma imkanı sağladı.
15 MART -15 MAYIS 2014

Enerji verimliliği yüksek, üretimde fire ve kayıp ürün miktarını minimum seviyelere çeken
en yeni teknolojiler sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Dünyanın en büyük İplik
Fuarı
11.Uluslararası İstanbul
İplik Fuarı, önemli bir başarıya
imza atarak dünyanın en
büyük ve kapsamlı iplik fuarı
konumuna gelmiştir. Uluslararası iplik sektörünün en

önemli ticari buluşması olan
İstanbul İplik Fuarı, dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen katılımcı ve ziyaretçileri bir araya
getirerek küresel iplik ticaretine yön veren satış ve
pazarlama platformu haline
gelmiştir. Bu seneki fuarda,
Türkiye’nin en önemli iplik üreticisi firmalarının yanı sıra, yurt
dışından gelen üretici firmalar
ve uluslararası iplik ticareti
yapan aracı firmalar yer aldı.
Üretimde Avrupa’da birinci,
dünyada ise ilk üçte yer alan

Türkiye’nin ve dünyanın
farklı bölgelerinden tekstil sektörü profesyonellerinin merakla beklediği fuarlar, yıl boyunca
yurtiçi ve yurtdışında yapılan
pazarlama çalışmaları sonucu,
Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hırvatistan,
Hindistan, Iran, Irak, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Yunanistan gibi ülkelerden gelen alım heyetleri ve
tekstil federasyonlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Ayrıca,
Denizli, Bursa, Çorlu, Çerkezköy, Adana, Afyon, Gaziantep,
Şanlıurfa, Kahramanmaraş,
başta olmak üzere yurtiçindeki
birçok tekstil bölgesinden de
alım gruplarını fuarı ziyaret
etti.
Tekstil makineleri ve iplik
sektörüne yön veren firmaların
son ürün ve yeniliklerinin sergilediği Texpo Eurasia 2014
ve 11.Uluslararası İstanbul İplik
Fuarları 26-29 Mart tarihlerinde, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece’de dünyanın farklı coğrafyalarından gelen tekstil sektörü profesyonellerini ağırladı.
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OTM 2014 Ortadogu Tekstil
Makineleri Fuarı 16-19 Ekim 2014
tarihleri arasında Gaziantep’te
GÜNEYDOGU ANADOLU’NUN MERKEZİ OLAN GAZİANTEP, DÜNYA TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜ AGIRLAMAYA HAZIRLANIYOR. OTM 2014 ORTADOGU TEKSTİL MAKİNELERİ FUARI, YERLİ VE YABANCI KATILIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR...

2

004 yılından bu yana, Türkiye’nin
ve bölgenin tek; dünyanın en
önemli tekstil makine fuarları
olan ITM Texpo Eurasia’yı organize eden Tüyap Tüm Fuarcılık ve Teknik Fuarcılık, bu
defa da tekstil yatırımlarının merkezi olan
Dogu ve Güney Dogu Anadolu’da yeni bir
bulusma için ortaklık yaptı. OTM 2014 Fuarı,
Tüyap Tüm Fuarcılık ve Teknik Fuarcılık ortaklıgı; Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası isbirligiyle düzenleniyor.
Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli teknoloji
üreticilerini, yatırımcılarla bulusturacak olan
OTM 2014 Ortadogu Tekstil Makineleri
Fuarı, 16-19 Ekim 2014 tarihlerinde, Gaziantep Ortadogu Fuar Merkezi’nde, yaklasık
30.000 m2 kapalı alanda, iki salonda yapılacak. Yerlesim ve satıs çalısmalarına baslanılan OTM 2014 Fuarı, özellikle son yıllarda
tesviklerle yatırımların arttıgı bölgede çok
önemli bir bulusma olacak.
Türkiye’de son yıllarda alınan siyasi ve
ekonomik kararlar, Dogu ve Güney Dogu
Anadolu bölgesini yatırım merkezi haline
getirdi. Uzun bir süredir Türkiye’nin en
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önemli tekstil sehirleri olan Adana, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaras’ın yanı sıra
Adıyaman, Diyarbakır, Osmaniye, Sanlıurfa,
Mardin, Malatya, Nigde gibi sehirlerde de
tekstil yatırımları yapılmaya baslandı. Bu
bölgenin merkezinde bulunan Gaziantep,
dünyanın en önemli tekstil ve Konfeksiyon
teknolojileri üreticisi firmalarını agırlamak
için ideal özelliklere sahiptir. Gaziantep, alt
yapısıyla ve konaklamasıyla yerli ve yabancı
katılımcılarla ziyaretçilere ev sahipligi yapmaya bölgedeki en uygun sehirdir. Ayrıca
yurt dışından ve yurt içinden her gün birçok
uçak seferi sayesinde kolay ulasılan bir sehirolması sebebiyle de bölgenin ekonomik
veticari merkezi haline gelmistir.
Dolayısıyla, Gaziantep’in tekstil sektörü
için anlam ve önemini bilen; ITM fuarlarının
basarısını saglayan Teknik Fuarcılık & Tüyap
ortaklıgına güvenen dünya tekstil teknoloji
üreticileri, OTM 2014 Fuarı’na katılım için
basvurulara basladı. Fuarın duyurusunun
hemen ardından gelen talepler ve geri dönüsler, bizlere OTM 2014 Fuarı’nın da çok
yogun ve basarılı geçeceginin isaretini sim-

diden veriyor... Özellikle iplik, dokuma,
örme ve terbiye teknolojileri üreticisi firmalar, bölgedeki yatırımlardan dolayı fuara yogun ilgi gösteriyorlar. Teknoloji üreticisi firmalar ön basvurularını yaparak yerlerini
ayırttılar. Ayrıca birçok ülkenin tekstil ve
konfeksiyon birlikleri de fuarda yer almak
için basvuruda bulundular. OTM 2014
Fuarı’na yurt dısından da yogun ilgi gösteriliyor.
Teknik Fuarcılık ve Tüyap olarak inanıyoruz ki, OTM Fuarları da ITM Fuarları gibi konusunda ve bölgesinde çok önemli bir
dünya markası haline gelecektir. Fuarın simdiden gördügü yogun ilgi de bunun en
önemli isaretlerinden birisidir… Sektörümüzden gelen yogun ilgi ve alakaya çok tesekkür ederiz…

Fuarda Sergilenecek
Teknolojiler
• Pamuk ve Elyaf Hazırlama Makineleri,
• Iplik Hazırlama Makineleri ve Aksesuarları,
• Iplik Büküm Makineleri,
• Nonwoven Teknolojileri,
• Dokuma Hazırlık Makineleri,
• Dokuma Makineleri,
• Halı ve Tafting Makineleri,
• Düz ve Yuvarlak Örgü Makineleri,
• Boya –Baskı – Digital Baskı - Terbiye
Makineleri,
• Tekstil Kimyasalları,
• Laboratuvar Cihazları ve Kalite Kontrol
Sistemleri,
• Nakıs ve Kapitone Makineleri,
• Konfeksiyon Makineleri,
• CAD- CAM- CIM Uygulama ve Otomasyon
Sistemleri,
• Makine Yedek Parça ve Aksesuarları yer
alacak.
TMHGF ADRES

SEKTÖRDEN | FUARLAR

TRİKONFEX Triko, Triko İpliği,
Konfeksiyon ve Yan Sanayi Fuarı
7-10 Mayıs’ta Gaziantep’te
TRİKONFEX 3. TRİKO, TRİKO İPLİĞİ, KONFEKSİYON VE TEKNOLOJİLERİ FUARI AKORT FUARCILIK
TARAFINDAN, GAZİANTEP SANAYİ ODASI İŞBİRLİĞİ, TRİKOTAJCILAR ODASI VE KOSGEB DESTEĞİ
İLE 07-10 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA GAZİANTEP ORTADOĞU FUAR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE DE DESTEKLENECEK FUAR, TÜRK TRİKO SEKTÖRÜNÜN İLK KEZ TEK BAŞINA KENDİNİ GÖSTERDİĞİ VE GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDUĞU TEK FUAR
OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR.

M

arkalaşma sürecinde hızla
ilerleyen ve ihracatın
lokomotifi tekstilin alt kolu
olan trikotaj sektörünün ilk ve tek fuarı olan
TRİKONFEX Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon
ve Teknolojileri Fuarı hem satış hem de
tanıtım açısından katılımcılarına ve
ziyaretçilerine çok önemli fırsatlar sunuyor.
Bu fuarda, Türk Triko üretici ve
15 MART -15 MAYIS 2014

ihracatçılarının pazar payını artırması,
kaliteli Türk malı ve marka imajının ön plana
çıkarılması hedefleniyor.
Gaziantep trikoda son dönemde
gerçekleşen yatırımlar sayesinde ikinci
büyük üretim merkezi haline gelmiştir. Son
yıllarda Fransa, Rusya, ABD dahil olmak
üzere bütün dünyaya ihracat yapan
Gaziantep triko örgü firmaları artık kendi

markalarını oluşturarak kalite ve moda
yaratma sürecine girmiştir.
İlerleyen yıllarda sektörün en kapsamlı
ve etkili buluşması noktalarından birisi
haline geline gelmesi beklenen TRİKONFEX,
özellikle Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan
gibi büyük pazarlarda Türk Malının tanıtımı
için yeni pazar arayışları içinde bulunan
üreticilere cazip fırsatlar sunacaktır.
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Pamukkale Üniversitesi
Denizli TBMYO Tasarım Bölümü
Moda Tasarım Programı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ TBMYO TASARIM BÖLÜMÜ MODA TASARIM PROGRAMI
HEM NORMAL HEM DE İKİNCİ ÖĞRETİMDE HER YIL KAYDOLAN 40’AR KİŞİLİK ÖĞRENCİ KAPASİTESİ İLE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR.

Doç. Dr. Muhammet Akaydın
Pamukkale Üniversitesi,
Denizli Teknik Bilimler MYO
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1

987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak Elektrik ve
Tekstil programlarıyla birlikte
faaliyete geçen Denizli Meslek Yüksekokuluna, 1992 yılında Makine,
Moda-Konfeksiyon, Turizm ve Otelcilik
İşletmesi programları da ilave edilmiştir.
2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı başından
itibaren İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi)
kapsamında mevcut bölüm ve alt programlarını yeniden düzenlenmiştir.
Bunlardan biride TASARIM BÖLÜMÜ
ve bu bölüme bağlı olarak oluşturulan
MODA TASARIM Programıdır. Moda Tasa-

rım Programı hem normal hem de ikinci
öğretimde her yıl kaydolan 40’ar kişilik
öğrenci kapasitesi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sektörün rekabet gücü kazanmasında, markalaşma ve modaya
yönelik giysi üretebilmesinde
moda tasarımcıya duyulan ihtiyaç
Giyim sektörümüzün iç ve dış pazarda
başarısını sürdürebilmesi, kendi markalarını oluşturabilmesi ve rekabet gücü
kazanabilmesi, tasarımlarında farklılık
yaratmasına ve kendi modasını oluşturarak
moda tasarım arenasında rekabet edebilTMHGF ADRES
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mesine bağlıdır. Sektörün küresel ekonomide rekabet gücü kazanmasında,
markalaşmasında ve modaya yönelik giysi
üretebilmesinde;
• Sentez, eleştirel düşünme ve problem
çözme becerilerine sahip,
• Pazarın hızla değişen gereksinimlerine
cevap verebilen,
• Tekniğin mantıklı çerçevesi ve sanatın
estetik boyutu arasında yaratıcılığı ile
ilişki kurarak ürün geliştirebilen,
• Yeni ve güncel teknolojileri kullanabilen,
• Tasarım sürecini organize edebilecek
moda tasarımcılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Alanında uzman, ulusal ve
uluslararası düzeyde akademik
başarını kanıtlamış öğretim
elamanları
Yükseköğretim düzeyinde ihtiyaç
duyulan moda tasarımcılarının yetiştirilebilmesi ise; planlama, uygulama ve
değerlendirme açısından eğitim-öğretim
sürecinin gereklerini yerine getirebilecek
alanında uzmanlaşmış akademik kadro ile
mümkündür. Denizli Teknik Bilimler MYO,
Moda Tasarımı Programında 1 adet Doçent
ve konusunda uzman 7 Öğretim Görevlisi
görev yapmaktadır. Bütün öğretim
elemanları, moda tasarımı, hazır giyim ve
kişiye özel tasarım konularında uzmanlaş-
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mış olup, bu konularda ulusal ve uluslararası boyutta çok sayıda akademik yayın,
proje ve sergi çalışmaları yapmışlardır.
Gelişen teknolojilerin yaygın olarak
kullanımı her alanda olduğu gibi, Tekstil ve
Hazır Giyim sektöründe de yapılan uygulamaların kalitesini yükseltmekte, zaman
kullanımı ve performansta da verimliliği
artırmaktadır. Giyim endüstrisi için tasarımcı yetiştirecek olan Moda Tasarımı
Programının yürütüldüğü bölümümüzde
bilgisayar destekli moda ve kalıp tasarımı
uygulamalarının gerçekleştirilmesine olanak veren 40 öğrencinin aynı anda eğitim

Giyim endüstrisi için tasarımcı
yetiştirecek olan Moda Tasarımı Programının yürütüldüğü
bölümümüzde bilgisayar destekli moda ve kalıp tasarımı
uygulamalarının gerçekleştirilmesine olanak veren 40 öğrencinin aynı anda eğitim alabileceği bilgisayar laboratuvarı
bulunmaktadır. “
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alabileceği bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda bulunan Ned
Graphics ve Assyst lisanslı yazılım programları ile tekstil alanında dokuma, örme,
baskı desenlerinin tasarlanması ve hazırlanması, model uygulama, kalıp hazırlama,
serileme, pastal planı oluşturma, yapılan
tasarımları 3D modelleme gibi temel giysi
ve kalıp tasarımı uygulamaları da bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Konfeksiyon
üretim atölyesinde giysi üretimi için
gerekli olan üretim ortamı teknolojileri ve
makineleri kullanılarak, uygulamalı üretim
becerisine sahip, endüstrinin ihtiyaç duyduğu tasarım ve üretimde teknolojiyi etkin
kullanma yeterliliğine sahip nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.

Mezun Öğrencilerimizin İstihdam
alanları nelerdir?
Türkiye hazır giyim sektörünün ekonomik yapısı incelendiğinde, bu endüstride
faaliyet gösteren işletmelerin oldukça fazla
olduğu görülmektedir. Hazır giyim üretimi
birbiri ile bağlantılı bir dizi süreci kapsamaktadır. Bu süreçler içerisinde farklı
alanlarda uzmanlığa sahip işgücü gereksinimlerine ihtiyaç vardır. Moda Tasarımı
Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz
işletmenin süreçleri içerisinde kalıp, kesim,
dikim, ütü bölümlerinin gereklilikleri ve
işleyişi konusunda donanıma sahip moda
tasarımcısı olarak çalışmaktadırlar. Dünya
ekonomisinde yaşanan değişiklikler doğrultusunda işletmeler üst düzey bilgi ve
becerilerle donatılmış elemanlara ihtiyaç
duymaktadır. Sektör nitelikli ve eğitimli
çalışan yapısı oluşturmaya yönelik girişimlerde bulunmakta ve bu doğrultuda
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Giyim sektörümüzün iç ve
dış pazarda başarısını sürdürebilmesi, kendi markalarını oluşturabilmesi ve
rekabet gücü kazanabilmesi, tasarımlarında farklılık yaratmasına ve kendi
modasını oluşturarak
moda tasarım arenasında
rekabet edebilmesine
bağlıdır.

üniversitelerle işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Sektöre yönelik yetişecek öğrenciler,
hazır giyim işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda stilist, modelist (kalıpçı), üretim
ve planlama sorumlusu olarak çalışabilmektedirler.
Son yıllarda çalışan iş gücünün artması, giyim ürünlerinden beklentileri de
artırmıştır. Başkaları ile aynı model, renk ve
desende giysiler giymek istemeyen bireyler giysilerinde kendi tarzlarını, kişiliklerini
yansıtmayı istemektedirler. Ayrıca insanların beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak
değişen vücut yapılarına uygun giysiler
bulamamaları, hazır giyim ürünlerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamaması gibi
nedenlerle bireysel giyim üretiminin yapıldığı giysi tasarımlarının önemi artırmaya
başlamıştır. Hazır giyim sektöründe kişiye
özgü üretim yapan markaların bünyesinde
ve moda evlerinde uzman olarak istihdam
edilmek üzere donanımlı moda tasarımcılarına ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.
Moda Tasarım Programından mezun olan
öğrencilerimiz sektörün kişiye özgü tasarım birimlerinde veya kendilerine ait butik
işletmelerde çalışabilmektedirler.

Moda Tasarım Programına kayıt
yaptırabilme koşulları nedir?
Moda Tasarım programına girebilmek
için en az lise veya dengi okul mezunu
olmak ve Yükseköğretime Geçiş
Sınavı’ndan (YGS) ve Lisans Yerleştirme
Sınavından (LYS) yeterli puanı almak
gerekmektedir. Sınavsız Geçişle yerleşebilecek lise alanları: Deri konfeksiyon,
deri-hazır giyim, erkek terziliği, ev ve giyim
aksesuarları, hazır giyim, kadın terziliği,
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konfeksiyon, moda (giysi) tasarım, moda
resmi, moda tasarım, örme hazır giyim vb.
bölümlerinden herhangi birisini iyi dereceyle bitirmiş olma koşulu aranır. Böylece
lise bitirme puanlarının yükseklik derecesine göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Moda Tasarım Programda
okutulan dersler nelerdir?
Öğrencilerimize ilk yarıyıldan başlamak
üzere programımızın temel eğitimini vermeyi amaçlayan Desen, Temel Sanat
Eğitimi gibi eskiz ve stil çizimi yapabilme
derslerinin yanı sıra, Mesleki Teknik Çizim,
Renk ve Biçim Bilgisi, Moda Resmi ve İllüstrasyonu gibi uygulama ağırlıklı dersler de
verilmektedir. Söz konusu dersler ile
öğrencilere bakma, bakarken görme,
doğru gözlem yapabilme, algılama, biçim
ve düzen araştırmasına yönelebilme yeteneklerinin kazandırılması
amaçlanmaktadır. Diğer bir deyişle öğrencilerimize kendi alanlarında işlev
kazandırırken entelektüel algılama ile birlikte konusuna hâkim yeni bakış açıları
keşfetmesi hedeflenerek, buna bağlı olarak da farklı teknikler (boyama teknikleri,
dikiş teknikleri vb.) kullandırılarak, bu özelliklerini ortaya çıkarmasına yardımcı
olunmaya çalışılmaktadır.
Öğrencilerimize, ilk yılda edindiği bilgiler ışığında, ikinci yılda Moda Tasarımı,
Giysi Üretimi, Moda ve Giysi Tarihi, Moda
eğilimleri, Moda Aksesuarı Tasarımı, Drapaj Teknikleri, Kalıp Hazırlama, Bilgisayar
Destekli Kalıp Hazırlama, Bilgisayar Destekli Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda
Fotoğrafçılığı gibi yine uygulama ağırlıklı
olan ana derslerinin alt yapısını oluşturacak şekilde eğitim verilmektedir.

Mezun olan öğrencilerimiz hangi
ibare ile anılır?
Moda Tasarımı Programını bitiren
öğrencilerimiz “Pamukkale Üniversitesi
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tasarım Bölümü - Moda Tasarımı
Programı”ndan mezun olmuştur” ibaresi
ile anılırlar. Ancak öğrencilerimizin eğitim
gördükleri bölümden mezun olduktan
sonra öncelikle işin mutfağından başlayarak uzun bir süre tekstil ve konfeksiyon
sektörünün farklı departmanlarında tecrübe kazanmaları gerekir. Kişisel
15 MART -15 MAYIS 2014

yeteneklerin geliştirilmesiyle birlikte, eğitim ve piyasa tecrübelerinin devamı da
esastır.

Mezun olan öğrenciler DGS ile
başka hangi lisans programlarına
yerleşebilirler?
Mezunlarımızın sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi

Son yıllarda çalışan iş
gücünün artması, giyim
ürünlerinden beklentileri de artırmıştır.”
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Doç. Dr. Muhammet Akaydın
Pamukkale Üniversitesi,
Denizli Teknik Bilimler MYO
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3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek
olarak DGS sınavında başarılı oldukları
takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans
programına devam etme imkânları da
bulunmaktadır. Programımızdan mezun
olan öğrenciler, ÖSYM’nin yayınlamış
olduğu DGS kitapçığına göre, dört yıllık
fakültelerin ilgili bölümlerine DGS sınavı
(Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapabilirler.

Tasarımcıda kostüm ve moda tarihi,
konsept ve stil ve renk bilgisi, estetik anlayışı, branşına yönelik teknik bilgi, malzeme
bilgisi, dijital teknoloji ile ve bu alana
yönelik grafik bilgisi, moda aksesuarı, saç
tasarımı ve makyaj bilgisi ve yeteneği
olmalıdır. Planlama, organizasyon ve koordinasyon ile birlikte pazarlama
yeteneğinin de gelişmiş olması gerekir.

İyi bir modacıda bulunması
gereken özellikler nelerdir?

Moda Tasarımı Programı
öğrencilerinden beklentiler
nelerdir?

İyi bir moda tasarımcısı; zamanını
verimli kullanabilme yetisine sahip, hayal
gücünün sınırsızlığı yanında enerjik,
kararlı, iş yapabilme zekâsı ile birlikte
becerikli ve pratik olabilmelidir. Moda
Tasarımcısı’nın özünde araştırma, dünya
moda trendlerini ve moda fuarlarını takip
edebilme, öğrenmeye açık olabilme, veri
toplama, arşivleme, sağlam bir desen
çizimi ile birlikte, elle ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak çizim yapabilme
yeteneği olmalıdır.

Hedeflerini iyi belirleyip kararlı ve istikrarlı bir şekilde o yolda ilerlemeleri,
zamanlarını ve genç olmalarının verdiği
avantajı sağlıklarını da korumayı ihmal
etmeden olumlu yönde kullanmaları
gerekmektedir. Bölümümüzden mezun
olan öğrencilerimizi hızlı bir tempo içerisinde, mesleki rekabetin olduğu bir
çalışma hayatı beklemektedir. Böyle bir
çalışma hayatında fark yaratabilen kazanmaktadır.
TMHGF ADRES

KÜLTÜR-SANAT | SERGİ

“Uzak Komşu Yakın Anılar
Türkiye-Polonya İlişkilerinin 600
Yılı” Sakıp Sabancı Müzesi’nde…
S.Ü. SAKIP SABANCI MÜZESİ, TÜRKİYE İLE POLONYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 600. YILI KAPSAMINDA, 7 MART – 15 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA “UZAK KOMŞU YAKIN ANILAR: TÜRKİYE - POLONYA İLİŞKİLERİNİN 600 YILI” İSİMLİ SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

S

erginin ilk bölümündeki tarihi akış;
Kral Ladislaus Jagiello ile Sultan I.
Mehmed’in portreleri, Bursa ve Krakow manzaraları, siyasi ve diplomatik belgeler,
ticaret anlaşmaları, elyazmaları, kumaş ve çini
örnekleriyle temsil ediliyor. İki ülkenin hükümdarlarının ve ailelerinin portreleri, kişisel eşyaları, tarihi olaylara sahne olan mekân ve şehirler, belge ve gravürler aracılığıyla tarihi akışta
yerini alıyor.
Küçük sınır çatışmaları dışında barış içinde geçen, sorunların savaşla
değil, iki tarafın diplomatik çabalarıyla
çözüldüğü 15 ve 16. yüzyılın ardından; 17. yüzyılda Avrupa siyasetinde
değişen güç dengeleri ve ittifaklar,
Habsburg Hanedanı’nın Doğu Avrupa
siyaseti, Osmanlı İmparatorluğu ile
Polonya Krallığını karşı karşıya getirir.
Bunun en çarpıcı aşaması ise 2. Viyana
Kuşatması sırasında 1683’te yaşanır.

Serginin en zengin malzeme sunan bölümünü ise 1683’te cereyan eden 2. Viyana
Kuşatması ve dönemle ilgili eserler oluşturuyor. Kuşatmaya giden aşamalar, kuşatmadan geriye kalan Osmanlı eserleri, çadır ve
silahlar; sadece Osmanlı ve Polonya’nın değil, aynı zamanda Avrupa tarihinin de bir
dönüm noktası olarak sahneleniyor.
Serginin son bölümü, Osmanlı İmparatorluğu ve Polonya Krallığı’nda 1683 sonrası

17. yüzyılda ilişkiler
yoğunlaşıyor
Osmanlı-Polonya ilişkilerinin yoğunlaştığı 17. yüzyılda, İstanbul ve Varşova’nın politik, kültürel ve sanatsal ortamı,
sergide ayrıntılarıyla sunuluyor. Osmanlı
sultanları ve ailelerinin döneme etkileri; sultanların, vezir-i azamların, saraylı ağaların ve
hanım sultanların portreleri; Sultan I. Ahmed’in yaptırdığı, İstanbul’un siluetini etkileyen Sultan Ahmed ve Hatice Turhan Sultan’ın Eminönü’nde yaptırdığı Valide Sultan
külliyeleri gibi mimari eserlerin inşa hikâyeleri; Krakov ve Varşova’daki siyasi ve sosyal
ortam, kişisel eşyalar, kıyafetler, mektuplar,
saray kütüphanelerinden kitaplar, gravür ve
tablolara yansıyan şehir ve bina görüntüleri
sergide yer alıyor.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun Polonya’nın
paylaşımını ve devlet olarak haritadan silinmesini kabul etmemesi, Osmanlı saray protokolünde yabancı büyükelçilerin yanı sıra
Lehistan elçisinin yerinin titizlikle saklı tutuluşu, bu dönemde iki ülke arasındaki ilişkileri özetliyor. Bu tarihi dönem; belgeler, haritalar, tablolar ve dönemin önemli şahsiyetlerinin kişisel eşyaları; ticaret ise kimi ithal
edilen kimi de Osmanlı tarzında üretilen
eserler ve basılı malzemeyle canlandırılıyor. Sultan Abdülaziz döneminde
Osmanlı sarayına davet edilen ünlü
Polonyalı ressam ve müzisyenlerin saray hayatındaki yerleri, serginin önemli
bir bölümünü işgal ediyor. Avrupa’da
Doğu merakının hâkim olduğu 19.
yüzyılda devam eden ticaret, Polonyalı
gezgin ve görevlilerin yanlarında götürdüğü Osmanlı üretimi kumaşlar ve
silahlar aracılığıyla sunuluyor.

Çok büyük arşiv çalışması
dönemde yaşanan tarihi gelişmelere adanıyor. Polonya’nın, 2. Viyana Kuşatması ertesinde, 18. yüzyılın sonlarında (1795) Prusya,
Avusturya ve Rusya tarafından paylaşımı;
bu paylaşıma tepki gösterip isyan eden Polonyalı vatanseverlerden oluşan gruplarla
soylu komutanların emrindeki askerlerin 19.
yüzyılda Osmanlı topraklarına sığınmaları,
bazılarının Osmanlı devletindeki önemli reform hareketlerinde üstlendikleri belirleyici
rol, Kırım Savaşı sırasında Sadık Paşa (Michał
Czaykowski) komutasındaki Lehistan taburunun Osmanlı kuvvetleriyle birlikte savaşa
katılması, serginin farklı bir bölümünde yer
alıyor.

Polonya ve Türkiye Cumhuriyetleri
Cumhurbaşkanlarının yüksek himayelerinde, Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları tarafından desteklenen sergide; Polonya’nın
müze, kütüphane, arşiv, manastır ve kilise
koleksiyonlarından eserler yer alıyor. İşbirliği yapılan Polonyalı kurumlar arasında; Varşova Ulusal Müzesi, Krakov Ulusal Müzesi,
Wawel Kraliyet Şatosu, Polonya Askeri Müzesi, Jagellon Üniversite Müzesi, Lancut Şatosu Müzesi, Varşova Eski Belgeler Arşivi,
Varşova Başpiskoposluk Müzesi ve Varşova
Ulusal Kütüphanesi bulunuyor.
Türkiye koleksiyonlarından ise Topkapı
Sarayı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi
ve Sadberk Hanım Müzesi ve Sakıp Sabancı
Müzesi’nden seçilen eserler sergileniyor.
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E-Tebligatın olmazsa olmazı
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ E-BELGENİN ELEKTRONİK ORTAMDA YASAL GEÇERLİ VE
GÜVENLİ ŞEKİLDE OLUŞTURULMASI, GÖNDERİLMESİ, ALINMASI, PAYLAŞILMASI VE SAKLANMASINA YÖNELİK TÜM HİZMETLERİN YETKİLİ HİZMET SAĞLAYICI TARAFINDAN YAPILMASINI
KAPSAMAKTADIR.

A

Nesrin Gökpınar
TÜRKKEP Başvuru
Merkezi-İstanbul
Kalsedon Danışmanlık
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ynı zamanda KEP,
iletilen içeriğin gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlandığı, göndericinin
ve alıcının kesin olarak bilindiği,
iletişim sürecinin üretilen delillerin ve sistemlerin günlük kayıtlarının senet hükmünde
kesin delil sayıldığı, güvenilir ve
yasal olarak geçerli bir iletişim
yoludur. KEP, 19 Ocak 2011 tarihinde Tebligat Kanunu’nda ve
14 Şubat 2011 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle hayatımıza girmiştir.
KEP ile her türlü yazışma yasal

geçerli ve güvenli olarak yapılabilmekte; bireysel ya da kurumsal KEP sahipleri, bildirim,
tebligat, ihtar, ihbar, teklif, sipariş, fatura, sözleşme, dilekçe,
başvuru ve benzeri e-belge
paylaşımlarını gerçekleştirebilmektedir.

KEP, dünyanın gelişmiş
ülkelerinde uzun yıllardır kullanılıyor
Elektronik ortamda yasal
geçerliliği olan, güvenilir, inkâr
edilemez bir e-belge ve yasal
bildirim aracı olarak kullanılan

KEP sistemi, ABD’de 10 yıldır,
Fransa ve İtalya’da 6 yıldır, Almanya, Belçika ve İspanya’da
son birkaç yıldır milyonlarca
kurum ve birey tarafından kullanılmaktadır.

Ekonomik avantajları
Dünyadaki uygulamalara
bakıldığında, KEP sisteminin
kağıt masraflarından en az
yüzde 50, gönderi masraflarından yüzde 80 ve arşiv masraflarından ise yüzde 90’dan fazla
tasarruf sağladığı değerlendirilmektedir.
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Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF), TÜRKKEP ile bu yılın başında işbirliği
protokolü imzalayarak üyelerine e-dönüşüm sürecinde büyük avantaj sağladı.

Bir kişinin tüm yıl boyunca
kullandığı kâğıt miktarı hesap
edildiğinde ortalama 1 ağacın
kesilmesine neden olmaktadır.
Çevre Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’de yazışmaların elektronik
ortamda yapılmasıyla yılda 2
milyon 500 bin yetişmiş ağacın
kesilmekten kurtulacağını bildirmişlerdir.

19 Ocak 2013 tarihinden
itibaren e-Tebligat
Yönetmeliği ile anonim,
limited ve sermayesi
paylara bölünmüş
komandit şirketlere
tebligatların e-Tebligat
ile yapılması zorunlu
hale getirilmiştir
E-Tebligat uygulaması Tebligat Kanunu’na eklenen 7/a
maddesi kapsamında 19 Ocak
2013 tarihinden itibaren e-Tebligat Yönetmeliği ile anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlere
tebligatların e-Tebligat ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu yapıdaki kurumların en az
bir KEP hesabı alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK), Türk Patent Enstitüsü
(TPE), Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK) gibi birçok
15 MART -15 MAYIS 2014

kurum tebligatlarını KEP ile
yapmaya başlamıştır. E-Tebligat
alma zorunluluğu bulunan kurumlar, KEP adresi edinerek bu
uygulamanın hem kullanımının
kolaylığı ve iş süreçlerini hızlandırması hem de ekonomik olması dolayısıyla tüm süreçlere
düzen ve tasarruf kazandırmaktadır.
UYAP sisteminden tüzel kişilere gönderilen tebligat sayısı
yıllık 7,5 milyon adettir. UYAP
sisteminden gerçek kişilere
gönderilen tebligat sayısı ise yıllık yaklaşık 25 milyon adettir.
Buna göre, toplam rakam yıllık
32,5 milyon adet tebligata ulaşmaktadır. Birim tebligat maliyetinin 14 TL olduğu ve KEP
kullanımıyla tasarrufun 13 TL
olacağı varsayılırsa, toplam yıllık
tebligat tasarrufu, 400 milyon
TL’ye varacaktır.

Tebligatların
elektronik ortamda
yapılmasıyla yılda 40
bine yakın ağacın
kesilmesinin önüne
geçilecek
Her bir tebligat ve yazışmanın ortalama 5 sayfa 40-50
gram olduğu varsayılırsa, tebligatların elektronik ortamda yapılmasıyla yılda 40 bine yakın

ağacın kesilmesinin önüne
geçileceği değerlendirilmektedir.

TÜRKKEP, e-dönüşüm
ve e-devlet çalışmalarının tümünde çözüm ortağı olarak Federasyon
üyelerinin yanında
yer alacak
Ülkemizdeki e-dönüşüm ve
e-devlet çalışmaları özellikle
son yıllarda önemli ölçüde hız
ve yaygınlık kazanmıştır. Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP), Elektronik İmza (e-İmza), Elektronik Fatura (e-Fatura), Elektronik
Tebligat (e-Tebligat) ve Elektronik Defter (e-Defter) uygulamaları bu dönüşüm sürecinin
önemli uygulamalarıdır. Elektronik İmza (e-İmza), KEP ve
Elektronik Arşiv (e-Arşiv), e-dönüşümün, e-devlet ve e-iş uygulamalarının temel
bileşenleridir.
TÜRKKEP, KEP, E-İmza, e-Fatura, e-Defter, e-Mutabakat ve
e-Arşiv hizmetlerinin hepsini bir
arada sunan ilk ve tek güven
kurumudur. TÜRKKEP, bu e-hizmetlerin tamamını kurumsal ve
bireysel müşterilerine hızlı, kaliteli, güvenilir şekilde ülke genelinde yaygın hizmet ağı
sağlamaktadır.

Ülkemizdeki
e-dönüşüm ve
e-devlet çalışmaları
özellikle son yıllarda
önemli ölçüde hız ve
yaygınlık kazanmıştır. Kayıtlı
Elektronik Posta
(KEP), Elektronik
İmza (e-İmza),
Elektronik Fatura
(e-Fatura), Elektronik
Tebligat (e-Tebligat)
ve Elektronik Defter
(e-Defter) uygulamaları bu dönüşüm
sürecinin önemli
uygulamalarıdır.
Elektronik İmza
(e-İmza), KEP ve
Elektronik Arşiv
(e-Arşiv),
e-dönüşümün,
e-devlet ve e-iş
uygulamalarının
temel bileşenleridir”
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20.06.2012 Tarihli 6331 Sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
gereğince işverene getirilen
yükümlülükler - Kısım 3
YAZI DİZİMİZİN ÜÇÜNCÜ VE SON KISMINI İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVAMINA, İŞYERİNDE ASILMASI VE BULUNDURULMASI GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞARETLERE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜNE,
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNDE İŞVERENLERDEN İSTENEBİLECEK BELGELERE Kİ,
BUNLAR AYNI ZAMANDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKLİ BELGELERDİR VE SON OLARAK DA İŞÇİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEHLİKESİ OLMASI HALİNDE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DEĞİNECEĞİZ.

9. ONAYLI DEFTER BULUNDURMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de İş Sağlığı Güvenliği ve Hiz-

Dr. jur. Mehmet Köksal 1
mkoksal@koksal.av.tr

metleri Yönetmeliği’ne göre
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/20
12/12/20121229-11.htm adresinden ulaşabilirsiniz), iş güvenliği uzmanı, görevlendi-

rildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin
tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede
belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri
hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. Bu defter işverenlerin gerekli tedbirleri aldıkları ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından gerekenleri yaptıklarına dair delil
niteliğinde olduğundan çok önemlidir.
Onaylı defter tutulması yükümlülüğü işyeri
tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerleri için geçerlidir!
Onaylı defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri,
Genel Müdürlük veya noterce her sayfası
mühürlenmek suretiyle onaylanır.
Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren
tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır.
Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler
işverene tebliğ edilmiş sayılır.
Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer
suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi tarafından saklanır.
Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.

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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Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek
zorundadır.

Uyarı İşaretleri:

Yangınla mücadele işaretleri:

10. SAĞLIK VE GÜVENLİK
İŞARETLERİ
11 Eylül 2013 tarih 28762 sayılı Resmi
Gazete ’de yayımlananarak yürülüğe giren
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği,
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/201
3/09/20130911-6.htm adresinden ulaşılabilir) işverene, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen
risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı
veya toplu korumaya yönelik teknikler veya
işin organizasyonunda kullanılan önlem,
yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini
bulundurma ve uygun yerlerde kullanma
yükümlülüğü getirmiştir.
İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16 ncı maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, işyerinde kullanılan
sağlık ve güvenlik işaretleri hakkında çalışanları veya temsilcilerini bilgilendirir.
İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin hükümleri saklı kalmak şartıyla, işaretlerin anlamları
ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri hakkında, çalışanların eğitim almasını
sağlar.
Sağlık ve güvenlik işaretleri şunlardır:

Yasaklayıcı İşaretler:

10. SAĞLIK VE GÜVENLİK
İŞARETLERİ

Uyarı İşaretleri:

1. Risk Değerlendirmesi,
2. Acil Durum Planı,
3. Çalışan Temsilcisi,
4. İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi
Sözleşmeleri,
5. Kimyasallara ait malzeme bilgi güvenlik
formu,
6. İSG yıllık çalışma planı,
7. İSG yıllık değerlendirme raporu,
8. Onaylı Defter,
9. İSG kurul defteri ve toplantı tutanakları,
10. Alt işverenlerin iş güvenliği uzmanı ve
iş yeri hekimi ile ilgili belgeler,
11. Alt işverenlerin kurul defterleri ve
toplantı tutanakları,
12. Yıllık eğitim programı
13. Çalışanların İSG eğitim belgeleri/meslek
eğitim belgeleri
14. Çalışanların sağlık raporları,
15. Kaldırma araçları, basınçlı kaplar, elektrik
tesisatı v.b kontrol belgeleri,
16. Operatör belgeleri,
17. Ortam havasında gaz, buhar,
toz ölçümü,
18. Patlamadan korunma dokümanı,
19. Çalışanların kulak odiyagramları,
20. İlk yardım kursu görmüş çalışanların
ilgili belgeleri,
21. Kişisel koruyucu araçların verildiğine
dair belgeler,
22. SGK hizmet listesi,
23. Kapasite raporu,
24. İmza sirküleri ve vekâletname.

12. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE
AYKIRILIKTA MÜEYYİDE OLARAK
İŞİN DURDURULMASI (Mad.23)
Aşağıdaki hallerde işin durdurulmasına
karar verilir:
a) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma
yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu teh15 MART -15 MAYIS 2014
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like giderilinceye kadar, hayati tehlikenin
niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde
veya tamamında iş durdurulur.
b) Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya
büyük endüstriyel kazaların olabileceği
işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.
İSG bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak,
tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde
işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak
tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi,
heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.
İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bir
gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat
içinde yerine getirilir.
Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin
durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir.
İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygu-
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lanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara
bağlar. Mahkeme kararı kesindir.
İşverenin işin durdurulmasını gerektiren
hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin
talebi sonuçlandırılır.
İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle
veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak
üzere meslek veya durumlarına göre başka
bir iş vermekle yükümlüdür.
Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi
için tavsiyelerde bulunmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulacaktır.
Verilen durdurma kararına uymama
veya belirtilen şartları yerine getirmeden işi
devam ettiren işverene fiil başka bir suç
oluştursa dahi 10.000,00 TL idari para cezası

13. ÇALIŞANLARIN HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki
talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve
hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
Çalışanların, işveren tarafından verilen
eğitim ve talimatlar doğrultusunda,

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç,
tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi
olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu
donanımı doğru kullanmak ve korumak,
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde
bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya
çalışan temsilcisine derhal haber vermek,
ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği
yapmak,
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak yükümlülükleri bulunmaktadır.

İşçinin Çalışmaktan
Kaçınma Hakkı
İşçi, iş sağlığı ve güvenliğ açısından ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaşması halinde bu durumu kurula/işverene bildirmekle
yükümlüdür. Bu halde; işveren tarafından
gerekli tedbirler alınıncaya kadar, işçi çalışmaktan kaçınabilir. İşçi bu halde dahi işçilik
alacaklarını hak etmeye devam eder.
İşçi tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda iş yerinden uzaklaşabilir.
Gerekli tedbirler yine de alınmaz ise, işçi
iş akdini feshedebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşarı'nın
başkanlığında kurulan
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, ülke genelinde
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin
belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmaktadır”
TMHGF ADRES
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Yazılım ve Donanımda Akbarkod Farkı
2011 yılında kurulan Akbarkod Etiket San. ve Tic. Ltd. Şti. barkod sistemlerinde yazılım, donanım, sarf malzemeleri
ve teknik servis olarak 4 bölümde hizmet veriyor. Kuruluşundan bu güne sürekli büyüyen ve gelişen Akbarkod, başta
tekstil sektörü olmak üzere tüm sektörlere hizmet veriyor.

BU BİR REKLAMDIR

Akbarkod Etiket San. ve Tic. Ltd. Şti.
olarak İstanbul’un tekstil merkezlerinden
Merter’de faaliyet göstermekteyiz. İstanbul
başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerine
barkod sistemlerinde yazılım, donanım, sarf malzemeleri ve
teknik servis olarak 4 bölümde hizmet vermekteyiz.
Akbarkod; Yazılım alanında sektör ayrımı olmadan danışmanlık hizmeti sağlayarak firmaların yazılımsal ve muhasebesel problemlerine Ana bayisi (bdm) olduğu Bay-t yazılım
ile çözüyoruz. Donanımsal olarak barkodlu ürüne ihtiyaç
duyan firmalara en uygun yazıcıyı seçerek kurulum, en kullanışlı okuyucu seçerek destek, yazılıma göre el terminali seçerek hizmet ve teknik destek servisi veriyoruz. Sarf
Malzemeleri anlamında piyasadaki ithalatçı kimliğimizle termal transfer ribon, Japon akmaz, saten, rulo karton etiket,
sticker ve özel ürünleri (renkli Japon akmaz, renkli ribon,
baskılı etiketler ve her yüzey için geliştirilebilen etiketler) piyasaya sunuyoruz.
Teknik servis anlamında kadrosunda bulundurduğu
alanında uzman kişilerle; gerek yerinde teknik servis, gerek
Akbarkod merkezinde, gerekse uzaktan yardım ile
müşterilerinin sorunlarını en kısa zamanda çözüyoruz.
Yazılımda çeşitliliği hedefliyoruz
Yazılımda, üretim takip sistemi haricinde, güvenlik sistemine yönelik yazılımlar da geliştirmeye ve müşterilerimize
hizmet vermeye çalışıyoruz. Ürünler kısmında sürekli yeni
çeşitler tedarik etmeye çalışıyoruz. En son Hollanda- İspanya
ortaklığıyla kurulmuş olan Emaks firmasının Türkiye distribütörlüğünü aldık. Avrupa menşeli bir firma; hem ürün kalitesi
olarak, hem de tedarik zamanı anlamında çok iyi bir firma;
Uzakdoğu ürünlerinden çok daha kaliteli ve özellikli ürünleri
bulunuyor. Ekotekstil ürünleri de var. Ayrıca müşterinin kendi
Pantone rengine uygun Japon akmazlar yapabiliyorsun. Bu
çalışmayı dünyada sadece Emaks firması yapıyor. Özel yapışkanlı etiketler üretiyorlar. Bunların da satışını gerçekleştiriyoruz. Özellikle kartelacı müşterilerimiz bu ürünlere çok
önem veriyor. Bunlar tekstile yapışıp leke bırakmayan, uzun
süre dayanıklı ürünler.
Biz şirketi kurarken amacımız kalıcı olmaktı. Sektörün
lider firmalarından birisi olmayı istedik. Bu anlamda ilk etapta
marka tescil belgemizi aldık. Ardından İSO kalite yönetim
belgemizi aldık. Bunları yapmaktaki önceliğimiz,
müşterilerimize kaliteli hizmetler sunmaktı. Sektör sürekli
gelişiyor. Her türlü yeniliği ve gelişmeyi müşterilerimizle bire
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bir ve hemen paylaşıyoruz, sunumlar
yapıyoruz. Tüm sektörel fuarlarda
bulunmaya ve müşterilerimizi oraya
davet etmeye çalışıyoruz. Yurt dışı
fuarlarına ziyaretçi olarak gidip oradaki gelişmeleri ve
ilerlemeleri müşterilerimizle paylaşıyoruz.
Ekoteksli ürünlerin önemi artıyor
Son dönemlerde ekoteksli ürünlerin öneminin artması,
Greenpeace’in ciddi anlamda bastırması üzerine tüm global
firmaların ekoteksli ürünlere geçmeye çalışması üzerine biz
de hareketlendik. Özellikle yıkama talimatı kumaşlarında ekoteksli ürünlere dikkat ediyoruz. Müşterilerimizi bu konuda
ürünler kullanmaları için yönlendiriyoruz. Bunlar maliyet anlamında birazcık daha pahalı oluyor ama uzun vadede gönül
rahatlığıyla kullanılıyor, hem kendileri hem de çevre sağlığı
açısından önemini anlatıyoruz. Olaya sadece fiyat açısından
değil, sağlık ve çevre açısından da bakılması gerekiyor. Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda, ekotekstilli ürünlerin
önemi artıyor, biz de müşterilerimize bunu anlatıyoruz.

Mağazaları olan müşterilerimiz, hangi mağazasında neler
yapabildiğini takip edip geleceğe dönük kararlar
verebiliyorlar. Zaten gelişen ve büyüyen firmaların çoğunda
bu sistem var.
Donanımda bilgisayar sistemleri var. Serverinden
normal bilgisayar sistemi kurulumuna, barkod yazıcılarına,
el terminallerine, barkod okuyucularına… Bunlar hem
sistem kurulurken gerekiyor hem de sistemleri olan
müşterilerimizin takviye ürünlerinde yardımcı oluyoruz.
Sarf ürünleri, sürekli geliştirmeye çalıştığımız ürünlerdir.
Tekstil sektöründe rulo karton etiketleri, yıkama talimatları
kumaşları, ribonlar, gelişen yeni ürünler.
Bunlara ciddi anlamda teknik destek ekibimiz var. 7/24
hizmet veren kadromuzla müşterilerimizin her türlü
ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Adım adım hizmetleri
Bizim yaptığımız işi:
1. Yazılım,
2. Donanım ürünleri,
3. Sarf malzemeleri,
4. Teknik servis olarak toplayabiliriz.

İsmail Ali Şahin
Yazılım olarak Bay-t Yazılım’ın Avrupa Destek
Merkezi’yiz, bayilerimiz var. Yazılım gerçekten önemli bir
olaydır. Günümüzde rekabet maksimum seviyelere çıktı.
Firmamızı ve yaptığımız işi kontrol edebilmemiz açısından
kesinlikle bir sisteme ve yazılıma ihtiyacımız var. Küçük çaplı
firmalar için bu lüks gibi görünebilir ama en küçük firmadan
en büyüğüne kadar tamamen yazılıma geçmek büyük önem
taşıyor. İşinizi kontrol edebilmeniz ve geleceğe yönelik
sağlıklı kararlar verebilmeniz açısından yazılım kullanılması
gerekiyor. Yoksa her şeyi kendinizin saklamaya çalışılması
çok ciddi kayıplara ve zararlara sebep oluyor. Bunu yıllarca
yapmaya çalışıp başaramayan firmalar var.
Yazılımla stokunuzu, satışınızı, üretiminizi,
muhasebenizi, insan kaynaklarınızı, müşteri ilişkilerinizi takip
ve kontrol edebiliyorsunuz. Çağımızda bunlar şarttır. Yazılımla
firmalar hem maliyetlerini, hem depolarını kontrol edebiliyor,
ürünlerinin sayımını yapıyor, satışlarını takip edebiliyor.

Hızlı ve sağlıklı büyümeyi hedefliyoruz
2011’de kurulduğumuzda portföyümüzde hızla
hedeflerimize ulaştık. 2012 ve 2013 yıllarında da bu
böyleydi; hem cirosal bazda hem müşterilerimiz olarak gayet
istediğimiz durumdayız. 2014 için yazılımda gelişen CRM ve
MRP kanadına ağırlık vermek istiyoruz. Ayrıca network
konusunda kendimizi daha fazla geliştirmek istiyoruz. Yeni
piyasaya çıkan donanım ürünlerini müşterilerimize sunup,
daha az maliyetlerle daha iyi ürünler elde etmeleri için
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sarf malzemelerimizde yine
çevreye duyarlı ekotekstil ürünlerin bilincini müşterilerimizle
paylaşıp, katma değeri yüksek ürünler sunmaya çalışmaya
devam edeceğiz. Teknik servis anlamında ekibimiz yeterli
ama hızla geliştiğimiz için yeni takviyeler yapacağız. 2011’de
4 kişi vardı, bugün 15 kişi çalışıyor.
Biz hızlı ve sağlıklı büyümeyi hedefliyoruz.”
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Günümüz modasında
futuristik dokunuşlar
FUTURİZM, 20.YY’IN BAŞINDA İTALYA’DA ŞAİR, ROMANCI, OYUN YAZARI VE YAYIN
YÖNETMENİ FİLİPPO TOMMASO MARİNETTİ’NİN 1909 YILINDA PARİS'TE LE FİGARO
GAZETESİNDE YAYIMLADIĞI "MANİFESTO FUTURİSİTA" (FÜTÜRİZM BİLDİRİSİ) İLE KİMLİKLENMİŞ BİR SANAT AKIMIDIR.
Öğr. Gör. Öznur ENES
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü
Moda Aksesuar Anasanat Dalı

F

uturizm sanat akımı öncelikle
edebiyat alanında etkilerini gösterse de resim, heykel, müzik ve
mimari gibi sanatın diğer alanlarında varlığını ortaya koymuştur. Hızı, değişimi, sürekliliği, makinenin çağrıştırdığı dinamizmi
yansıtan sanat yapıtları, modern yaşamın
bir gerekliliği ve sonucu olarak yenileşmeye
olanak tanıyan malzeme ve form yaklaşımlarına olanak tanımaktadır.

Diğer adıyla “Gelecekçilik”
Günümüzde “gelecekçilik” olarak da adlandırılan bu akım, evrenin canlılığını, devinimini, geleceğe yönelik bir çok kuram ya
da teorilere de göndermeler yaparak sınırsız
ve zamansız biçimde, sanat ve tasarım alanındaki üretimlere ilham kaynağı olmaktadır. Özgürlük ve yenilikçilik kavramlarının bir
araya geldiği moda dünyasında da bu futuristik dokunuşların etkileri dönem dönem
görülmektedir.
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Günümüzde
“gelecekçilik” olarak da
adlandırılan bu akım, evrenin canlılığını, devinimini, geleceğe yönelik
bir çok kuram ya da teorilere de göndermeler
yaparak sınırsız ve zamansız biçimde, sanat ve
tasarım alanındaki üretimlere ilham kaynağı olmaktadır. “
15 EYLÜL-15 KASIM 2013

Ütopik bir dünya yaratma duygusu
içerisinde, tüm kalıpların dışına çıkılarak,
her türlü teknolojik gelişimden yararlanan
modacılar, her türlü lif ile dokuma ve
baskı tasarımının yenilikçi teknolojilerini
kullanmaktadır. Moda tasarımcıları tekstil
sektöründeki teknolojik gelişimlerin bir

sonucu olarak malzeme ve üretim
yöntemlerinde farklılaşmakla kalmayıp,
fasonlamada da günümüz yaşam koşullarının ötesinde, insan bedeninin sınırları
üzerinde de değişimler ortaya koyacak
biçimde yaratıcılığın sınırlarını zorlamaktadır.
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Hızı, değişimi, sürekliliği, makinenin çağrıştırdığı
dinamizmi yansıtan sanat yapıtları, modern yaşamın
bir gerekliliği ve sonucu olarak yenileşmeye olanak
tanıyan malzeme ve form yaklaşımlarına olanak
tanımaktadır.”
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“Gelecekçilik” yeni
yaşam tarzını, bilimi ve
teknolojiyi temel alan,
hareket ve dinamizme
önem veren, geleneksel
ve alışılmış kuralları
yıkma amacını taşıyan
bir sanat akımı olarak
doğmuş; moda
dünyasında da bu
düşünce yapısına yönelik
tasarımlar ortaya
çıkmıştır…”

Sanat ve tasarım alanında Mix-media
olarak isimlendirilen her türlü alana ait teknik ve malzemenin kullanılması da günümüz modasında yer alan diğer bir özellik
olarak sayılabilir.
15 MART -15 MAYIS 2014
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Moda alanındaki futuristik etkiler geleceğe
yönelik, yaratıcı, özgün, hızı ve dinamizmi
çağrıştıran doğal ve teknolojiye yönelik
malzeme ve form yaklaşımları ile karşımıza
çıkmaktadır.”
“Gelecekçilik” yeni yaşam tarzını, bilimi
ve teknolojiyi temel alan, hareket ve dinamizme önem veren, geleneksel ve alışılmış
kuralları yıkma amacını taşıyan bir sanat
akımı olarak doğmuş; moda dünyasında
da bu düşünce yapısına yönelik tasarımlar
ortaya çıkmıştır…
Bu bağlamda ele alındığında moda
alanındaki futuristik etkiler geleceğe yönelik, yaratıcı, özgün, hızı ve dinamizmi çağrıştıran doğal ve teknolojiye yönelik
malzeme ve form yaklaşımları ile karşımıza
çıkmaktadır. İnsan algısının teknolojik araç
ve makineler ile geliştirilmesi ile keşfedilebilen “yeni dünya” (örneğin kara/ deniz/
hava ekosistemi içerisindeki canlı ve cansız
varlıklara yönelik veriler), her türlü makine
ve yenilikçi dünyanın içerisinde yer alan
tüm tasarım formları günümüz modasında
futuristik yaklaşımlara ilham kaynağı olmaktadır.
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İnsan algısının teknolojik araç ve makineler
ile geliştirilmesi ile keşfedilebilen “yeni dünya”,
her türlü makine ve yenilikçi dünyanın
içerisinde yer alan tüm tasarım formları
günümüz modasında futuristik yaklaşımlara
ilham kaynağı olmaktadır.”
15 MART -15 MAYIS 2014

Evren algısı ile organik formlara dayalı
yüzey düzenlemeleri, geleneksel form ve
malzemelerin sıra dışı ya da matematik sistemleri ile oluşturdukları hibrid yapılar da
tasarımcıların yaratıcı ve heyecan dolu
dünyalarında yeni kapılar açmaktadır.

Görsel Kaynakça:
www.wgsn.com
Detaylı görsel bilgi için:
http://www.pinterest.com/cheross/futuristic-fashion/
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e are maintaining our
fashion show programs
which are not historical and
commercial in ancient cities of Anatolia
since 2013. We held the first of these
studies with "The Fashion Show of Sun
Rises from Nemrut" at Mount Nemrut in
September last year together with Istanbul
Aydın University Anatolia Bil Vocational
School Fashion Design Department that is
our solution partner. Then, we organized
"Fashion Show of Şanlıurfa Göbeklitepe
Secret of Beginning" in Harran in
November, lastly we organized "Fashion
Show of Istanbul 1453 Kapalıçarşı" in
Gaziantep in February 2014. We continue
to our studies with two different fashion
shows which reflect traces from ancient
history of this ancient city within the
framework of Kars International Culture
and Tourism Days we will hold in Kars on
12-15 June containing two important
collections; one of which in Kars Castle
and the other in Ani Ruins.
Any project, program or even human is
not made up only itself. We are not also
made up by ourselves as a nongovernmental organization and high
umbrella organization. I consider that
there are things that we should make
apart from the aim of developing our
sector, being helpful to our members,
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“I consider that there are things
that we should make apart from
the aim of developing our sector,
being helpful to our members,
contributing into export,
employment of Turkey, raising
our standards"
contributing into export, employment of
Turkey, raising our standards. We should
conduct studies which will create
awareness in society, increase interenterprise dialogue with a serious synergy,
make projects of our people more
meaningful and thus, comprehensible.
These organizations we held in our
ancient cities are very important for
creating a synergy in other sectors as
valuable as in terms of remembering the
past, displaying the historical tissue in this
geography and explaining to young
generations, creating awareness. It
contributes into tourism, education,
industry-university cooperation, culture,
handicrafts, cuisine, economy and people
of region and trigger the accumulation.
On the other hand, we provide orientation
to our member in such studies. Thus, these
projects having no damage, affecting
conversation, life consolidate the dialogue
among other institutions. For this reason,
we consider that member associations and
firms based on these associations will
contribute into our programs in May and
June significantly.
Our work should not be only
production, trading, organizing exhibition
or raising the standards in our own field.
We should think our sector, our country
and each organization we have relation as

much as ourselves both as human and as
organization, we prompt by providing
contributions with right dialogue. I
present my endless thanks on behalf of
Executive Board of Turkish Fashion and
Apparel Federation (TMHGF) to our
members supporting, contributing,
making effort, participating into our
studies, our solution partner
organizations, sectors and our all friends.
Hüseyin Öztürk
Turkish Fashion and Apparel Federation
Chairman of Executive Board
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TMHGF-AXA Insurance cooperation
in collateral health insurance
TURKISH FASHION AND APPAREL FEDERATION (TMHGF) SIGNED A COOPERATION
PROTOCOL WITH AXA INSURANCE IN FİELD OF COLLATERAL HEALTH INSURANCE,
A NEW PRODUCT IN THE SECTOR.

T

MHGF aiming to
present advantages
to firms based on
member associations with solution partnerships it established
made an important cooperation in field of "Collateral Health
Insurance" which is a new product in insurance sector. Chairman of Executive Board
Hüseyin Öztürk on behalf of
Federation, Vice General Manager Ali Erlat on behalf of AXA
Insurance put signatures under
cooperation protocol concluded prior to April Executive
Board Meeting.
TMGHF is the first non-governmental organization dealing
with collateral health insurance
and Chairman of TMHGF
Hüseyin Öztürk started his
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speech in signature ceremony
by giving information about
Federation and its activities
shortly. Öztürk noted that they
represent 23 sectoral and regional associations and about 7
thousands of firms based on
these associations all over
Turkey and pointed out that
collateral health insurance is a
new product which businesses
will recognize recently.
AXA Insurance Vice General
Manager Ali Erlat stated that he
is ready for performing the duty
imposed on AXA Insurance in
partnership and cooperation
over cooperation with TMHGF.
Erlat said that Turkey encounters a serious problem in private health insurances and
noted "As AXA Insurance, our

aim is to increase number of
ones who want to buy private
health insurance as much as
possible. For this reason, we developed more cost-effective
product. The advantage of this
product is to cover the expenses which may be mainly
imposed by private health organizations and remain on
health expenses covered by
SSI".
Ali Erlat noted that they
have agreements with about
300 health organizations
throughout Turkey and stated
that expenses on the costs covered by SSI and shake the
budget seriously in these
health organizations contracted with SSI will be covered with
collateral health insurance.
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The second 6 March World Turkish
Towel and Bathrobe's Day was
celebrated with enthusiastically
"6 MARCH WORLD TURKISH TOWEL AND BATHROBE'S DAY" WHICH WAS ORGANIZED WITH
INITIATIVES OF DENIZLI TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIALISTS' ASSOCIATION WITH SUPPORT OF TURKISH FASHION AND APPAREL FEDERATION (TMHGF) FOR THE SECOND TIME
THIS YEAR WAS CELEBRATED ENTHUSIASTICALLY WITH PARTICIPATION OF MINISTER OF ECONOMY NIHAT ZEYBEKCI. HUNDREDS OF PEOPLE WEARING BATHROBE WALKED UNDER THE
ACCOMPANIMENT OF CORTEGE.

6

th March Turkish
Towel and
Bathrobe's Day was
celebrated enthusiastically
which was organized last year
for the first time with organization of our member association
DETGIS with support of TMHGF
for the purpose of attracting attention to powerful position of
our Country and Denizli in production of towel and bathrobe.
In the ceremony in which Minister of Economy Nihat Zey-
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bekçi, Denizli Protocol, guests
and people participated into
cortege walking by wearing
bathrobe.
Minister of Economy Nihat
Zeybekçi, Denizli Governor Abdülkadir Demir, Denizli Mayor
Osman Zolan, Chairman of
Denizli Chamber of Commerce
Necdet Özer, Chairman of
TMHGF Hüseyin Öztürk, Chairman of DETGIS Isa Dal, Chairman of Denizli Exporters' Union
(DENIB) Süleyman Kocasert, Ex-

ecutive Board Members of
TMHGF, chairmen of associations based on TMHGF and executive board members,
academicians and Denizli people participated into ceremonies started in Denizli
Delikliçınar Square on 6th
World Towel and Bathrobe's
Day.
Minister of Economy Nihat
Zeybekçi worn the bathrobe
same as the hundreds of people gathered on the square.

Prior to ceremony, Pamukkale
Folk Dancing Group showed
performance with bathrobes.

“Denizli, Capital of
Towel and Bathrobe"
Minister of Economy Nihat
Zeybekçi said that Denizli is the
capital of textile on the stage
he came with bathrobe. Zeybekçi noted that towel and
bathrobe are distributed to the
world from Turkey, there are
records related with this in the
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history, English presented this
product as a gift to Queen
which they saw in Turkey,
solved its technique and produced as "Turkish Towel" and
spreading to the world started
from here.
Zeybekçi stated that Turkish
towel is a brand in the world
and said "If quality of towel and
bathrobe is to be mentioned
with compliment in USA, England or any other place of the
world today, it is said that
"Made in Turkey". In the most
luxury hotel of USA, "made in
Turkey" is written on towel and
bathrobes because its homeland is Turkey."
Zeybekçi stated that towel
and bathrobe had been existed
in this valley before hundreds
of years and said "We had such
a culture in the past. It will be
continued to produce and use
towel and bathrobe after hundreds of years. Towel and
bathrobe are produced in other
cities of Turkey however 90%
are produced in Denizli. Towel
and bathrobe are exported to
the whole world from Turkey.
As of 2014, Denizli is the place
where towel and bathrobe are
mostly produced. I thank you
everybody who bring forward
this idea and develop".
Minister of Economy Nihat
Zeybekci added that as long as
businessmen continue to produce, economic development
will continue increasingly. A
bathrobe prepared with handicraft by being inspired from
bathrobe which IV. Murat worn
was presented as a gift after the
speech of Zeybekçi.

75% of Denizli export
is consisted of textile
sector
Governor Demir remembered that Denizli exported in 3
billions of dollars in 2013 and
15 MARCH - 15 MAY 2014

and we should make what better is required to be done".
Chairman of Turkish Fashion and Apparel Federation
Hüseyin Öztürk said "If we
carry this activity organized in
Denizli to the world, I think
that many activities organized
in the world are very valuable
in sense of attracting attention
to Denizli, creating synergy, revealing tourism potential, historical tissue."

Chairman of DETGİS İsa
Dal stated that Turkish
towel and bathrobes are
recognized too much in
the world and said:

said "75% of export made in
Denizli last year was made from
textile sector. Denizli has the
feature of being a city producing quality and selling what it
produced to the world".
Mayor Osman Zolan stated
that Denizli is a city called with
symbols and said "Ruins of
counter parts and paint shops
belonging to before 4 thousands 500 years were found.
Works made in this city are not

three years or five years of
works".
Chairman of Denizli Chamber of Commerce Necdet Özer
noted that Denizli exports to
174 countries and said "Our
towel and bathrobes are
known everywhere with Denizli
brand. We will try to spread
this further. Bringing this activity to international area is very
nice. We should possess this
activity organized by DETGIS

"There are findings 400500 years ago. As a result of
these findings, Ottoman introduced towel and bathrobe
thanks to turkish bath culture
with European civilization and
western civilization. We are celebrating this day as World
Turkish Towel and Bathrobe
Day in sense of revealing it
again and reviving again. Our
aim is to further introduce
towel and bathrobe in sense of
exportation and to attract buyers to Turkey".
Chairman of DENİB Süleyman Kocarest said that textile
and confection are found in
genes of Denizli.
After the speeches, protocol and Denizli people walked
from Denizli Municipality
Building to Denizli Governorate Building with
bathrobes under the accompaniment of band.
"Denizli Textile Historical
Exhibition" and "Towel Folding
Performance" Exhibition of Pamukkale - Sema - Abdurrahman Karamanlıoğlu Tourism
and Hotel Management Vocational High School were seen
on Delikliçınar Square within
the scope of activity.
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Kars International Culture and
Tourism Days

P

reparations for "International
Kars Culture and Tourism Days"
to be organized with the cooperation of Turkish fashion and apparel
federation (TMHGF) and Kars governorate
are continuing. Under the leadership of
Chairman of TMHGF, a committee held a
preparatory meeting with participation of
Governor Eyüp Tepe in Kars.
Activities which TMHGF started last
year for attracting Turkish and world public
opinion's attention to ancient cities of Anatolia, attracting Turkish and world public
opinion's attention to cultural, touristic and
economic aspects of these regions are continuing. TMHGF organized non-commercial
fashion shows reflecting traces of ancient
history of that region in Mount Nemrut in
September last year, Şanlıurfa Harran in
November with the cooperation of Istanbul
Aydın University Anatolia Bil Vocational
College Fashion Design Department and
attracted attentions with Kapalıçarşı 1453
Fashion Show in opening of PENTEX Exhibition in Gaziantep this year.
Preparations are continuing for the
most extensive one of this activity series in
Kars. For this purpose, a preparatory meeting in which Chairman of TMHGF Hüseyin
Öztürk participated was organized under
the guard of Governor Eyüp Tepe in Kars for
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"1st Kars International Culture and Tourism
Days" to be organized on 12-15 June 2014.

Kars Cradle of Civilizations
TMHGF gathered with shareholders in
Kars for 1st Kars International Culture and

Tourism Days in which it is planned to introduce Kars in every aspects, which attracts
attention to culture, social life and tourism
potential as well as non-commercial fashion shows in which rich culture of Kars
hosting civilizations is to be reflected.
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Many activities will be displayed in the
program which will last for four days starting from 12 June.
Fashion show of civilizations: Two
separate fashion shows expressing cultural
depth of Kars as a result of academic studies conducted in Ani Ruins and Kars Castle
will be held with Istanbul Aydın University.
City, culture and nature trips: Trips to
regions of Kars which contain historical
places and natural beauties will be organized.
Bazaar: Handicraft products such as
carpet, rug, saddlebag and knitting
weighted table cloth, lacework will be presented to sale with support of Public
Education Directorate in local handcraft
street in bazaar planned to be arranged in
three different places. Also, Local Products
Street and Kars Local Food Street will be
prepared.
Historical exhibition of Kars with
photos: Photo, book and art exhibition
reflecting historical and natural beauties of
Kars will be arranged in Culture Street. Also,
Kars souvenir photo corner will be created.

Folk-dancing performances: As well
as traditional folk-dance performances, folk
dances under the accompaniment of symphony orchestra will take place in the
activity.

Sky observation festival: A planetarium will be established with cooperation of
Kültür University under the title of “Sky
observation festival" and interest of young
people will be directed to astronomy.

Traditional sport performances:
Javelin, horse rising and amble horse races
will be held as traditional sport performances in the organization.

Night of lovers: Lovers who local people like will take stage in three teams.
Lovers will address their guests with their
instruments and words on the stage prepared specifically.

Motor sports: World-wide known
Turkish motor sportsmen will show excited
performances.
Paragliding: Sportsmen including Vice
Chairman of Turkish Fashion and Apparel
Federation will make paragliding behind
Kars Castle.

Symphony orchestra: Students studying at Kars Kafkas University Conservatory
will establish a special orchestra for the
activity under the management of Symphony Orchestra Chief Özgür Sevinç. A
woman solo singer and a man solo singer
will sing local songs from Kars in the
orchestra.

Harley Davidson Turkey team is in
Kars: Harley Davidson Turkey team will add
color into activities.
Children were not forgotten in
the program: Playground for children
will be placed in the festival field. Also,
TÜYAP Children Theatre will perform
stage plays for children for the activity.
Also, special children films will be shown.

Apparel exportation is 1,6 billions
of dollars in the first quarter

E

xportation of
Turkey in 2014
March increased to
13 billions 14 millions of
dollars with an increase of 4,3
percent compared with the
same month of last year,
exportation of the first 3
months increased to 38
billions 607 millions of dollars
by increasing 6,2 percent
Apparel sector was ranked
second with an increase of 6,3
percent following the
automotive. Apparel and
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confection exportation
realized as 1.6 billions of
dollars in the first quarter of
the year.
Germany, Iraq and
England were three countries
where maximum exportation
was done in March. While our
exportation to Germany was
increasing by 16,4 percent
compared to the same month
of the last year, exportation to
Iraq increased 7,2 percent and
exportation to England
increased 22,5 percent.
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