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BAŞKAN’DAN | ÖNSÖZ

“Amacımız; bir yandan
Federasyonumuzun tanıtımlarını,
faalitlerini genişletmek,
diğer taraftan da ihracatta,
istihdamda, ekonomide ciddi payı
olan tekstil ve hazır giyimin başka
alanlarda ve lokasyonlarda da
farkındalık yaratacak gücünü
ortaya koymak”

S

ivil toplum örgütlerinin tüzüğü
gereği yaptığı faaliyetlerinin
dışında, toplumda farkındalık
yaratacağı, sinerji oluşturacağı, dikkat çekeceği birçok alanda da çalışmalar yürütmesi
gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlayışla Moda
ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) olarak
geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlattığmız Anadolu’muzun kadim kentlerini tarihi
dokusuyla ortaya çıkaran, kültürüne, sanatına, ekonomisine, turizm potansiyeline
dikkat çeken, ticari olmayan defileler de bu
kapsamda yaptığımız çalışmalardır. O şehrin, kamu kurumlarını, ticaret ve sanayi
odalarını, esnaf odalarını, sivil toplum kuruluşlarını, esnafını ve tüm halkı “Ben de
katıldım, ben de varım!” anlayışını ortaya
koyan her kesimi harekete geçirecek projeler başlattık.
Bu çalışmaların ilkini 2013 yılında Adıyaman’da Nemrut Dağı’nda “Güneş
Nemrut’tan Doğar Defilesi” ile yaptık.
Ardından Şanlıurfa, Harran’da ‘Başlangıcın
Sırrı Göbeklitepe Defilesi” ile Gaziantep’te
“İstanbul 1453 Kapalıçarşı Defilesi”ni gerçekleştirdik.
Bu konsepte yaptığımız çalışmaların
dördüncü durağı ise Kars oldu.
Anadolu’nun bilinen 9 bin 500 yıllık tarihe
sahip önemli kadim kentlerinden biri olan
Kars’ta diğerlerinden faklı olarak daha
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yoğun ve kapsamlı bir program gerçekleştirdik. Buradaki amacımız; bir yandan
Federasyonumuzun tanıtımlarını, faaliyetlerini genişletmek, diğer taraftan da
ihracatta, istihdamda, ekonomide ciddi payı
olan tekstil ve hazır giyimin başka alanlarda
ve lokasyonlarda da farkındalık yaratacak
gücünü ortaya koymak, toplumun bu alanlardaki enerjisini ve hareketliliğini
sağlamaktır. Bu çalışmalarımız oldukça
başarılı oldu. Biz bir tarafıyla toplumu hareketlendirirken, diğer tarafıyla faaliyet
alanlarımızı taşıyıp, oryantasyonumuzu
sağlayıp başarılı çalışmalar ortaya koyduk.
Bu çerçevede farklı lokasyonlarda da
farkındalık yaratacak bu projelerimize
devam edeceğiz. Her projemizde olduğu
gibi Kars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri’ne de katkı sağlayan, katılan, yurdumun
her yöresinde olduğu gibi Kars’ta da sıcak
insanlarımızla bir araya gelerek, iklimini
yaşayan herkese MHGF Yönetim Kurulu
adına yürekten teşekkür ediyorum. Katılamayanları da sonraki projelerimizde
aramızda görmeyi umut ediyoruz.
Hüseyin Öztürk
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

TEK SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:

ÜRÜNLER
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V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS
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03 Başkandan
34 MHGF, sektörel sanal fuar ve arama motoru ile insan
8
Kars Uluslararası
Kültür ve Turizm
Günleri başarıyla
gerçekleştirildi
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun
(MHGF) Anadolu’nun kadim kentlerini ön
plana çıkaran projeleri kapsamında uzun süredir hazırlıklarını yürüttüğü Kars Uluslararası
Kültür ve Turizm Günleri’nin ilki “Bir başkadır
Kars’ın Havası” sloganıyla 12-15 Haziran arasında gerçekleştirildi.

kaynakları portalını hayata geçiriyor
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), üyelerine
uluslararası ticarette büyük avantajlar sağlayacak sanal
fuar projesini hayata geçiriyor. MHGF-Globalpiyasa.com
işbirliğiyle gerçekleşen proje,
aynı zamanda
bir sektörel
arama motoru
ve insan kaynakları portalı
özelliği de
taşıyor.

36 Türkiye’nin global ürün arama motoru
38 MHGF Bşk. Yrd. ve DETGİS Bşk. İsa Dal:
“Tekstil mühendislerine talep artacak”

40 İftarlar, sektörü Ramazan’da bir araya getirdi
42 Hazır giyim 1.7 milyar dolar ihracat ile ikinci sırada
Türkiye genel ihracatı ise Temmuz’da frene bastı

50 Candostu Platformu İBB Mimar Turgut Cansever
İlkokulu’nda organ bağışı ve naklini anlattı

52 İF Wedding Fashion 2015 için İstanbul’da hazırlık ve
80
MODA-TREND:
Hayatımızın
vazgeçilmez
aksesuarı “spor
ayakkabıları”
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istişare toplantısı gerçekleştirildi

54 İç giyim ve çoraba dair her şey İFEXPO 2015’te
56 PEN-KON Başkanı Mehmet Haskaya:
“PENTEX sınırları zorluyor”
MHGF ADRES
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58 Kahramanmaraş'da 'Uluslararası Tekstil
Sempozyumu: "2. Uluslararası Tekstil Zirvesi " 22-24
Ekim 2014 tarihlerinde, KTM 2014 Tekstil Makinaları Fuarı
ile eş zamanlı olarak Sabancı Kültür Merkezi'nde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.

60 İNSAD Başkanı Metin Çetinkaya:
“Amacımız; sektörde birlik ve beraberliği sağlamak”

64 EGSD Bşk. Mukadder Özden: “Federasyon Kardeşliği
65 1. Ege Konfeksiyon ve Tedarikçileri Buluşması
İzmir’de gerçekleştirildi

66 BEGOS iki yılda 100 fabrikaya ulaşacak
67 Türkiye’nin en büyük sektörel tekstil sitesi MTK, 18.
yaşını kutladı

68 Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu mezunlarını sektöre uğurladı

70 Tarihi, kültürel ve doğal hazineleri ile serhat
şehrimiz Kars
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Hukuk: Elektronik
yolla yapılacak
zorunlu tebliğatlar
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76
Kafkas Üniversitesi:
Dünyaya açılan bilim
kapısı

» Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına,
ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.
» Yazı ve haberler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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Kars Uluslararası Kültür
ve Turizm Günleri başarıyla
gerçekleştirildi
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU’NUN (MHGF) ANADOlU’NUN KADİM KENTlERİNİ ÖN PlANA ÇıKARAN PROjElERİ KAPSAMıNDA UzUN SÜREDİR HAzıRlıKlARıNı
YÜRÜTTÜğÜ KARS UlUSlARARASı KÜlTÜR vE TURİzM GÜNlERİ’NİN İlKİ “BİR BAşKADıR KARS’ıN HAvASı” SlOGANıYlA 12-15 HAzİRAN ARASıNDA GERÇEKlEşTİRİlDİ.
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HGF’nin geçtiğimiz yıl ilk kez
Adıyaman’da
Nemrut Dağı’nda İstanbul
Aydın Üniversitesi Anadolu Bil
Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü işbirliğiyle birlikte “Güneş Nemrut’tan Doğar
Defilesi” ile başlattığı Anadolu’nun kadim kentlerini kültürüyle, tarihiyle, ekonomisiyle
Türkiye ve dünya gündemine
taşıyan programları sürüyor.
MHGF son olarak bu çerçevede
Kars’ta 12-15 Haziran 2014 tarihleri arasında 17 etkinliğin
yer aldığı Kars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri’ni düzenledi.
Kars Uluslararası Kültür ve
Turizm Günleri’nin resmi açılışı
Kars Valiliği önünde gerçekleşen bir törenle yapıldı. Açılışa
Kars Valisi Günay Özdemir,
Kars Belediye Başkanı Murtaza
Karaçanta, MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk,
Kafkas Üniversitesi Rektörü
Sami Özcan, ilçe kaymakamları,
MHGF Yönetim Kurulu Üyeleri,
Kars dışından gelen misafirler,
kurum amirleri, Kars halkı ve
basın mensupları katıldı.
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uluslararası boyuta çektiklerini
kaydeden Öztürk, “Birçok etkinliğin yer aldığı Kars Uluslararası Kültür ve Turizm
Günleri’ni yaptık. Mutlaka eksikliklerimiz vardır. Eksiklerimizi hoşgörünüze, yaptığımız
iyi şeyleri de takdirinize bırakıyoruz” dedi.
40 bin nüfuslu geniş bir
aile olarak nitelendirdiği
Kars’ta büyüdüğünü söyleyen
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk,
yedi sineması, tiyatrosu balo
solonları, bireysel sporlarda
Türkiye’ye dereceler kazandıran, başarılı öğrenciler yetiştiren okulların bulunduğu
şehirde güzel bir çocukluk geçirdiğini belirtti.

MHGF Yön. Krl. Bşk.
Hüseyin Öztürk:
“Yarın bugünlere
baktığımızda gurur
duyacağımız bir proje.
Karslıların sahip çıkacağına inanıyorum”
MHGF olarak geçtiğimiz yıl
Anadolu’nun kadim kentlerinde o bölgenin kültürünü, tarihini ortaya koyan projeler
başlattıklarını belirten Hüseyin

Öztürk, bu çerçevede Adıyaman Nemrut Dağı, Şanlıurfa
Harran ve Gaziantep’te ticari
olmayan defileler düzenlediklerini söyledi. Kars’ta ise bunu

Kars Uluslararası Kültür ve
Turizm Günleri projesinin üzerinde dokuz aydır çalıştıklarını
kaydeden Öztürk, başta Kars
Valiliği olmak üzere kentteki
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birçok kamu ve sivil toplum kuruluşunun katkısı olduğunu
belirterek teşekkür etti. Hüseyin Öztürk yarın bugünlere
baktığımızda gurur duyacağımız bir proje olacağını söylerek, tüm Karslıların sahip
çıkacağına inandığını belirtti.

“Kars, Milattan Önce
9 bin 500 yılına kadar
uzanan tarihi geçmişi,
birçok uygarlıklara
ev sahipliği yapmış
güzel mi güzel bir
şehrimizdir”
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ise konuşmasında program sayesinde Kars'a
gelen misafirlere, 'Hoş geldiniz'
dedi. Karaçanta, "Değerli misafirler Kars kültürel yönden
köklü temellere dayanmaktadır. Milattan Önce 9 bin 500 yılına kadar uzanan tarihi
geçmişi, birçok uygarlıklara ev
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sahipliği yapmış güzel mi güzel
bir şehrimizdir" dedi.
Son olarak kürsüye gelen
Kars Valisi Günay Özdemir ise
konuşmasında; Kars’ın kültür
ve turizm değerlerine dikkat
çekerek Kars’ın adeta keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi
olduğunu, Kars’ın Kars-BaküTiflis Demir Yolunun da faaliyete geçmesiyle Kafkasya, Orta
Asya ve Ortadoğu’nun ekonomik, kültürel ve sosyal alanda
ihtiyaçlarını karşılayan çok
önemli bir merkezi konumuna
geleceğini belirtti.

Kars Valisi Günay
Özdemir: “Ülkemizin ve
tüm dünyanın Kars’ın
sahip olduğu güzelliklerden haberdar edilmesi gerekiyor”
Kars’ın sahip olduğu zenginliklerin iyi tanıtılamadığını
ve tanıtımını çok iyi yapılması
MHGF ADRES
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gerektiğini, ülkemizin ve tüm
dünyanın Kars’ın sahip olduğu
bu güzelliklerden haberdar
edilmesini gerektiğini vurgulayan Vali Özdemir, konuşmasının sonunda, Kars Uluslararası
Kültür ve Turizm Günleri” programının hazırlık aşamasından
bugüne kadar emeği geçen,
desteklerini esirgemeyen
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Kars Belediyesi, Kafkas
Üniversitesi, Kars Sanayi ve Ticaret Odası, ildeki sivil toplum
kuruluşları, esnaflar,
Karslı vatandaşlarımıza teşekkür ederek, herkesin
etkinliklere katılmalarını ve Kars’ın havasını solumalarını
istedi.

Folklör gösterileri ve Kaz Güzeli Yarışması
açılış törenine
renk kattı
Protokol konuşmaların ardından Kars’ın iki farklı oyununun konuklara sunulduğu
yöresel folklör gösterisi yer
aldı. Ardından “Kaz Güzeli” yarışması yapıldı. Kazlar podyuma sahiplerinin ellerinde
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geldi ve arzı endam etti. Üstlerindeki elbiseleriyle görücüye
çıkan kazlardan birinciliği Saltanat Gökçe adlı kaz aldı. Birincinin besicisine ödülünü Vali
Günay Özdemir, ikinciye Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, üçüncüye MHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk verdi.

Sergi açılışı
Kars Uluslararası Kültür ve
Turizm Günleri etkinlikleri kapsamında ilk gün ayrıca
“İstanbul’da Bahçe
ve Çiçek” sergisi
açıldı. Kars Halk
Eğitim Merkezi
Sergi Salonu’nda
ziyaretçilerin beğenisine sunulan İstanbul’da Bahçe ve
Çiçek Sergisi’nin
açılışını Vali Günay
Özdemir, Belediye
Başkanı Murtaza
Karaçanta ve Moda
ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk yaptı.
Yaklaşık 150 çalışmanın yer aldığı sergide, çiçeklerin Türk ve
İslam Sanatlarında kullanım
alanlarını gösteren eserler yer
aldı.

MHGF ADRES
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Kars caddeleri kutlamaların
coşkusuna sahne oldu
KARS UlUSlARARASı KÜlTÜR vE TURİzM GÜNlERİ’NİN İKİNCİ GÜNÜNDE KENT PROTOKOlÜ, şEHİR DışıNDAN GElEN KONUKlAR vE KARSlılAR MEHTERAN EşlİğİNDE
KARS’ı BİR BAşTAN BİR BAşA YÜRÜDÜ.

K

ars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri’nin ikinci günü
kenttin caddelerinde farklı bir
coşku yaşandı. Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk ve MHGF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte başta
Vali Yardımcısı Cevat Uyanık,
Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta olmak üzere kent protokolünün de yer aldığı ve
onlara kent dışından gelen mi15 MAYIS -15 EYLÜL 2014

safirlerin ve Karslıların da eşlik
ettiği kortej Kars’ı boydan boya
yürüdü. Valilik önünden Mehter grubu eşliğinde başlayan
yürüyüş Atatürk Caddesi’nde
Kars Belediye Başkanlığı
önünde son buldu. Folklör
ekipleri burada konuklara
Kars’ın kafkas ve turizm oyunundan örnekler sundu. Karslıların ve konukların da eşlik
etmesiyle güzel anların yaşandığı kortej yürüyüşü kentte
adeta bayram coşkusu yaşattı.
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Geleneksel cirit gösterisi
izleyicilere görsel bir şölen yaşattı
KARS UlUSlARARASı KÜlTÜR vE TURİzM
GÜNlERİ KAPSAMıNDA SElİM İlÇESİNDE
DÜzENlENEN CİRİT GÖSTERİlERİ İzlEYİCİlERE GÖRSEl BİR şÖlEN YAşATTı.

K

ars’ın geleneksel binicilik sporlarındaki
ünü tüm Türkiye’nin her tarafında bilinir. Atlı
rahvan ve cirit oyunları bu ilimizde devlet tarafından da
desteklenen kulüpler aracılığıyla sürmektedir.
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) düzenlediği Kars Uluslararası Kültür ve
Turizm günleri geleneksel cirit
sporumuza da dikkat çekmek
amacıyla önemli bir etkinliğe
yer verdi. Kars’ın cirit konusunda ünlü ilçesi Selim’de bu
çerçevede bir gösteri düzen-
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lendi. Selim kaymakamı Erdinç
Dolu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk ve MHGF Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra protokolde Kars Vali Yardımcısı Cevat
Uyanık, Arpaçay Kaymakamı
Faruk Erdem ile Kars içinden ve
dışından vatandaşlar katıldı.
Duayen ekonomi gazetecisi ve
yazar Dr. Rüştü Bozkurt da seyirciler arasındaydı. Gösteri,
Atlı Cirit Kars İl Temsilciliği ile
Selim ilçesinde bulunan atlı
cirit kulüp başkanları ve kulüp
üyelerinin katkısıyla yapıldı.
MHGF ADRES
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Pazar alanında Kars’ın yöresel
el sanatları, yemekleri ve ticari
ürünleri sergilendi
KARS UlUSlARARASı KÜlTÜR vE TURİzM GÜNlERİ ÇERÇEvESİNDE ATATÜRK CADDESİ ÜzERİNDE YÖRESEl El SANATlARı İlE BÖlGESEl YEMEKlERİN vE KAşAR, BAl
BAşTA OlMAK ÜzERE TİCARİ ÜRÜNlERİN SERGİlENİP SATılDığı BİR PAzAR YERİ KURUlDU. ÖzEllİKlE KENT DışıNDAN GElENlER YOğUN İlGİ GÖSTERDİ.

K

ars, el sanatları, yemekleri,
kaşar, bal başta olmak üzere
Türkiye ve dünya çapında nam
yapmış ürünleri ile önemli bir ilimiz. Kars
Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri’nde
bu çerçevede söz konusu ürünlerin sergilendiği, kent dışından gelen konuklara sunuldu bir pazar yeri de oluşturuldu.
Etkinliğin ikinci gününde kortej yürüşünün
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bitmesinin ardından protokolün de ziyaret
ettiği pazar yeri Kars Uluslararası Kültür ve
Turizm Günleri boyunca Kars’ın içinden ve
dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği
bir alan oldu.
Hepsi aynı standartlarda İstanbul’da
getirilen 50’nin üzerinde çadırla oluşturulan pazar yerinde Kars’ın il ve ilçe tanıtım
materyalleri, tarihi fotoğraflar da yer aldı.

Kafkas Üniversitesi ve meslek liselerinden
öğrenciler stantlarda çalışmalarını sergiledi, canlı müzik ve dans örneklerini konuklara sundu. Defile, konser, gökyüzü
gözlem şenliği, çocuk oyun parkı ve
motor gösterilerinin yapıldığı etkinlik alanına da yakın olarak konumlandırılan
pazar yeri dört gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı.
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Kars’ın ekonomik potansiyeli
panelde masaya yatırıldı
KARS UlUSlARARASı KÜlTÜR vE TURİzM GÜNlERİ PROGRAMı KAPSAMıNDA MODERATÖRlÜğÜNÜ BlOOMBERGE HT’DE, PROGRAM YAPıMCı vE SUNUCUSU SAMİ AlTıNKAYA’NıN YAPTığı İlİN EKONOMİK POTANSİYElİNİN ElE AlıNDığı BİR PANEl DÜzENlENDİ.

K

ars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri, 12-15
Haziran’da farklı kulvarda birçok
etkinlik gerçekleştirdi. Bunların
içinde en önemlilerinden bir tanesi Kars’ın ekonomik potansiyelinin ele alındığı panel oldu.
Bloomberg HT’de program yapımcı ve sunucusu Sami Altınkaya’nın moderatörlünüğünü
yaptığı panelin konuşmacıları
ise Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kars Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Fahri Ötegen, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk
ile Dünya Gazetesi köşe yazarı,
araştırmacı Dr. Rüştü Bozkurt
katıldı.
Panelin açılış konuşmasın
Kars Valisi Günay Özdemir yaptı.
Moderatör Sami Altınkaya’nın
sorusu üzerine Kars Belediye
Başkanı Karaçanta Kars’ın turizmden daha fazla pay alabilmesi için yapılacak projelerden
bahsetti.

“İstihdama, ihracata,
ülkemize, çalışanımıza,
ailelelerimize karşı
sorumluluklarımız var
ve bunu sevdayla yerine
getirmemiz gerekiyor”
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, ise çocukluğunun geçtiği
Kars’ta eskiden bir kent ve
yaşam kültürü olduğunu ancak
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bugün bu anlamda büyük bir
hayal kırıklığının söz konusu olduğunu belirtti. Federasyon ve
çalışmaları hakkında bilgi veren
Öztürk, bir şeyi hayal etmenin,
proje yapmanın bir aşk, süreci
sabırla yürüterek onu gerçekleştirmenin ise sevda olduğunu
söyledi. “Biz gelecek için, çocuklarımızın, torunlarımızın bizi
Rahmetle anacağı ne tür projeler hazırlıyoruz?” sorusunu
soran Öztürk, “Sektör olarak 24

saat işiminiz başındayız. İstihdama, ihracata, ülkemize, çalışanımıza, ailelelerimize karşı
sorumluluklarımız var ve bunu
sevdayla yerine getirmemiz gerekiyor” dedi. Federasyon olarak sektörel faaliyetlerinin yanı
sıra amaçlarının ülkede algı
farklılığı yaratmak da olduğuna
bu nedenle Kars Uluslararası
Kültür ve Turizm Günleri gibi
sosyal çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kars’ın özellikle tarım ve
hayvancılıkta önemli bir potansiyeli olduğuna değinen Dr.
Rüştü Bozkurt ise, bu potansiyeli geliştirmenin bilimsel gelişmelerden faydalanmaktan
geçtiğine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu. Soru-cevap şeklinde ilerleyen panelin ikinci
bölümünde Serhat Kalkınma
Ajansı SERKA da yatırım ortamı
olarak Kars’ı anlatan bir sunum
gerçekleştirdi.
MHGF ADRES
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22 medeniyetin kapısı kars sözcüsü ani koleksiyonu kars’ta ilk kez sergilendi

Kars Kültür ve Turizm Günleri’ne
kent merkezi ve Ani’deki görkemli
defileler damgasını vurdu
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU’NUN (MHGF) GEÇTİğİMİz Yıl İSTANBUl AYDıN ÜNİvERSİTESİ
ANADOlU Bİl MESlEK YÜKSEKOKUlU MODA TASARıMı BÖlÜMÜ İlE İlK KEz NEMRUT DAğı’NDA BAşlATTığı ANADOlU’NUN KADİM KENTlERİNE DİKKAT ÇEKEN DEFİlE PROGRAMlARı, KARS UlUSlARARASı KÜlTÜR vE TURİzM GÜNlERİ’NE DE DAMGASıNı vURDU. BU KAPSAMDA 22
MEDENİYETİN KAPıSı KARS SÖzCÜSÜ ANİ KONSEPTİYlE KENT MERKEzİ vE ANİ
HARABElERİNDE 70’İN ÜzERİNDE KOSTÜMlE İKİ GÖRKEMlİ DEFİlE SUNUlDU.

K

ars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri’ne damgasını
vuran “22 Medeniyetin Kapısı
Kars Sözcüsü Ani” üst başlığıyla gerçekleştirilen iki defile geçtiğimiz yıl MHGF’nin
desteğiyle başlayan, uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Federasyonun eğitimde çözüm ortağı İstanbul
Aydın Üniversitesi’ne bağlı Anadolu Bil
Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Nihal Bolkol ile öğretim gö-
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revlileri Ayten Gedik, Gülgün Tekin, Dilek
Aydemir ve bölüm öğrencilerinin Kars’ta
yaptıkları detaylı çalışmalarla 70’in üzerinde parçaya sahip bu iki koleksiyon ortaya çıktı.

“Bir Kars Hikayesi” adlı ilk koleksiyonda beş sahne yer aldı
Kars merkezde gerçekleştirilen Bir Kars
Hikayesi başlıklı defile Gücün Zaferi, Yüzyılın Kalesi, Renkler ve Motifler, Kültür Hasatı

MHGF ADRES
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ve Beyaz Hüzün - Sarıkamış olmak üzere
birbirinden etkileyici beş sahneden oluşuyor. Kars Kalesi’nde sunulması planlanan
Bir Kars Hikayesi Defilesi, Kültür Bakanlığı’ndan gerekli iznin çıkmaması nedeniyle
Atatürk Caddesi’nin Kars Deresi ile birleştiği etkinlik alanında kurulan dev sahnede
gerçekleştirildi. Defileye, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Vali Yardımcısı
Cevat Uyanık, MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ve MHGF Yönetim Ku-
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rulu Üyelerinin yanı sıra kentteki resmi ve
özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile
kent içinden ve dışından vatandaşlar katıldı.
Özellikle “Beyaz Hüzün - Sarıkamış” sahnesi
duygulu anların yaşanmasına neden oldu.
İzleyenlerin hayranlığını gizleyemediği defile sonrası sahneye çıkan MHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk, MHGF Yönetim Kurulu üyelerini ve koleksiyonu hazırlayan öğretim görevlileri ve öğrencileri sahneye davet ederek
katkılarından dolayı teşekkür etti.
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5 bin yıllık tarihi Ani Harabeleri’nde
medeniyetler defilesi

K

ars Kültür ve Turizm
Günleri’nin ikinci
defile ayağı, kentin
Türkiye-Ermeni sınırındaki 5
bin yıllık tarihe sahip ören yeri
Ani’de yapıldı. Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu’nun organizasyonu ve desteğiyle geçtiğimiz yılı burada hazırlık
çalışmalarına başlayan İstanbul
Aydın Üniversitesi Anadolu Bil
Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri adeta
Ani’deki tüm izleri ve motifleri
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hazırladıkları koleksiyona yansıttılar.

Ani defilesinde, her biri
birbirinden ilginç tasarımların olduğu toplam
altı sahne yer aldı
“Bir Ani Sevdası” adlı
Ani’de gerçekleştirilen defile
Yüzyılların ötesinden günümüze kadar uzanan bir ihtişamın izlerini taşıyan, Bagrad
Krallığı’yla başlayıp, Selçuklularla devam eden altın çağın
günümüze paha biçilmez yan-

sıması olduğuna dikkat çeken
“Selçuklu’nun İzleri” sahnesi,
fetih ve kuşatmaların doğurduğu kültürel renklilik ve zenginliklere dikkat çeken
“Medeniyetlerin Koruyucusu”
sahnesi, Ani’nin görkemli
duvar resimlerinin bir yansıması olan “İlmek İlmek Ani”
sahnesi, Ani’nin Hıristiyanlığın
önemli bir merkezi ve dinsel
alanı kimliğini vurgulayan “Rahibeler Manastırı - Yoncanın Gizemi Sahnesi”, taşların motife
dönüştüğü “Taştan Adımlar”
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sahnesi ile Doğu ve Batı’yı bağlayan tarihi ticari yoldan adını
alan “İpek Yolu” sahnesi olmak
üzere toplam altı sahne olarak
sunuldu.

Öğrenciler kendi tasarımlarının sunumunu
kendileri yaptı
Öğrencilerin, hocalarının
önderliği ve gözetiminde
kendi tasarlayıp, sunumlarını

kendi yaptıkları koleksiyon izleyenlerden tam not aldı.

Ulusal basının ilgi
odağı oldu
Defile sonrası kısa bir konuşma yapan MHGF Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, “Bu projede bize katkı
sağlayan İstanbul Aydın Üniversitesi’ne ve Moda Tasarımı
Bölüm Başkanı Nihal Bolkol ve

hocalarımıza, görev alan tüm
öğrenci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Defileye Kars Valisi Günay
Özdemir, Belediye Başkanı
Murtaza Karaçanta, MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleleri, oda ve
sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, resmi-özel kurum
ve kuruluşların yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Tarihi defile öncesi
Ani Gravürleri
Sergisi de sunuldu

K

ars Kültür ve Turizm Günleri çerçevesinde yapılan
Ani’deki defile öncesi önemli bir etkinlik daha gerçekleştirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Resim Anasanat Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçüköner’in rehberliğinde bölüm öğrencilerinin yaptığı Ani Gravürleri Sergisi defilenin yapıldığı açık
alanda sunuldu. Ani Gravürleri Sergisi’nin açılışını Kars Valisi
Günay Özdemir, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve MHGF
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk yaptı.

15 MAYIS -15 EYLÜL 2014
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Kars’ta müzik şöleni:
Aşıklar atıştı, yöresel türküler
izleyenleri coşturdu
KARS KENTİ vE KONUKlARı, KARS UlUSlARARASı KÜlTÜR vE TURİzM GÜNlERİ’NDE MÜzİğE DE DOYDU. MURAT ÇOBANOğlU DERNEğİ İlE AşıK şENlİK DERNEğİ’NDEN AşıKlARıN SAHNE AlDığı YÖREYE ÖzGÜ AşıKlAR ATışMASıNıN YANı
SıRA şEF ÖzGÜR SEvİNÇ YÖNETİMİNDE, SOlİST DENİz ÇEvİK’İN SESlENDİRDİğİ
YÖRESEl TÜRKÜlER UNUTUlMAz ANlAR YAşATTı.

K

ars, Anadolu’da
aşıklık geleneğinin
en önemli
temsilcilerinden biri olan
ilimiz. Aşıklık geleneği ve
kültürünü ulusal ve uluslararası
düzeyde temsil
eden birçok aşıklar
da bu yöremizden
çıkmış. Kars Kültür
ve Turizm
Günleri’nin ikinci
günü akşamı
yörenin iki önemli
derneği; Aşık Şenlik
Derneği ile Aşık
Çobanoğlu Derneği’nden
aşıklar sahne alarak, kıvrak
zekaları ve hazırcevap
uslüplarıyla özellikle şehir
dışından gelen ve bu kültürle
yeni tanışan konuklara
unutulmaz dakikalar yaşattı.
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Programın üçüncü günü
akşamı yer alan konserde ise
20’nin üzerinde yöresel türkü
şef Özgür Sevinç’in yönetimi ve
solist Deniz Çevik’in yorumu ile
sunuldu. Kafkas Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin de koroda yer aldığı konsere Kars
Valisi Günay Özdemir, Kars Belediye
Başkanı Murtaza Karaçanta, MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk
ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile kent protokolü de
katıldı. Konsere halk ve basın da
yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanında kurulan dev sahnede
gerçekleştirilen konsere, yer yer
yörenin kafkas halk oyunları
ekibi de danslarıyla eşlik etti.
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GAP’ın
Parlayan
Yıldızı!

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun Değerli Üyeleri!
Bu Bir reklamdır

2005 yılında sektörümüze hizmet amaçlı kurulan işletmemiz, aylık
500 ton 16/1, 20/1 ve 30/1 %100 pamuk ipliği üretim kapasitesine
sahiptir. Şirketimiz, 2011 yılına kadar sektörümüze boyalı iplik
konusunda hizmet veren firmaların ham iplik ihtiyacını karşılamıştır.

Kemal OTURAKCI
Şanlı İplik Yönetim Kurulu Başkanı

2011 yılı Aralık ayında, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kemal
OTURAKCI’nın almış olduğu karar doğrultusunda, sektörümüze birinci
elden, tüm çorap firmalarına daha hızlı, rekabetçi fiyatları ve kaliteyi
sağlayarak 01.01.2012 tarihi itibarı ile Bayrampaşa Terazidere Güneş
Caddesi Güneş Plaza’da bulunan 500 m2 büyüklüğünde stok servis
olarak 160 adet renkten oluşan bobin marketimizi de hizmete açmış
bulunuyoruz. Boyalı iplik stoğumuzla da ŞANLI İPLİK olarak bu hizmet
yarışında kalitemizle “Biz de varız!” diyoruz. 2012 yılı içerisinde
çıkan Yeni Teşvik Yasası ile birlikte ham iplik üretim kapasitesini 1000
ton olarak hedeﬂeyen Şanlı 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.
Güneş Plaza No:1 Bayrampaşa / İstanbul
Tel: 0(212) 493 23 95 - Fax: 0(212) 493 23 96

www.sanliiplik.com
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Türkiye’nin en yüksek rakımlı
koşusu ve ultra maratonunun
kazananları belli oldu
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU’NUN (MHGF) DÜzENlEDİğİ KARS UlUSlARARASı KÜlTÜR vE TURİzM GÜNlERİNDE ÖNEMlİ İlKlER YAşANDı. BU ÇERÇEvEDE TÜRKİYE’NİN DÖRDÜNCÜ MARATONU OlMA
ÖzEllİğİ TAşıYAN UlUSlARARASı KARS UlTRA MARATONU vE KOşUSU DA İlK KEz DÜzENlENDİ. RAPSODİ
ÇORAP SPONSORlUğUNDA DÜzENlENEN MARATON TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK RAKıMlı MAROTONU OlMA
ÖzEllİğİNİ DE TAşıYOR. 47 KM.’lİK UlTRA MARATONU ERKEKlERDE MURAT KAYA, KADıNlARDA lÜTFİYE
KAYA, 10 KİlOMETRElİK KARS KAlE KOşUSU’NU İSE ERKEKlERDE ETİYOPYAlı FETENE AlEMU REGASSA,
KADıNlARDA BURÇİN TOPKAYA KAzANDı.

M

HGF’nin Macera
Akademisi ve
Kars İl Gençlik ve
Spor Müdürlüğü’nün katkıları
ile Rapsodi Çorap sponsorluğunda bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Uluslararası Kars Ultra
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Maratonu ve Kars Koşusu 15
Haziran 2014’te gerçekleştirildi. Türkiye’nin dördüncü
uluslararası maratonu olmasının yannıda 2 bin metre ile en
yüksek rakımlı maraton ve koşusu olma özelliğini de taşıyan

etkinliğin startını MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk verdi.
MHGF’nin düzenlediği
Kars 1. Kültür ve Turizm Günleri
kapsamında gerçekleştirilen,
Türkiye’nin en yüksek rakımlı
yol koşusu olan Kaleden Ka-

MHGF ADRES

MHGF’DEN | FAALİYETLER
leye Kars Ultra Maratonu’nda
53 sporcu ipi göğüslemeyi başardı.

Bir gün önce Sarıkamış’ta yüksek rakıma
uyum sağlamak için
ısınma turu
14 Haziran günü Sarıkamış
Şehitlerini Anma töreni ile başlayıp, sporcuların yüksek rakıma uyumlarını sağlamak
amacı ile küçük ısınma yürüyüşü yapıldı. 15 Haziran
sabahı,1550 rakımlı Ani Harabeleri’nden 58 sporcunun başladığı 47 km’lik zorlu parkurda
2000 metreyi aşıp 1800 metre
rakımlı Kars Kalesi’ne 53 sporcu
ulaşabildi.

Birçok ülkeden sporcu
katıldı
Organizasyon kapsamında
düzenlenen 10 kilometrelik
Kars Kale Koşusu ise Kars Arkeoloji Müzesi önünden başlayıp
yine Kars Kalesi’nde sonlandı.
Rapsodi Çorap ana sponsorluğunda düzenlenen Kars Maratonu’na İngiltere, Almanya,
ABD, Rusya, Hindistan ve Etiyopya’dan sporcular katıldı.

Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Vali Yardımcısı Cevat
Uyanık, MHGF Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Gürsel Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,
basın mensupları ve halk katıldı.

MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk: “Farklı ülkelerden katılan sporcular ile
Kars’tan dünyaya bir
koşu oldu”
Burada bir konuşma yapan
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk,
bu koşunun kaleden kaleye
değil dünyanın farklı ülkelerinden katılan sporcular ile aslında Kars’tan dünyaya bir koşu
olduğunu ifade etti. Bu maraton ve koşu ile etkinliği uluslararası bir boyuta taşıdıklarını
söyleyen Öztürk, bir hayal kurarak bu projeye başladıklarını,
başta olumlu ve olumsuz birçok tepkiyle karşılaştıklarını
ama asla ümitlerini yitirmeyerek bu noktaya getirdiklerini
kaydetti.

Ultra Maraton
Kupa, madalya ve
para ödülleri dışında
kazananlara ağırlığınca
gravyer ve kaşar peyniri
Kars halkının da yoğun ilgi
gösterdiği 1. Kars Ultra Maratonu sonucunda düzenlenen
ödül töreninde, dereceye giren
sporculara kupa, madalya ve
para ödülleri dışında kazananlara ağırlığınca peynir takdim
edildi. Ultra maratonda Kars
Gravyeri, 10 km koşusunda Kars
Kaşarı dağıtıldı.
Dereceye girenlerin ödülleri
Mesut Yılmaz Parkı’nda kurulan
tören alanında dağıtıldı. Ödül
törenine Kars Milletvekilleri
Prof. Dr. Yunus Kılıç ile Ahmet
Arslan da katıldı. Ayrıca Kars
15 MAYIS -15 EYLÜL 2014

Erkekler
1.Murat Kaya 03:28:49
2.Ramazan İşmel 03:39:03
3.Aykut Çelikbaş 03:40:00
Kadınlar
1.Lütfiye Kaya 04:31:45
2.Dilge Koçak 04:32:31
3.Helen Scouthcott 04:47:20

10K Halk Koşusu
Erkekler
1. Fetene A. Regassa 00:31:52
2. Ozan İşkey 00:34:43
3. Tahsin Atalayın 00:34:56
Kadınlar
1.Burçin Topkaya 00:47:04
2.Asu Gültekin 00:51:16
3.Lynne Perry 00:52:36
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Motokrosçu Şakir Şenkalaycı
ve Harley Davidson grubunun
Kars çıkarması
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU’NUN (MHGF) DÜzENlEDİğİ KARS UlUSlARARASı KÜlTÜR vE
TURİzM GÜNlERİNDE UlUSlARARASı BAşARılARA İMzA ATMış MOTOKROSÇUMUz şAKİR şENKAlAYCı
DA BİR GÖSTERİ YAPTı. İSTANBUl’DAN ÖzEl GElEN HARlEY DAvıDSON EKİBİ İSE KARS CADDElERİNİ
RENKlENDİRDİ.

K

ars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri kapsamında İle
gelen ülkemizin uluslararası
alanda derecelere sahip motokrosçusu Şakir Şenkalaycı da bir gösteri yaptı. Progra-
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mın üçüncü günü kurulan pazar yerine yakın etkinlikalanında gerçekleştirilen motor
gösterisi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.
Etkinlik programı çerçevesinde özel
olarak İstanbul’dan gelen Harley Davidson

Custom Moto Riders üyeleri ise üç gün boyunca Kars cadde ve sokaklarına renk kattı.
Grup Başkanı Arif Civelek ve arkadaşları
gerek kostümleri, gerekse motorlarıyla
Kars halkının yoğun ilgisini çekti.

MHGF ADRES
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Kars Uluslararası Kültür ve
Turizm günlerinden kareler

28
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TÜYAP Çocuk
Tiyatrosu Karslı
çocuklarla buluştu

İ

Kars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri
için gelen TÜYAP Çocuk Tiyatrosu, etkinlik
boyunca Karslı çocuklara Uçan Şemsiye
oyununu sergiledi. Taner Barlas’ın yönettiği oyunda
Gülşah Kıray, Mehmet İrfanoğlu, Hüseyin Demir, Erdinç Güven, Ürüncan Keskin, Saniye Samra rol aldı.

Gökyüzü Gözlem
Şenliği

İ

stanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü
öğretim Görevlisi Prof. Dr. Dursun Koçer
ve ekibi, Kars Uluslararası Kültür ve Turiz
Günleri’nde gece boyunca dev teleskopla Karslılara gökyüzü gözlem şenliği yaşattı. Ayrıca etkinlik alanın bir planetaryum kurularak çocuklara
astronomi hakkında özendirici bilgi verildi.
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Kars Uluslararası Kültür ve Turizm
Günleri’ne ulusal basın yoğun ilgi gösterdi

D

ört gün boyunca
birçok alanda
17 farklı etkinliğin
yer aldığı Kars Uluslararası
Kültür ve Turizm Günleri’ne
ulusal ve yerel basın da yoğun
ilgi gösterdi.

Bloomberg HT,
Kars’tan canlı yayın
yaptı
Saygın ekonomi kanalı
Bloomberg HT, programın
başlama günü olan 12 Haziran
2014 Perşembe günü tarihi
valilik binası önünde, Kars
Valisi Günay Özdemir, Kars
Belediye Başkanı Murtaza
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Karaçanta ve etkinliği düzenleyen Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu’nun Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk
ve Kafkas Üniversitesi Rektörü
Sami Özcan’ı canlı yayında
konuk etti. Sami Altınkaya’nın
yapımcılığını ve sunuculuğunu
oldu üstlendiği “Çıkış Yolu”
programında bir saatlik canlı
yayında Kars Uluslararası
Kültür ve Turizm Günleri
çerçevesinde, hem etkinlikler
hem de ilin ekonomik, kültürel
ve tarihi yönleri ele alındı.
Etkinlik sonrası MHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk, Bloomberg
HT’de tekrar Sami Altınkaya’nın

canlı yayın konuğu olarak bir
değerlendirme yaptı.

TRT Haber ve Fox TV
geniş bir şekilde yer
verdi
Öte yandan etkinliğin başından itibaren özel bir ekiple
programı takip eden ve geniş
bir şekilde yer veren TRT sayesinde Kars Uluslararası Kültür
ve Turizm Günleri geniş kitlelere ulaştı.
Programa özel ilgi gösteren
kanallardan biri de Fox TV oldu.
Ana haber bülteni ve sabah haberlerinde geniş olarak yer
verdi.

Bu çerçevede MHGF olarak
başta Bloomberg HT, TRT ve
Fox TV olmak üzere Kars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri’ne yayınlarıyla destek olan,
katkı sağlayan tüm görsel ve yazılı basınımıza teşekkür ediyoruz.

Kars Uluslararası
Kültür ve Turizm Günleri’ne yayınlarıyla
destek olan, katkı sağlayan tüm görsel ve
yazılı basınımıza
teşekkürler”
MHGF ADRES

MHGF’DEN | FAALİYETLER

Kars Uluslararası Kültür ve Turizm
Günleri’nin gerçekleşmesinde katkısı olan
herkese teşekkürler!

M

HGF’nin Kars Valiliği işbirliğiyle bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Kars Uluslararası
Kültür ve Turizm Günleri’ne Kars ve Kars dışından birçok kişi ve kurum katkı sağladı.
Kars’taki Vali Yardımcısı Cevat Uyanık
koordinasyonunda İl Kültür Müdürlüğü,
Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim
Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü başta
olmak üzere Valiliğe bağlı bütün kurumlar
görev aldı. Selim Kaymakamı Erdinç Dolu
cirit gösterilerinde konuklara ev sahipliği
yaptı. Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve
Prof. Dr. Yunus Kılıç’a da katılımlarından
dolayı MHGF olarak teşekkür ediyoruz.

Teşekkürler...
• Kars Valisi Günay Özdemir’e,
• Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta
ve Başkan Yardımcıları Ferit Yenice ve
Yakup Yıldız’a,
• Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve Başkan Danışmanı Nazım
Çuhalı’ya,
• Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı
Gazenfer Özcan’a,
• Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami
Özcan’a,
• Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet
Recep Tekcan’a,
• MHGF’nin çözüm ortağı İstanbul Aydın
Üniversitesi Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu Öğretim Görevlileri ve
öğrencilerine,
• Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Öğretim Görevlisi Nurten Kırmızıbayrak
ve öğrencilerine,
• Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Özen’e,
• İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Dursun Koçer ve Doç. Dr. Ayşegül Teker’e,
• İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör
Danışmanı Vural Yılmaz’a,
• Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Küçüköner ve öğrencilerine,
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• İldeki sivil toplum kuruluşları ile iletişimi
sağlayan Ocakbaşı Restoran’ın sahibi
Göksal Kaygusuz’a,
• KARSOD Başkanı Halit Özer’e ve etkinliğe
katılan tüm otel ve restoranlara,
• TÜYAP Çocuk Tiyatrosu’na,
• Murat Çobanoğlu Derneği’ne,
• Aşık Şenlik Derneği’ne,
• İstanbul Custom Mota Riders Harley
Davidson Ekibine,
• Beylikdüzü Kars-Ardahan-Iğdır Dernek
Başkanı Gürsel İldüz ve Yönetim Kurulu
Üyelerine,
• Esenyurt Ardahan Kültür Evi Başkanı
Tuncer Dağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne
• Avcılar Kars Dernek Başkanı Yücel Taşçı
ve Yönetim Kurulu Üyelerine,
• Avcılar Kars Dernek Başkanı Yücel Taşçı
ve Yönetim Kurulu Üyelerine,
• Esenyurt Kars Platformu Yöneticileri Sayın
Davut İlbeyi ve Sayın Ahmet Kaya’ya,
• Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt’a,
• TRT, Bloomberg HT ve Fox TV başta olmak
üzere etkinliğe yer veren tüm görsel ve
yazılı medya kuruluşlarına,
• Polatlar Tekstil; Özdemir Polat ve
Coşkun Polat’a,
• Okan Tekstil; Güven Aktaş’a,
• Koçulu Peynir; İlhan Koçulu’ya,
• Ömer Süt; Mehmet Ömür’e,
• Kuytul Gıda’ya,
• Tanyıldız Gıda Çaykur Bayii’ne,
• Ankara’dan Mehmet Altun,
Turhan Kayhan ve Selçuk Alkın’a,

• Samet Eğer’e,
• Kars esnafına ve tüm Kars halkına,
• Organizasyon ekibine,
• MHGF Yönetim Kurulu Üyelerine,
• İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Denizli’den
katılan MHGF’ye üye derneklerin yönetim kurulu üyelerine,
• Katkı ve katılım sağlayan, ismini unuttuğumuz herkese MHGF olarak teşekkür
ediyoruz.

İstanbul’daki Kars derneklerinden konuklara kaz yemeği
Öte yandan, MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk onuruna, MHGF Yönetim Kurulu
Üyeleri ile şehir dışından gelen konuklara
ve basına kaz ziyafeti veren İstanbul’daki
Kars, Ardahan ve Iğdır dernekleri başkan
ve yöneticileri ile yemeği hazırlayan Arpaçay’ın önceki belediye başkanlarından
Sayın Enver Akkaya’ya teşekkür ediyoruz.

MHGF ADRES
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MHGF, sektörel sanal fuar ile
arama motoru ve insan kaynakları
portalını hayata geçiriyor
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU (MHGF), ÜYElERİNE UlUSlARARASı TİCARETTE
BÜYÜK AvANTAjlAR SAğlAYACAK SANAl FUAR PROjESİNİ HAYATA GEÇİRİYOR.
MHGF-GlOBAlPİYASA.COM İşBİRlİğİYlE GERÇEKlEşEN PROjE, AYNı zAMANDA BİR SEKTÖREl ARAMA MOTORU vE İNSAN KAYNAKlARı PORTAlı ÖzEllİğİ DE TAşıYOR.

İ

nternetin yaygınlaşması ve iş dünyasında
giderek daha etkin hale
gelmesi dünya ticaretini de sanal bir ortama taşıdı. Türkiye
genelinde tekstil, hazır giyim,
moda, deri, deri konfeksiyon
ve ayakkabıda, sektörel ve bölgesel dernekleri ve onlara
bağlı firmaları temsil eden, alanında tek çatı kuruluşu olan
MHGF, globalpiyasa.com ile işbirliği yaparak, üye dernek ve
onlara bağlı firmaları dünyaya
açacak “Sektörel Sanal Fuar”
projesini hayata geçiriyor. Aynı
zamanda güçlü bir sektörel
ürün ve iş arama motoru ile in-
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san kaynakları portalı özelliği
de taşıyan sanal fuar,
MHGF.globalpiyasa.com adresi
üzerinden hizmet verecek.

Güçlü bir ürün arama
motoru ve insan kaynakları portalı
İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk, Sanal fuarın Türkiye’yi
dünya pazarında bütün firmalara açacağını belirterek, bütün
firmaların ürünlerini, referanslarını; vitrine koymak istedikleri
ne varsa bir web sitesi üzerinden dünyaya açacağını kay-

detti. Başkan Öztürk, sanal fuar
ile dünya çapında alıcı ve satıcının bir “tık” ile buluşacağını
söyledi. Sistemin bir sektörel iş
arama portalı de barındırdığını
ifade eden Hüseyin Öztürk, bu
sayede iş ve eleman arayan
herkesi tek bir çatı altında buluşturduklarını belirtti.
Globalpiyasa.com uluslararası işletmeler ağı ve ürün
arama motoru olarak MHGF ile
imzalanan sözleşme kapsamında tekstil, moda, hazır giyim, deri, deri konfeksiyon,
ayakkabı ve bunların yan sanayi sektörlerine daha etkin
hizmet vereceğini belirten glo-

balpiyasa.com şirket ortağı Kadir Decdeli, bu sektörlere yönelik olarak Federasyon ile birlikte hareket edileceğini,
firmalara hem sanal fuar hem
de insan kaynakları yönetim
hizmeti verileceğini kaydetti.

Ticaret ağı, kariyer ağı
ve sosyal-akademik ağ
olarak dünyada üçünü
birden kapsayan tek uygulama
Aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Kocaeli Üniversitesi Teknopark
Yönetim Kurulu Üyesi olan
Decdeli, sanal platformun ticari
MHGF ADRES
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düzeyde, firmaları, ürünleri, satın alma taleplerini, işbirliği
tekliflerini, iş ilanlarını içerirken, sosyal düzeyde de iş adaylarını, makaleleri, soru – cevap
listelerini ve akademik projeleri
kapsayan büyük bir veri tabanı
ve arama motoru olduğunu
ifade etti. Kadir Decdeli, portalın ticaret ağı, kariyer ağı ve
sosyal-akademik ağ olarak
dünyada üçünü birden kapsayan tek uygulama olduğunu
belirtti.

Kariyer.net’in kurucuları
geliştirdi
Globalpiyasa.com platformunun diğer ortağı,
kariyer.net’in kurucusu Sungur
Ilgaz ise insan kaynakları yönetiminde sosyal medya tabanlı
çalışmaların da önemine değindi ve globalpiyasa.com’un
sosyal medya tabanlı, referans
sistemine dayanan, bilgi tabanlı bir ekonomiyi ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen
ilk kariyer ve iş ağı olduğunu
vurguladı.
Amerika’daki en büyük
Türk yatırımı, NASA’ya uzay
mekiği yapan iki şirketten biri
olan Sierra Nevada Cooparation’ın kurucusu Fatih Özmen’in
kardeşi Melih Özmen ise globalpiyasa.com’un üçüncü
ortağı olarak platformun glo-
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bal bir iş modeli yönüyle ihracata yönelik öneminin
üzerinde durdu.

“Fuarların dijital
ortama taşınması kaçınılmaz bir şey”
MHGF Başkan Yardımcısı
Osman Ege, projenin önemine
değinerek, “Dijital bir çağdayız
ve her şey dijital hale geliyor.
Fuarların da dijital ortama
taşınması kaçınılmaz bir şey.
Üç-dört gün süren fuarlar göz
önüne alındığında dijital
ortamda sürekli ulaşılabilen
bir sanal fuarların olması çok
faydalı” diye konuştu. Ege
ayrıca sanal fuarın Federasyonun kendi içinde, üye
dernekler ve onlara bağlı firmalar arasında olduğu gibi üye
olmayan dernekler, odalar ve
meslek kuruluşları ile de iletişimi artırmak anlamında
önemli bir fonksiyonu olacağını kaydetti.

“Türkiye’nin potansiyeli
göz önüne alındığında
dünya tekstil ve hazır
giyim piyasasında
çok önemli katkı sağlayabilir”
MHGF İzmir Koordinatör
Derneği Ege Giyim Sanayicileri
Derneği’nin (EGSD) Başkanı
Mukadder Özden ise projenin

sektör tarafından değerlendirilmesi gereken önemli bir
proje olduğuna dikkat çekerek,
“Partnerlerimiz alanında çok
uzman partnerler. Türkiye’nin
potansiyeli göz önüne alındığında dünya tekstil ve hazır
giyim piyasasında çok önemli
bir katkı sağlayabilir. İş portalı
da ayrıca ülkemizde iş kaynaklarının verimli kullanılması ve iş
kayıplarının önlenmesi anlamında da çok faydalı olacaktır”
dedi.
MHGF ve globalpiyasa.com
işbirliğiyle hayat geçen portal
MHGF.globalpiyasa.com internet adresi üzerinden yayına
başladı.

Sanal platform ticari
düzeyde, firmaları,
ürünleri, satın alma
taleplerini, işbirliği
tekliflerini, iş ilanlarını
içerirken, sosyal düzeyde de iş adaylarını,
makaleleri, soru –
cevap listelerini ve
akademik projeleri
kapsayan büyük bir
veri tabanı ve arama
motoru”
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Türkiye’nin global ürün arama
motoru
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU BAşKANı HÜSEYİN ÖzTÜRK’lE 2001 Yılı Kış AYlARıNDAKİ İF EXPO ÇORAP vE İÇ GİYİM FUARı’NDAKİ İlK TOPlANTı vE HEMEN ARDıNDAN
BAşlAYAN ORTAK ÇAlışMAlARlA, PROjE, TEKSTİl SEKTÖRÜNÜ PİlOT SEKTÖR OlARAK
KONUMlANDıRACAK şEKİlDE YENİDEN YAPılANDıRılDı.

K

ocaeli’de bir sanayicinin dile
getirdiği “Kimsenin
diğerinin ürününden haberi
yok” önermesiyle başladı ürün
arama motoru çalışmaları…
Kariyer.net’in kurucu ortağı
Sungur Ilgaz’la ürün arama
motoru proje ortaklığımızın
başlaması 2009 yılının ilk aylarındaydı. Üç yıl sonra Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Elektronik

Bölümünden diğer sınıf arkadaşımız Melih Özmen’de bize
katıldı. Üçüncü proje ortağımız
Amerika’da yaşamasıyla, Amerika’daki en büyük Türk yatırımı
“Sierra Nevada Cooperation”’ın
sahibi Fatih Özmen’in kardeşi
olmasıyla ve uluslararası çevresiyle dikkat çekiyordu…
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin
Öztürk’le 2001 yılı kış ayların-

daki Çorap ve İç Giyim Fuarındaki ilk toplantı ve hemen
ardından başlayan ortak çalışmalarla, proje, tekstil
sektörünü pilot sektör olarak
konumlandıracak şekilde yeniden yapılandırıldı. Artık hedef
Türkiye’nin sosyal barışına katkıda bulunan, ihracatı gerçek
katma değerle gerçekleştiren
tekstil ve hazır giyim sektörünün, sanal fuarını oluşturmaktı.
Bu sektörel sanal fuarı globalpiyasa.com platformu içinde,
diğer sektörlerle etkileşimde
bulunacak şekilde tasarlamıştık. Aynı platform içinde tüm
sektörleri, akademik destekleriyle üniversiteleri, Ticaret ve
Sanayi Odalarını, Organize
Sanayi Bölgelerini buluşturmak
sürükleyici bir fikirdi. Sektörleri
ve kurumları buluşturan, iş
birliği, güç birliği fikrini destekleyen ortak veri tabanı
hedefini, Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu Başkanının ve
Yönetim Kurulu Üyelerinin de
desteklemesi çalışmalarımızı
hızlandırdı… Hedef, federasyonun da desteğiyle tüm Türkiye,
tüm sektörler, tüm firmalar ve
tüm ürünler olarak yeniden
belirlenmişti…

Gerçek bir ürün arama
motoruna duyulan
ihtiyaç…
Her şeyi arayan “her şeyi”
bulan arama motorları mı
yoksa ürün arama motoru mu?
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Klasik arama motorları ya
parayı verenin “anahtar sözcüğünü” ya da anahtar sözcüğü
içeren ilgili ilgisiz on binlerce
içeriği listelerken ürün ve firma
arayanlar çaresiz durumdalar…
tasnif edilmeden listelenen
içerikler zaman ve para kaybı
anlamına geliyor…
Klasik arama motorları
doğal olarak ürün odaklı değiller. “çorap” üreten 20,000 firma
varsa ilk üç sayfada topu topu
beş – on firmayla, pek çok eticaret sitesiyle, “çorap” üzerine
yorum yapan yazılarla ya da
moda siteleriyle karşılaşırız.
Belki de kimlerin başına “çorap”
örüldüğüne ilişkin bilgiler ediniriz… yani klasik arama
motoru ilgili ilgisiz, paralı parasız pek çok konuyu getirir
önümüze koyar…

Peki, globalpiyasa.com
ne yapar?
Globalpiyasa.com “ürünü”
arar, bulur, getirir… firmayla
müşteriyi buluşturur, iletişime
geçmesini sağlar… globalpiyasa.com sektöre, bölgeye,
ürün ismine, etiketine ve özet
ürün bilgisine göre arama
yapar. Bulunan ürünler ve
15 MART -15 MAYIS 2014

kategorileri listelenir. Kullanıcı
isterse kategorileri daraltarak
hedef ürününe ve ilgili firmaya
ulaşır…
Globalpiyasa.com gerçek
bir ürün arama motorudur…

Globalpiyasa.com neleri
içerir?
Globalpiyasa.com
platformu içinde her firma
kendi web sitesini kurar, yönetir, firma profilini yayınlar ve
“ürünlerini” yayınlar. Globalpiyasa.com firma web siteleri ve
bireysel profillerin toplamıdır.

Globalpiyasa.com
firma web siteleri neleri
içerir?
Firma web siteleri firma
profil bilgilerini, ürünleri, firma
ana sayfa görsellerini, firma
yetkililerine ilişkin bilgileri,
firma satın alma taleplerini,
firmanın iş ilanlarını ve aktivitelerini yayınladığı “duvarı”
içerir.

Bireysel profiller neleri
içerir?
Bireysel profiller çevre
edinmek ve iş başvurusunda
bulunmak için gereken isim,

profil resmi, eğitim durumu ve
diğer tüm öz geçmiş unsurlarını içerir.

Globalpiyasa.com’un
temel fonksiyonları
• Globalpiyasa.com ürün, satın
alma talebi ve iş ilanları
yayınlanmasının alt yapısını
sağlar.
• Bunların aranması ve filtre
edilmesi için gerekli teknik
alt yapıyı kurar raporlama
hizmeti sunar.
• Firmalar ve bireyler arasında
mesajlaşma yoluyla iletişim
sağlar.
• Firmalara ürünlerini yönetebilecekleri, satın alma talebi
ve iş ilanı yayınlayabilecekleri gelişkin teknolojisi olan
ticari web siteleri sağlar.
• Tüm kullanıcı ve ziyaretçilere
ürün, firma, satın alma talebi
ve iş ilanı arama, filtre etme
ve tasnif etme olanağı sağlar.
Globalpiyasa.com yurt içi
yayınlarını globalpiyasa.com
alan adı altında Türkçe, yurt
dışı yayınlarını da sellersglobal.com alan adı altında
İngilizce olarak gerçekleştirir.

Globalpiyasa.com platformunda hazır giyim sanal fuarı
mhgf.globalpiyasa.com alan
adı altında oluşturulmuştur.
Tekstil, hazır giyim, yan sanayi
firma ve ürünlerini içeren bu
sanal fuarda ilgili sektörlerin
tüm ürünlerine erişmek mümkündür.
Globalpiyasa.com Türkiye’deki tüm sektörleri, tüm
firmaları ve tüm ürünleri kapsamayı, ürünlerle satın alma
talebi olan firmalara, satın
alma talepleriyle üreticilere, iş
ilanlarıyla da iş adaylarına erişmeyi hedeflemektedir.

Kadir Decdeli
Globalpiyasa.com Ortağı,
Kocaeli Sanayi Odası Meclis
Üyesi ve
Kocaeli Üniversitesi Teknopark
Yönetim Kurulu Üyesi
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Tekstil mühendislerine
talep artacak
TEKSTİl vE HAzıR GİYİM SEKTÖRÜNDE TOPlAM 2.5 MİlYON KİşİNİN İSTİHDAM EDİlDİğİNİ TAHMİN EDİYORUz. SON YılıN TEKSTİl vE HAzıR GİYİM SEKTÖRÜNDE İHRACAT RAKAMlARıNA BAKTığıMızDA 30 MİlYAR DOlARı AşTığıMızı GÖRÜYORUz.
HER Yıl KENDİ İÇİNDE %10-%15 ARASı BÜYÜYEN vE İÇ PİYASA DİNAMİğİ İlE BİRlİKTE 45 MİlYAR DOlAR CİvARıNDA TAHMİN EDİlEN BOYUTTA BİR SEKTÖRÜN
SORUNlARıDA KENDİSİ GİBİ BÜYÜK OlUYOR. 2023 E DOğRU 70 MİlYAR DOlARlıK İHRACAT HEDEFİ İlE 10 Yıl SONRA 100 MİlYARA DOğRU GİDEN
DEv BİR SEKTÖRDE İSTİHDAMıNDA ARTACAğıNı DÜşÜNÜRSEK, TEKNİK
PERSONEl İHTİYACı DAHA DA ARTACAKTıR.

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

S

ektörün ihtiyacı
olan nitelikli personel talebini karşılayamayan meslek liseleri,
meslek yüksekokulları ve üniversitelerin durumunu gelecek
dönemde belki zora sokacak
bir konuyu tartışmaya açma-

mız gerekiyor. 2014 yılı
üniversite tercihlerini yapan
öğrencilerimiz, tekstil mühendisliğindeki kontenjanın
neredeyse yarı yarıya düşürüldüğünü belki fark etmemiş
olabilirler. Türkiye genelinde
tekstil mühendisliği bölümü

kontenjanı 590 olarak gerçekleşmiştir. Bu kontenjan ışığında
her yıl mezun olup mesleğine
yönelecek olan tahmin ettiğimiz 100 civarında öğrenci, bu
dev sektörü nasıl geleceğe taşıyacak ? Son yıllarda Türkiye
genelinde mühendislik bölüm-

2014-2015 YGS Tekstil Mühendisliği Taban ve Tavan Puanları
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Marmara Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Süleyman Dem. Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
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Programın Adı
Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği (Tam Burslu)
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği (%75 Burslu)
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.)
Tekstil Mühendisliği (İngilizce)
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği (%50 Burslu)

Puan Türü
TMF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4

Kont.
62
36
3
77
72
52
11
11
11
31
41
22
31
16
57
11
41
5

En Düşük Puanı
361,10645
288,12965
287,58398
249,52232
241,60448
238,69750
223,40801
221,64038
220,47887
219,81256
217,20918
212,03323
210,43740
205,34764
200,83095
200,37988
197,42105
-

En Yüksek Puanı
422,35810
353,42042
301,80511
319,70861
311,01925
288,79653
226,62481
245,59278
241,55469
247,40224
243,99116
270,26042
267,11661
226,54770
261,17105
255,76366
249,02481
MHGF ADRES
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mühendislik kadrolarına değil,
yüksek lisans sahibi ve doktoralı mühendislerin sayısını arttırmamız lazım. Firmalarımızın
geleceği için yüksek nitelikli
ArGe personeli istihdamının ve
bu personelin eğitimlerini sürdürmeleri ve geliştirmeleri için
destek programları hazırlamak
zorundayız.

2013 ve 2014 yılında
sektörün kümelendiği
illerden mezun olan
tekstil mühendisleri
kapışıldı!
lerine olan teveccühün azaldığını biliyoruz, ancak bir sanayi
toplumu olan Türkiye’de, özellikle de tekstil ve hazır giyim

sektöründe daha fazla mühendise ihtiyaç vardır. Özellikle
Ar-Ge ve inovasyonda iddialı
olabilmemiz için sadece güçlü

Bu tahmini bilgiler ışığında
2023 e doğru 4 milyon civarında bir istihdami umarken, bu
istihdam ordusuna ihtiyacın
çok altında mühendis seviyesinde personel katılacak.

Tablo 1’de 2014-2015
yılı Türkiye geneli taban ve
tavan puanları ile kontenjan
listesini görebilirsiniz. Bu listede üst sırada yer alan İTÜ
tekstil mühendisliği bölümünün tavan puanı ile diğer üniversiteler arasındaki fark dikkat
çekiyor.

Bir sanayi toplumu
olan Türkiye’de,
özellikle de tekstil
ve hazır giyim sektöründe daha fazla
mühendise ihtiyaç
var”

İhracatçı, krizlere rağmen ihracat artışı bekliyor

T

İM, 2014 2'inci çeyrek gerçekleşme ve 3'üncü çeyrek beklenti anketi sonuçlarına göre, ihracatçı firmaların yüzde 42'si Temmuz - Eylül
döneminde ihracatın artacağını öngörüyor.

İhracatçının en büyük üç sorunu
Anket sonuçlarına göre ihracatçıların
ilk 3 büyük sorunu, enerji maliyetleri, dövizdeki hareketlilik ve hammadde fiyatlarındaki yükseklik.
İhracatçı firmalar, 2014 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 114 bin yeni istihdam yaratmayı planlıyor.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, her
dönem yapılan ankete gündeme ilişkin
sorular eklendiğini de hatırlatarak, açıklanan ankette, rekabetçilik anlamında; Askıya Alma Sistemi, Ulusal İstihdam Stratejisi,
Sanayi İşbirliği Programı ve AB Merkez
Bankası uygulamaları ile ilgili sorular sorulduğunu açıkladı. Özellikle, Türkiye ve
AB'de üretilmeyen hammaddelerden
gümrük vergisi alınmaması avantajını sunan Askıya Alma Sistemi hakkında firmala-
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rın yüzde 63'ünün hiç haberi olmadığı,
yüzde 29'unun ise haberi olduğu halde
bilgisi olmadığın söylemesine dikkat çeken Büyükekşi, " Bu
konu rekabetçilik anlamında direk firmalara
avantaj sağlıyor ancak
firmalar bunu bilmiyor.
TİM olarak bunu ihracatçılara anlatmak bizim ev ödevimiz” diye konuştu.

Anketten notlar
TİM İhracatçı Eğilim Araştırması 2014
2. Çeyrek Sonuçlarına göre öne çıkan bazı
başlıklar ise şöyle:
- Yılın 2'inci çeyreğinde ihracatçı firmalar üretim ve ihracatlarının arttığını söylerken; aynı şekilde enerji maliyetleri, girdi
maliyetleri de arttı.
- İhracatçıların yüzde 42'si, yılın 3'üncü
çeyreğinde ihracat artışı olacağını öngörüyor.
- Rusya, ABD, Afrika, Almanya ve Çin
ihracatçıların önümüzdeki dönemde ilk
kez girmeyi planladıkları pazarlar.
- İhracatçıların yurtiçinde en büyük ilk

üç problemi, enerji maliyetleri, dövizdeki
hareketlilik ve hammadde fiyatlarındaki
yükseklik. Dış pazarlarda karşılaşılan en
büyük ilk üç sorun ise
rekabetçi fiyat sunamama, hedef ülkelerdeki siyasi sorunlar ve
bürokratik engeller,
hedef ülke ekonomik koşulları.
- İhracatçı firmalar, yılın 2'inci çeyreğinde ortalama 175 yeni istihdam yaratırken,
3'üncü çeyrekte beklenen yeni istihdam
ise yaklaşık 114 bin olarak öngörüldü.
- Firmalara yılsonu Dolar öngörüsü
2.13, Euro 2.86 olarak oluşurken; rekabetçi
ideal kur seviyesi beklentisi Dolarda 2.10
Euro'da 2.85 olarak şekillendi; enflasyon yıl
sonunda 8.51, büyüme beklentisi ise yine
yıl sonunda 4.02 olarak tahmin edildi.
- Ankete katılan ihracatçı firmalara
göre, 2014'ün kalanı ekonomik anlamda
daha iyi olacak. Ekonominin daha iyi olacağı ya da kötüye gitmeyeceğini düşünenlerin toplam oranı Türkiye ekonomisi için
yüzde 81, Avrupa için yüzde 83 ve dünya
için yüzde 81 oldu. (TİM)
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Üye derneklerimizin iftarları
sektörü bir araya getirdi
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU (MHGF) ÜYESİ DERNEKlERİMİzİN İFTARlARı KUTSAl RAMAzAN AYıNDA SEKTÖRÜ SEvGİ vE HOşGÖRÜ İKlİMİNDE BİR ARAYA GETİRDİ.
Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği

Türkiye Triko
Sanayicileri
Derneği

Çorap Sanayicileri Derneği

İstanbul Nakış
Sanayicileri
Derneği

Türkiye Triko Sanayicileri Derneği

İstanbul Nakış Sanayicileri Derneği

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği

Gelinlik Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği
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ihracat temmuz’da Frene Bastı

Hazır giyim 1.7 milyar
dolar ihracat ile ikinci sırada
TEMMUz AYıNDA TÜRKİYE'NİN İHRACATıNıN GEÇEN SENENİN TEMMUz AYı İlE AYNı SEvİYEDE KAlDı vE 12 MİlYAR 539 MİlYON DOlAR OlARAK GERÇEKlEşTİ. İlK 7 AYlıK İHRACATıN İSE YÜzDE 5,7 ARTışlA 92 MİlYAR 711 MİlYON DOlARA, SON 12 AYlıK İHRACATıN
İSE YÜzDE 2,2 ARTARAK 156 MİlYAR 319 MİlYON DOlARA YÜKSElDİğİNİ BİlDİRDİ. HAzıR
GİYİM SEKTÖRÜ 1.7 MİlYON DOlAR İHRACAT İlE İKİNCİ SıRADA YER AlDı.

2

014 Temmuz ayı
mal ihracat
gerçekleşmeleri ve
verilerine dair bir basın
açıklaması gerçekleştiren
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başkanı Mehmet Büyükekşi,
bayram tatilinin geçen
seneden farklı olarak Temmuz
ayına kaymasının etkisiyle 3
işgücünün eksik olmasıyla
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birlikte Temmuz ayında
Türkiye'nin ihracatının geçen
senenin Temmuz ayı ile aynı
seviyede kaldığını ve 12
milyar 539 milyon dolar
olarak gerçekleştiğini, ilk 7
aylık ihracatın ise yüzde 5,7
artışla 92 milyar 711 milyon
dolara, son 12 aylık ihracatın
ise yüzde 2,2 artarak 156
milyar 319 milyon dolara

yükseldiğini bildirdi.
TİM Başkanı Büyükekşi,
geçen senenin Temmuz
ayında işgünü bazında ihracat
465 milyon dolar iken, bu senenin Temmuz ayında günlük
bazda ihracatın yüzde 12 artarak 522 milyon dolara yükseldiğini, ancak bayram etkisi ve
Irak'a ihracatta Temmuz'da
yaşanan gerileme nedeniyle
MHGF ADRES
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Temmuz ayı ihracatının geçen
sene ile aynı seviyede kaldığını
ifade etti. Büyükekşi, işgünü
kaybının aylık ihracattaki artış
temposunu aylık bazda 12,4
puan, Irak'a ihracatta yaşanan
kaybın ise 3,9 puan, toplamda
16,3 puan aşağı çektiğini belirtti.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile
Temmuz ayı ihracat verilerine
ilişkin değerlendirmesi şöyle:

Dünya Ekonomisinde
Büyüme Önceki Yıldan
Daha İyi Olacak
"Dünya ekonomisinde
geçen yılın son çeyreğinden
itibaren genel bir iyimserlik havası hakim. Küresel mali piyasalarda ciddi bir iyileşme
oluşmaya başladı. Dünya ekonomisi geçen yılın üzerinde
büyüyor, yılın ikinci yarısında
da bu trendin devam etmesi
bekleniyor. ABD ile ilgili olumlu
veriler gelmeye devam ediyor.

Euro Bölgesi’nde olumlu
gelişmeler
Euro Bölgesi türbülanslı
dönemi geride bıraktı ve düşük
büyümeli bir aşamaya geçti.
Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımlar küresel likidite koşullarının iyileşmesine katkı
yaptı. Yeni parasal genişleme
önlemleri etkilerinin yılın ikinci
yarısında daha belirgin olması
bekleniyor.
Türkiye ihracatı gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan büyümeden yararlanıyor. İthalatı
gerileyen AB'ye ihracatımızı ilk
7 ayda yüzde 14 artırmayı başardık. Bölgesel pazarlardaki
tüm olumsuzlukları Avrupa pazarındaki talebe cevap verebilen ihracatçılarımız sırtlıyorlar.
Yılın ilk 7 ayında en önemli 5
ihracat pazarımızdan 4'ü Avrupa'dan; Almanya, İngiltere,
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İtalya ve Fransa. Bu 4 pazarda
yılın ilk 7 ayında ortalama
yüzde 14 ihracat artışı yakalamayı başardık.

Orta Doğu ve Bölgemizde Jeopolitik Riskler
Etkisini Artırdı
Orta Doğu'da ve Karade2014 Mart ayında en fazla ihracat yapılan beş sektör (‘000 $)
niz'in kuzeyinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. RusyaUkraynagerilimi bölgedeki
barış ve istikrar umutlarını zegöstermesi, yabancı finans kudeliyor. Maalesef bu gelişmeruşların tahminlerini bir bir reler, hem ülkemiz için hem de
vize etmesine neden oldu. Son
tüm dünya için önemli bir risk
olarak Ekonomik İşbirliği ve
teşkil etmeye başladı. Yaşanan
Kalkınma Örgütü (OECD), Türbu gelişmenin ardından AB'nin
kiye için 2014 büyüme beklenRusya'ya ilave yaptırımlar uytisini yüzde 2,8'den 3,3'e
gulaması gündeme geldi.
yükseltti. Dünya Bankası ve CiDiğer taraftan İsrail'in Gaztigroup da kısa süre önce tahze'de gerçekleştirdiği katliam
minlerinde yukarı yönlü
ve Orta Doğu'da yaşanan sıkındeğişikliğe gitmiş, Dünya Bantılar tüm bölge dinamiklerini
kası büyüme öngörüsünü
ve ekonomilerini etkiliyor.

Komşularımızda barış
ve huzur ortamı hem
onlar hem de bizim için
gerekli
Jeopolitik riskler barındıran, yakın coğrafyamızdaki 6
ülke ilk 7 ayda ihracatımızı negatif etkiledi. Libya, Mısır,
Rusya ve Ukrayna'da belirgin
düşüşler yaşandı. Komşularımızda barış ve huzur ortamı
hem onlar hem de bizim için
gerekli.

İhracat Artışı Büyümeye
Katkı Vermeye Devam
Edecek
Türkiye ekonomisi ihracat
desteğiyle büyümeye devam
ederken, sanayi üretiminde yukarı yönlü hareketlenmenin
sürmesi hem de cari açıkta yaşanan pozitif gelişmeler, ileriki
dönem beklentilerinin de pozitife dönmesini sağlıyor.
Türkiye ekonomisinin yılın
ilk çeyreğinde yüzde 4,3'le
beklentilerin üzerinde büyüme
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yüzde 2,4'ten yüzde 3,5'e revize ederken, Citigroup da
beklentisini yüzde 2,2'den
3,5'e yükseltmişti.
Türkiye ekonomisi, ihracatın da katkı vermesiyle dengeli
ve nitelikli bir büyüme patikasına girmiş bulunuyor. İthalatta
bir miktar yavaşlama buna karşılık ihracatta ciddi bir artış ve
azalan cari işlemler açığı ile
doğru yolda ilerliyoruz. Sanayimizi dönüştürebilir ve ihracatımızın artışını daha fazla
teknoloji ve katma değer ile artırabilirsek hedeflerimize ulaşırız.

Temmuz Ayında İhracat
Geçen Sene ile Aynı
Kaldı
Temmuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına
göre aynı seviyede kalarak 12

milyar 539 milyon dolar oldu.
Eğer bayramda işgünü farkı olmasaydı artış rakamı 12,4
puan, Irak'a ihracatımız geçen
seneki seviyesinde devam etseydi artış rakamı ek 3,9 puan
daha fazla olacaktı. Ancak bizler Irak'ta yaşanan sıkıntıların
geçici olduğuna ve gerek Avrupa Birliği'ne ihracatımızdaki
güçlü artış ile gerekse yeni
hedef pazarlarımızdaki performanslarımızla, Irak gibi önemli
bir pazarımızda yaşanan gelişmelerin etkisini en az şekilde
hissedeceğimize ve bu sıkıntıların bizi yavaşlatsa bile hedeflerimiz yolunda asla
durduramayacağına inanıyoruz. Bayram sebebiyle işgünü
eksiği haricinde düşünüldüğünde, iş günü bazında ihracat
yüzde 12 arttı. Zira bayram etkisi hissedilmeden önceki son

Cumartesi akşamına kadar
günlük ihracat artışı %12.4
mertebesindeydi.
İlk 7 ayda ihracatımız
yüzde 5,7 artışla 92 milyar 711
milyon dolar oldu. Son 12 aylık
ihracatımız ise yüzde 2,2 artışla
156 milyar 319 milyon dolara
yükseldi. Temmuz ayında en
fazla ihracatı, 1 milyar 994 milyon dolarla Otomotiv sektörümüz yaparken, Hazırgiyim ve
Konfeksiyon sektörümüz, 1
milyar 727 milyon dolar ihracat
ile ikinci sırada, Kimyevi Maddeler sektörümüz ise 1 milyar
dolar 581 milyon dolar ihracat
ile üçüncü sırada yer aldı.
Temmuz ayında en fazla ihracat artışını yüzde 76 ile Savunma ve Havacılık Sanayi
sektörümüz yakaladı. Bu sektörü fındık ve su ürünleri-hayvansal mamuller sektörleri
izledi.

İlk beş ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, İtalya,
Fransa ve Irak
Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız 5 ülke sırasıyla
Almanya, İngiltere, İtalya,
Fransa ve Irak oldu. Irak aylık
ihracat sıralamasında 5. ülke
konumuna geriledi. Almanya'ya ihracatımız yüzde 14 artarken, İngiltere'ye ihracatımız
yüzde 16, İtalya'ya ihracatımız
yüzde 2, Fransa'ya ihracatımız
yüzde 7 arttı. Irak'a ihracatımız
ise yüzde 46 azaldı. En fazla ihracat yaptığımız 30 ülke arasında en yüksek ihracat artışı
yüzde 64 ile Suriye'ye gerçekleşti.

Peru’ya ihracatta
rekor artış
Temmuz ayında ihracat artışında öne çıkan ülkeler şöyle
oldu; Temmuz ayında Peru'ya
ihracatımız yüzde 314, Malezya'ya yüzde 123, Norveç'e
yüzde 110, Angola'ya yüzde
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99, Gana'ya yüzde 86, İrlanda'ya yüzde 85, Kuveyt'e yüzde
83 arttı.
Temmuz ayında AB'ye ihracatımız yüzde 11 artarken,
Kuzey Amerika'ya yüzde 12 ve
Uzakdoğu'ya yüzde 10 ihracat
artışı yakaladık. Temmuz
ayında Ortadoğu'ya ihracatımız yüzde 18, Afrika'ya yüzde
10 geriledi.

Hatay yüzde 33 ile ihracatta en fazla artış sağlayan ilimiz
En fazla ihracat yapan ilk
10 ilimiz arasında Temmuz
ayında ihracatını en fazla artıran ilimiz yüzde 33 artışla
Hatay oldu. Hatay'ı yüzde 16
artışla Sakarya, yüzde 4 artışla
İstanbul ve yüzde 1 artışla Manisa takip etti. Ankara'nın ve
Kocaeli'nin ihracatı yüzde 1,
Denizli'nin yüzde 2, İzmir'in
yüzde 5, Bursa'nın yüzde 7, Gaziantep'in ihracatı yüzde 18
düşüş kaydetti.

Temmuz ayında en
fazla ihracatı, 1
milyar 994 milyon
dolarla Otomotiv
sektörümüz yaparken, Hazırgiyim ve
Konfeksiyon sektörümüz, 1 milyar
727 milyon dolar
ihracat ile ikinci sırada, Kimyevi Maddeler sektörümüz
ise 1 milyar dolar
581 milyon dolar
ihracat ile üçüncü
sırada yer aldı”
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Elektronik yolla yapılacak
zorunlu tebliğatlar
SON zAMANlARDA SıKlıKlA ElEKTRONİK TEBlİGAT vE ElEKTRONİK TEBlİGAT zORUNlUlUğU GİBİ KAvRAM vE SÖYlEMlERlE KARşılAşıYORUz. ElEKTRONİK TEBlİGATıN NE
OlDUğU vE HANGİ şARTlAR AlTıNDA KİMlER İÇİN zORUNlU OlDUğU KONUlARı vE
HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YÜRÜRlÜğE GİRECEğİ HUSUSlARı SERMAYE şİRKETlERİ BAKıMıNDAN HAYATİ ÖNEM TAşıMAKTADıR. BU YAzıMızDA HUKUKİ KAvRAMlAR vE KURAllAR ARASıNDA KAYBOlMADAN, ElEKTRONİK TEBlİGATıN zORUNlU OlARAK
UYGUlANACAğı HAllERİ vE NASıl UYGUlANACAğıNı, SERMAYE şİRKETlERİ OlARAK
NElER YAPılMASı GEREKTİğİNİ AÇıKlAMAYA ÇAlışACAğıM.
ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?

7

201 Sayılı Tebligat Kanunu 2012
yılında, tebligatların daha hızlı
yapılması ve etkin yapılarak,
özellikle yargılamalarda tebligat nedeniyle
oluşan gecikmelerin önüne geçilmesi
amaçlarıyla önemli ölçüde değiştirilmiştir.
Bu kapsamda sermaye şirketleri için de elektronik tebligat zorunluluğu getirilmiştir. Ser-

maye şirketleri bakımından zorunlu hale getirilen elektronik tebligatın uygulanmasına
yönelik Yönetmelik ise 19 Ocak 2013 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından çıkartılmıştır.
Elektronik tebligatın bir tanımı yapılmamıştır. Elektronik tebligat yönetmeliğinde
sadece, bu yönetmelik kapsamında yapılan
tebligatların elektronik tebligat olduğu belirtilmiştir. Yönetmelik ve Tebligat Kanunu
hükmü çok kapsamlı ve açıklama yapmayı
ve kuralları sistemli bir biçimde anlatmayı
zorunlu kılmaktadır.
Tebligat Kanunu ve Elektronik Tebligat
Yönetmeliği kapsamında elektronik tebligatın tanımını şöyle yapmak mümkündür:
Elektronik tebligat, yargı mercileri ile
Tebligat Kanununda belirtilen kamu kurum
ve kuruluşlarının sermaye şirketlerine zorunlu olarak, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise isteğe bağlı olarak elektronik ortamda yaptıkları tebligattır.
Görüldüğü gibi bu tanımda geçen birçok kavram açıklamaya muhtaçtır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT KİMLER
TARAFINDAN YAPILABİLİR?
Dr. jur. Mehmet Köksal 1
mkoksal@koksal.av.tr

Kısaca söylemek gerekirse, elektronik
tebligat, Tebligat Kanununun 1. Maddesinde
adı geçen kurumlar tarafından yapılır. Kim-

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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“Anonim Şirketler,
Limited Şirketler ve
Sermayesi Paylara
Bölünmüş Komandit
Şirketlere yapılacak
tebligatların elektronik tebligat şeklinde
olması zorunludur.”
lerdir bunlar:
1. Yargı Mercileri.
2. Genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri.
3. Özel bütçeli idareler.
4. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar.
5. Sosyal güvenlik kurumları.
6. İl özel idareleri.
7. Belediyeler.
8. Köy hükmi şahsiyetleri.
9. Barolar
10. Noterler.
Bu sayılanlar dışındaki kişi ve kurumların
elektronik yola tebligat yapma yetkileri yoktur. 18 Haziran 2014 tarihinde yapılan değişiklikle MASAK’a da elektronik tebligat yapma yetkisi verilmiştir. Bu değişiklik kanuni
sistematiği bozmuş ve elektronik tebligat
uygulamasında karışıklık doğurmuştur. Düzenlemeye göre MASAK, Tebligat Kanunundaki elektronik tebligat usullerine uymadan
da elektronik tebligat yapabilecektir. Yeri
geldikçe, kara para aklamayı önleme yasası
olarak da bilinen Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanundaki değişikliklere de değinilecektir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT KİMLERE
YAPILABİLİR? ELEKTRONİK
TEBLİGATIN MUHATABI
KİMLERDİR?
Tebligat Kanunu ve yönetmeliğine
göre sermaye şirketlerine yukarıda sayılan
15 MAYIS -15 EYLÜL 2014

kurum ve kuruluşlarca yapılacak tebligat
zorunlu olarak elektronik tebligat şeklinde
yapılacaktır. O halde;
Anonim Şirketler
Limited Şirketler ve
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit
Şirketlere yapılacak tebligatların elektronik
tebligat şeklinde olması zorunludur.
Bunlar dışında kalan, mesela kollektif
şirketlere, komandit şirketlere, şahıs şirketlerine ve özel kişilere yani bireylere yapılacak tebligatlar normal usullerle yapılmaya
devam edilecektir. Bu kişilere elektronik
tebligat yapılması isteğe bağlı kılınmıştır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT NEREYE
YAPILACAKTIR?
Bu konu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre çok karışık gözükmektedir.
Özetlersek;
Elektronik tebligatın gönderilmesi için
öncelikle tebligatı gönderecek merciin bir
elektronik tebligat hesabı olması gerekir.
Tebligatı çıkartacak olan mercii (yukarıda
Tebligat Kanununun 1. Maddesinde sayılı
kişiler) bir elektronik posta adresini Posta
ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden
(PTT) almak zorundadırlar. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi
birim veya personel tarafından kullanılacağı belirtilir.
Aynı şekilde, kendilerine elektronik
yolla tebligat yapılacak kişiler de tebligata

elverişli bir elektronik posta adresi edinirler. Bu adresler PTT’den alınabileceği gibi
bir kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından da alınabilir. Bu tür hizmet sağlayıcıları kurulmuştur. Bilgi Teknolojileri Kurumundan alınan bir yetki ile kurulan bu
tür hizmet sağlayıcılarının sayısı henüz çok
değildir. Bugün itibariyle bildiğim üç şirket
vardır.
Yönetmelik hükümlerinden anlaşıldığı
kadarıyla kendisine elektronik tebligat yapılacak kişi, TC kimlik numarası veya şirket
olduğunda MERSİS numarası ile bu elektronik posta adresini almak için başvuracaktır. MERSİS, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen
Merkezi Sicil Kayıt Sistemini ve MERSİS
numarası da bu sistem tarafından verilen
numaraları ifade eder. Her şirketin bir MERSİS numarası vardır ve bu numara Ticaret
Sicilinden sorularak öğrenilebilir.
Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslerdeki her türlü değişiklikler, TC kimlik numarası veya MERSİS
numarasıyla eşleştirilmiş şekilde hizmet
sağlayıcıları arasında gerçekleştirilecek entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya
yetkili merciler ve tüm hizmet sağlayıcılarının erişimine açık bir şekilde elektronik
tebligat alanlar listesinde tutulur.
Yukarıdaki üç aşamada oluşturulan
elektronik tebligat adresine “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” adı verilir.

47

HUKUKUN ‘ADRES’İ
Yönetmelik hükümlerinden anlaşıldığı
üzere, kayıtlı elektronik posta adresi hizmet sunucuları tarafından verilen elektronik tebligat adresleri, muhataplar tarafından kullanıcı adı, şifre ve cep telefonuna
gelecek tek kullanımlık şifre ile ulaşılabilir
olacaktır.

ELEKTRONİK TEBLİGAT NASIL
İŞLEMEKTEDİR? NASIL TEBLİGAT
YAPILIR?
Sonuç olarak; elektronik tebligat sırasıyla şöyle işlemektedir:
1. Tebligatı çıkartacak olan mercii, Tebligat
Kanunu 1. Maddesindeki yargı yerleri,
kamu kurum ve kuruluşları ve diğer kurumlar birer elektronik tebligat adreslerini PTT’den alacaklarıdır. Bu elektronik
adresi kimin kullanacağı da PTT’ye bildirilecektir. Bu adres tebligatı çıkartan yargı yerlerinin ve kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlı elektronik tebligat posta
adresi olacaktır.
2. Tebligat Kanununa göre; elektronik tebligatların da diğer tebligatlar gibi yalnızca PTT üzerinden yapılması sebebiyle
tebligatı çıkartan merci, kendi kayıtlı
elektronik posta adresinden çıkartacağı
tebligatı PTT’ye gönderecektir.
3. PTT, muhatap eğer kendisinden bir kayıtlı elektronik tebligat adresi edinmişse
o adrese tebligatı elektronik ortamda
gönderecektir.
4. Muhatap yetkili bir hizmet sağlayıcısın-

dan kayıtlı elektronik tebligat adresi
edinmişse, PTT önce o hizmet sağlayıcısının ana sunucusuna bu tebligatı gönderecektir.
5. Yetkili hizmet sağlayıcısı da bu tebligatı
kendisinde kayıtlı elektronik posta adresine gönderecektir. Ayrıca, muhatap tarafından iletişim için bir başka elektronik
posta adresi de verilmişse, bu adrese de
elektronik tebligatın gönderildiği bilgisi
verilir.
Bütün bu işlemler her defasında sunucularda zaman kaydı yapılarak yerine getirilecek ve bu zaman kayıtları 30 yıl boyunca saklanacaktır.

ELEKTRONİK YOLLA YAPILAN
TEBLİGAT NE ZAMAN TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILIR? NE ZAMAN HÜKÜM
VE SONUÇLARINI DOĞURUR?
Yukarıda açıkladığım şekilde elektronik
yolla yapılan tebligat, elektronik tebligatın
muhatabın kayıtlı posta adresine ulaştığı
tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bir örnek verelim: Hizmet
sağlayıcınızdan 18 Temmuz günü bir elektronik tebligat ile dava dilekçesi ulaşmış olsun. Bu tebligat 23 Temmuz akşamı yapılmış sayılacaktır. Dava dilekçesine cevap
verme süreniz olan 10 günlük süre de 24
Temmuzda başlayıp, 2 Ağustos’ta sona
erecektir. Bir de tatil ve bayram günlerine
rastlayan bir tebligat örneği verelim:
21.07.2014 tarihinde elektronik yolla bir

dava dilekçesi ulaşırsa, bu dava dilekçesi
size 26.07.2014 tarihinde tebliğ edilmiş sayılacaktır. 26 Temmuz Cumartesi gününe
denk geldiğinden tebligat izleyen ilk iş
günü olan 28 Temmuz Pazartesi yapılmış
sayılacaktır. Ancak 28 Temmuz Pazartesi
günü de Ramazan Bayramı olduğundan
bayram sonrası ilk iş günü olan 30 Temmuz
akşamı size tebligat yapılmış sayılacaktır.
Davaya cevap verme süreniz olan 10 günlük süre de 9 Ağustos günü sona erecektir.
9 Ağustos 2014 günü de Cumartesi günü
olduğu için cevap süreniz 11 Ağustos
günü sonunda sona erecektir.

KAYITLI POSTA ADRESİ HİZMETİ VE
BU YOLLA GELEN ELEKTRONİK TEBLİGAT ÜCRETLİ MİDİR?
Kayıtlı posta adresi edinmek de bu yolla size gönderilecek olan elektronik tebligatlar da ücrete tabidir. Kayıtlı posta edinme ücretini PTT ve hizmet sunucularından
öğrenebilirsiniz. Elektronik yolla tebligatta
PTT idaresinin alacağı ücretler de PTT tarafından belirlenip, internet sitesinde ilan
edilecektir.
Şu hususun bilinmesinde de yarar vardır. Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresi sadece elektronik tebligat yoluna hizmet etmemektedir. Takip kolaylığı sağlayan KEP,
hesap özeti ve talimat gönderiminden sözleşme, fatura, dilekçe, beyanname ve ödeme emri gönderimine kadar pek çok farklı
alanda, her türlü resmi belge paylaşımında
da kullanılabilmektedir.
Türk Ticaret Kanunu’nda da, 1 Temmuz
2012 tarihinde yapılan değişiklikle de, KEP
uygulaması ‘’Yasal Geçerli Evrak Alışverişi’’
seçeneklerinden bir tanesi olarak yerini almıştır. İş ortaklarınız, personeliniz ve diğer
tüm kurumlarla yürüttüğünüz ilişkiler çerçevesinde yaptığınız bordro bildirimi, teklif, sözleşme, ihtar, ihbar, fatura, iç duyurular vb. işlemleri KEP’i kullanarak yapabilirsiniz.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ
ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK ELEKTRONİK TEBLİGATLAR
Elektronik tebligatın özel bir hali 18
Haziran 2014 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren torba kanun ile getirilmiştir.
Buna göre; yukarıda da kısaca bahsettiğim
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gibi, MASAK, tebligat kanunundaki ve yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın
yükümlülere elektronik tebligat yapabilecektir. Bu Kanun kapsamındaki yükümlülerin de KEP alma zorunluluğu vardır. Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun bakımdan şu kişiler yükümlüdür:
1. Bankacılık, sigortacılık, bireysel
emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para
verme ve diğer finansal hizmetler ile posta
ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler;
2. Döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi,
tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile
iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık
edenler;
3. Noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar
Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenler.
Bu kanun kapsamında olan yükümlülerin KEP almamaları veya bu kanundaki
yükümlülükleri yerine getirmemeleri hali
her seferinde 10 bin TL olan ve toplamda
250 bin TL’ye kadar ulaşan, çok ağır para
cezalarına bağlanmıştır.

tebligatın yapılmasının mümkün olmadığı
zorunlu hallerde ki, elektronik tebligata elverişli elektronik posta adresi olmaması bu
zorunlu hal içerisine girer, tebligatın Kanunda belirtilen diğer usullerle yapılacağını söylemektedir. “Kanunda belirtilen diğer
usullerle” ibaresi geçtiği için, acaba Kanunda belirtilen diğer tebligat yollarıyla mı
tebligat yapılacaktır, yoksa elektronik yolla
tebligatın yapılması zorunlu olduğu için,
elektronik tebligata elverişli adres bulunmaması tebligatın yapılamaması sonucuna
göre mi değerlendirilecektir; o haldeki
usuller mi uygulanacaktır? Tebligat Hukuku dersleri veren bir akademisyen olarak
benim yorumum, sermaye şirketleri bakımından elektronik yolla tebligat zorunlu
olduğu için bu zorunluluğa uymayan ve
kayıtlı elektronik posta adresi almayan ser-

maye şirketlerine tebligata elverişli adresin
bulunmaması halinde uygulanacak usul
uygulanmalıdır. Yani ilanen tebligat yapılması gerekir. Bu da muhatap bakımından
hak ve süre kayıplarına yol açabilir.

SONUÇ OLARAK
1. Sermaye şirketlerinin mutlaka elektronik
tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta
adresi almaları,
2. Hak kayıplarını önlemek bakımından bu
kayıtlı elektronik posta adresine günlük
olarak bakılmayı garanti edecek bir iç
denetim sistemi kurmaları ve
3. kayıtlı elektronik posta adresi ve bu adresi yöneten yetkili kişilerde olabilecek
her türlü değişiklikleri hizmet sağlayıcıya
veya PTT’ye derhal bildirmeleri,
Önemle tavsiye olunur.

TEBLİGAT KANUNU ÇERÇEVESİNDE
“KEP” ALMAMANIN YAPTIRIMI
NEDİR?
Tebligat Kanununda kayıtlı elektronik
posta adresi almama halinde, almayan kişiye karşı bir cezai yaptırım öngörülmemiştir. Kanun sermaye şirketlerine tebligatın
elektronik yolla yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak, elektronik posta adresi almayan sermaye şirketlerine bir yaptırım
getirmemektedir. Ayrıca Kanun, elektronik

TÜRKKEP, Kayıtlı E-Posta (KEP) ve tüm
e-dönüşüm sürecinde MHGF’nin çözüm ortağı

M

oda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), bu yılın
başında Türkiye’nin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP),
e-Fatura ve e-Arşiv hizmetlerini bir arada sunan ilk
ve tek kurumu olan TÜRKKEP ile bir işbirliği protokolü imzalamıştı. Bu işbirliği çerçevesinde MHGF üyelerine önemli avantajlar
ve kolaylıklar getirildi. TÜRKKEP ile TMHGF arasında imzalanan
“E-Dönüşüm İşbirliği” protokolüyle TMHGF üyesi 23 dernek,
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7000’e yakın firma artık TÜRKKEP hizmetlerinden özel koşullarda,
avantajlı biçimde yararlanabiliyor.
Federasyon üyeleri, bütün e-dönüşüm hizmetlerini verme
vizyonuna sahip olan TÜRKKEP’ten, tüm Türkiye’de yerinde başvuru metoduyla kullanıcıların vakit kaybetmeden, güvenli ve tasarruflu hizmet almasını sağlıyor. Üyeler ayrıca 7 gün 24 saat
Müşteri Destek Hattı’ndan (444 8 537) destek alabiliyor.
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Candostu Platformu
İBB Mimar Turgut Cansever İlkokulu’nda
organ bağışı ve naklini anlattı
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU’NUN (MHGF) TÜRKİYE ORGAN NAKlİ KURUlUşlARı KOORDİNASYON DERNEğİ (TONKKD) vE SAğlıK BAKANlığı İlE İşBİRlİğİYlE BAşlATTığı SOSYAl
SORUMlUlUK PROjESİ CANDOSTU ORGAN BAğışıNA EvET PlATFORMU’NUN BİlGİlENDİRME
TOPlANTılARıNıN SONUNCUSU BÜYÜKÇEKMECE’DE İBB MİMAR TURGUT CANSEvER İlKOKUlU’NDA GERÇEKlEşTİRİlDİ.

M

HGF’nin en
önemli sosyal
sorumluluk projelerinden biri olan Candostu
Organ Bağışına Evet Platformu’nun bilgilendirme toplantıları sürüyor. Türkiye’nin
dört bir yanında işletme, fabrika ve eğitim kurumlarında organ bağışını ve naklini anlatan
platformun son durağı Büyükçekmece’de İBB Mimar Turgut
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Cansever İlkokulu oldu.
TONKKD’dan Doç. Dr. Yaşar Çalışkan’ın sunum yaptığı toplantıya veliler büyük ilgi gösterdi.
Doç. Dr. Yaşar Çalışkan Sunumuna, organ bağışı ve nakli
konusunda bilgi vererek başladı. Türkiye’nin organ bağışı ve
naklinde dünyada hangi durumda olduğuna da değinen
Doç. Dr. Yaşar Çalışkan, ülkemizin canlıdan canlıya organ ba-

ğışında iyi olmasına rağmen
kadavradan canlıya nakillerde
dünyada oldukça gerilerde olduğunu, bunu artırmanın tek
yolunun da insanlarımızı organ
bağışı konusunda bilgilendirmekten, kafalardaki hurafeleri
ve yanlış bilgileri de düzeltmekten geçtiğini söyledi.
Toplantı sonunda Okul
Müdürü Tayfun Şimşek’e yönetim olarak organ bağışı konu-

sunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı MHGF Yönetim Kurulu ÜyesiAli Bozkan ve
Doç. Dr. Çalışkan tarafından
Candostu Belgesi verildi.
Toplantının gerçekleştirilmesine katkı sağlayan okul öğretmenlerinden Arzu Çetin’e ve
organ bağışı masası açan Büyükçekmece İl Sağlık Müdürlüğü’ne MHGF olarak teşekkür
ediyoruz.
MHGF ADRES
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İF Wedding Fashion 2015 için İstanbul’da
hazırlık ve istişare toplantısı yapıldı
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU’NUN (MHGF) DESTEğİYlE 4 – 7 şUBAT 2015 TARİHlERİNDE DOKUzUNCUSU DÜzENlENECEK AvRUPA’NıN EN BÜYÜK, TÜRKİYE’NİN TEK UlUSlARARASı FUARlAR BİRlİğİ (UFı) ONAYlı ıF WEDDıNG FASHıON İzMİR – GElİNlİK DAMATlıK vE ABİYE GİYİM FUARı HAzıRlıK
ÇAlışMAlARı KAPSAMıNDA İSTANBUl’DA KATılıMCılARA YÖNElİK BİR TOPlANTı DÜzENlENDİ.

F

uara ilişkin hazırlık çalışmalarını
katılımcılar ile paylaşmak ve görüş alış verişinde bulunmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen toplantı, sektörün yoğun ilgisi ile gerçekleşti.
Toplantıya; MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD),
İZFAŞ Genel Müdürü Mehmet Şakir Örs, Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden,
MHGF ve EGSD önceki dönem başkanı Başkanı Nedim Örün ve İZFAŞ yetkilileri ile çok
sayıda sektör temsilcisi katıldı.
Toplantıda; 2015 fuarının hazırlık çalışmalarına yönelik gerçekleştirilen sunumun
ardından katılımcıların görüş ve önerileri
alındı. Hazırlıklara sektör ile güç birliği içerisinde devam edileceği vurgulandı. Hedeflenen yeni pazarlar, davet edilecek alıcılar konusunda alınan görüşler doğrultusunda ça-
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lışmalara hız verileceği aktarıldı. Sadece Ortadoğu değil, Avrupa ve Rusya’da yapılan
tanıtım çalışmalarına yeni ülkeler de eklendiği belirtildi. Sektörün tasarıma ağırlık vermesi ile sağlayacağı katma değerinin artacağı vurgulandı.

70’ten fazla ülkeden 20 bine
yakın ziyaretçi bekleniyor
2015 yılında 70’den fazla ülkeden 20
bine yakın ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği Fuar’da, yer tahsis çalışmaları
ulusal ve uluslararası platformda hızla
devam ediyor.
Almanya, İtalya, Rusya, İngiltere ve İspanya gibi sektörel fuarlarda tanıtımların
devam ettiği Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda, bu yıl ilk kez tasarımcılara yaratılacak özel alanlar olacak.

Toplantıda; gelinlik , damatlık ve abiye
üreticilerinin profesyonel alıcılar ile buluştuğu bu önemli organizasyona görüş ve önerileri ile katkı sağlayan sektör temsilcileri,
sektörün ihracatının artmasını ve sektörün
gelişmesini önemli derecede etkileyen Fuarı, sektör temsilcilerinin de destekleri ile
daha ileriye birlikte taşımayı hedeflediklerini vurguladılar.
IF WEDDING FASHION İZMİR Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı,
“Gelinliğin Başkenti” İzmir’de, Türk fuarcılık
sektörünün öncü kuruluşu İzmir Fuarcılık
Hizmetleri ve Kültür Sanat İşleri Ticaret A.Ş
(İZFAŞ) tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, MHGF, EGSD ve Mimar Kemalettin
Moda Merkezi destekleriyle organize
ediliyor.
MHGF ADRES
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GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye
ve Yan Sanayi Fuarı
17-20 Aralık 2014’te Gaziantep’te

İ

lki 2003 yılında gerçekleştirilen
GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı, o tarihten
bugüne istikrarlı bir şekilde büyümüş , sektöre yön veren bir fuar haline gelmiştir.
Terlik ve erkek ayakkabı üretiminde çok
önemli güce ve role sahip olan Gaziantep’te
son yıllarda spor ayakkabı ve bayan ayakkabısı üretiminde de girişimler ve yatırımlar
artmıştır.Gaziantep’li firmaların yanı sıra
Adana, Kayseri, İstanbul, Kahramanmaraş,
Şanlıurfa gibi birçok ilden katılımcılar da fuarda yer almaktadır. GAPSHOES şu an itiba-

OTM 2014 Ortadogu
Tekstil Makineleri
Fuarı 16-19 Ekim 2014
tarihleri arasında
Gaziantep’te

riyle Türkiye’nin ve Ortadoğu’ nun en büyük
ve en önemli fuarları arasında yer almaktadır. Yılda iki defa yaz ve kış sezonları için

O

TM 2014 Ortadogu Tekstil
Makineleri Fuarı, Tüyap Tüm
Fuarcılık ve Teknik Fuarcılık
ortaklıgı; Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası isbirligiyle düzenleniyor. Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli

gerçekleştirilen fuar yeni pazarlara açılmak
ve ulaşmak isteyen firmalar için ideal bir organizasyondur. GAPSHOES, başta Gaziantep Sanayi Odası olmak üzere Gaziantep
Kunduracılar Odası ve birçok sektörel dernek-oda ile uyum ve işbirliği içerisinde çalışarak büyümeye devam etmektedir. Sektörün geleneksel buluşma noktası olan
GAPSHOES Fuarı’nda hedef, modern fuar
merkezi OFM’nin ek binasının 2013 yılında
devreye girmesinden sonra 2015 yılında
katılımcı ve ziyaretçi sayısını iki misli artırmaktır.

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. www.otm2014.com

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’tan Mimar
Kemalettin Moda Merkezi Derneği’ne destek sözü

M

oda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF)
İzmir’deki üye derneklerinden Mimar Kemalettin
Moda Merkezi Derneği (MK-MODA), Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ı makamında ziyaret etti. Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Altınpınar, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürcan
Keskiner, İlkay Kurdaş ve Genel Sekreter Ayfer Akgönenç’ten olu-
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şan MK-MODA heyetini Başkan Sema Pekdaş çok sıcak bir şekilde
karşıladı. Görüşmede Mimar Kemalettin Moda Merkezi’ni hak
ettiği parlak seviyeye taşımak için MK-MODA’ya destek olacağını
belirten Konak Belediye Başkanı Pekdaş, bu amaçla birlikte projeler gerçekleştirmeyi önerdi. Bölgenin sorunları konusunda ise
belediye olarak tüm ekiple hizmet vereceğini kaydetti.
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iFeXpo 2015, 12. uluslararası istanBul iç giyim, çorap Fuarı

İç giyim ve çoraba dair her şey
İFEXPO’da
İFEXPO 2015, 12. UlUSlARARASı İSTANBUl İÇ GİYİM, ÇORAP FUARı, TÜYAP FUARCılıK, TÜRKİYE
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU (MHGF), ÇORAP SANAYİCİlERİ DERNEğİ (ÇSD), TÜM İÇ
GİYİM SANAYİCİlERİ DERNEğİ (TİGSAD), EGE GİYİM SANAYİCİlERİ DERNEğİ (EGSD), DENİzlİ
TEKSTİl vE GİYİM SANAYİCİlERİ DERNEğİ (DETGİS) vE KONFEKSİYON YAN SANAYİCİlERİ DERNEğİ
(KYSD)’NİN GÜÇlERİNİ BİRlEşTİRDİğİ, SEKTÖRÜ YURTDışıNA TAşıYAN RAKİPSİz FUAR 5-7 şUBAT
2015 TARİHlERİ ARASıNDA TÜYAP FUAR vE KONGRE MERKEzİ’NDE DÜzENlENİYOR.

T

ürkiye tekstil ve hazır
giyim sanayinin,
ürün kalitesi, moda
ve trendleri belirleme gücüne
sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi itibarıyla ön plana çıktığı iç giyim ve çorap sektörü,
nitelikli ziyaretçiler ile sektör
profesyonellerini İFEXPO’da buluşturmaya hazırlanıyor.
Renkli ve desenli koleksiyonlarıyla iç giyim ve çorapta
günün modasını yansıtan fuar
kapsamında; bayan ince çorap,
soket çorap, külotlu çorap,
erkek çorap, çocuk çorap, bebe
koton çorap, spor çorap, teknik
çorap, çorap yan sanayi ve aksesuarları, bayan/erkek/çocuk
/bebe iç giyim, fonksiyonel iç
giyim, termal iç giyim, dikişsiz iç
giyim, korse, pijama, gecelik, sabahlık, ev giysileri, spor giyimeşofman, t-shirt-tayt, iç giyim
yan sanayi ve aksesuarları,
mayo, bikini, deniz şortu, plaj
giysileri, yan sanayi ve aksesuarlarına kadar en son tasarımlar
profesyonel ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Her geçen yıl yükselen başarısı ile dikkatleri üzerine
çeken İFEXPO Fuarı, 2014 yılında yurtiçinden 56 ilden
6.368, yurtdışından ise 60 ülkeden 1.312 sektör profesyoneli
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tarafından ziyaret edilmiştir.
Enerjisini yarattığı verimli iş ortamından alan fuar, 2015 yılında da fonksiyon ve tasarımın
birleştiği zengin ürün grupları
ile iç giyim ve çorap dünyasının
vitrinini süslemeye hazırlanıyor.

Fuarda Önemli Bir Yenilik: Mayo ve Deniz Giysileri Özel Bölümü
2015 yılında İFEXPO’da özel
bir bölümde sergilenecek olan
Mayo ve Deniz Giysileri, yeni
sezonun, fuşya, turkuaz, sarı, tu-

runcu gibi pastel renklerinin
yanı sıra siyah ve beyaz gibi geleneksel renklere de yer veren
koleksiyonları, doğanın bütün
sıcaklığını şık ve dokulu kumaşlarla harmanlayan yenilikçi tasarımları profesyonel ziyaretçilerle
buluşturacak.

2015-2016 Sonbahar /
Kış Trendleri Podyumda
Yer Almaya Hazırlanıyor
Göz alıcı defileler, moda
showları ve etkinliklerle renklenen IFEXPO 2015, en son tasa-

rım ve trendleri eşsiz görsel
show ile sunuyor.

5-7 Şubat 2014’te
TÜYAP Büyükçekmece’de
Tüm iç giyim ve çorap
sektörünün bir araya gelerek
güç birliği yaptığı İFEXPO 2015,
12. Uluslararası İstanbul İç
Giyim, Çorap Fuarı 5-7 Şubat
tarihleri arasında düzenlenecek. Fuar hakkında detaylı
bilgi almak için;
www.ifexpo.com web sitesini
ziyaret edebilirsiniz.
MHGF ADRES
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pen-kon BaŞkanı mehmet haskaya:

“PENTEX sınırları zorluyor”
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU (MHGF) ÜYESİ PEN-KON TARAFıNDAN 2015 Yılı şUBAT
AYıNDA 4’ÜNCÜSÜ DÜzENlENECEK OlAN PENYE, TEKSTİl vE TEKNOlOjİlERİ FUARı (PENTEX) GAzİANTEP PENYE vE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN, TÜRKİYE’NİN ÜRETİM GÜCÜNDE SÖz SAHİBİ OlMASıNA BÜYÜK KATKı SAğlADı. PEN-KON YÖNETİM KURUlU BAşKANı MEHMET HASKAYA, “GAzİANTEP PENYE İMAlATıNDA TÜRKİYE’NİN lOKOMOTİF GÜCÜ DURUMUNDA vE BU FUARlARlA
TRENDİMİzİ YÜKSElTİYORUz” DEDİ.

P

ENTEX fuarı ve Gaziantep Penye ve
konfeksiyon sektörünün gelişimi konusunda
Güneş Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Haskaya, eskiden sadece iç piyasada yer alan
penye ve konfeksiyon sektörünün, bugün ülkenin tekstil
ihracatında önemli bir pay sahibi olduğunu söyledi.

“Daha çok çalışmalı ve
üretmeliyiz”
Sektörün bugün geldiği noktadaki başarısı ile yetinmeyeceklerini ve çıtayı her geçen yıl bir üst noktaya taşıyacaklarını dile
getiren Başkan Mehmet Haskaya, “Artık biz
biliyoruz ki, dünyanın sayılı ekonomileri arasına girmemiz ve refah seviyemizin artması
için daha çok üretmemiz, ihracat yapmamız,
daha çok istihdam alanları oluşturmamız ve
katma değerli ürünlere yönelmemiz
lazım.Bu bilinçle bizler, PENKON olarak tüm
çalışmalarımızı sektörümüzün daha çok ihracat yapması ve son teknolojiyle birlikte
yenilikçi ürünler üretmesi için projeler geliştiriyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz” dedi.

Pentex sektöre büyük katkı
sağladı
Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nın
(PENTEX) sektörün gelişimi ve yeni pazarların oluşması açısından önemli katkılar sağ-
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cata yönelterek dünya pazarlarına açmak ve dünya pazarlarında sağlam bir şekilde yerimizi
almaktı.
Fuarımızla birlikte bugün
birçok firmamız markalaşarak,
dünya pazarlarında yerini almaya, bu ülkeye katma değer sağlamaya başladı. Bu da bize ne
kadar doğru bir anlayışla ve
doğru bir zamanlama ile yola
çıktığımızı gösteriyor.”

“Hedef 250 firma”
ladığına da değinen Haskaya, “Bu noktada,
2015 yılında 4’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı
(PENTEX) bu çalışmalarımızdan sadece
biri.Bundan üç yıl önce çıktığımız bu fuar
maratonunda artık her yıl daha güçlü ve
emin adımlarla ilerliyoruz.Gaziantep Sanayi
Odası’nın bizlere destek vererek güç kattığı
PENTEX Fuarımız artık ne mutlu ki, sektörümüzün Türkiye’de ki buluşma noktası
oldu. Fuarımız, gerek katılımcı sayısı, gerekse ziyaretçi sayısı bakımından her yıl bir öncekinden daha iyi bir şekilde yoluna emin
adımlarla ilerlemeye devam ediyor” diye konuştu.

“Markalaşmanın yolunu açtık”
Fuar organizasyonu ve diğer aktivitelerle birlikte sektörde markalaşmanın önünü
açtıklarına da değinen Haskaya şunları söyledi: “Yıllar önce bu fuar organizasyonu ile
yola çıkış amacımız, sektörümüzü iç pazardan kurtarmak, markalaşma ile birlikte ihra-

Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarını (PENTEX) genişleterek sürdürmeyi
amaçladıklarını ve bu kapsamda hazırlıklar
yaptıklarına da değinen Haskaya, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “19 – 22 Şubat
2015 tarihinde 4’üncüsünü düzenleyeceğimiz fuarımıza bu yıl yurtiçi ve yurtdışından
yaklaşık 20 bin ziyaretçi bekliyoruz. 2014 yılın’da 154 katılımcı firma ile tamamladığımız
fuarımızı gelecek yıl 250 firma ile sürdürme
hedefindeyiz. Edindiğimiz tecrübeler ile düzenlediğimiz her fuarımızda olduğu gibi gelecek yılda fuarımızı en iyi organizasyonla
Gaziantep’e yakışır bir şekilde sektörümüze
kazandırmak arzusundayız.Ben şimdiden
gelecek yıl yapılacak fuarımızın sektörümüze, kentimize ülkemize hayırlı olmasını diliyor, fuarımıza emek ve destek veren herkese
derneğimiz ve sektörümüz adına sonsuz
şükranlarımı sunuyorum.”
Haskaya, üyelerden aldıkları güç ile bir
ekip ruhu dahilinde birlik ve beraberlik içerisinde hiç durmadan yola devam ettiklerini
de sözlerine ekledi.
MHGF ADRES

ÜYELERİMİZDEN | FUAR

PENTEX PENYE TEKSTİl vE
TEKNOlOjİlERİ FUARı,
GAzİANTEP SANAYİ ODASı,
PENKON PENYE, KONFEKSİYON
vE İMAlAT HAzıR GİYİM DERNEğİ’NİN (PEN-KON) DESTEKlERİYlE AKORT FUARCılıK TARAFıNDAN GAzİANTEP ORTADOğU FUAR MERKEzİ’NDE
GERÇEKlEşTİRİlMEKTEDİR.

Türkiye’nin ilk ve tek penye fuarı PENTEX 2015
Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı
19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Gaziantep’te

P

ENTEX fuarını başta Ortadoğu
olmak üzere Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkasya’dan çok sayıda ilgili ziyaret etmektedir. Gaziantep’te
düzenlenen fuarda, 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 teknoloji
sergilenmektedir.

üzerinde ziyaretçi gezdi. 2015’te ise bu sayıların daha da artması bekleniyor.
12 bin m2 alanda Çin, Kore, Almanya,
Japonya, Tayvan, İtalya, Tayland ve
ABD’den dolaylı olarak ve yurt içinden de
yüzün üzerinde katılımcısı ile gerçekleşen
PENTEX 3. Penye Tekstil ve Yan Sanayi Fuarının ziyaretçi profilini, alışveriş merkezlerinin yetkilileri, zincir mağaza sahipleri ve
satın almacıları, butik sahipleri, bayiler,
toptancılar, distribütörler ve aracılar, hazır

giyim ve fason imalatçıları, ihracatçılar, ithalatçılar oluşturuyor.

Kısa zamanda sektörün en önemli
organizasyonlarından biri oldu
İlerleyen yıllarda sektörün en kapsamlı
ve etkili buluşması noktalarından birisi haline geleceğine inandığımız ve sektörün ilk
ve tek fuarı PENTEX, yeni pazar arayışları
içinde bulunan üreticilere cazip fırsatlar
sunacaktır.

Dördüncü kez kapılarını açacak
Sektörünün ilk ve tek fuarı olma özelliğini sürdüren PENTEX FUARI 2015 yılında
dördüncü kez düzenlenecek. İlk üç organizasyonda sektöre büyük hareketlilik getiren fuara hem katılımcılar hem de ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyorlar.

Geçtiğimiz yıl 100’ün üzerinde
firma katıldı, 20 binin üzerinde
ziyaretçi gezdi
Adana, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul,
Denizli, Bursa, Niğde, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin, Zonguldak
illerinden 100’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen 3. PENTEX FUARI’nı 20.000’in
15 MAYIS -15 EYLÜL 2014
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Kahramanmaraş'da 'Uluslararası
Tekstil Sempozyumu' 22-24 Ekim 2014
"2.UlUSlARARASı TEKSTİl zİRvESİ " 22-24 EKİM 2014 TARİHlERİNDE, KTM 2014 TEKSTİl
MAKİNAlARı FUARı İlE Eş zAMANlı OlARAK SABANCı KÜlTÜR MERKEzİ'NDE KAHRAMANMARAş'TA DÜzENlENECEK.

K

ahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ve
Kahramanmaraş Ticaret ve
Sanayi Odası (KMTSO) işbirliği
ve Doğu Akdeniz Kalkınma
Ajansı (DOĞAKA) koordinatörlüğünde "Tekstil Toprağına
Dönüyor" temasıyla 2.sini organize ettiğimiz "Uluslararası Tekstil Zirvesi 2" 22-24
Ekim 2014 tarihlerinde, KTM 2014 Tekstil
makinaları fuarı ile eş zamanlı olarak Sabancı Kültür Merkezi'nde Kahramanmaraş'ta düzenlenecektir.
Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen etkinliğine 3 gün boyunca yaklaşık 1000 kişi katılmış, 35 sözlü bildiri sunulmuş ve 52 proje/poster bildiri tartışmaya açılmıştır.
22-24 Ekim 2014 tarihinde 2.'si gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Tekstil Zirvesi” isimli etkinliğin, yurt içinden-yurt dışından araştırıcıların ağırlanacağı, çeşitli oturumlarda akademisyenlerin ve sektör paydaşlarının bildirileri ile yer alacağı, akademik yönünün poster ve proje sergisiyle
zenginleşeceği ve sosyal misyonunun çeşitli etkinliklerle süsleneceği, 3 günlük bir
Sempozyum şeklinde yapılması planlanmaktadır. Etkinlikte toplam 42 sunum yapılacaktır.

Kahramanmaraş Tekstil Makineleri
KTM 2014 fuarı, 21 ülkeden 250'ye yakın
markanın katılımı ile eş zamanlı
olarak gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin akademik
yönü;
- Sempozyum (sözlü bildiri sunumları)
- Poster bildiri sunumları
- Proje pazarı etkinliği
olmak üzere 3 kısımda değerlendirilecektir.
Etkinlik kapsamında sözlü ve poster bildiri kısmında incelenecek konular aşağıda
verilmiştir. Buna göre sempozyumda;
- Lif ve İplik Teknolojisi,
- Dokuma, Örme ve Dokusuz Yüzeyler Teknolojisi,
- Boya Terbiye ve Baskı Teknolojisi,
- Hazır Giyim,
- Nanoteknoloji ve Nano Lifler,
- Proses ve Uygulamalardaki Son Gelişmeler,
- Denim Kumaş Üretimi
- Tekstil Makineleri,
- Tekstil Kimyası,
- Teknik Tekstiller,
- Akıllı ve İnteraktif Tekstiller,
- Fonksiyonel Tekstiller,
- Biyoteknolojik Uygulamalar ve Medikal
Tekstiller,

- Yeni Tekstil Malzemeleri,
- Marka beklentileri,
- Farklı Ürün Pazarları,
- Tedarik Zincir Yönetimi,
- Tekstil Ekonomisi,
- Finansal Destekler,
- Tekstilde Sürdürülebilirlik,
- Tekstilde Verimlilik,
- Ekoloji ve Çevre,
- Enerji Yönetimi ve Tekstil İşletmelerinde
Enerji Analizi,
ana başlıkları incelenecektir.
Proje pazarında ise tekstil sektörünün
geleceğini şekillendirecek, geniş bir perspektifte mamul üreten bölge tekstil sanayine yön verecek, katma değer yaratma potansiyeli olan projelerin sergilenmesi planlanmaktadır. Proje pazarı ödüllü olarak organize edilmektedir.

Proje Pazarı Maddi Ödüller:
1.'lik ödülü: 2.500 TL
2.'lik ödülü: 1.500 TL
3.'lük ödülü: 1.000 TL

Proje Pazarı Ayni Ödüller
Projesi ilk 5'de yer alan kişiler Kahramanmaraş'a ait yerel hediyeler ile ödüllendirilecektir.

Proje Pazarı Diğer Ödüller
Projesi ilk 10'da yer alan kişiler KMTSO
koordinasyonunda projelerini, ilgili sanayici
grubuna sunabilecek ve projesinin gerçekleşmesi için uygun ortamı bulabilecektir.
Etkinliğimize gerek bildiri, gerek poster
sunum ve gerekse de projeleriyle katılan
değerli konuklarımızın yol ve konaklama
masrafları, düzenleme komitesi tarafından
karşılanacak olup, aynı zamanda etkinliğe
ve KTM2014 fuarına ücretsiz katılımları sağlanacaktır. ww.tekstilzirvesi.com
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TEKSTİLİN KALBİ 1 6-18 EYLüL
TARİHLERİ ARASıNDA PARİS’TE ATACAK

Premiere Vision için
geri sayım başladı

T

ekstil sektörünün
önde gelen uluslararası organizasyonlarından ve bulunduğu pazarda rakipsiz bir etkinlik olarak
kendini konumlandıran Premiere Vision Paris fuarı 16-18
Eylül tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
Yılda iki kere düzenlenen

kumaş fuarı Premiere Vision
Paris, her sezon artan ürün kalitesi ile sektördeki lider konumunu sürdürmeye devam ediyor. Yüzde 70’ten fazlasını uluslararası yabancı ziyaretçilerin
oluşturduğu fuar eylülde bir
kez daha tekstil endüstrisinin
başlıca aktörlerine kapılarını
açmaya hazırlanıyor.

Düzenlendiği her dönem
tekstil ve moda sektöründen
yoğun ilgi gören fuar, moda bilgisinin ve trendlerinin aktarıldığı, karşılıklı bilgi alışverişinin
gerçekleştiği önemli bir buluşma noktası olarak gösteriliyor.
Fuarın bir başka özelliği de ihtiyaca göre spesifik pazarları hedef alarak birçok değişik ürün

gruplarını barındırması. Fuar
alanı içinde yer alan farklı trend
alanlarını ziyaret eden marka ve
tasarımcılar, moda öngörüleri,
sezon renkleri, malzemeler ve
stillerin sunulduğu derin bilgilendirme çalışmalarıyla sezonu
derinlemesine analiz edip,
trendleri yakalayıp, koleksiyonlarını oluşturabiliyorlar.

TRİSAD’ın Geleneksel Kahvaltılı Toplantısı

M

oda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) üyesi Türkiye
Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) tarafından düzenlenen geleneksel bahar kahvaltısı Cemile Sultan Korusu’nda yapıldı.

TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv ve yönetim kurulu üyelerinin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya birlik, oda ve sivil toplum
kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı.

TRİSAD Başkanı Mustafa Balkuv
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insad BaŞkanı metin çetinkaya:

“Amacımız; sektörde birlik ve
beraberliği sağlamak”
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU (MHGF) ÜYESİ İSTANBUl NAKış SANAYİCİlERİ DERNEğİ BU Yıl 20. YılıNı KUTlAMAYA HAzıRlANıYOR. 15 NİSAN 2014’TE YAPılAN GENEl KURUllA BAYRAğı DEvRAlAN YENİ BAşKAN METİN ÇETİNKAYA, 20. Yılı GERİDE BıRAKMAYA
HAzıRlANAN İNSAD’ıN EN BÜYÜK AMACıNıN SEKTÖRDE BİRlİK vE BERABERlİğİ SAğlAMAK OlDUğUNA DİKKAT ÇEKİYOR.

N

akış sektörü konfeksiyon sektörüne katma değer
sağlayan, adeta “ürünün makyajı” olarak nitelendirebileceğimiz önemli bir sektör. MHGF
çatısı altında yer alan İNSAD da
sektörün en eski sivil toplum
kuruluşlarından biri. 1994 yılında kurulan İNSAD, bu yıl 20.
yılını kutlamaya hazırlanıyor.
15 Nisan 2014’te yapılan Olağan Genel Kurul ile bayrağı
devralan Başkan Metin Çetin-

İNSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Çetinkaya
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kaya ile hem İNSAD’ı hem de
sektörü konuşma olanağı bulduk.
İNSAD hakkında kısaca
bilgi verebilir misiniz?
İNSAD, 1994 yılında kuruldu. Bu yıl derneğimizin 20. kuruluş yıldönümü. 20. yılında
derneğimize başkanlık yapmak
bize nasip oldu. İNSAD; sektör
içinde birlik ve beraberliği sağlamak, sektörün sorunlarına
çözüm yolları bulmak ve üye-

lerine her türlü konuda destek
olmak amacıyla kuruldu.
İNSAD’ın yeni yönetim
kadrosunu oluştururken nelere dikkat ettiniz?
Yönetim kurulumuz yedi
asil üyeden oluşuyor. Bu kadroyu belirlerken sektörümüz açısından İstanbul’un dört ana
bölgesini tespit ettik. Bu bölgelerin her birinden nakış sektörü
ile iştigal eden birer üye firmayı
asil üyeliğe, birer tanesini yönetim kurulu yedek listesine alarak listemizi oluşturduk. Dört
bölgeyi de; Merter-Zeytinburnu, Güneşli-Yenibosna, Kağıthane-Çağlayan ve Şişli bölgesi
olarak tanımlıyoruz. Ayrıca geleneksel olarak eski başkanlarımızı da denetleme kurullarına
alıyoruz. Bir önceki İNSAD Başkanımız Ahmet Oktay da denetleme kurulumuzda görev aldı.
Biz onları bir ağabey ve sektörümüzün duayeni olarak gördüğümüz için, “Biz çalışalım, onlar
denetlesin” diye düşünüyoruz.
Önümüzdeki dönemde
İNSAD’ın yol haritası ne olacak?
Öncelikle bizim NACE kodlayırla ilgili ciddi sıkıntımız var.
Tehlikeli işler grubuna girdik.
Tehlikeli iş grubuyla yaptığımız
MHGF ADRES
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15 Nisan 2014 Olağan Genel Kurul sonrası yeni İNSAD Yönetim Kurulu

iş örtüşmese de sektör olarak
aynı kategoride ele alınıyor,
aynı kanunlarla yargılanmak
zorunda kalıyoruz. Öte yandan
zaten sıkıntıda olan sektöre
maddi olarak artı yük de getiriyor. Bu konunun düzeltilmesine ilişkin çalışmalarımız olacaktır. Ayrıca birlik ve beraberliğimizin sağlanması yine İNSAD
olarak en büyük hedefimiz.
İstanbul merkezli bir dernek olmanıza rağmen özellikle MHGF bünyesindeki diğer nakış sektörü dernekleri
ile iyi bir dayanışmanız var.
İNSAD’la birlikte, Gaziantep
Nakış Sanayicileri Derneği (GANİDER), Denizli Nakış Sanayicileri Derneği (DENSAD) ve İzmir
Nakış Sanayicileri (İNDER) olmak üzere Federasyon çatısı altında dört nakış derneği var.
Hepsi arkadaşlarımız ve biz bir
aile gibi hareket ediyoruz. Federasyonun her ay bir üye derneğin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantıları var. Yeri geldiğinde biz
ev sahipliği yaptığımız gibi, Gaziantep’e, Denizli’ye, İzmir’e gidip bu vesileyle misafir oluyoruz. Bu da diyaloğumuzu artırıp, ilişkilerimizi güçlendiriyor.
Nakış sanayicileri dernekleriyle
15 MAYIS -15 EYLÜL 2014

zaten çok yakınız, ancak Federasyon bünyesi altındaki 23
dernekle de ortak hareket
etme zeminiz oluşuyor, işbirliğimiz artıyor. Böylece iyi bir diyalog içinde ticari hayatımızı
devam ettirmeye çalışıyoruz.
Biraz önce bahsettiğiniz
NACE kodları dışında sektörün belli başlı sorunları nelerdir?
Sorunlarımızın başında çalışacak eleman sıkıntısı geliyor.
Maliyetlerimiz çok yüksek. Girdi
maliyetlerimiz döviz endeksli
ancak satışımız Türk Lirası. Hemen hemen her kur artışında
bizim girdi maliyetlerimiz de artıyor. 2014 senesinde olmamıza
rağmen hala 2000, 2001 fiyatlarıyla çalışıyoruz. 2000 yılından
itibaren hesap edersek en az 14
kere çalışanlarımıza işçilik zammı verdik. Yine o yıldan bu yana
kur artışından kaynaklı maliyetlerin artışını tahmin edebilirsiniz. Hemen hemen sıfır marjlarla dönüyoruz. Birçok firma zarar
ediyor, kapanma noktasına geliyor. Meslekten çıkan çok arkadaşımız var. Emek yoğun bir
sektörüz ve çok çalışanımız var.
Ayrıca sektörde bayan işçi ve
eğitimsiz istihdamımız da oldukça fazla. Bu nedenle şirket-

lerimizin kapanması Türkiye
ekonomisi açısından da istenmeyen bir durum.
Sektörün yakın ve orta
vadedeki durumunu nasıl
görüyorsunuz?
Karamsar bir tablo çizmek
istemiyorum ama pek iç açıcı
görmüyorum. Moralimizi yüksek tutmak zorundayız. Fuarlara
katılıp teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Böylece üretim hızımızı artırarak, yükselen girdi
maliyetlerini kapatmaya
çalışıyoruz.

İNSAD; sektör
içinde birlik ve beraberliği sağlamak, sektörün
sorunlarına çözüm
yolları bulmak ve
üyelerine her türlü
konuda destek
olmak amacıyla
kuruldu”

İNSAD Başkanı Metin Çetinkaya (en sağda), GANİDER Başkanı
M. Sait Türközden (solda) ve İNDER Başkanı İlhan Kuloğlu ile
24. Konfeksiyon ve Nakış Makineleri Fuarı’nda.
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Alaçatı, Moda ve Sanat Festivali
ile renklendi
EGE GİYİM SANAYİCİlERİ DERNEğİ TARAFıNDAN İzMİR’DE TASARıM KÜlTÜRÜNÜN GElİşMESİ vE TEKSTİl SEKTÖRÜNDE KATMA DEğERİN ARTıRılMASı İÇİN HER Yıl ORGANİzE EDİlEN AlAÇATı MıllFEST MODA vE SANAT FESTİvAlİ 4 – 9 TEMMUz TARİHlERİ ARASıNDA
ÇEşME AlAÇATı’DA GERÇEKlEşTİRİlDİ.

A

laçatı Tarihi Değirmenler’in altında
yapılan açılış törenine Çeşme Belediye Başkanı
Muhittin Dalgıç, Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (MHGF)
Başkanı Hüseyin Öztürk, EGİKAD Başkanı Betül Elmasoğlu,
İzmir Terziler Odası Başkanı
Mevlüt Türün, İZFAŞ Genel
Müdürü Mehmet Şakir Örs,
KOSGEB Güney Hizmet Müdürü Mustafa Çanakçı, EİB
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İh-
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racatçıları Birliği Başkan Vekili
Burak Sertbaş, EGSD Geçmiş
Dönem Başkanları Nedim
Örün, Serdar Yavaşoğlu ve
Timur Yaykıran ile tasarımcılar
ve çok sayıda davetli katıldı.
Çeşme Belediyesi’nin katkılarıyla ve Uğurhan Akdeniz
Fashion Events&Production organizasyonu ile düzenlenen
Festival 9 Temmuz tarihine
kadar sürerken, Festival kapsamında birbirinden yetenekli 25
tasarımcı standlarında ürünle-

rini sergileyecek. Standlar her
gün 18.00 ila 01.00 saatleri arasında gezilebilecek.

İlgi artıyor
Açılış töreninde konuşan
EGSD Yönetim Kurulu Başkanı
Mukadder Özden, Millfest Alaçatı Moda ve Sanat Festivali
Alaçatı kapsamında Türkiye'nin
çeşitli illerinden gelen 25
moda tasarımcının birbirinden
güzel ürünlerini standlarında
sergilediğini söyledi. Festival
MHGF ADRES
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ile birbirinden değişik ve
özgün tasarımları bu yılda
moda severler ile buluşturduklarını anlatan Mukadder
Özden, “Festivalimize ilgi her
geçen gün daha da artıyor.
Standlarda, plaj giysileri, plaj
terlikleri, özel tasarım takılar,
pet giysileri gibi ilginç tasarımlarda sergileniyor” dedi.

“Festival Alaçatı’ya ayrı
bir değer katıyor”
Alaçatı’da her yıl olduğu
gibi bu yılda Moda ve Sanat
Festivali düzenlendiğini ifade
eden Alaçatı Belediye Başkanı
Muhittin Dalgıç ise bu çalışmanın Beldeye ayrı bir değer kattığını söyledi. Alaçatı’da
yetenekli tasarımcıları görmenin kendisine ve ilçe halkına
büyük bir mutluluk verdiğini
açıklayan Dalgıç, bundan sonra
da bu tip etkinliklere destek
vererek Çeşme’nin adını dünyaya duyurmaya kararlı olduk-

larını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç

ve davetliler tek tek standları
gezerek tasarımcılara başarılar
dilediler.

EGSD Teknik Gezi programına Batı Basma’nın
Fabrikasından başladı

E

ge Giyim Sanayicileri Derneği’nin (EGSD) faaliyetleri
arasında gerçekleştirilmesine karar verilmiş olan Teknik Gezilerin ilkine üyesi firma Batı Basma firmasının
fabrikasına gerçekleştirilen ziyaret ile başlandı. Ziyaret esnasında EGSD Yönetim Kurulu Üyesi, Batı Basma İhracat ve
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Pazarlama Departmanı Müdürü Deniz Kuran eşlik etti, üretimdeki tüm aşamaları aktardı. EGSD üyeleri ve çalışanlarının
katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette, teknik bilgiler verildi, boya,
baskı , finishing konularında karşılaşılan sorunlar hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.
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Federasyon kardeşliği
BUNDAN 12 Yıl ÖNCE 2002 YılıNDA YılıNDA ıF KONSEYİ OlARAK BAşlAYAN SEKTÖREl
DAYANışMAMız, 2007 YılıNDAN İTİBAREN MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU OlARAK
YOlUNA DEvAM EDİYOR.

B

mız ile hedeflerimizi güncelleyip değişen Dünya koşullarına
kendimizi hazır tutmanın yollarını tartışacağız.
İşte tüm bu etkinlikleri, birbirini kardeş gibi kollayan, iyi
günde ve kötü günde duygu
ve deneyimlerini paylaşan, birlikte ticaret geliştiren ve giderek büyüyen bir güzide bir topluluk haline geldik. Son Kars
etkinliğimizde de gördük ki
güzel bir dayanışma içinde nitelikli projelere imza atabiliyoruz. Bu vesile ile başkanımızın
bitmek bilmez enerjiyle yaptığı
önderliğine ayrıca teşekkür
ederiz.
Umarım ülkemiz için daha
iyi işler yapmak nasip olur.
Böyle bir topluluğun bireyi olmak, gerçekten büyük bir gurur.
Saygılarımla…

ugün düzenlemekte olduğu iki
fuarı ve yurdun
dört tarafındaki sektörel etkinlikleri ile sinerjisi giderek yükselen bu kurumun başarı grafiği hakkında biraz konuşmak
gerektiğini düşünüyorum.

Gönül birliği içinde
ülkemiz ekonomisine
yaptığı katkıyı artırmaktadır
Federasyonumuzun 23
üye derneği vardır. Gönül birliği içinde ülkemiz ekonomisine yaptığı katkıyı artırmaktadır. Bu amaçla her ay farklı bir
derneğin ev sahipliğinde bir
araya gelerek çalışmalarını sürdürmektedir. Dolayısıyla üye iş
insanlarımız farklı kentlerde,
bir araya gelmekte, o yörenin
atmosferini de yaşama fırsatı
bulmaktadır.
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu kapsamında, elyaftan
mamule, aksesuar ve deri
ürünleri dahil, sektörlerin birbiriyle doğru bir şekilde ilişki
içinde olması, tek taraflı değil
ortak çıkarları ve değerleri gözetebilecek potansiyeline sahip olması, ülke kaynaklarını
doğru değerlendirme olanağını bize sunuyor. İçimizdeki
çok seslilik her konunun farklı
açılardan objektif olarak ele
alınmasını sağlıyor. Yani farklı
gözlerden konunun farklı noktaları irdelenmiş oluyor.
Değişik kurumlarla şirketlerimize dinamizm katacak işbirlikleri içindeyiz. Bu kurumlarla
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Mukadder Özden
MHGF İzmir Bölgesi Koordinatör Derneği
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı

çözüm ortaklıkları yapıyoruz.
Bankalar, sigorta şirketleri, turizm şirketleri ile çözüm geliştirici çalışmalar içindeyiz. Dünyamıza belki bazı kavramlar ilk
kez giriyor. Bazen aldığımız
servisi iyileştirme imkanını
elde ediyoruz.
Üniversitelerle diyaloglarımızı sıkı tutmaya gayret ediyoruz. Öğrenim kurumlarındaki
gençlerimizi gerçek dünyaya
geçişlerine daha sağlıklı hazırlanmaları için destek veriyoruz.
Ortak etkinliklerimizi her za-

man dergimizde takip ediyorsunuz.

Sanal fuarımızın ayak
sesleri duyulmaya
başladı
E-ticaret portalımız ile üyelerimizi dünya sahnesine taşımak yanı sıra insan kaynaklarımzı sektörle buluşturmak
üzereyiz. Bir başka deyişle “sanal Fuarımızın” ayak sesleri duyulmaya başladı.
Yakın tarihte gerçekleştireceğimiz 2014 vizyon toplantı-

İşte tüm bu etkinlikleri, birbirini kardeş gibi kollayan,
iyi günde ve kötü
günde duygu ve deneyimlerini paylaşan, birlikte ticaret
geliştiren ve giderek büyüyen bir güzide bir topluluk
haline geldik”
MHGF ADRES
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Egeli giyim
sanayicileri
e-ticarete
n11.com ile
hazırlanıyor

E

ge Giyim Sanayicileri Derneği
son yıllarda giderek büyüyen eticaret sektörünün ekonomik
faaliyetleri genişleteceği ve ticaret hacmini
yükselteceği inancıyla elektronik ticaretin
üyeleri arasında yaygınlaşması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede e-ticaret sektörünün önemli aktörü n11.com ile
işbirliği yapan EGSD, üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Ağırlıklı olarak konfeksiyon üreticilerinin katıldığı toplantıda, n11.com Ege Böl-

gesi Satış Yöneticisi Aykut Baskın üyelere
sunulan avantajlar ve e-ticaret sektörünün
dünyada ve Türkiye’deki önemi hakkında
bilgi verdi. Sanayiciler ise bu alanda yaşadıkları deneyim ve karşılaştıkları sorunları
paylaştılar.
Toplantıda, tüzel kimliğe sahip tüm satıcıların n11.com’da kendine bir “online mağaza” oluşturabileceği, online mağaza kurmak için hiçbir bedel talep edilmediği,
sitede satışa sunulacak tüm ürünlerin kurulan özel stüdyoda canlı mankenler üze-

rinde fotoğraf çekimini ücretsiz olarak gerçekleştirdiği anlatıldı. Sadece sitede satılan
üründen belli oranda komisyon alınan
n11.com, büyük bir online AVM olarak hizmet veriyor. Ayrıca toptan ve perakende satışlarda 15 gün içinde ödeme garantisi veriyor. Nisan 2013’te faaliyete geçen n11.com,
2014 ilk çeyreğini yaklaşık 11.000 kayıtlı
mağaza, 7 milyon kayıtlı ürün ve 1,5 milyon
üye ile tamamladı. n11.com, isteyen tüm işletmelere, ücretsiz fotoğraf çekimi dışında
eğitim ve teknik destek veriyor.

1. Ege Konfeksiyon ve Tedarikçileri Buluşması

E

ge Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), sektördeki işbirliğini artırmak için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda üretici ve
tedarikçileri buluşturdu. Kısa sürede organize edilmesine rağmen 31 EGSD üyesi tedarikçi firmanın katılarak ürünlerini sergilediği 1. Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması'nda
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firmalar birbirleri ile önemli iş bağlantılarına imza attı. Dokuma
ve örme, kumaş, boyahane, nakış, brode, tela, düğme, aksesuar,
makine yedek parça ve yazılım sektörlerindeki toplam 31 Dernek
üyesi firma, hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının temsilcileri
ile görüşmeler yaptı.
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BEGOS’tan Mesleki
Eğitim Merkezi

B

uca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) tekstil ve konfeksiyon sektörünün eğitimli işgücü ihtiyacını karşılamak için mesleki
eğitim merkezi kurdu. İzmir Kalkınma Ajansı’nın Okul öncesi ve Mesleki Eğitim programı çerçevesinde Hazır Giyim
Eğitim Merkezi adıyla proje hazırlayan BEGOS, bu projeyle sektöre nitelikli işgücü kazandıracak. 1 yıl sürecek projenin ilk etabında 100 işsiz gence makinacılık ve ütücülük
eğitimi verilirken, meslek sahibi olan gençler bölgedeki
firmalarda istihdam edilecekler. Toplam 228 bin TL’lik
bütçe ile hayata geçecek proje kapsamında bölge mesleki eğitim merkezi kazanırken, bu merkezde daha sonra
da açılacak kurslarla sektörün eğitimli eleman ihtiyacı
karşılanacak.
BEGOS Müdürlüğü’nde
düzenlenen bilgilendirme
toplantısında konuşan BEGOS Yönetim Kurulu Başkanı
Timur Yaykıran, Yüksek ihracat ve istihdam özelliği ile dış
ticaret fazlası veren, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan tekstil ve hazır giyim
sektörünün en büyük sorununun nitelikli eleman olduğunu söyledi. Yaykıran, bu sorunu dikkate alarak bölgelerine mesleki eğitim merkezi kazandırmak için yola çıktıklarını söyledi. İZKA’nın da Okul Öncesi ve Meslek Eğitim Programı’ndan yararlanmak için proje hazırladıklarını
dile getiren Yaykıran, hibe destek almaya hak kazanan
projelerini hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti.

Begos timur yaykıran ile yola devam edecek

BEGOS iki yılda 100 fabrikaya
ulaşacak

B

uca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nin
(BEGOS) yeni yönetimi
belirlendi. BEGOS Merkez Binası'nda gerçekleştirilen genel kurul
toplantısında 2 yıl süre ile görev
yapacak olan Müteşebbis, Yönetim
ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden
seçildi. Remzi Peköz'den boşalan
Müteşebbis Heyet Başkanlığı koltuğuna Nedim Örün'ün seçilirken,
yönetim kurulu başkanlığı görevine iseTimur Yaykıran yeniden seçildi.

İş garantili
Proje kapsamında öncelikle mesleki eğitim merkezini
bölgeye kazandırdıklarını ifade eden Yaykıran, “Projemiz
1 yıl sürecek. Bu süre içinde çeşitli dönemlerde mesleki
eğitim merkezimizde 100 işsiz gence eğitim vereceğiz”
dedi. Yaykıran, eğitimi alan işsizler meslek sahibi olurken,
bölgedeki firmalarda da işe başlayacaklarını kaydetti.
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20 bin istihdam
Toplantıda konuşan BEGOS Yönetim Kurulu Başkanı Timur Yaykıran, son 2 yılın bölgeleri için çok
hareketli geçtiğine işaret ederek,
bölgeye doğalgazı getirdiklerini
söyledi. Halen doğalgaz şebeke inşaatlarının devam ettiğini dile getiren Yaykıran, “Bu süre içinde bölgemiz çevreye duyarlı karma organize sanayi bölgesi haline geldi. Yollarımızı tamamladık. Güvenlik sorunlarını çözdük. Kadromuzu güçlendirdik. Sanayicimize daha iyi
hizmet eder hale geldik. Halen bölgemizde 50 fabrikada üretim yapılıyor. Biz bu rakamı 2 yıl içinde
100'e çıkarmak istiyoruz. Birçok

fabrika inşaatı halen devam ediyor.
2 yıl içinde 20 bin kişiye istihdam
sağlayan bir OSB haline gelmeyi
hedefliyoruz” dedi.

Yol sorunu çözülmeli
Bölgelerinde daha önce yaşanan birçok sorunu çözdüklerini,
borçları olmayan, altyapı yatırımlarının çok büyük bir bölümünü gerçekleştirmiş bir bölge olarak yollarına devam ettiklerini anlatan Yaykıran, şu anda en büyük sorunlarının yol olduğunu kaydetti. Bölgedeki konut inşaatları ile birlikte nüfusun gelecek yıllarda büyük oranda artacağını ifade eden Yaykıran,
bölgelerinden otoyola bağlantı yolunun yapılması gerektiğini kaydetti.

Yeni yönetim seçildi
BEGOS Müteşebbis Heyet Başkanı Nedim Örün ise yeni dönemde İzmir'in en iyi OSB'leri arasında
yer almak için çalışacaklarını belirterek, sektörlerine de en iyi katkıyı
sağlamak için yarışacaklarını anlattı. Konuşmaların ardından geçmiş
dönem yönetim kurulu çalışmalarının ibrası yapılırken, yapılan seçimlerde de BEGOS'un yeni yöneticileri
2 yıl süre ile oy birliği ile seçildi.
MHGF ADRES
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Türkiye’nin en büyük sektörel tekstil
sitesi MTK, 18. yaşını kutladı
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SEKTÖREl TEKSTİl SİTESİ, TEKSTİl vE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ÖRNEK
KÜMElENME MODEllERİNDEN BİRİ OlAN vE 20 BİN KİşİYE İSTİHDAM SAğlAYAN MTK SİTESİ 18. Yıl
GURURUNU YAşıYOR.

M

TK Sitesi Yönetimi 18. Yıl coşkusunu düzenlediği
resepsiyonda İzmir’in önde
gelen isimleri ve üyeleri ile birlikte kutlarken, sektöre de MTK Tekstil Meslek Lisesi
müjdesi verdi. MTK Yönetim Binası bahçesinde gerçekleştirilen Resepsiyona, İzmir
Vali Yardımcısı Hüseyin Demirciler, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş,
İTO Meclis Başkanı Rebii Akdurak, EBSO
Başkanı Ender Yorgancılar, Ege Hazır Giyim
İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, EGSD Başkanı Mukadder Özden ile
birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Tekstil sektörünün Türkiye'de
en organize şekilde kümelendiği
bir bölge
Resepsiyonda konuşan MTK Sanayici ve
İşadamları Derneği (MTK Sİ-AD) Yönetim
Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, bölgelerinde bine yakın işyerinde üretim
yapıldığını söyledi. Sitelerinde 20 bine yakın
kişinin çalıştığını dile getiren Doğan, "18.
Yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz.
Bölgemizde ev tekstili ve halı alt sektörü,
organik tekstil, denimi ön plana çıkıyor.
Bunun yanında hazır giyim üreticileri,
kumaşcılar, nakışçılar, hazır giyim yan sanayicileri, konfeksiyon makine satıcıları ve
konfeksiyon üretim yapan atölyeler bulunuyor. Tekstil sektörünün Türkiye'de en
organize şekilde kümelendiği bir bölgeyiz.
İzmir Fuarı'nın iki katı büyüklüğünde 870
dönüm alan üzerinde faaliyet gösteriyoruz.
MTK Sitemizde faaliyette bulunan orta ve
küçük ölçekli Firmalar ile 100 milyon dolara
yakın ihracat gerçekleştiriyoruz. Sitemiz
içinde yer alan firmalar dünyanın önde
gelen birçok markası için üretim yapıyor.
Yeni yönetim planımıza göre bundan sonra
sitemizde tekstil ile alakalı farklı meslek
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grupları da yer alabilecek. Bu sayede sitemizin ekonomik değeri daha da artacak” dedi.

MTK Meslek Lisesi kuruluyor
Uzun zamandır kurmak için çalışmalarını sürdürdükleri MTK Tekstil Meslek Lisesi
ile ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini
ifade eden Doğan, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını bu sayede
karşılayacaklarını söyledi. Kurumların da
destekleri le Kısa süre içinde okulun temelinin atacağının müjdesini veren Doğan, MTK
Sitesi Onursal Başkanı Mehmet Ali Uzun’un
da büyük destekleri ile okulu sektöre armağan edeceklerini kaydetti.
Buca, Begos, MTK Sitesi, Bornova dolmuş hattında yapılacak olan yeni
düzenleme yapıldığında MTK ya bu bölgeden daha rahat ulaşım sağlanacağını
anımsatan Doğan, bölgelerindeki yeşil alanların peyzajının da belediye tarafından
yapılmasını arzu ettiklerini ifade etti.
Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, İran ve
çeşitli Arap Ülkelerinden alım heyetlerini

getirilerek, Moda Tekstil ve Konfeksiyoncular (MTK) Sitesini yurt dışına daha da fazla
açmayı amaçladıklarını ve İstanbul daki
Merter, Laleli örneklerini MTK Bölgesinde
de oluşturmayı amaçladıklarını anlatan
Doğan, konu ile ilgi olarak önümüzdeki
günlerde bir proje hazırlığı içerisinde
olduklarını ifade etti.
Törende İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu da MTK’nın 18. Yılını
kutlayarak, sürekli büyüyen sitede belediye olarak üzerlerine düşen herşeyi
yapmaya hazır olduklarını söyledi. EBSO
Başkanı Ender Yorgancılar ile İTO Başkanı
Ekrem Demirtaş’ta MTK’nın 18. Yılını tebrik
ettiler.
Kutlama töreninde bölgenin geçmiş
dönem başkanları Ali Becerik ve İrfan
Pamuk’a teşekkür plaketleri takdim edilirken, en yüksek vergi, en yüksek ihracat ve
en fazla kadın istihdam eden 13 firma da
ödüllendirildi. Bölgede 15 ve 10 yılını dolduran 151 firmaya da teşekkür belgesi
verildi.
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Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek
Yüksekokulu mezunlarını sektöre uğurladı

E

ge Üniversitesi Emel
Akın Meslek Yüksekokulu'nun 2013-2014
öğretim yılı mezuniyet törenine
öğrenciler tarafından hazırlanan
ve sunulan " Genç Cumhuriyetin
Kadın Modası " temalı defile
renk kattı.
Türk tekstil sektörüne nitelikli ve tam donanımlı teknik
elemanlar yetiştiren Emel Akın
Meslek Yüksek Okulu Üretim
Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi ve
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Moda Tasarım programlarından
bu yıl 109 mezun hayata uğurlandı.
Törene Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, Ege Giyim
Sanayicileri Başkanı Mukadder
Özden, Terziler Odası Başkanı
Mevlüt Türün, pek çok sektör
temsilcisi, öğretim elemanları,
öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı.
Emel Akın Meslek Yüksek-

okulu Müdürü Prof. Dr. Arzu
Marmaralı açılış konuşmasında
“Emel Akın Meslek Yüksekokulu
mezuniyet törenlerinde öğrencilerin kendi tasarlayıp ürettikleri giysileri kendilerinin sunduğu
defile bir gelenektir. Bu yılki
tema 1920’lerin yani genç cumhuriyetin kadın modası olarak
belirlendi. Defilenin hazırlık aşamasında öğrenciler, öğretim
üyelerinin rehberliğinde titiz
araştırmalar yaptılar, müzeler

gezdiler. Çok kaynak okuyup konunun uzmanlarına danıştılar”
dedi.
Ayrıca Prof. Dr. Marmaralı
mezunların başarılarının gelecek mezunlara açılacak kapıların
anahtarı olacağını belirtti.
Konuşmasında meslek yüksek okullarının önemine değinen MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ise, “İzmir hazır giyim için
önemli bir noktadadır. Son yıllarda ivmesini oldukça yükseltti
ve meslek yüksek okullarının
sektörde çok önemli bir yeri var.
Öğrenciler hızlı bir şekilde hayata atılıyorlar. Bana göre 2 yıllık
bölümlerin, 4 yıllık bölümlere
göre hiçbir farkı yok. İnsanları
tasnif etmek, sınıflandırmak değil, bir bütün olarak hayatın içinde görmek istiyoruz” diye konuştu. Mezuniyet töreni, mezun
öğrencilere diplomaların verilmesi ile son buldu.
MHGF ADRES
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MHGF, sektörel Sanal Fuar projesinin
İstanbul’daki Federasyon üyesi derneklere
tanıtımı için bir toplantı düzenledi
MODA vE HAzıR GİYİM FEDERASYONU’NUN (MHGF), FİRMAlARA UlUSlARARASı TİCARETTE BÜYÜK AvANTAjlAR SAğlAYACAK SANAl FUAR PROjESİNİN FEDERASYONUN İSTANBUl’DAKİ ÜYE DERNEKlERİNE TANıTıM TOPlANTıSı TÜRKİYE TRİKO SANAYİCİlERİ DERNEğİ’NİN (TRİSAD) GİYİMKENT’TEKİ MERKEzİNDE YAPılDı.

M

HGF, globalpiyasa.com ile
işbirliği yaparak, üye dernek
ve onlara bağlı firmaları dünyaya açacak “Sektörel Sanal Fuar” projesini
hayata geçiriyor. Aynı zamanda güçlü bir
sektörel ürün ve iş arama motoru ile insan
kaynakları portalı özelliği de taşıyan
MHGF.globalpiyasa.com adresi üzerinden
hizmet verecek sanal fuarın Federasyonun
İstanbul’daki üye derneklerine tanıtım toplantısı yapıldı. MHGF’nin kurucu üyesi
TRİSAD’ın Giyimkent’teki genel merkezinde
yapılan toplantının açılış konuşmasını TRİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv
yaptı. Projenin önemine değinen Balkuv,
sektör için hayırlı olmasın diledi.
Daha sonra kürsüye gelen MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, portalın
globalpiyasa.com ile 1,5 yıldır süren uzun
soluklu görüşmelerin ve çalışmaların ardından hayat bulduğunu, sektörün tüm
hassasiyetleri göz önüne alınarak bir terzi
titizliğinde ve özgün bir çalışmanın ortaya
çıktığını belirtti. Sanal fuarın Türkiye’yi
dünya pazarında bütün firmalara açacağını
belirterek, mhgf üyelerine özel yılık 130,-TL
gibi çok ekonomik bir fiyatla sisteme girile-
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bileceğini kaydetti. Böylece firmaların
ürünlerini, referanslarını; vitrine koymak
istedikleri ne varsa bir web sitesi üzerinden
dünyaya açacağını kaydetti.
MHGF’nin İstanbul’daki üye derneklerine bağlı firmaların da katıldığı toplantıda
globalpiyasa.com ortağı Kadir Decdeli,
projeyle ilgili katılımcılara detaylı bir
sunum yaptı. Portalın, sanal fuarın dışında

güçlü bir sektörel arama motoru, insan
kaynakları ve sosyal ağ modülüne sahip
olduğunu belirten Decdeli, üniversitesanayi işbirliğinin gelişmesine de önemli
katkı sağlayacağını ifade etti.
Sunumun ardından üye derneklerin
yönetim kurulu üyeleri ve onlara bağlı firmalardan oluşan dinleyiciler projeyle ilgili
sorular sordu.

69

FOKUS | KARS

Tarihi, kültürel ve doğal hazineleri
ile serhat şehrimiz Kars
KARS İlİ KÜlTÜREl YÖNÜNDEN KÖKlÜ TEMEllERE DAYANMAKTADıR. M.Ö. 9000 YılıNA
KADAR UzANAN TARİHİ GEÇMİşİ ÜzERİNDE BİR ÇOK UYGARlıKlARı HÜKÜM SÜRMÜşTÜR.
BUNlARıN İzlERİ GÜNÜMÜzE KADAR GElMEKTEDİR. ANADOlU’YA AÇılAN KAPı ÖzEllİğİNİ TAşıMASı BAKıMıNDAN SAKA İSKİT DEvRİNDEN GÜNÜMÜzE KADAR BİR KÜlTÜR ÇİzGİSİ ÇİzMEKTEDİR.

T

ürk tarih ve Edebiyatının büyük
kaynaklarından Dede Korkut Hikayelerinin doğrusu ve yayılışı
Kars topraklarında olmuştur.
Gelenek, görenek, Halk hikayeciliği,
Maniler, Türküler Ozanlık geleneği ve benzer şeylerde görülen değişiklik, zenginlik
bu gün Türkiye’nin hiçbir İlinde görülmemektedir. Bu zenginlik Kars’ın eski bir yerleşme merkezi olması, çeşitli kavimlerin
çeşitli zamanlarda bu bölgede yaşaması
dolayısıyla olmaktadır. Bugün Kars’ta derlenmiş olan Halk Edebiyatı verileri dışında
henüz derlenmiş orijinal gelenek, görenek,
ve kıyafetlerde vardır.

Kars Kalesi
Merkez Kale, İç Kale veya Stadel olarak
anılır. M.S. 1153 yılında Selçuklulara bağlı

Saltuklu Sultanı Melik İzzeddi'in emri ile
Veziri Firuz Akay tarafından yaptırılmıştır.
Kenti çevreleyen dış kale surları da 12.
yy'da inşa edilmeye başlanmış 1386 tarihinde Timur tarafından yıkılan kale 1579
yılında Osmanlı Padişahı III.Murat'ın fermanı ile Kars'a gelen Lala Mustafa Paşa tarafından kale ve dış cephe surları yeniden
yaptırılmıştır. Kale kalıntılarında dört köşe
mermer kitabe bulunmuş dış surların kapısına koydurulmuştur. Bu kitabeye göre
"1152 yılında Sultan Melik İzzetin'in emri
ile Veziri Firuz Akay tarafından yaptırılmıştır. Kaleyi 1386 yılında da Timur yerle bir
etmiş, 1579 yılında tekrar III. Murat'ın emriyle Lala Mustafa Paşa yeniden yaptırmıştır." Kaynaklara göre Merkez kale dışında
surlar 27.000 metre uzunluğunda olup,
220 burçtan meydana gelmiştir. Kars Kalesi
kentten bakıldığında etkileyici bir görünüme sahiptir.

Kümbet Camii
(12 Havariler Kilisesi)

Taş Köprü’den Kars Kalesi
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Kars Kalesinin güney eteğinde Kale İçi
Mahallesinde yer alan 12 Havariler Kilisesi
Şehirdeki Ermeni kiliselerinden birisi olup
Bagratlı Krallığı döneminde Kral Abbas tarafından M.S. 932-937 yılları arasında yaptı-

rılmıştır. Kilise merkezi planlı olup dört
yonca yaprağını andıran, dört nişle genişleyen dik açılı bir mekana sahiptir. Havariler kilisesi yöreye özgü düzgün kesme bazalt taşından yapılmıştır.

12 Havariler Kilisesi (Kümbet Camii)

Kars Müzesi
Kafkaslardan Anadolu'ya girişte ilk yerleşim merkezi olma özelliğini taşıyan Kars
Şehri bir çok uygarlığın geçişine tanıklık etmesi sebebi ile binlerce yıldan bu yana iskan edilmiş antik bir yerleşim merkezi
özelliğine sahiptir. İpek yolu üzerinde yer
alan antik Anı Ören Yerinin ve bölgedeki
yoğun Arkeolojik yerleşmenin oluşturduğu
taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ihtiyacını karşılamak üzere ilk olarak 1959 yılında Vilayet konağında Müze
Memurluğu kurulmuş, daha sonra bölgeMHGF ADRES
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Kars Kalesi’nden panaromik bakış
den toplanan eserlerin çoğalması sebebiyle 1964 yılından 1978 yılına kadar Kümbet
camii olarak da bilinen "Havariler Kilisesi"
Müzeye dönüştürülerek sergileme yapılmış, nihayet 1978 yılında İstasyon mahallesinde yeni yapılan modern Müze binası
1981 yılında hizmete açılmıştır. Modern
Kars Müzesi günümüzde Arkeolojik, Etnografik ve Taş eserlerin sergilendiği önemli
Müzelerimiz arasında yer almaktadır.

Yerel Mimarı ve
Tarihi Kars Evleri

Eski çağlardan beri çeşitli kavimlerin
hakimiyeti altında kalan Kars'taki tarihi
eserler bir taraftan çeşitli istilalar, diğer taraftan depremler dolayısıyla büyük ölçüde
tahrip olmuştur. En büyük tahribat Timur
orduları ve Ermeniler tarafından yapılmıştır. Bilhassa Ermeniler, Türklerin Anadolu'
daki ilk istasyonu olan Kars, en eski Türk sanat eserlerini sinesinde barındırmak bakımından çok önemlidir. Osmanlı idaresinde
de Kars'ta bir çok kıymetli eserler yapılmıştır. Bu eserlerden günümüze kadar bir çok
eser eski özelliğini halen korumaktadır.
Kesme taştan, geniş avlulu, balkonlu
ve ferah olarak yapılmış eski Kars evleri,
yazları serin ve kışları da sıcak olması nedeniyle oldukça sıhhatli yapılar mevcuttur.
Genellikle tek katlı ve en fazla iki katlı olarak yapılmışlardır. Bu yapılar geniş bir salon ve çok sayıda odalara açılan kapılar ve
arka bahçe kapısı ile ön cepheleri taş oyma
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sanatının zarafeti ile yakın geçmişimizin
mimari özelliklerini taşımaktadırlar. Bunların bazıları peç ve şöminelerle ısıtılmaktadır.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Kars 40 yıl Rus işgalinde kalmıştır. Ruslar
1878 yılından 1918 yılınakadar şehirde
yeni bir imar çalışması başlatmışlardır.
Ruslar askeri vilayet olarak ilan ettikleri
Kars ilindeki yeni imar çalışmaları sırasında
Kale içi mahallesindeki Osmanlı döneminde iskan gören Kale içini terk ederek bu
günkü Yusufpaşa, Ortakapı ve Cumhuriyet
Mahallelerinin merkezini oluşturduğu yeni
bir şehir planını 1890'lı yıllarda Hollanda'dan getirdikleri mühendislere yaptırarak şehirdeki imar çalışmalarına hız vermişlerdir. Yeni şehir planı birbirine dik kesen
ızgara planlı caddelerden oluşmuştur. Günümüzde Baltık mimari tarzında yaptırılan
bu taşınmazlardan 101 tanesi tescil edilerek
koruma altına alınmış olup koruma altına
alınan taşınmazların büyük bir kısmı şahısların mülkiyetinde konut olarak kullanılmaktadır.

Gamp Köşkü
19. yüzyılın ikinci yarısında son dönem
Osmanlı mimari tarzında iki katlı ve kare
planlı olarak yapılan konağın dış cephe duvarları bazalt taşından, çatısı toprak damlı
olarak inşa edilmiştir. Konağın giriş cephesi
güney istikametinde olup, zemin kat 2 sa-

Gamp Köşkü

londan, birinci kat 1 salon ve 3 oda ile bir giriş holünden oluşmuştur. Birinci kat iç mekanında o dönem mimarisinde bölgede çok
kullanılan ve PEÇ adı verilen ısıtma sistemi
mevcuttur.

Namık Kemal’in Evi
1853 yılında Namık Kemal'in dedesi Abdullatif Paşanın Kars'ta Mutasarrıf olarak çalıştığı zaman oturduğu binadır. Namık Kemal 6 yaşlarında dedesinin yanında bu binada oturmuş ve ilk şiirini burada yazmıştır.
Üç katlı olan bu binanın yalnız zemin katı
bulunmaktadır.

Paşa (Beylerbeyi) Sarayı
Beylerbeyi Sarayı / KARS 1579 yılında
Lala Mustafa Paşa tarafından Erzurum Eyaleti askerlerine yaptırılmıştır. Saray kale eteğindedir. 1918 yılına kadar Kars Hükümet
Konağı olarak kullanılmış, aynı tarihte Ermeniler tarafından tahrip edilmiştir. Bugün yalnız duvarları ayakta kalmıştır.

Eski Hastane
Yusufpaşa Mahallesi, Ordu caddesi
üzerinde bulunan bina, yaklaşık "L" şeklinde olup, ön cephesi andezit taşından oyma
ve kabartma tekniğinde stilize bitki ve
geometrik motiflerle süslenmiştir. Diğer
cepheleri bazalt taşından yığma tekniğinde düz duvar şeklinde örülmüştür. Bina üç
katlıdır. Yapı, 1985 yılında restore edilerek

Eski Hastane (İl Sağlık Müdürlüğü)
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Ani Harabeleri Nostaljik Gravür

Ani Harabeleri Giriş Kapısı

Ani Harabeleri: Büyük Katedral
(Fethiye Camii)

Ani Harabeleri:
Genel Görünüm

İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası olarak
kullanıma açılmıştır.

Ani Antik Kenti
Kars İline 42 km uzaklıktaki Ocaklı
Köyü sınırları içerisinde yer alan Anı Ören
Yeri Türkiye – Ani HarabeleriErmenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehrinin batı yakasında Türkiye sınırları içerisinde volkanik bir
tüf tabakası üzerine kurulmuş bir ortaçağ
şehridir. Ören yeri Anadoluya İpek Yolu
üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Antik kentin zenginliği de buradan
gelmektedir. Ören yerinin en eski tarihi
M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Tarih öncesi dönemde ören yerindeki yerleşim bostanlar deresi olarak bilinen vadideki volkanik oluşumlu mağaralardan oluşmuştur. Bu günkü ören yerini oluşturan iç
kale M.S. 4. yy’da Kars Şehrine ismini veren
Karsak’lılar tarafından yaptırılmıştır. Ören
yerinin dış cephe surları Bagratlı Kralı Aşot
tarafından M.S. 964 yılında yaptırılmaya
başlanmış daha sonra Kral III. Sembat 978
yılında 2. takviye sur sistemini yaptırmış
1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslanın
Ani’yi feth etmesinden sonra anı beyi olan
Ebul Menucehr tarafından 1064 – 1072
arasında 3. sur sistemini yaptırmıştır. Kale
surları deve tüyü ve siyah renkli tüf taşından yer yer iki ve üç sıra halinde Horasan
Harcı ile yapılmıştır. Kurulduğu arazi üzeri-
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ne uyumu sağlamak amacıyla ücgenimsi
bir şekilde inşa edilen surların yedi giriş kapısı mevcut olup bu kapıların en önemlileri
Aslanlı Kapı, Kars Kapısı, Sarnıçlı Kapılardır.
Şehrin surları uzun kuşatmalara dayanıklı
hale getirmek için surlar arasına yapılan
destekleme kuleleri aynı zamanda erzak ve
tahıl deposu olarak kullanılmıştır. Arazinin
eğimine göre yer yer beş mt. Yüksekliğe
kadar oluşan surların dış cephelerinde Haç
Motivleri, Aslan ve yılan kabartmalı rölyefler, çini süslemeler mevcuttur. Ören yerinin
ana giriş kapısı olan aslanlı kapı iki büyük
giriş kapısından oluşmaktadır. Aslanlı kapının bulunduğu surların Doğu yanındaki
burç üzerinde Selçuklu Sultanı Alparslanın
şehri 1064 yılında feth etmesini belgeleyen dört satırlık Kufi İslami Kitabe mevcuttur.

Ani Antik Kenti - Surlar
Bugünkü Ocaklı Köyünün bitişiğinde
Arpaçay Nehrinin batı yakasında Bostanlar
Deresi ile Mığmığ Deresi arasında kalan 5
hektarlık bir arazi üzerinde bulunan ANI
ÖREN YERİ'ndeki mimari kalıntılar Sassani,
Ermeni, Selçuklu kültür ve sanatının etkilerini taşımaktadır.
Anı / Dış Cephe SurlarıKenti kuzey ve
doğudan çevrine surlar Kral III. Sambat tarafından yaptırılmış, 11. yüzyılda ise ŞEDDADLI Beyliği tarafından 3.sur sistemi yapılmıştır. Antik Kente 7 giriş kapısı açılmak-

Ani Harabeleri:
Rahibeler Manastırı,
Arpaçay Nehri ve
İpekyolu Köprüsü

Kars valisi Günay Özdemir, Belediye
Başkanı Murtaza Karaçanta ve MHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk Ani’yi Geziyor
tadır. Bunlardan Arslanlı Kapı kentin ana
kapısı durumundadır. Arslanlı Kapının sağındaki kufi SELÇUKLU kitabesi ŞEDDADLI
Beyi Ebul Menucehr tarafından yaptırılmıştırl. Tüf taşından yapılan surlar 4500 m.
uzunluğunda olup, sık aralıklarla yerleştirilen kulelerle güçlendirilmiştir.
Kentin güneyindeki Orta Anı surları ise.
10. yüzyılın başında Kral Aşot III tarafından
yaptırılmıştır.
Anı Örenyeri'nin dış cephe surlarını
çevreleyen surların yavşan düzüne bakan
kısmında bulunan ana giriş kapısının birinci surlar sisteminin arkasındaki ikinci sur
sistemi üzerinde Selçukluların 1064 yılında
Anı'yı fethetmesinden sonra ana giriş kapısına Selçukluların simgesi olan Arslan kabartmasını yapmışlardır. 1.50 x 1 mt. ebadındaki Arslan kabartması ayakta yürür vaziyette resmedilmiştir. Mimari çağı 11. yüzyıldır.

Büyük Katedral (Fethiye Camii)
Anı / Büyük Katedral(Fethiye Camii)Yazıtlara ve tarihçilere göre kilisenin temelleri
Bagratlı Kralı II. Sembat tarafından M.S. 990
yılında atılmış ancak Kral Sembat öldükten
sonra kiliseyi eşi kraliçe KATRANİDE tarafından 1001 yılında bitirilmiştir. Kilisenin
mimarı aynı yüzyılda İstanbul Ayasofya Kilisesinin tamiratını yapan TİRİDAT ustadır.
Katedral 1064 yılında Sultan Alparslanın Anı'yı feth etmesinden sonra camiye
MHGF ADRES
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çevrilmiş ve ilk fetih namazı kılınmıştır. Bu
sebeple büyük katedrale Fetihiye Camii'de
denilmektedir.

Ani Antik Kenti - Kiliseler
•
•
•
•

Tigran Honents (Resimli) Kilise
Aziz Prkich Kilisesi
Genç Kızlar Kilisesi
Ani / Gagik Kilisesi

lümleri kışları ambar olarak kullanılmış L
şeklindeki zemin kat ise asıl saray olarak
kullanılmıştır. 12. yy.'ın karakteristik Selçuklu süsleme tarzı ile yapılan dikdörtgen
planlı saray büyük bir salon ve bu salonun
etrafına dağılmış odalardan oluşmuştur.
Selçuklu Sarayı içerisinde bulunan şadırvan bu muhteşem yapının diğer bir dikkat
çekici mimari özelliğini sergiler.

Rahibeler Manastırı

Ani Antik Kenti - Hamamlar

Türkiye Ermenistan sınırının ne uç noktasında Arpaçay Nehri'nin aktığı derin vadi
üzerindeki sarp kayalıklar üzerine kurulan
bu kilisenin yapım tarihi belli olmamakla
birlikte M.Ö. 10. yy. sonlarında yapıldığı anlaşılmaktadır. Bazilikal planlı manastır özel
bir ibadet yeri olup manastırın kuzey ve
güney cephe duvarları yarım daire şeklindeki kemerlerle batı yönündeki galeriye
ulaşmaktadır. Manastırın diğer bir kapısı
olan batı kapısı ise diğer kapıya göre daha
küçük olup sarp kayalıklara doğru açılmaktadır. Manastır Ören Yerindeki ulaşılması
en zor olan sarp kayalıklar üzerine kurulduğundan günümüze sağlam bir şekilde
ulaşmıştır.

Anı Örenyerinin merkezi sayılabilecek
bir yerde Büyük Katedralin 30 metre batısında yapılan büyük hamam Selçuklu dönemine aittir.
Selçuklu Hamamı Arpaçay'ın kuzeybatısında Arpaçayla Tatarcık deresinin birleştiği alanda bulunan Bey sekizi kapısının
100 mt güneyinde bulunmaktadır. Selçuklu mimari tarzında yapılan hamam dört eyvan ve dört halvet odasından oluşmuş
odaların kapı girişleri sivri kemerli olarak
yapılmıştır.

Selçuklu Sarayı
Ören yerinin kuzeybatı istikametinde
sarp bir kayalık üzerine kurulan bu muhteşem saray yapım tarihi belli olmamakla beraber muhtemelen 1064 yılında Selçukluların Anı'yı fethinden sonra Ebul Menucehr
Bey tarafından şehirde başlatılan imar çalışmaları sırasında yapılmış olmalıdır. Orjinali iki katlı olan binanın birinci katı ahşap
olduğundan yıkılmış günümüze zemin
katla bodrum katı ulaşmıştır. Özellikle sarayın girişini oluşturan portal kapı Selçuklu
Mimarisinin en güzel taş işçiliğini sergileyen yıldız motiflerden oluşmuştur. Sarayın
bodrum katını oluşturan tonoz kemerli bö-

itibaren tabyalar vasıtası ile yapmışlardır.
Kars ilinde toplam 46 adet tabya bulunmaktadır. Bugüne kadar 14’ü tahrip ve deforme
olmuş, ancak on tanesi günümüze ulaşabilmiştir. Bunların adları; Arap 1, Arap 2, Arap
3, Karadağ 1, Karadağı 2, Gemli 1, Gemli 2
ile Kanlı 1 ve Kanlı 2 tabyalarıdır.

Türkler tarafından Anadolu’da
yapılmış ilk camii: Ebul Manuçehr
Camii

İpekyolu Köprüsü
Anı Öreyeri Türkiye - Ermenistan sınırını belirleyen Arpaçay nehrinin aktığı vadi
üzerinde kurulduğu için karşı kıyı ile ulaşımı sağlamak amacıyla nehir üzerinde 10.
yüzyılda Bagratlı Krallığı dönemide yapılmış olup, günümüze sadece köprü ayakları
kalmıştır.

Köşevenk Örenyeri
Ani (Ocaklı) Köyünün 6 km doğusunda
Arpaçay nehrinin aktığı vadinin üzerinde
kurulmuştur. Bağratlı krallığına bağlı bir
prenslik olarak kurulan Köşevenk içerisinde üç adet kilise ve bir gözetleme kulesi
bulunmaktadır.
Eserlerin tümü düzgün kesme tüf taşından merkezi haç planlı olarak inşa edilmişdir.
Bu eserlerin bazıları sağlam olup bazıları tahribata uğramıştır. Mimari çağı 9.
yüzyıldır.

Ebul Manuçehr Camii
Selçuklular zamanında Anadolu'da kurulan ilk Türk camisidir. 1072'de kurulmuştur. Ani antik şehri içinde bulunan cami
Seddatoğulları'ndan Ebu Süca Manuçehr
tarafından yaptırılmıştır.

İnanç Turizmi:
Ebul Hasan Harakani ve Evliya
Camii
M.S. 963-1033 ( Hicri 352-425) yılları
arasında yaşayan evliyanın asıl adı Ali Bin
Ahmed Cafer’dir. Bugünkü İran’ın Horasan
Ebul Hasan Harakani ve Evliya
Camii ve Türbesi

Kars Tabyaları

Selçuklu Sarayı
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Ağrı ve Erzincan illerini de içine alan Erzurum-Kars bölgesi coğrafi olarak Anadolu’nun giriş kapısıdır. Osmanlılar da bu bölgeyi sınırları içine almayı savunma ve bölge
emniyeti açısından zorunlu olarak görmüşlerdir ve bölgenin savunmasını 18. yy.’dan
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bölgesinde Bistam kasabasına bağlı Harakan Köyü’nde doğmuştur.
Anadolu’nun Türkleşmesinde ve aydınlanmasında büyük rol oynayan Evliya Alperenlerden birisi olan Ebul Hasan Harakani
ne yazık ki yeterince tanınmamış ya da tanıtılmamış Kars şehrinin önemli değerlerinden birisidir.
Kars ili, Merkez Kaleçi mahallesi, Evliya
Camii külliyesi içerisindeki Ebul Hasan Harakani türbesi şehit olduğu 1033 yılından
31 yıl sonra Kars’ın Alpaslan tarafından fethedilmesi sırasında yapılmıştır. Yüzyıllar
içerisinde türbe bazı değişikliklerle günümüze kadar ulaşmıştır.

Katerina’nın Köşkü
93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Rusların Kars
Vilayetindeki 40 yıl devam eden işgali sırasında Askeri Garnizon (OBLAST) şehri ilan
edilen vilayette, İl merkezinde olduğu gibi
Sarıkamış İlçesinde de yeni imar çalışmaları
başlatmışlardır. Halk arasında Katerina Köşkü olarak bilinen Av Köşkü, Sarıkamış’taki
diğer binaların aksine oldukca özgün bir
mimari ile yapılmıştır. Köşkün yapım kitabesi olmamasına rağmen, (1914 yılında Rus
Çarı II. Nikola ve Eşi Sarıkamışa gelerek bu
köşte kaldıklarından) yapılış ve kullanılış
amacı dikkate alındığında, 1900-1902 tarihlerinde inşaa edildiği düşünülmektedir.

Sarıkamış Kayak Tesisleri
Kış sporları ve kış turizmi bakımından
Türkiye’nin birinci derecede öncelikli beş
merkezinden biri olan Kars-Sarıkamış Kayak Merkezi çevresi ünlü sarıçam ormanları
ile kaplı, 2200-2900 metre yükseklik gösteren bir plato üzerinde yer almaktadır. Sarıkamış Kayak Merkezi, Kars’a 54 km, Erzurum’a 153 km uzaklıkta olup, Kars havaalanına 40 dakikalık mesafededir.

Susuz şelalesi
Nazım imar planları, Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan Sarıkamış Kayak Merkezi
toplam olarak "15.000/kayakçı/gün" potansiyel kullanım kapasitesi sunmaktadır.
İlçe merkezinin güneydoğusunda Cıbıltepe (2200-2634 m), batısında Süphan Dağı
(2200-2900 m), doğusunda ise Ağbaba
(2200-2810 m) kayak alanları yer almaktadır.
Normal kış koşullarında yılda ortalama
olarak 4 ay, 8 ile 100 cm kalınlığında karla
kaplı olan Sarıkamış’ta, en uygun kayak
mevsimi 10 Aralık-10 Nisan tarihleridir. Sarıkamış çevresi özellikle 'Alp ve Kuzey Disiplini' kayak uygulamaları ile 'kayak safari'
ve 'kızaklı geziler' için çok uygun ortam
sunmakta, snowboard sporu ise kısmen
yapılabilmektedir. Sarıkamış Kayak Merkezi
Slalom, Büyük Slalom ve Süper-C kayak
türlerini yapmaya elverişlidir.

Göller
Çıldır Gölü
Çıldır Gölü / KARSÇıldır Gölü, Kars il
merkezinden 1 saatlik uzaklıkta, deniz se-

Sarıkamış şehitlik

viyesinden 1956 m. yükseklikte konumlanmış, yaklaşık 25 km² yüzölçümü olan tatlı
sulu bir göldür. Göl çevresi oldukça çıplaktır. Göle ulaşan yol asflat olup Çıldır ilçesine bağlantıyı sağlamaktadır. Bu yol ile göl
arasında kalan alanların turizm ve rekreasyon amaçlı kullanımı mümkündür.
Deniz (Çengilli) Gölü
Aladağ'ın Kağızman ilçesine bakan yamaçlarımla yer alır. Dipleri beslenen ve sulan lalli olan göl içerisinde bol miktarda balık bulunur. Göi çevresi oldukça kıraç olup
herhangi bir konaklama tesisi bulunmamaktadır.
Kuyucuk Gölü
Kuyucuk Gölü / KARS - AkyakaKuyucuk
Gölü, küçük bir göl olup, Kars - Akyaka karayolu üzerinde yer almakladır. Toplam alanı 218 hektar olan bu göl düz bir ovanın
ortasında konumlanın ıştır. Gölün suyunun
asitli olması nedeniyle balık yetişmemekledir. Ancak, göl çevrede bulunan su kuşlarının beslenme ve barınma yeridir. Gölde 12
Katerina Köşkü

Sarıkamış Kış Turizmi
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kuş lürü yaşamaktadır. Kuyucuk Gölü Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1990 tarihinde "Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası" olarak korumaya alınmıştır.

Kaplıcalar
Akyaka Kaplıcaları
Bölgenin tek kullanılan kaplıcası olan
Akyaka kaplıcaları Akyaka yerleşim merkezinin yaklaşık 1 km. doğusunda yer almaktadır. Havuzların açıkhava havuzu olması
nedeniyle ancak yaz aylarında kullanılmaktadır.
Susuz Kaplıcaları
İlçe merkezinin 2 km. yakınında dere
içerisinde, üzeri açık bulunmaktadır. Suyu
sıcaktır.
Kağızman Kaplıcaları
Kars – Kağızman yolu üzerinde, il merkezine 65 km. uzaklıkta morpet boğazındaki içme suyu, hazımsızlığı çok iyi gelmektedir. Ayrıca Kötek kapalı kaplıcaları da
cilt hastalıkları ile romatizmal ağrılarda etkili olup, suyu oldukça sıcaktır.
Selim Dölbentli Köyü Kaplıcası
(Balıklı Göl)
Bu kaplıca Selim ilçesinin Dölbentli köyünde bulunmaktadır. Halk arasında bu
kaplıcada yaşayan balıkların sayıları sınırlı
olup, artmamaktadır. Ayrıca bu balıkların
sırtlarındaki yara izlerinden şehit oldukları
söylenmektedir. Başka sularda yaşayamadıkları ve avlanmalarının halk arasında günah olduğu söylenmektedir. Kaplıca suyunun başta romatizma olmak üzere çeşitli
hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir.

kayanın dik ve düzgün yüzünde, biri büyük, diğeri küçük iki panodan oluşmaktadır. Büyük pano yerden 4 m. yüksekten
olup, 14 m. uzunlukta ve yaklaşık 4 m. genişliktedir. Küçük pano ise aynı duvarın
doğu uzantısı üzerinde yer almaktadır. Yazılıkaya panolarında insan ve hayvan figürleri bulunmaktadır. Bu hayvanlar geçi, geyik ve eşeklerden oluşmaktadır. İkinci panonun üzerinde kale benzeri araçlarla oynandığı saptanmıştır. Daha genç dönemlerde yaptığı sanılan bu çizgi üzerinde küçük opsitdiyen kalemler kullanıldığı sanılmaktadır.

Sarıkamış Ormanları
Çevresi ormanlarla kaplı olan yöre doğal özellikleriyle ünlüdür. Opsidiyen denilen tabii siyah, sert, volkanik camlara Sarıkamış çevresinde çok rastlanır. Ayrıca
Kars'ın kış sporları merkezi oluşu sebebiyle
burada iki adet Telesiej Tesisleri, Günübirlik
ve diğer hizmet üniteleri bulunmaktadır.
Kış aylarında atlı kızakların çektiği faytonlara binerek karlarla kaplı Sarıkamış caddelerinde dolaşmak romantik bir kış anısı olabilir.

Kuyucuk Gölü

Sarıkamış Ormanları

Çıldır Gölü

Arpaçay Baraj Gölü
Kağızman Çengilli Gölü
Göl çevresi oldukça kıraç olup, herhangi bir konaklama tesisi bulunmamaktadır.
Bu göle Ülker köyü üzerinden ulaşım imkanı vardır. Gölde çeşitli cinste balık yetişmektedir.

Arpaçay Baraj Gölü suni bir göl olup,
Türkiye-Ermenistan sınırında konumlanmıştır. Balık yetiştirmeye müsait olan göle
ulaşım Akyaka İlçesinde sağlanmaktadır.
Gölde çeşitli cinste balık üretilmektedir.
(Kaynak: Kars Valiliği)

Yazılı Kaya Kağızman İlçesi Kötek Belediyesi Çamuşlu Köyü’nde
yer almaktadır. Yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait çizimler yerli ve yabancı
ziyaretçileri hayran bırakmaktadır.

Mağaralar
Yazılı Kaya Kağızman İlçesi Kötek Belediyesi Çamuşlu Köyü Yazılıkaya resimleri
Çamuşlu Köyü civarlarında Aladağ'ın doğu
yamaçlarında bulunmaktadır. Üst Paleotik
çağlardan kalmıştır. Bu civarda tombul
tepe ve Kurbanağa mağaralarında bulunan taş araçlar, ocak yerleri ve şölen tipi el
baltaları ise M.Ö. 10.000 yılında tekabül
eden alt paleolitik dönemden kalmıştır.
Kurbanağa mağarasında ayrıca, tunç çağına ait çanak-çömlek ve kement file gibi avlanma araçlarını gösteren duvar resimleri
bulunmaktadır. Yazılıkaya, Bazalt yapılı bir
15 MAYIS -15 EYLÜL 2014

75

EĞİTİM KURUMLARI | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Kafkas Üniversitesi:
Dünyaya açılan bilim kapısı
KAFKAS ÜNİvERSİTESİ 11 TEMMUz 1992 TARİHİNDE 3837 SAYılı YASAYlA KURUlMUşTUR. AYNı
Yıl KURUCU REKTÖRÜ ATANARAK FAAlİYETlERİNE BAşlAYAN ÜNİvERSİTE, KURUlDUğU TARİHTE ATATÜRK ÜNİvERSİTESİ’NDEN DEvREDİlEN BİR FAKÜlTE vE TEK PROGRAMlı BİR MESlEK
YÜKSEKOKUlU İlE 245 ÖğRENCİ vE 40 ÖğRETİM ElEMANıNA SAHİPTİ. BUGÜN İSE KAFKAS ÜNİvERSİTESİ BİR BÖlGE ÜNİvERSİTESİ OlMA YOlUNDA Hızlı vE EMİN ADıMlARlA YÜRÜYEN, GElECEğE GÜvENlE vE UMUTlA BAKAN BİR KONUMDA YER AlMAKTADıR.

B

ugün itibariyle Kafkas Üniversitesi, Kars’ta bulunan 8 ayrı
yerleşkede 6 Fakülte, 3 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet
Konservatuarı, 3 Enstitü, 10 Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 28 akademik
birime, 836 öğretim elemanına sahiptir.
9768’i lisan, 4362’si önlisans, 855’i yüksek
lisans olmak üzere toplam öğrenci sayısı
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14.985’tir. Üniversitemize her yıl büyük
çoğunluğu bölge dışından olmak üzere
yaklaşık 5 bin öğrenci kayıt yaptırmaktadır.
Ulusal ve Uluslararası deneyim ve birikime
sahip, özverili öğretim elemanlarımızla
yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetleri ile öğretim üyesi başına düşen
öğrenci sayısı bakımından oldukça iyi bir
konumdadır. Yükseköğrenimin gerektirdiği
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çağdaş altyapı ve teknik donanım yatırımları hızlandırılarak sürdürülmektedir.

Kafkas Ünv. Rektörü Prof.
Dr. Sami Özcan:
“Bilimsel, kültürel, sportif ve
sosyal etkinlikleriyle, bölgesinde
saygın ve kurumsal kimliği ile
bilinen bir eğitim müessesi”
Kafkas Üniversitesi’nin bilimsel, kültürel, sportif ve sosyal etkinlikleriyle
bölgesinde saygın ve kurumsal kimliği ile
bilinen bir eğitim müessesi haline geldiğini
belirten Rektör Prof. Dr. Sami Özcan üniversitenin, hemen hemen bütün birimlerinde
öğrencilerin ve araştırıcıların branşları ile
ilgili eğitim-öğretiminde araştırma olanaklarını arttırmak amacıyla laboratuarlarının
mevcut olduğunu kaydetmektedir. Öğrencilerin, yararlanabileceği birçok sosyal tesis
yanında aktif olarak kullanılan öğrenci
kulüpleri sayesinde de birçok etkinliğin de
düzenlendiğine dikkat çeken Rektör Prof.
Dr. Sami Özcan, ayrıca öğrencilere ulusal ve
uluslararası üniversiteler ile yapılan ikili protokollerle eğitim-öğretim sürecinde farklı
kültürleri tanıyıp öğrenim görme imkanları15 MAYIS -15 EYLÜL 2014

nın sağlandığını ve bu faaliyetlerden yıllık
yaklaşık öğrencilerin % 2’sinin faydalanabildiğini ifade etmektedir.
Kafkas Üniversitesi’nde akademik
birimler fakülte, meslek yüksekokulu ve
enstitüler olarak şekillenmektedir.

Fakülteler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veteriner Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Sarıkamış Turizm Fakültesi

Yüksekokullar
Sarıkamış BESYO
Kars Sağlık Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu

Kafkas Üniversitesi
bilimsel, kültürel, sportif ve
sosyal etkinlikleriyle bölgesinde saygın ve kurumsal
kimliği ile bilinen bir eğitim
müessesi haline gelmiştir.
Üniversitemizin hemen hemen bütün birimlerinde öğrencilerin ve araştırıcıların
branşları ile ilgili eğitimöğretiminde araştırma
olanaklarını arttırmak
amacıyla laboratuarlar
mevcuttur.“

Meslek Yüksekokulları
Kars Meslek Yüksekokulu
Kağızman Meslek Yüksekokulu
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Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO
Sosyal Bilimler MYO
Kazım Karabekir Teknik Bilimler MYO
Susuz Meslek Yüksekokulu

Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

tadır. Akadamik kadronun dağılımı ise
şöyledir:
Profesör: 71
Doçent: 38
Yardımcı Doçent: 251
Öğretim Görevlisi: 115
Araştırma Görevlisi: 303
Okutman: 38
Uzman: 20

Burs Olanakları
Konservatuvar
Devlet Konservatuarı
Kafkas Üniversitesi’nin en iddialı
olduğu Bölümler; Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi’dir.

Yabancı Dil Olanakları
İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve
Gürcüce Yabancı Diller Yüksekokulu’nda
hazırlık öğretimi olarak verilmektedir.
Ayrıca Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Biyomühendislik Bölümünde İngilizce eğitim verilmektedir.

Akademik Personel Sayısı ve
Dağılımı:
Kafkas Üniversitesi’nde 836 kişiden oluşan
zengin bir akademik kadro görev yapmak-
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Öğrencilere verilen devlet kredi ve
burs imkanlarının yanı sıra ekonomik
durumu yetersiz olanlara Kars ve Kafkas
Üniversitesi Kalkınma Vakfı tarafından
imkanlar ölçüsünde burs verilebilmektedir.
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları bünyesinde Türkiye Bursları
verilmektedir. Ayrıca maddi durumu yetersiz öğrenciler kısmi zamanlı olarak
üniversite birimlerinde çalıştırılmaktadır.

Yurt Olanakları
200 yatak kapasiteli Vasfiye-Kazım
Eriş Kız Öğrenci Yurdu ile 112 yatak kapasiteli Sarıkamış Kız Öğrenci Yurtları
bulunmaktadır. Ayrıca üniversitenin
bulunduğu Kars ilimizde Yükseköğretim
Kredi ve Yurtlar Kurumu, özel yurtlar ile
öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitü şeklinde
yapılanan Kafkas Üniversitesi’nin en iddialı olduğu Bölümler; Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi’dir.

Kampüs Olanakları
Kafkas Üniversitesi Merkez
Kampüsünde bulunan kapalı spor salonu,
kapalı halı saha, açık spor tesis alanları
(tenis kortu, voleybol ve basketbol sahası)
ve Sukapı Mahallesi (Tepe) Kampüsündeki
kapalı spor salonu ile öğrenciler ve personelimizin spor aktiviteleri karşılanmaya
çalışmaktadır. Kapalı ve açık spor alanlarımıza ilave olarak 5000 kişi kapasiteli futbol
sahamız da kullanımdadır. Sarıkamış
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu bünyesinde açık ve kapalı spor alanları
mevcuttur. Ayrıca Merkez Kampüsünde
MHGF ADRES
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yarı olimpik havuzunun yapımına da
devam edilmektedir.

Öğrenci Kulüpleri
Üniversitede, Biyoloji Kulübü, Doğa ve
Yaşam Kulübü, Dağcılık Kulübü, Kuş Gözlem Kulübü, Kitap Kulübü, Müzik Kulübü,
Şiir Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Atatürkçü
Düşünce Kulübü, Tiyatro Kulübü, Satranç
Kulübü, Sinema Kulübü, Binicilik ve Atçılık
Kulübü, Sosyal Düşünce Kulübü, Basın
Yayın Kulübü, Kafkasyalı Öğrenciler
Kulübü, İdealist Üniversiteliler Topluluğu,
Dil Kulübü, Rus Kültür Kulübü, Okuma
Kulübü, Trekking Kulübü, Girişimci ve
Bilge Kalemler Kulübü gibi kurulmuş olan
çok sayıda öğrenci kulübünde binden fazla
öğrencimiz aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle
anlaşmaları
Kafkas Üniversitesi’nin Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları da
dahil birçok üniversite ile ikili anlaşmaları
bulunmaktadır.

Çift Anadal /Yandal Uygulanan
Bölümler
Anadal Programı uygulanmakta, çift
anadal/yandal programları için Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde çalışmalar
devam etmektedir.

Spor, sanat ve bilim alanında
başarıları
Kafkas Üniversitesi, üniversitelerarası
Boks ve Maitahi’da 2.’lik ve 3.’lük dereceleri
bulunmaktadır.
2012-2013 eğitim-öğretim yılında Basketbol kız-erkek takımlarımız 1. Lige
yükseldi.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz futbol takımı 1. Lige yükseldi.
URAP üniversite sıralamalarında Kafkas
Üniversitesi, 2014 yılında devlet üniversiteleri arasında 25. sıraya yükselmiştir.
Kafkas Üniversitesi’nde Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenen harç ve öğrenim ücretleri talep edilmektedir.
Kafkas Üniversitesi
www.kafkas.edu.tr

Öğrencilerimizin yararlanabileceği birçok sosyal tesis yanında aktif
olarak kullanılan öğrenci kulüpleri sayesinde de birçok etkinlik
düzenlenmektedir.”

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan
mezuniyet töreninde öğrencilerle birlikte.

15 MAYIS -15 EYLÜL 2014
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Hayatımızın vazgeçilmez
aksesuarı “spor ayakkabıları”
GÜNÜMÜzÜN SOSYAl, KÜlTÜREl vE EKONOMİK DEğİşİMlERİNİN YANı SıRA,
TEKNOlOjİ vE Hız KAvRAMıNıN YAşAMıN HER AlANıNDA YERİNİ AlMASı, YAşAM
TARzlARıNDA DA DEğİşİME NEDEN OlMUşTUR. GÜNÜMÜz SOSYAl YAşAMı İÇERİSİNDE, YAşAMA AlANlARı İlE ÇAlışMA AlANlARı Hızlı BİR BİÇİMDE DEğİşİME
UğRAMAKTADıR.

Ç

alışma alanlarına yönelik keskin
çizgiler tüm alanlardaki sınırlamalarda olduğu gibi ortadan
kalkmaya yönelik eğilimler içerisindedir.
Özellikle internetin bu denli yaygınlaşması
yaşam nesnelerinin bireyselleştirilmesini,
kullanıcı etkileşiminin artmasını, nesnelerin
elde edilmesinin kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Öğr. Gör. Öznur ENES
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü
Moda Aksesuar Anasanat Dalı
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Tekno-moda adıyla anılan
gelişim içerisinde, birçok tasarımcı giysi ve moda aksesuar
ürünleri üretmeye başladı
Ayrıca insan bedeninin performansını
artıracak, minimum hareketle maksimum
sonuçları elde edebilmesini sağlayacak tek-

nolojik gelişmeler, tasarım çizgisinde de yeniliklerin oluşmasına neden olmuş biçimin
fonksiyonu izlemesi ile yüksek teknolojili
ürünler günlük yaşamın bir parçası halini almıştır. Bu gelişimler gerekliliklerin yanı sıra
moda alanındaki tasarımlarda da yerini bulmuştur. Tekno-moda adıyla anılan bu gelişim içerisinde, birçok tasarımcı giysi ve
moda aksesuar ürünleri üretmeye başlamıştır. Spor ayakkabısı da teknolojinin gelişimiyle, spor yapma gerekliliğinin ötesinde
çok fonksiyonluluğu olan ürünler arasında
yer almaktadır.
“Postmodern tüketici, günlük mutluluk
peşinde koşan, anında tatmin isteyen, ihtiyacının tatminini ertelemeyen ve gelecek
için bugünü feda etmeyen, geçmiş ve geleMHGF ADRES

MODA | AKIM
ceği içerecek biçimde denemeyi büyük bir
arzuyla isteyen, içerik yerine biçime daha
çok ilgi duyabilen, hazcı yanı öne çıkan,
kendisini tüketime hazır bir imaj haline getirmiştir”

Spor ayakkabısı da önceleri
spor yapmaya yönelik işlevi ile
anılırken, gün geçtikçe günlük
kullanım içerisinde yaygınlaştı
Bu nedenle özellikle 21.yy insanı ihtiyaçtan çok duygusal tatmin isteği içerisindedir. Bu dönemin tasarım nesneleri de arz
edilen nesneler değil arzu edilen nesneler
halini almıştır. Anlam, tasarımın niteliğinin
önüne geçmiştir. Bu açıdan spor ayakkabısı
da önceleri spor yapmaya yönelik işlevi ile
anılırken, gün geçtikçe günlük kullanım içerisinde yaygınlaşmıştır. Buna rağmen
dönem dönem popülaritesini yitirdiği de
görülmüştür.

Modayaa yön veren markalar da
artık spor ayakkabı üretiyor
Spor ayakkabıları, günümüzde sadece
spor ayakkabısı markaları tarafından üretilen
ürünler değildir. Gucci, Prada, Zara gibi birçok giyim markası da spor ayakkabısı üretimine başlamıştır. Adidas ya da Nike gibi
başarılı markaların, spor ürünlere yönelik
hedef pazarda güçlü bir pozisyonları bulunmasının yanı sıra giyim modasına yön veren
moda markalarının spor ayakkabısı üretiminde yer almaya başlaması, spor ayakkabısı kullanıcılarının tercihlerine yönelik
marka konumlandırması olarak görülebilinir.
Günümüzde spor ayakkabısı tasarımında ortaya çıkan şudur ki; disiplinler arası
sınırların kalktığı, tasarım ürününün bu açıdan etkileşime açık bir yapı içerisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca moda
eğilimlerinin etkisi ile biçimlenen tasarımlar,
spor ayakkabısının moda ürünü olma durumunu da göz önüne çıkarmış; spor markaları moda markası gibi koleksiyonlarını
hazırlamaya başlamıştır.

İnsan bedeninin performansını artıracak, minimum hareketle maksimum sonuçları elde edebilmesini sağlayacak teknolojik gelişmeler, tasarım
çizgisinde de yeniliklerin oluşmasına neden olmuş
biçimin fonksiyonu izlemesi ile yüksek teknolojili
ürünler günlük yaşamın bir parçası halini almıştır.”

Markalar, spor amaçlı spor
ayakkabılarının yanı sıra günlük
kullanıma yönelik birçok ürünü
üretim yelpazelerine ekliyor
Sporun toplu tüketilme özelliğinden
faydalanmayı düşünen spor markalarının
birer moda markası gibi hareket etmeleri
15 EYLÜL-15 KASIM 2013
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Moda tasarımcıları,
geçmiş ve gelecek ile bağ
kurmak suretiyle dönemin sosyal, kültürel ve
ekonomik değişimlerini
gözlemleyerek, sistemin
hareketini önceden yorumlayabilme eğitimleri
ve öngörüleri olan bir anlamda sanatçı duyarlılığına sahip ile estetik
duyguları gelişmiş öncü
kimliklerdir.”
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de 2000’li yıllar ile birlikte başlamıştır.
Spor ayakkabısı markaları, spor yapmaya
yönelik ayakkabıların yanı sıra, spor giyim
ürünlerinden moda unsuru taşıyan
günlük kullanıma yönelik spor ayakkabılarına kadar bir çok ürünü üretim yelpazelerine dahil etmiştir. Spor markaları, bu
değişim ile birlikte, tarzı ve hikayesi olan
tasarımlara imza atan tekstil sektöründeki
modacıların yanı sıra farklı alanlarda
yaptıkları tasarımlar ile öne çıkan endüstriyel ürün tasarımcıları ile iş birliği içine
girmişlerdir. Böylelikle kullanıcıya yaşam
tarzı da sunma eğilimine ortak olmuşlardır.

Tasarımcılar spor ayakkabılarına
yeni işlevler ilave etti
Tasarımcı, gerçekleştirdiği bu tasarım
ile spor ayakkabısının moda ürünü olma
durumunun ötesinde bir yenilik sağlayarak
fonksiyonelliği ve stil yaratmayı bir arada
kullanmıştır. Bu tasarımın ilgi çeken yanı
tahmin edilmesi güç imajlar yakalamak, ayrıca kimsenin sahip olmadığı, arkada kalan
görüntüleri görme şansını elde etmek suretiyle kullanıcıya yeni bir deneyim yaşamasını sağlamaktır. Tasarımcı, spor
ayakkabısına yeni işlevleri dahil etmiştir.

Bu açıdan spor ayakkabısı, kullanım
senaryosu içindeki gereksinimler ve
önemli noktalar düşünülerek mevcut spor
ayakkabılardan farklı bir şekilde tasarlanmış; kavramsal ve yenilikçi bir boyutta ele
alınmıştır. Bununla birlikte, tasarımcı, modanın etkisi altında olan ayakkabı ürününe, modayı aşan bir yaklaşımla
eğilmektedir.

Göstergenin ütopik, gerçekdışı
işlevine olan sonuncu dönüşümü,
büyük bir ideoloji olgusudur”
Modanın günümüzde en temel işlevi,
bireylerin fiziksel gereksinimlerini karşılamaktan öte sosyal ve psikolojik gereksinimlerini gidermeye yönelik bir yön
çizmesidir. Moda, kendi sınırları içerisinde
yer alan nesnelere soyut özellikler katarak,
bireyleri bu nesnelere sahip olmaları durumunda bu değerlere de sahip olacaklarının mesajını vermektir. Bu açıdan moda
ürünü, bireyin, toplumdaki statüsünü, saygınlığını ve konumunu belirleyici kodları
içermektedir. Bu niteliklerin dolayı tasarım
ürününde fiziksel işlevin yerine getirilmesinin ötesinde anlamlar yüklüdür.
“Nesne her zaman işlevsel gibi görünür, onu bir gösterge gibi okuduğumuz
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anda bile. Göstergenin ütopik, gerçekdışı
işlevine olan sonuncu dönüşümü (Moda
alanında yağmurdan hiç de korumayan
yağmurluklar önerilebilir), özellikle de
bizim toplumumuzda sanırım büyük bir
ideoloji olgusudur”.

Sistem olarak moda, tasarımcıların statülerini ve sınıflarını belirleyen unsurları taşımaktadır
Spor ayakkabısı tasarımında moda tasarımcılarının moda olgusu içerisinde yapmış olduğu tasarımlar Barthes’in ifade
etmiş olduğu yaklaşım içerisinde olabilmektedir. Bu açıdan ele alındığında moda
tasarımcıları, modanın üretiminde ve yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sistem olarak moda, tasarımcıların
statülerini ve sınıflarını belirleyen unsurları
taşımaktadır. Moda tasarımcıları, geçmiş
ve gelecek ile bağ kurmak suretiyle dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlerini gözlemleyerek, sistemin hareketini
önceden yorumlayabilme eğitimleri ve ön15 MAYIS -15 EYLÜL 2014

görüleri olan bir anlamda sanatçı duyarlılığına sahip ile estetik duyguları gelişmiş
öncü kimliklerdir.

Ürüne sosyal ve psikolojik değerler yüklenmekte, bu değerlerin
kullanıcının zihninde karşılık
bulan algı biçimlerine yönelmesi
sağlanmaktadır
Moda, kendi ekseni içerisinde üretilen
ürünlere sosyal ve psikolojik değerler yüklemektedir. Bu değerler, kullanıcının zihinlerinde karşılık bulan algı biçimlerine
dönüşür. Moda, görsel anlamda bir ürünün
karşılığı olmadığı gibi moda bağlamında
satılan ürünün kendisinden ziyade, zihinde
uyandırdığı değeridir. O nedenledir ki
moda olduğu zamanda satın alınan bir
ürün, kullanıcısına, istediği duygusal tatmini sağlarken, moda olma eylemi olma
durumu ortadan kalkınca, birey aynı ürüne
yabancılaşmaktadır. Bu açıdan bireyler
sosyal statülerini, tarzlarını, kimliklerini ve
duygu ve düşüncelerini ifade etmek ama-

Moda, görsel anlamda
bir ürünün karşılığı olmadığı gibi moda bağlamında satılan ürünün
kendisinden ziyade,
zihinde uyandırdığı değeridir. O nedenledir ki
moda olduğu zamanda
satın alınan bir ürün, kullanıcısına, istediği duygusal tatmini sağlarken,
moda olma eylemi olma
durumu ortadan kalkınca, birey aynı ürüne
yabancılaşmaktadır.”
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cıyla moda ürününü satın almayı tercih etmektedir. İnsanlar moda ürünleri satın aldıkları zaman, bu değerleri de elde
ettiklerini düşünmektedir.

Spor ayakkabısı ister bir tarz
ister bir gereklilik olsun, moda ile
olan etkileşimi içerisinde günün
koşullarına göre devinimini
sürdürmektedir
Günümüzde spor ayakkabısı tasarımında ortaya çıkan şudur ki; disiplinler
arası sınırların kalktığı, tasarım ürününün
bu açıdan etkileşime açık bir yapı içerisinde olduğu görülmektedir. Ayrıca moda
eğilimlerinin etkisi ile biçimlenen tasarımlar, spor ayakkabısının moda ürünü olma
durumunu da göz önüne çıkarmış; spor
markaları moda markası gibi koleksiyonlarını hazırlamaya başlamıştır. Spor ayakkabısı ister bir tarz ister bir gereklilik olsun,
moda ile olan etkileşimi içerisinde günün

Günümüzde spor ayakkabısı tasarımında
ortaya çıkan şudur ki; disiplinler arası
sınırların kalktığı, tasarım ürününün bu
açıdan etkileşime açık bir yapı içerisinde
olduğu görülmektedir.”
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koşullarına göre devinimini sürdürmektedir. Spor türüne uygun spor yapmak amacıyla tasarlanan spor ayakkabıların
tasarıma ve işleve yönelik değişimler doğrultusunda gündelik kullanıma yönelik biçimlenen tasarım yapısı, geçmişte, erkek
kullanıcılara yönelik çözümler üretirken; şu
anki görünümü ile moda arenasında kadın
kullanıcının da kendini yakın hissedebileceği zarafete ve kadınsı görünüme ulaşmaktadır.
Spor ayakkabıların, tasarıma ve işleve
yönelik değişimler doğrultusunda gündelik

kullanıma yönelik biçimlenen tasarım ve
kimlik yapısının temelinde fonksiyonelliğin
temel alındığı bir tasarım anlayışı ile spor
yapma ediminin gerçekleştirilmesi etkeni
yer almaktadır. Modanın, yaşam stillerinin,
ekonomik ve sosyal değişimlerin etkisi ile
kültürel kimliği yansıtıcı nitelik kazanmış
spor ayakkabılarında görülen teknolojik değişimler de yeni bir moda anlayışının ortaya
çıktığının bir göstergesidir. Günümüzde bu
süreç marka ürünü spor ayakkabısından tasarımcı adıyla anılan spor ayakkabısına dek
varlığını sürdürecektir.

Modanın, yaşam stillerinin, ekonomik ve sosyal
değişimlerin etkisi ile
kültürel kimliği yansıtıcı
nitelik kazanmış spor
ayakkabılarında görülen teknolojik değişimler de yeni bir moda
anlayışının ortaya çıktığının bir göstergesidir.
Günümüzde bu süreç
marka ürünü spor ayakkabısından tasarımcı
adıyla anılan spor ayakkabısına dek varlığını
sürdürecektir”

KAYNAKÇA:

- YANIKLAR, Cengiz, “Tüketim Kültürü, Kapitalizm ve İnsan İhtiyaçları
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- ODABAŞI,Yavuz, Tüketim Kültürü, Sistem Yay., İstanbul, 1999
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Dağıtım, İstanbul, 2010
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Yay., İstanbul, 1999
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YüZYıLLıK AŞK:
Türkiye’de
Sinema
ve Seyirci İlişkisi
İSTANBUl MODERN, KURUlUşUNUN 10. YılıNDA TÜRK SİNEMASıNıN 100. YılDÖNÜMÜNE İTHAFEN BİR SERGİ HAzıRlıYOR: “YÜzYıllıK AşK”.

İ

stanbul Kalkınma
Ajansı (İSTKA) ve Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek
olan bu araştırma sergisi, Türkiye coğrafyasında sinema tarihinin doğuşu olarak anılan
1914 yılından bugüne uzanan
100 yıllık serüvene bakıyor. İstanbul Modern Sinema’nın kavramsal çerçevesini belirlediği
serginin küratörlüğünü, bölüm
yöneticisi Müge Turan ve araştırmacı yazar Gökhan Akçura

üstleniyor. Sinemanın seyirciyle
buluşma anlarına, bu buluşmanın yarattığı şaşırtıcı ve büyülü
kolektif ve kişisel dünyalara yer
veren “Yüzyıllık Aşk”, oluşumundan bugününe, sinemayı yaşatan unsur olarak seyirciye
odaklanarak, günümüze kadar
pek dikkate alınmayan bir noktadan, seyircinin bakışından
Türkiye'de sinema olgusunu
değerlendirmeyi amaçlıyor. Sinema tarihimizde seyirciye dair
yazılı ve görsel arşiv malzemesini dijital platforma aktararak,

kaynakları iyi korunmamış ve
kişisel çabalarla yaşatılmaya çalışılmış bir tarihin hafızasını görünür kılmaya çalışıyor.

Nostaljik bir sunum
Seyircinin sinema ile en
somut ilişkisini kurduğu mekânları, sinema salonlarını “seyirci mabetleri” olarak ele alan
“Yüzyıllık Aşk”, Türkiye’nin ilk sinema salonlarından günümüzün festival sinemalarına kadar
uzanan, nostaljik bir sunum yapıyor. Seyircinin sinema ve film-

lerle ilişkisini sağlayan gazete
ilanları, film broşürleri, dergiler,
afişler gibi unsurların yanı sıra,
sinema seyircisinin fanatizmini
de ayrı bir bölümde sunuyor.
İçinde sinema seyircisi ve salonunun geçtiği 50’ye yakın Türk
filminden sahnelerinden oluşan
özel bir çalışmayla, Türkiye'deki
sinema ve seyirci arasındaki
özel ilişki farklı bir anlam kazanıyor.
Sergiye, konusunda uzman
yazarların sinema ve seyirci ilişkisini ele alan yazılarının yanı
sıra görsel arşiv malzemesinin
sunulduğu kapsamlı bir katalog
eşlik ediyor.
Sergi 23 Eylül’den itibaren
yıl sonuna kadar gezilebilir.

İçinde sinema seyircisi ve salonunun
geçtiği 50’ye yakın
Türk filminden sahnelerinden oluşan
özel bir çalışmayla,
Türkiye'deki sinema
ve seyirci arasındaki
özel ilişki farklı bir
anlam kazanıyor”
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Sakıp Sabancı Müzesi Resim
Koleksiyonu’ndan bir seçki ile Türk
resminin erken dönemine bakış
ABANCı ÜNİvERSİTESİ SAKıP SABANCı MÜzESİ (SSM), KAPSAMlı RESİM KOlEKSİYONUNU, TANzİMATTAN CUMHURİYETE TÜRK RESMİ BAşlığıYlA, 31 TEMMUz’DAN İTİBAREN YENİDEN zİYARETÇİlERlE BUlUşTURUYOR.

O

sman Hamdi Bey, Fikret Muallâ, Halil Paşa, Şehzade Abdülmecid Efendi ve İzzet Ziya
gibi Türk resim sanatının önemli sanatçılarının eserlerini içeren koleksiyon, Sakıp Sabancı’nın Türk resminin belli bir dönemine
ilişkin güçlü bir merak ve ilgiyle oluşturduğu kişisel bir koleksiyon olmanın ötesinde, ülkemiz topraklarında resim
sanatının gelişip serpilme sürecinin başlangıç evresine dair önemli ipuçları veren
bir kültürel birikimdir. Bu yönüyle Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonu’nun tarihsel
süreçteki devamı niteliğindeki koleksiyon,
Türkiye’de görsel imge üretimindeki dönüşümü, sanat ve sanatçı kavramlarının değişen anlamlarını gözler önüne sererek
Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuri15 MAYIS -15 EYLÜL 2014

yeti’ne uzanan modernleşme sürecini yansıtıyor.
Bu toprakların geç keşfedip çabuk sahiplendiği resim
sanatı üzerinden, bir ülkenin
toplumsal, sosyal ve ekonomik dönüşümünü gözler
önüne seren sergide, dikkat
çeken pek çok eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Şevket Dağ’a ait
görkemli Ayasofya tablosu,
Halil Paşa’nın 1889 Paris
Fuarı’nda sergilenen ve
Bronz Madalya ile ödüllendirilen Madam X adlı eseri ve orjinal ödül
belgesi, Osman Hamdi Bey imzalı Naile
Hanım portresi muhakkak görülmesi gere-

ken eserler arasında yer alıyor. Özellikle
arka planındaki, Bizans ikonalarında kutsal kişilerin betimlenmesi için
kullanılan altın yaldızla
dikkat çeken Naile
Hanım tablosu, Osman
Hamdi Bey’in eşine ve
kadına verdiği önemi
vurgulayarak, dönemin
toplumsal yapısına dair
ipuçları veriyor. Nazmi
Ziya Güran imzalı Taksim
Meydanı adlı eser ise
Cumhuriyetin halka sağladığı yaşam standartlarını
ve özellikle Türk kadınlarına getirdiği özgürlüğü temsil ediyor.
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"Our aim is to enhance the introduction and activities of our Federation on one hand, and to
demonstrate the power of textile
and ready wear with a significant
share in exportation, employment
and economy to raise awareness
in other areas on the other hand.”

W

e think that besides the activities made in accordance with
the legislation of civil society
organizations, some work should be carried
out in many areas that will create awareness
in society, create synergy and that will take
the attention. With this perspective, as Fashion and Apparel Federation (MHGF), the
fashion shows we started in September
within this scope reveal the historical texture
of our ancient cities, take the attention to
their culture, art, economy and tourism potential, and they are non-commercial. We
started some projects that will mobilize
public institutions, commerce and industry
chambers, the chambers of tradesmen, civil
society organizations, artisans and all the
people, and each part outlining the concept
of "I participated, too, I'm in!".
We performed the first one of them with
the fashion show on Mount Nemrut in
Adıyaman in 2013 named “The Sun Rises
from Mount Nemrut". Then in Harran, Şanlıurfa, 'The Secret of Inception Göbeklitepe
Fashion Show" and in Gaziantep "Istanbul
1453 Grand Bazaar Fashion Show”.
The forth stop we have made in this concept was Kars. Being different from the
others, In Kars that is one of the known
important ancient cities of Anatolia having
nine thousand five hundred years of history,
we performed more intense and compre-
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hensive program. Here our aim is to enhance
the introduction and activities of our Federation on one hand, and to demonstrate the
power of textile and ready wear with a significant share in exportation, employment
and economy to raise awareness in other
areas and locations and provide the mobility
and energy of the society in these areas on
the other hand. This work of us was quite
successful. While we were mobilizing the
society from one aspect, we performed successful work by moving our field of activity
and providing our orientation.
In this context, we will continue to this
project that will create awareness in different locations. As in each project, I thank all
the people contributed to Kars International
Culture and Tourism Days, also participated,
and experiencing the climate of Kars by
coming together with warp people of Kars
on behalf of the Board of MHGF. We hope to
see the ones being unable to participate
there in our next project.
Hüseyin Öztürk
Fashion and Apparel Federation
Chairman of Executive Board
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MHGF is actualizing human
resources portal via sectoral virtual
fair and search engine
FASHİON AND APPAREl FEDERATıON (MHGF) ıS ACTUAlİzıNG THE vıRTUAl FAıR
PROjECT WHıCH Wıll BRıNG HUGE BENEFıTS TO ıTS MEMBERS ıN ıNTERNATıONAl
TRADE. THE PROjECT ıMPlEMENTED WıTH MHGF-GlOBAlPıYASA.COM, ıS AlSO A
SECTORAl SEARCH ENGıNE AND HUMAN RESOURCES PORTAl.

S

preading and
becoming
increasingly active of
internet in business world
brought the world trade to a
virtual environment. MHGF
representing sectoral and
regional associations and their
affiliated firms in textiles, ready
wear, fashion, leather, leather
garments and footwear in
Turkey, is implementing its
project “Sectoral Virtual Fair”
that will open the doors of the
member associations and their
affiliated firms to the world by
making cooperation with
globalpiyasa.co partnering. At
the same time, the virtual fair
having the feature of human
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resources portal with a
powerful sectoral product and
job search engine will serve on
the address of
mhgf.globalpiyasa.co.

A powerful product
search engine and
human resources
Hüseyin Öztürk, Board
Chairman of MHGF, spoke in
signing ceremony of
cooperation protocol and he
stated that the virtual fair
would open Turkey to all the
firms in the world market and
they wanted to put the
products and references of all
the firms to the showcase and
he would open all the things to

the world via a web site.
Chairman Öztürk stated that
the buyers and sellers all over
the world would meet with a
“click” thanks to virtual fair.
Hüseyin özürk states that the
system also hosts a job search
portal, and thanks to this
everybody looking for job and
personnel bring together under
one roof.
MHGF ve globalpiyasa.com
işbirliğiyle hayat geçen portal
MHGF.globalpiyasa.com
internet adresi üzerinden
yayına başladı.
Kadir Decdeli , the
company partner of
globalpiyasa.com, states that as
an international network of

enterprises and products
search engine,
globalpiyasa.com will give
more effective service in textile,
fashion, ready wear, leather,
leather garments, shoes and
sub-industry sector within the
scope of the agreement with
MHGF, and he also says it will
be moved along with the
federation for this sector and
the firms will be served as both
virtual fair and human
resources.
The portal activated with
the cooperation of MHGF and
globalpiyasa.com has been
launched to broadcast over the
internet address of
MHGF.globalpiyasa.com.
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Kars International
Culture and Tourism Days
was successfully held
WıTHıN THE SCOPE OF THE PROjECTS OF FASHıON AND APPAREl FEDERATıON (MHGF) HıGHlıGHTıNG THE ANCıENT CıTıES OF ANATOlıA, THE FıRST OF KARS ıNTERNATıONAl CUlTURE
AND TOURıSM DAYS WHOSE PREPARATıONS HAvE BEEN MADE FOR A lONG TıME WAS CONDUCTED WıTH THE SlOGAN OF “THE AıR OF KARS ıS DıFFERENT” BETWEEN jUNE 12 TO 15.
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T

he programs of
MHGF launched in
collaboration with
Fashion Design Department of
Anadolu Bil Vocational School
of İstanbul Aydın University for
the first time last year and that
brings the ancient cities of Anatolia with their culture, history,
economy to the agenda of
Turkey and the world have
been continuing. Lastly in this
framework, MHGF organized
Kars International Culture and
Tourism Days in which there
were 17 events between the
dates 12 to 15 June 2014 in
Kars.
On the second day of Kars
International Culture and
Tourism Days, city protocol,
guests from out of town and
the people of Kars walked
through Kars from one end to
the other accompanied by
Mehteran. At the end of the
cortege, the opening of market
place where the commercial
products such as mainly local
handicrafts and regional cuisine, cheese and honey were
exhibited and sold.
On the second day of the
event, javelin shows held in the
town of Selim, Kars had a visual
feast to the audience. On the
same day, a panel discussed the
economic potential of the city
were also held. In the panel
where the opening speech was
made by Günay Özdemir, the
Governor of Kars, Murtaza
Karaçanta, the Mayor of Kars,
Fahri Ötügen, the Chairman of
the Chamber of Commerce and
Industry of Kars, Hüseyin
Öztürk, the Chairman of MHGF,
Dr. Rüştü Bozkurt, the researcher, journalist, were speakers. In the second part of the
panel, a presentation describing Kars as the investment environment was held by Serhat
Development Agency.
15 MAY - 15 SEPTEMBER 2014

During the event, two fashion shows including two different collections were presented
with the concept of “Ani, the
Door of 22 Civilization and the
Speaker of Kars” on the second
day at the city center, on the
third day in Ani Ruins. The solution partner of MHGF, the lecturers and students of Fashion
Design Department of Anadolu
Bil Vocational School of Istanbul
Aydın University revealed the

cultural traces of Kars to their
collection.
The city of Kars and its
guests were well satisfied with
the song. Kars and staying
music throughout the event
was well satisfied. Besides the
quarrel of singers peculiar to
the region where the singers of
Murat Çobanoğlu Association
and Aşık Şenlik Association
took the stage, the local folk
songs sung by singer Deniz

Çevik under the management
of chief Özgür Sevinç were unforgettable.
In the framework of Kars International Culture and Tourism
Days, International Kars Ultra
Marathon and Race bearing the
feature of forth marathon of
Turkey was held. The marathon
held under the sponsorship of
Rapsodi Socks is the marathon
with the highest altitude of
Turkey. In 47-kilometer ultramarathon, the winners were
Murat Kaya in men, Lütfiye
Kumar in women, and in the
10-kilometer Kars Castle Race
the winners were Fetene
Alemu Regassa from Ethiopia
in men, Burçin Topkaya in
women.
Among the activities, there
was the demonstration of Şakir
Şenkalaycı, our motocross racer
who signed international successes, İstanbul Harley Davidson Custom Moto Riders team
also livened up the streets of
Kars.
For children, TÜYAP Children’s theatre, sky observations
in which the sky is watched via
telescope, planetarium, and
children’s amusement park
were also performed during
the events.
In Kars International Culture and Tourism Days, there
were 17 different events in
many areas during four days,
and national and local press
also took a great interest to it.
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Find anything about underwear
and socks at IFEXPO
ıFEXPO 2015, THE 12TH ıNTERNATıONAl HOSıERY AND UNDERWEAR FAıR, THE UNRıvAllED
FAıR THAT EXTENDS THE ıNDUSTRY OvERSEAS WHERE TURKıSH FASHıON AND APPAREl FEDERATıON (TMHGF), HOSıERY MANUFACTURERS ASSOCıATıON (ÇSD), All UNDERWEAR MANUFACTURERS ASSOCıATıON (TıGSAD), AEGEAN ClOTHıNG MANUFACTURERS ASSOCıATıON
(EGSD), DENızlı TEXTılE AND ClOTHıNG MANUFACTURERS ASSOCıATıON (DETGıS), AND ClOTHıNG SUBSıDıARY MANUFACTURERS ASSOCıATıON (KYSD) UNıTE THEıR FORCES, ıS BEıNG ORGANızED AT TÜYAP FAıR CONvENTıON AND CONGRESS CENTER BETWEEN 5-7 FEBRUARY 2015.

T

he underwear and hosiery
industry of the Turkish textile
and clothing industry, which
stands out with its high quality products,
powerful trend-setting designs and high
technology, is preparing to bring together
qualified visitors and industry professionals
at IFEXPO.
In this fair, which reflects today’s
fashion with colorful and patterned designs
in underwear and socks, the latest designs
including ladies’ stockings, ankle socks,
pantyhose, men’s socks, sports socks,

technical socks, hosiery sub-industry and
accessories, ladies/mens/kids/babies
underwear, functional underwear, thermal
underwear, seamless underwear, corsets,
pyjamas, night gowns, morning gowns,
home clothing, sportswear-tracksuits, tshirts, leggings, underwear sub-industry
and accessories, swimsuits, bikinis, beach
shorts, beachwear, and their sub-industry
and accessories will be exhibited for our
professional visitors.
Attracting attention thanks to its
increasing success every year, the IFEXPO

Fair was visited by 6368 industry
professionals from 56 cities of Turkey, and
1312 industry professionals from 60
countries in 2014. Powered by the
productive work environment created by
itself, the fair is preparing once again for the
year 2015 to decorate the window of the
underwear and hosiery world with rich
product groups that combine functionality
and design.

An Important Novelty to the Fair:
Swimwear and Beachwear Special
Section
Swimwear and Beachwear will be
exhibited in a special section at IFEXPO
2015, which will showcase collections of
the new season with pastel colors like
fuchsia, turquoise, yellow and orange in
addition to conventional colors like white
and black, and innovative designs that
blend warmth of the nature with chic and
textured fabrics to professional visitors.

2015-2016 Autumn and Winter
Trends Preparing to Hit the
Runway
Enlivened with eye-catching fashion
shows and events, IFEXPO 2015 will present
the latest designs and trends with a unique
visual show.
Gathering the entire underwear and
hosiery industry to join forces, IFEXPO 2015,
the 12th International Hosiery and
Underwear Fair will be organized between
5-7 February. For detailed information on
the fair, please visit www.ifexpo.com.

92

MHGF ADRES

ENGLISH

Ready wear is in the second rank
with 1.7 billion dollars
ıT HAS BEEN STATED THAT THE EXPORTATıON OF TURKEY ıN jUlY REMAıNED AT THE SAME
lEvEl WıTH jUlY OF lAST YEAR AND ıT WAS PERFORMED AS 12 BıllıON 539 MıllıON DOllARS. THE FıRST SEvENTH MONTH EXPORTATıON RAıSED TO 92 BıllıON 711 MıllıON DOllARS
WıTH 5,7 PERCENT ıNCREASE, THE lAST 12 MONTH EXPORTATıON RAıSED TO156 BıllıON 319
MıllıON DOllARS WıTH 2,2 PERCENT ıNCREASE. READY WEAR SECTOR PlACED ıN THE SECOND ROW WıTH 1.7 BıllıON DOllAR EXPORTATıON.

M

ehmet Büyükekşi, the
President of Turkey
Exporters Assembly, made a
press statement about the realization of
goods exportation in July of 2014, and the
data 2014 has stated that under the
influence of skipping festival date to July,
being different from the last year, and
being missing of 3 working days, the
exportation of Turkey in July remained at
the same level with July of the last year
and performed as 12 billion 539 million
dollars. The first seventh month
exportation raised to 92 billion 711 million
dollars with 5,7 percent increase, the last
12 month exportation raised to156 billion
319 million dollars with 2,2 percent
increase. Büyükekşi, the president of TİM,
stated that while the exportation on
15 MAY - 15 SEPTEMBER 2014

working day basis in July of the last year
was 465 million dollars, it increased 12
percent on daily basis in July of this year
and raised to 522 billion dollars, however
due to the effect of the festival and the
decline in exportation to Iraq in July the
exportation in July remained at the same
level with last year. Büyükekşi stated that
the working day loss pulled down the
increasing tempo for 12,4 points on
monthly basis, the exportation loss in Iraq
pulled down it for 3,9 points and totally it
is pulled down for 16,3 points. The
evaluation of Mehmet Büyükekşi, the
President of TİM, related to the
developments in the World and Turkey’s
economy and the date of July is like this:
"A general optimism prevail is
dominant in the world’s economy since the

last quarter of the last year. A serious
improvement began to emerge in global
financial markets. The world’s economy is
growing over the last year and the
continuance of this trend is expected in
also the second quarter of the year. The
positive data about the USA continues to
come.

The positive developments
in Eurozone
Eurozone has left behind a turbulent
period and has passed a low-growth phase.
The steps taken by the European Central
Bank has contributed to the improvement
in global liquidity conditions. The effects of
new monetary easing measures are
expected to be more pronounced in the
second half of the year.
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