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TMHGF ADRES

BAŞKAN’DAN | ÖNSÖZ

“Umuyorum ki; tekstil ve hazır
giyimde dünyada önemli bir
coğrafya olan ülkemiz,
aynı zamanda küresel ölçekte de
bir numaralı organizasyonlara ev
sahipliği yapan, önemli bir fuar
merkezi konumuna da gelecek”

Y

eni yıla Türkiye’nin dört bir
yanında sektörün nabzını tutan,
potansiyelini ortaya koyan
Federasyonumuzun ve üye derneklerimizin
desteklediği fuarlarla başladık. İhracatımıza
ivme kazandıran bu fuarların bir kaçı artık
dünya çapında bilinir ve alanında önemli
uluslararası ölçekte organizasyonlardan biri
haline geldi. Bazıları da yeni olmasına rağmen kısa sürede gösterdikleri büyüme ile
ciddi bir başarıya imza attı.
Üye derneğimiz Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (EGE AYSAD) desteğiyle
2014 yılının ilk fuarını 9-12 Ocak tarihleri
arasında 35. kez düzenlenen İzmir Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Fuarı ile açtık.
22-25 Ocak tarihleri arasında Federasyonumuzun kurucu üyelerinden Ege Giyim
Sanayicileri Derneği’nin (EGSD) desteğiyle
gerçekleştirilen İF Wedding Fashion Uluslararası Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı
ise bu yıl sekizinci kez kapılarını açarak
köklü bir fuar olduğunu gösterdi. Alanında
Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan
İF Wedding Fashion, İzmir’in dünyada gelinlikte bir başkent olduğunu ispat edercesine
görkemini, büyüklüğünü bir kez daha
ortaya koydu.
Federasyonumuzun İstanbul’da fuar
çözüm ortağı TÜYAP ile işbirliğiyle ilk kez
2012 yılının başında düzenlediği ve bu yıl
üç yaşına basan İF Expo Uluslararası İstan15 OCAK -15 MART 2014

bul Çorap, İç Giyim Fuarı ise sergilediği
büyüme performansı ile her yıl daha fazla
ön plana çıkıyor. TMHGF Fuar Komitesi
üyesi işadamlarımız mutfak çalışmasında
hedef 22 ülkede “Road-Show” tanıtım çalışmaları yaparak sürecin ve sonucun başarılı
olması için büyük emek harcadılar. Ülkemizin küresel pazarlarda başarılı, çorap ve iç
giyim sektörünü yan sanayi ile birlikte bir
çatı altında buluşturan İF Expo, kısa
zamanda yakaladığı başarı ile daha şimdiden uluslararası iş dünyasının ajandasında
yerini almış durumda.
Şubat ayında üye derneğimiz Penye
Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim
Derneği’nin (PENKON) organizasyonu ve
kentteki üye derneklerimizin desteği ile
20-22 Şubat tarihleri arasında Gaziantep’te
3. PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri
Fuarı start alıyor. Fuarda üyemiz Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği’nin (KYSD) de
stant açması burayı daha anlamlı kılmış,
üyelerimizin birbirleriyle olan dayanışmasını, yakınlığını ortaya koymuştur.
Derneklerimizin ve üyelerimizin bu tür
organizasyonlarda işin mutfak ve saha kısmında sonuca dönük bir yaklaşımı ve
paylaşımı ortaya koyması, hem Federasyonumuza, hem de üye dernek ve firmalara
güç katmaktadır.
KYSD’nin desteğiyle 26-28 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek Texbridge Kumaş

ve Aksesuarları Fuarı’nı da unutmamak
gerekiyor.
Hiçbir proje kendinden ibaret değildir.
Dolayısıyla fuar denince akla sadece ürün
sergileme, alıcı ve satıcının buluşması değil,
aynı zamanda o kentin turizminden, otellerden, taksiciye kadar hizmet sektörünün
birçok branşını ilgilendirdiği, bulunduğu
bölgelere ekonomik anlamda canlılık getirdiği kaçınılmazdır. Bu nedenle fuarları
sadece sektörler değil, yerel yönetimler, sivil
toplum örgütleri, oda ve birlikterin de bu
tür organizasyonlarda maddi, manevi katkı
sağlamalarını canı gönülden bekliyoruz.
Derneklerimizin yapmış olduğu fuar
çalışmaları ve burada çözüm ortaklarımızla
yapmış olduğumuz tüm etkinliklerin çok
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede katılan, katkı sağlayan, emeği geçen
herkese şahsım ve TMHGF Yönetim Kurulu
adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Hüseyin Öztürk
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
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03 Başkandan
16 İF Expo Çorap,
34
CLK Boğaziçi Elektrik
ile işbirliği, enerji
giderlerinde sektöre
avantaj sağlayacak
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF), sektörün en büyük giderleri arasında yer alan enerji maliyetlerini en aza indirmeye yönelik enerji piyasasının lider kuruluşu
CLK Boğaziçi Perakende Elektirik Satış Şirketleri
ile işbirliği protokolü imzaladı.

İç Giyim Fuarı
üçüncü kez kapılarını açtı
İki önemli niş sektörü ve yan sanayilerini bir çatı
altında buluşturan, İF EXPO 2014,
Uluslararası İstanbul Çorap ve İç Giyim Fuarı’nın üçüncüsü, 6-8 Şubat 2014 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

16 Federasyon üyesi firmalara uluslararası pazarlarda

hukuki destek
TMHGF ihracatçı üyelerine uluslararası ticarette hukuki
destek sağlamak amacıyla Köksal Avukatlık Ortaklığı ile
işbirliği protokolü imzaladı.

18 EBSO Başkanı Ender Yorgancılar:

“Tekstil ve hazır giyim sektörü sanayimizde birinci derecede öneme sahip bir sektör”

22 TMHGF ile TÜRKKEP arasında e-dönüşümde İşbirliği: 9 Ocak 2014 tarihinde TMHGF tüm üyelerinin
TÜRKKEP hizmetlerinden özel koşullarda avantajlı şekilde faydalanmasına imkan tanıyan bir “E-Dönüşüm
İşbirliği” protokolü imzaladı.

26 2014 ilk ayında ihracat yüzde 9,6 artışla 12 milyar
dolar: Ocak’ta hazır giyim birincilik tahtına oturdu

76
MODA DÜNYASININ GELMİŞ GEÇMİŞ
EN ÖNEMLİ TASARIMCILARDAN BİRİ

Hayal gücünün ve
tasarımın buluşma
noktası: Alexander
McQuenn
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30 Artan politik risk Türkiye’nin 2014 performansını

etkileyecek: 2014 yılı başta ABD ve İngiltere olmak
üzere G7 ülkelerindeki ekonomik toparlanmanın devam
ettiği, Euro Bölgesi’nde diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalsa bile aktivitenin güçlendiği bir yıl olacak.

36 Candostu Platformu, organ bağışı ile ilgili bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor
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40 TMHGF, Delta Elektrik ve Elektronik ile işbirliği protokolü imzaladı

42 TMHGF Bşk. Yrd. İsa Dal: Denizli’nin tekstil ve giyimdeki tecrübesinin kadim izleri

44 TMHGF, kadim kentlerimizde etkinliklerini

sürdürüyor: Denizli, Nemrut Dağı, Harran, Gaziantep ve
Ordu’dan sonra sıra Kars’ta

50 Üyelerimizi Tanıyalım: Mimar Kemalettin Moda
Merkezi Derneği

İmtiyaz Sahibi
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Adına
İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Öztürk
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İsa Dal
Genel Yayın Yönetmeni
Abbas Özpınar
Editör
Berna Özpınar
Görsel Yönetmen
Abbas Özpınar

62 Türk firmalarından Heimtextil Fuarı’nda gövde
gösterisi

66 Penye tekstil sektörünün ilk ve tek fuarı PENTEX için
geri sayım başladı: 20-23 Şubat 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek PENTEX Fuarı’nda “İSTANBUL 1453
KAPALIÇARŞI DEFİLESİ” de sahne alıyor

76 Yıldız Sarayı Müzesi’ndeki tarihi tanıklar sizi

bekliyor: Türk Osmanlı saray mimarisinin son örneği
olan Yıldız Sarayı, tarihe tanık tüm eşya ve objeleriyle birlikte ziyaretçilere sırlarını fısıldıyor.
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Mukadder Özden
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Tel: +90 (212) 438 45 75-76
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68
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültes
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82
İş Sağlığı ve Güvenliği’nde işverenin
yükümlülükleri-2

» Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına,
ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir.
» Yazı ve haberler kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı
üçüncü kez kapılarını açtı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) TARAFINDAN TÜRK TEKSTİL VE
HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA ÖN PLANA ÇIKTIĞI İKİ ÖNEMLİ NİŞ SEKTÖRÜ VE
YAN SANAYİLERİNİ BİR ÇATI ALTINDA BULUŞTURAN, İF EXPO 2014, ULUSLARARASI İSTANBUL ÇORAP VE İÇ GİYİM FUARI’NIN ÜÇÜNCÜSÜ, 6-8 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ'NDE DÜZENLENDİ.

T

ürkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) ve
çatısı altındaki Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), Tüm İç
Giyim Sanayicileri Derneği
(TİGSAD), Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), Denizli
Tekstil ve Giyim Sanayicileri
Derneği (DETGİS), Konfeksiyon
Yan Sanayicileri Derneği’nin
(KYSD) organizasyonu ve desteği, TÜYAP’la işbirliğiyle dü-
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zenlenen IFEXPO 2014, Uluslararası Çorap, İç Giyim Fuarı’nın
üçüncüsü 6-8 Şubat tarihleri
arasında Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi, İstanbul’da gerçekleştirildi.
Fuarın açılış töreninde, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan, TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, TMHGF Başkan
Yardımcısı ve TİGSAD Başkanı
İrfan Özhamaratlı, TÜYAP Yöne-

tim Kurulu Başkanı Bülent Ünal
birer konuşma yaptı. Törene
TMHGF Başkan Yardımcısı ve
DETGİS Başkanı İsa Dal, TMHGF
Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Nakış Sanayicileri Derneği
Başkanı Ahmet Oktay, EGSD
Başkanı Mukaddder Özden,
OTİAD Başkanı Ali Ulvi Orhan,
LASİAD Başkanı Giyasettin
Eyüpkoca , BATİAD Başkanı
Aydın Erten, TMHGF’nin bir önceki dönem başkanı Nedim

Örün’ün yanı sıra dernek temsilcileri ve yöneticileri, sektör
temsilcileri, akademisyenler ile
Federasyonun çözüm ortakları
katıldı.

İSO Başkanı Bahçıvan:
“Bir araya gelmemek
en büyük kaynak sorunu
nedeni”
Fuarın açılışında bir konuşma yapan İSO Başkanı Erdal
Bahçıvan, Fuarcılığın 80’li yıllarTMHGF ADRES
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Üye sanayicilerimizin yaklaşık yüzde 51’ini
tekstilciler oluşturuyor. Hayalimiz çok daha
güçlü bir tekstil fuarı ve tekstilin diğer paydaşlarını da toplayarak İstanbul’a getirtebilmek, tekstilde dünyanın en büyük fuar
merkezi haline getirebilmek”
dan günümüze geldiği noktaya dikkat çektikten sonra
TMHGF Başkanı Öztürk ile Başkan Yardımcısı ve TİGSAD Başkanı İrfan Özhamaratlı’ya bu
fuarla iki sektörü bir araya getirdikleri için teşekkür etti. Türkiye’nin en büyük sorununun
bir araya gelmek olduğuna
dikkat çeken Bahçıvan, bunun
getirdiği kaynak israfını ülkece
yaşadığımızı söyledi.
İSO’nun tabanının en
önemli bölümünü tekstil firmalarının oluşturduğun ifade
eden Bahçıvan, “Üye sanayicilerimizin yaklaşık yüzde 51’ini
tekstilciler oluşturuyor. Hayali-

miz çok daha güçlü bir tekstil
fuarı ve tekstilin diğer paydaşlarını da toplayarak İstanbul’a
getirtebilmek, tekstilde dünyanın en büyük fuar merkezi haline getirebilmek, bu çabayı
adım adım gösterebilmek”
dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

“Bundan sonraki süreçte tekstil teknolojisinin gücüyle de birleştirilmesi gerekiyor”
İSO Başkanı Bahçıvan konuşmasının sonunda diğer
önemli bir noktaya değinerek
sektörün gücünün bundan
sonraki süreçte tekstil teknolo-

TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk

“Türkiye’nin artık tekstil makineleri ve yedek parçalarında giderek
kendi üretim ve teknoloji gücünü kullanan bir boyuta gelmesi en
büyük arzumuz. Türkiye bir sanayi devrimi yapacaksa bunu gerçekleştirmesinde yatıyor. Bunun da yolu bilimle, Ar-Ge ile, üniversitelerle
daha sıkı ve yakın işbirliğimizeden geçmekte”

15 OCAK -15 MART 2014
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TÜYAP Yön. Krl. Bşk. Bülent Ünal
jisinin gücüyle de birleştirilmesi gerektiğini söyledi. 1001
emekle yapılan yatırım, üretim
ve ihracatın karşılığında doğan
katma değerin yapılan teknoloji yatırımları ve makine parkuru noktasında yurt dışına
gittiğini belirten Bahçıvan,
tekstilin Türkiye’nin kendi teknolojik ve makine kaynaklarıyla birleşmesinin önemine
değindi. Bahçıvan, “Cari açığı
çözmenin temel yolu Türkiye’nin teknolojik üs ve güç olmasında yatıyor. Türkiye’nin
artık tekstil makineleri ve
yedek parçalarında giderek

kendi üretim ve teknoloji gücünü kullanan bir boyuta gelmesi en büyük arzumuz.
Türkiye bir sanayi devrimi
yapacaksa bunu gerçekleştirmesinde yatıyor. Bunun da
yolu bilimle, Ar-Ge ile, üniversitelerle daha sıkı ve yakın
işbirliğimizeden geçmekte”
dedi.
TMHGF Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk ise
çorap ve iç giyimin birbirini tamamlayan ve Çin’den sonra
dünya üretiminin büyük bir
bölümünün Türkiye’de yapıldığı iki önemli sektör olduğuna

TİGSAD Bşk. ve TMHGF Bşk. Yrd. İrfanÖzhamaratlı
dikkat çekerek diğer taraftan
yine iki sektörün de ağırlıklı
olarak İstanbul sektörü olduğunu belirtti.

TMHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk:
“İF Expo, her yıl kendi
rekorunu kıran bugün
15 bin 500 metrekare
brüt alana ulaşmış bir
fuar”
İF Expo projesinin bir hayal
ürünü olduğu kadar bir güven,
samimiyet ve iletişimin de
ürünü olduğunu söyleyen
TMHGF Başkanı Öztürk, “İF

Expo, her yıl kendi rekorunu
kıran bugün 15 bin 500 metrekare brüt alana ulaşmış bir fuardır. Bugün baktığmızda “iyi ki
yapmışız” diyoruz.
TÜYAP ile iyi bir partner olduklarını belirten Hüseyin Öztürk, birlikte bir İF Expo Ekibi
oluşturduklarını ve hiçbir
zaman TÜYAP ya da Federasyon ayrıcalığı yapmadıklarını
kimin gücü ya da aklı neye yettiyse onu yaptıkların kaydetti.
Öztürk, “Katılımcı bize güvendi,
ziyaretçi bize güvendi. Ve yarınlara fuarımızı keyifle, ağız tadıyla taşıyacağız” dedi.

Cari açığı çözmenin
temel yolu Türkiye’nin teknolojik üs
ve güç olmasında
yatıyor. Türkiye’nin
artık tekstil makineleri ve yedek parçalarında giderek
kendi üretim ve teknoloji gücünü kullanan bir boyuta
gelmesi en büyük
arzumuz.”
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Her şeyin ilkinin zor olduğunu ve bunu ilkinin açılışında
yaptığı konuşmasında da dile
getirdiğini belirterek konuşmasına başlayan TMHGF Başkan
Yardımcısı ve TİGSAD Başkanı
İrfan Özhamaratlı, “Üçüncü yılına geldiğimiz şu noktada görüyoruz ki; gerek stant alanı
olarak, gerek katılımcı sayısı
olarak ilk fuarın üç katına çıktık” dedi. Bunun önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken
İrfan Özhamaratlı, gurur duyduklarını ve bunun bir anlamda mayanın tutmuş
olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Bundan sonra
çok daha iyi yerlere geleceğini
de ümit ettiklerini kaydeden
Özhamaratlı konuşmasını şöyle
sürdürdü:

TMHGF Bşk. Yrd. ve
TİGSAD Başkanı
İrfan Özhamaratlı:
“Fuarlar aynı zamanda
önemli bir labaratuvar”
“Bununla yetinmeyeceğiz
ve çok daha iyisini yapma gayretinde olacağız. El birliğiyle
çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bizler, fuarı çok önemsiyoruz. Çünkü fuarlar,
sektörlerin yurt dışına, dünyaya açılma kapısı olduğu
kadar, aynı zamanda yeni çıkan
ürünlerimizin çok kısa sürede
beğenilerinin test edildiği, taleplerin değerlendirildiği, alındığı, ihtiyaçların belirlendiği
önemli bir labarotuvar. Bu
kadar kısa sürede, bu geniş
bilgi imkanına ulaşmak çok
önemli. Bu nedenle fuarlar kesinlikle desteklenmeli.”
İrfan Özhamaratlı konuşmasının sonunda başta Federasyon Başkanı Hüseyin Öztürk
olmak üzere TMHGF Fuar Komitesi’ne, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’a ve
ekibine, ülke ülke dolaşarak
fuarın tanıtımını yapan işa-
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damlarına teşekkür ederek,
fuarın sektöre ve ülkemize hayırlı, katılımcı ve ziyaretçi için
de bereketli, bol kazançlı olmasını diledi.

TÜYAP Yön. Krl. Bşk.
Bülent Ünal:
“Çorap ve iç giyimin,
Türkiye’de gerçekten
potansiyeli yüksek bir
iş kolu”
TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı ve fuarcılık sektörünün
duayeni Bülent Ünal da Çorap
ve iç giyimin, Türkiye’de gerçekten potansiyeli yüksek bir iş
kolu olduğunu belirterek, uzun
süreli bir mücadele ile bir araya
gelindiğini kaydetti. Üretimin
önemine de değinen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’nin ekonomisi
gördüğümüz koca koca, yüksek inşaatların üzerinde değil,
üreten sizlerin üzerinde. Üretim olmazsa, bu büyük inşaatların içinde yaşayacak insanı
dahi bulma şansımız yok. Bizler
hep bu düşüncelerle yaşama
baktık, bunları hep paylaşmak
istedik. İyi şeyler yapma gayreti
içindeydik. Bundan sonra da
bu birlikteliği devam ettirip,
geleceğe daha nitelikli, daha
kapsamlı ve dünyayı burada
buluşturabileceğimiz fuarlar
için çaba göstereceğiz.
Konuşmaların ardından İF
Expo 2014 Çorap, Giyim Fuarı’nın açılışı kurdela kesimiyle
yapıldı. Bu yıl önceki yıllara nazaran daha fazla yurt dışı ziyaretçisinin olduğu gözlenen
fuar, özellikle Ortadoğu, Balkanlar ve Bağımsız Devletler
Topluluğu Ülkelerinden yoğun
ziyaretçi akınına uğradı. Bu artışta Fuar Komitesi üyesi işadamlarının bu pazarlara
“Road-Show” kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretlerin
ve yaptıkları ikili görüşmelerin
etkisi büyük oldu.
TMHGF ADRES
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Bu yıl, İF Expo Çorap,
İç Giyim Fuarı’na defileler
farklı bir renk kattı
BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İF EXPO ÇORAP, İÇ GİYİM FUARI’NIN
ÖNCEKİ YILLARDAN EN ÖNEMLİ FARKI, ETKİNLİK ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEFİLELER OLDU. PROFESYON, SES VE IŞIK DÜZENİ, KAREOGRAFİSİ İLE DİKKAT ÇEKEN DEFİLELERLE KATILIMCI FİRMALAR ÜRÜNLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE SUNMA İMKANI BULDU.

G

eçtiğimiz yıllarda
stantlarda kendi
podyumlarında
defile düzenleyen firmalar, bu
yıl etkinlik alanında inşa edilen
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Avrupa standartlarındaki
podyum, profesyonel mankenler, görsel ve işitsel show ile
ürünlerini sunma fırsatı yakaladı.

Ülkemizin üretim ve ihracatta başarılı çorap ve iç giyim
firmalarının katıldığı defileler
uzman ziyaretçilerin olduğu
kadar basının da yoğun ilgisini

çekti. Firmalar İF Expo Çorap,
İç Giyim Fuarı’nın defile alanında yeni sezon koleksiyonlarını ilk kez görücüye çıkarmış
oldu.
TMHGF ADRES
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Öğrenciler kendi tasarımlarının
mankenliğini de kendileri yaptı
İF EXPO ÇORAP, İÇ GİYİM FUARI, SEKTÖR-EĞİTİM KURUMLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENDİ. BİRÇOK EĞİTİM STANDI STANTLARIYLA FUARDA YERİNİ ALIRKEN, İHKİB YENİBOSNA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ İLE KAVRAM ÇORAP VE
MODA TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ KENDİ TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ÇORAPLARIN
MANKENLİĞİNİ DE KENDİLERİ YAPARAK PODYUMA ÇIKTI.

D

aha önceki yıllarda da olduğu
gibi bu yıl da İF Expo 2014
Çorap, İç Giyim Fuarı’nda, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) ve üye derneklerinin eğitimde
çözüm ortakları da birer stantla yer aldı.
Sektör-eğitim kurumları arasında işbirliğinin güzel bir örneğine sahip olan fuarda

öğrenciler sektörle iç içe birkaç gün geçirme olanağı buldu. Bazı okullar ise becerilerini ortaya koyan etkinliklerle de fuarda
yer aldı. İHKİB Yenibosna Kız Teknik ve
Meslek Lisesi ile Kavram Çorap ve Moda
Tasarımı Önlisans Programı öğrencileri
geçtimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tasarımlarını kendileri yaptıkları çorapları, man-

İHKİB Yenibosna Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencileri
15 OCAK -15 MART 2014

kenliğini de kendileri yaparak sundular.
Seyircilerden tam not alan defilede öğrenciler tasarımları ve mankenlikleriyel profesyonelleri aratmadılar. Fuarın ilk ve son
günü gerçekleştirilen öğrenci defilelerinde
görev alan öğrenciler yaptıkları bu başarılı
sunum sonrası birer katılım belgesi takdim
edildi.

Kavram Çorap ve Moda Tasarımı Bölümü Öğrencileri
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BİRÇOK ALANDA ÇÖZÜM
ORTAKLIKLARI
GERÇEKLEŞTİREN TÜRKİYE
MODA VE HAZIR GİYİM
FEDERASYONU (TMHGF)
SON OLARAK İHRACATÇI
ÜYELERİNE ULUSLARARASI
TİCARETTE HUKUKİ
DESTEK SAĞLAMAK
AMACIYLA KÖKSAL
AVUKATLIK ORTAKLIĞI İLE
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
İMZALADI.

Federasyon üyesi firmalara
uluslararası pazarlarda
hukuki destek

İ

hracat ağırlıklı çalışan
tekstil ve hazır giyim
sektöründe firmalarımız hukuki açıdan yeterince
incelenmemiş, tek taraflı
sözleşmelerden kaynaklanan
zararlarla oldukça sık
karşılaşıyor. Bunun yanında
dünyada yaşanan ekonomik
kriz sonrası birçok firmanın
Avrupa başta olmak üzere yurt
dışında yüklü alacakları var.
TMHGF bunun gibi birçok
sorunla mücadele eden üye
firmalarına Uluslararası Ticaret
Hukuku açısından destek
olacak önemli bir işbirliğine
imza attı. 13 Aralık 2013’te
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İzmir Nakış Sanayicileri
Derneği’nin (İNDER) ev
sahipliğinde Ege Bölgesi

Sanayi Odası’nda (EBSO)
yapılan yönetim kurulu
toplantısı öncesinde Köksal

Avukatlık Ortaklığı ile işbirliği
protokolü imzalayan TMHGF,
bu işbirliğiyle üye firmalarına
uluslararası pazarlarda
hukuksal destek sağlamayı
amaçlıyor.

Protokolü TMHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk
ile Köksal Avukatlık
Ortaklığı Kurucusu
Dr. Av. Mehmet Köksal
imzaladı
TMHGF adına Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk, Köksal Avukatlık
Ortaklığı adına kurucu Dr. Av.
Mehmet Köksal’ın imza attığı
TMHGF ADRES
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törende TMHGF Başkan
Yardımcıları Osman Ege, İsa Dal
ile TMHGF Yönetim Kurulu
Üyeleri de hazır bulundu.
Toplantının ilk konuşmacısı
ev sahibi İNDER’in Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Kuloğlu
yaptı. Böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmalarından duydukları memnuniyeti
dile getiren Kuloğlu Dr. Avukat
Mehmet Köksal’a ve dinleyicilere teşekkür etti.

“Türk ihracatının
kanayan yarası”
Toplantının moderatörğünü yapan TMHGF Başkan
Yardımcısı ve Basın ve Halkla
İlişkiler Komitesi Başkanı İsa Dal
konunun önemine değinen
Dal, konunun Türkiye ihracatının en önemli yaralarından biri
olduğunu söyledi. İhracatta
açık hesapla çalışan firmaların
sayının bir hayli çok olduğunu
söyleyen İsa Dal, yıllardır tartışılmasına rağmen konunun
ötelendiğini belirterek toplantının bu konuda atılan önemli bir
adım olduğunu ifade etti. Ardından kürsüye gelen TMHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk, Dr. Av.
Mehmet Köksal’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında
sunum konusu olan Uluslar-
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arası Ticaret Hukukunun önemini vurguladı ve İNDER’in ev
sahipliği için teşekkür etti.
Dr. Av. Mehmet Köksal protokol imza töreninden önce genel itibariyle dış pazarlarda
sıkça rastlanan hukuki sorunların dışında tekstil, hazır giyim
ve deri sektörünün ihracat ve
ithalatta karşılaştığı problemlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Köksal sunumunda, uluslararası ticaretteki hukuki
kavramlar, uluslararası sözleşmelerin hazırlanmasında dikkat
edilmesi gereken noktalar ve
sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda da çözüm yollarına yer
verdi. Toplantının ikinci bölümünde soru ve cevaplara yer
verildi.

TMHGF Bşk. Yrd. İsa Dal

Köksal Avukatlık
Ortaklığı’nın 76 ülkede
226 partneri var

Dr. Avukat Mehmet Köksal

Sunumun ardından TMHGF
ile Köksal Avukatlık Ortaklığı
arasında işbirliği protokolü imzalandı. Münih’te de bürosu
bulunan firma, çok yakında
Berlin bürosunu da açmaya hazırlanıyor. Ayrıca bağlı olduğu
bir uluslararası ağ ile 76 ülkede
226 partnerle birlikte müşterilerine hizmet sunuyor.

İNDER Başkanı
İlhan Kuloğlu

TMHGF Yön. Krl. Bşk.
Hüseyin Öztürk
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EBSO BAŞKANI ENDER YORGANCILAR:

“Tekstil ve hazır giyim sektörü
sanayimizde birinci derecede
öneme sahip bir sektör”
İZMİR NAKIŞ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NİN (İNDER) EV SAHİPLİĞİNDE, EGE BÖLGESİ SANAYİ
ODASI’NIN (EBSO) BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) ARALIK AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISININ BİR BÖLÜMÜNÜ
EBSO BAŞKANI ENDER YORGANCILAR DA KATILDI. YORGANCILAR TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
SEKTÖRÜNÜN YOĞUN İSTİHDAM SAĞLADIĞINI BELİRTEREK, “BANA GÖRE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ SANAYİMİZDE BİRİNCİ DERECEDE ÖNEME SAHİP BİR SEKTÖR” DEDİ.

H

er ay üye bir derneğin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen TMHGF Yönetim Kurulu Toplantısı’na Aralık
ayında İNDER ev sahipliği
yaptı. 13 Aralık 2013 tarihinde
EBSO’nun binasında gerçekleştirilen toplantnın son bölümüne EBSO Başkanı Ender
Yorgancılar da katıldı.

TMHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk:
”Altı derneğimiz ve
bunlara bağlı 2 bine
yakın firmanın olduğu
İzmir, Federasyonumuz
açısından ayrı bir
öneme sahip”
İzmir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren TMHGF Yönetim Kurulu
Başkanı Hüsseyin Öztürk, sohbet havasında geçen toplantıda Federasyon hakkında bilgi
verdi. Türkiye genelinde 23
sektörel ve bölgesel dernek ve
bunlara bağlı 7 bine yakın firmayı temsil ettiklerini söyleyen
Öztürk, altı dernek ve yaklaşık
2 bin firmanın İzmir’den oldu-
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ğunu bu nedenle İzmir’in Federasyon açısından ayrı bir
öneme sahip olduğunu belirtti.

Federasyon’un
çalışmaları hakkında
bilgi verildi
Federasyonun yapmış
olduğu çalışmalar hakkında da
bilgi veren Hüseyin Öztürk,
Anadolu’nun kadim
kentlerinde ticari amaçlı
olmayan, buranın kültürünü ve

tarihsel mirasını ortaya koyan
defileler yaptıklarını, sosyal
sorumluluk alanında organ
bağışı konusunda
bilgilendirmek amacıyla
“Candostu Organ Bağışına
Evet” platformunu kurduklarını
anlattı. Öztürk bu çerçevede
fabrika, okul ve işletmelerde
bugüne kadar 25 toplantı
yaptıklarını söyledi. TMHGF
Başkanı ayrıca yaptıkları
işbirliği protokolleri ve çözüm

ortaklıkları hakkında da bilgi
verdi.

EBSO Başkanı Ender
Yorgancılar: “Tekstil ve
hazır giyim sektörü özellikle kadın istihdamı
açısından çok önemli”
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise tekstil ve hazır
giyim sektörünün 50 milyar
dolarlık işlem hacmine sahip,
yoğun istihdam sağlayan ve
TMHGF ADRES
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özellikle kadın çalışan ağırlıklı
bir sektör olduğunu belirterek,
“Türkiye sanayisinde bana göre
birinci derecede öneme sahip
bir sektördür. ‘Kadınlar nerede
çalışıyor?’ diye baktığımız tekstil ve gıda sektörü ön plana çıkıyor. Büyük potasiyele
sahipken sektör katma değeri
yüksek markalar yaratabilecek
bir konumda. Yurt dışına gittiğmizde birkaç Türk markasının
mağazasını görebiliyoruz. Yine
yurt dışına baktığımızda Ege
Bölgesi olarak biz daha fazla
katma değer üreten ve ihraç
eden bir konumdayız. Doğu’ya
gittiğiniz zaman miktarı çok, fiyatı düşük ‘basic’ ürünler yapılıyor. Bunu ikisi de pazar ve
fayda-maliyet ilişkisi” dedi.
EBSO Başkanı Yorgancılar sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yıllardan beridir bir numara olan tekstil ve hazır giyim
ihracatı bana göre yine ilk sırayı alacak sektörlerimizin başında geliyor. Çünkü Türkiye
hakikaten bunu iyi biliyor. Biz
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bunun bir tek sıkıntısını 90’lı
yıllarda yaşadık. O dönemde
avukatı, eczacısı birleşip
İtalya’ya gidip orada havaalanlarında karşılanıp makine satın
alıyordu. Türkiye tekstil makinesi tarlasına dönmüştü. Sonra
da o makineler bankaların
eline geçti ve atıl bir hale
geldi.”

“Tekstil ve hazır giyim
sektöründeki firmaların
tecrübe, emek ve bilgi
birikimi arttı”
Günümüzde tekstil ve
hazır giyim sektöründe gerçekten tecrübesi olan, emeği,
bilgi birikimi olan firmaların
devam ettiğini söyleyen EBSO
Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi odasında iç giyim, dış
giyim, nakış, pamuk gibi tekstil
ve hazır giyimin tüm kollarını
içeren komitelerin bulunduğunu belirterek sektör sorunlarını ele alarak son derece
başarılı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde
(TOBB) Başkan Yardımıcılığı
yapan Ender Yorgancılar,
TOBB’de de sektör meclisinde
de sürekli konuyu tartıştıklarını, tekstil ve hazır giyimle ilgili
gelen konuları yakından takip
ettiğini ifade etti.

Ege, sektörde
uzmanlaşmış bir bölge
Ege Bölgesi’nin gerek
pamuğun üretiminden
gerekse işlenmesine kadar,
gömleği, iç giyimi, dış giyimi,
nakışı konusunda yoğun bir
şekilde çalıştığını söyleyen
EBSO Başkanı Ender
Yorgancılar, “Kendi sektörüm
değil ama içinde yaşadığım,
arkadaşlarım dolayısıyla
anlamaya çalıştığım bir sektör.
Bu açıdan yapacağımız ne
varsa her zaman yanınızdayız.
EBSO kendi eviniz gibi bir yer
ve kapımız her zaman açık”
dedi ve “İyi çalışmalar”
dileğinde bulundu.

Yıllardan
beridir bir numara olan tekstil ve hazır giyim
ihracatı bana
göre yine ilk sırayı alacak sektörlerimizin
başında geliyor.
Çünkü Türkiye
hakikaten bu
sektörü iyi
biliyor”
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TMHGF heyeti İTO Başkanı
İbrahim Çağlar’ı ziyaret etti
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF), 2013 YILI
MART AYINDA YAPILAN ODA SEÇİMLERİYLE YÖNETİME GELEN İSTANBUL
TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR’A BİR NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

Y

önetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ile birlikte
TMHGF Başkan Yardımcısı
Osman Ege, yönetim kurulu
üyeleri Ahmet Bilal Kıymaz,
Bahri Özdinç, Esin Arıcan,
Osman Sait Günteki, Mustafa
Balkuv ve Ali Bozkan’ın da yer
aldığı heyet İTO Başkanı İbra-
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him Çağlar ile bir araya geldi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İTO Başkanı
Çağlar, sektörel sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve diyaloğun artmasının önemine
değindi ve İTO olarak bunun
gerçeklemesi yönünde daha
fazla gayret sarfedeceklerini
kaydetti.

Görüşmede, TMHGF hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk,
Federasyonun ülke genelinde
tekstil, hazır giyim, moda, deri,
deri konfeksiyon ve ayakkabıda sektörel ve bölgesel dernekleri temsil eden alanında
tek çatı kuruluşu olduğunu belirterek gerçekleştirilen çalış-

malar hakkında kısaca bilgi
verdi.

İşbirliği ve diyaloğu
artırma kararı
Yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilen ziyaretin sonunda
TMHGF heyeti, İTO Başkanı İbrahim Çağlar’a bir çini tabak
takdim etti.
TMHGF ADRES

TMHGF’DEN | FAALİYETLER

TMHGF ile TÜRKKEP
arasında e-dönüşümde
İşbirliği
9 OCAK 2014
TARİHİNDE
TMHGF TÜM ÜYELERİNİN TÜRKKEP
HİZMETLERİNDEN
ÖZEL KOŞULLARDA AVANTAJLI
ŞEKİLDE FAYDALANMASINA İMKAN TANIYAN BİR
“E-DÖNÜŞÜM İŞBİRLİĞİ” PROTOKOLÜ İMZALADI.

T

ürkiye’nin Kayıtlı
Elektronik Posta
(KEP), e-Fatura ve eArşiv hizmetlerini bir arada
sunan ilk ve tek kurumu olan
TÜRKKEP, sağladığı avantajlı
hizmetlerle Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) üyelerine büyük
kolaylıklar getiriyor. Toplantıda
TÜRKKEP ile TMHGF arasında
imzalanan “E-Dönüşüm İşbirliği” protokolüyle TMHGF üyesi
23 dernek, 7000’e yakın firma
artık TÜRKKEP hizmetlerinden
özel koşullarda, avantajlı
biçimde yararlanabilecekler.
Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (TMHGF),
üyeleri ile elektronik ortamda
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resmi, hukuki ve ticari her türlü
belge paylaşımı ve yazışma
yapabilecekler. Federasyon,
TÜRKKEP hizmetleriyle; tebligat, bildirim, ihtar, ihbar,
beyanname, bildirge, mutabakat, teyit, itiraz, kredi kartı
ekstresi, hesap ekstresi, dekont
ve makbuz, talimat, ödeme
emri, fatura, bordro, izin formları, abonelik ve üyelik
başvurusu veya iptali, müşteri
bilgilendirme, telif hakkı, kira
kontratı, teklif, sipariş, sipariş
onayı, başvuru, dilekçe, bilgi
edinme, genel kurul, yönetim
kurulu ve diğer toplantılara
çağrı, duyuru veya sirküler
gönderilmesi, iştirak taahhütnamesi, sözleşme yapılması

veya sözleşmenin feshi gibi
işlemler yasal geçerli olarak
yapabilecekler.

Federasyon üyesi
firmalara Türkiye
genelinde yaygın ve
7-24 e-dönüşüm hizmetleri verilecek
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 sağlayacak.
Üyeler ayrıca 7 gün 24 saat
Müşteri Destek Hattı’ndan (444
8 537) destek alabilecekler.

Toplantıda TMHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk ile TÜRKKEP
İcra Kurulu Üyesi Özcan Ermiş
ve TÜRKKEP Genel Müdürü
Yüksel Samast da birer
konuşma yaptılar.
TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk, “Tekstil, deri, konfeksiyon, ayakkabı gibi çeşitli
sektörlerden yaklaşık 7000
üyemiz ile hizmet veriyoruz.
Türkiye’ye sermaye birikimi
sağlayan bir sektörüz. 20122013 döneminde 27 milyar
dolar ihracat gerçekleştirdik ve
bu alanda Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük üretici
ülkesiyiz. Sektör olarak biz
büyük bir aileyiz ve TÜRKKEP’i
sektöründe işbirliği yaptığımız
TMHGF ADRES
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TMHGF Yön. Krl. Bşk.
Hüseyin Öztürk

tek partner olarak ilan etmekten mutluluk duyuyor, bu
işbirliğinin tüm üyelerimize
önemli faydaları olacağına inanıyoruz” dedi. Öztürk sözlerini
şöyle sürdürdü:

“Üyelerimiz e-dönüşümün gerektirdiği tüm
ihtiyaçlarını çözüm
ortağımız TÜRKKEP’den
özel koşullarda, avantajlı bir şekilde karşılayabilecek”
“Yasal zorunluluğun ötesinde e-dönüşüm yakın
gelecekte şirketler için olmazsa
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TÜRKKEP Genel Müdürü
Yüksel Samast

olmaz bir önem kazanacak. Bu
süreçte de ülkemizde tekstil,
hazır giyim, moda, deri, deri
konfeksiyon ve ayakkabı sektöründe alanında tek çatı kuruluş
olma özelliğini taşıyan TMHGF,
üyelerini desteklemek adına
TÜRKKEP ile önemli bir işbirliğine imza atıyor. Üyelerimiz
KEP, e-fatura, e-defter, e-arşiv
gibi e-dönüşümün gerektirdiği
tüm ihtiyaçlarını çözüm ortağımız TÜRKKEP’den özel
koşullarda, avantajlı bir şekilde
karşılayabilecek.”
TÜRKKEP Genel Müdürü
Yüksel Samast ise, “TÜRKKEP

TÜRKKEP İcra Kurulu Üyesi
Özcan Ermiş

olarak VUK, TTK ve E-Tebligat
Kanunu kapsamında ülkemizdeki tek yetkili hizmet sağlayıcı
olarak tüm e-dönüşüm hizmetlerini veriyoruz. Ülkemizin her
noktasında yaygın hizmet
ağıyla yasal geçerli tüm e-hizmetleri tek noktadan sağlayan
bir kurum olarak, Türkiye Moda
ve Hazır Giyim Federasyonu ile
yaptığımız bu E-Dönüşüm
İşbirliği’nin federasyon üyesi
derneklere, bu derneklerin
tüm üyelerine ve ülkemize
büyük katkılar sağlayacağına
inanıyoruz” diye kaydetti.
Türkiye’nin alanında en

büyük çatı kuruluşlarından
olan TMHGF ile bir araya gelmanın büyük bir gurur
olduğunu belirten TÜRKKEP
İcra Kurulu Üyesi Özcan Ermiş
ise, “Bu protokolle TMHGF üyelerine KEP, e-İmza, e-Fatura,
e-Defter, e-Mutabakat gibi pek
çok e-Dönüşüm hizmetini yüksek kalite ve avantajlı fiyatlarla
sunacağız. Bu hizmetleri sunarken, TMHGF üyeleri
TÜRKKEP’in Türkiye genelindeki 100’ü aşkın başvuru
merkezinden ve çözüm merkezinden 7/24 yerinde hizmet
alacaklardır.
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E-FATURA BİLGİ NOTU

E-Fatura gönderme
zorunluluğu 01.04.2014 tarihi
itibariyle başlıyor
Erdoğan Yılmaz
ING Bank Nakit Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

1. E-faturaya geçişin Türkiye’de ekonomiye ve firmalara ne tür katkılar sağlayacağını paylaşır mısınız?
E-Fatura, temelde
ekonominin sürdürülebilir
büyümesine destek olmayı
amaçlamaktadır. Ayrıca, yasal
bir yükümlülük olmasının yanı
sıra, faturalaşma süreçlerinin
iyileşmesi, çevreye ve e-Devlet
dönüşümüne ciddi katkı
sağlayacaktır.
Bununla birlikte, e-Fatura
ile elektronik denetim için
uygun altyapı sağlanacak,
fatura denetimi tek bir merkezi
sistem üzerinden yürütülecek
ve böylece denetimde ortak
bir format ve standart da
sağlanmış olacaktır.
Ayrıca fatura yazma,
basma, postalama ve arşivleme
gibi maliyet kalemlerinin
ortadan kalkması sayesinde
firmalar kağıt faturaya göre
yüzde 52 ile 67 oranında
tasarruf sağlayacaklar.
2. E-Fatura’da son gelişmeler nedir? GİB tarafından
duyurulan ertelemeye ilişkin
uygulamadaki değişiklikleri
açıklayabilir misiniz?
14.12.2012 tarih 421 no.lu
tebliğ ile bazı mükelleflere
31.12.2013 tarihi öncesinde eFatura sistemine dahil olma ve
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personelimiz ile kendilerine
destek olmaktayız. Bu
kapsamda e-Fatura’da farklı
müşteri ihtiyaçları için
müşterilerimize 5 ayrı
entegrasyon alternatifi
sunuyoruz.

01.01.2014 tarihinden itibaren
kayıtlı mükelleflere sadece eFatura gönderme
yükümlülüğü getirilmiştir. Bu
kapsamda kapsama dahil olan
mükellefler GİB tarafından
belirlenen 3 ayrı yöntemden
kendileri için uygun olanı
seçerek 02.09.2013 tarihine
kadar e-Fatura başvurularını
gerçekleştirmişler, akabinde
entegrasyon işlemlerini
31.12.2013 öncesi
tamamlamak üzere gerekli
çalışmalarını başlatmışlardır.
Bununla birlikte,
27.12.2013 tarihinde, 433 nolu
tebliğde özet olarak e-Fatura
ile ilgili yapılan değişiklik, EFatura uygulamasına kayıtlı
olan mükellefler için e-Fatura
gönderme zorunluluğunun
01.04.2014 tarihi itibariyle başlayacak olmasıdır. Mal veya
hizmet satışı dolayısıyla fatura

düzenlemek zorunda olan
mükellefler, genel hükümler
çerçevesinde 01.04.2014’e
kadar e-Fatura düzenleyebilecekleri gibi kâğıt fatura da
düzenleyebilirler. Fakat bir
başka önemli noktanın altını
çizmek gerekirse, 01.01.2014
tarihinden sonra sistemde
kayıtlı kullanıcılar kendilerine
gelen e-Faturaları kabul etmek
zorundalar.
3. Özel entegratör olarak
e-Fatura’ya geçişte firmalara
ne tür hizmetler veriyorsunuz?
ING Bank olarak biz INGeF
(ING e-Fatura Çözümleri) ile eFatura’da ilk özel entegratör
Banka olarak tüm hazırlık ve
sistemsel geçiş süreçlerini
mükellef müşterilerimiz ile
birlikte yöneterek ve e-Fatura
konusunda uzmanlaşmış

ING Bank olarak INGeF’te
sunduğumuz avantajlar;
• Yaygın olarak kullanılan
muhasebe programları ile
kapsamlı entegrasyon imkanı
ve kullanım kolaylığı
• Yüksek güvenlik kriterleri;
ING’nin Global BT Güvenlik
Politika ve Standartları’nda
uygundur ve Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın tüm teknik
gerekliliklerini
karşılamaktadır.
• E-Fatura sistemine kayıtlı
firmaları otomatik kontrol ve
fatura kesme aşamasında
elektronik fatura veya kağıt
fatura kesmesi yönünde
proaktif uyarı mekanizması
• Kesintisiz ve güvenli eFaturalaşma imkanı
• Fatura ödeme sürecinde
kolaylık; Otomatik
bilgilendirme e-postaları
sayesinde, ödeme tarihi
gelen faturalar için önceden
bilgilendirme ve doğrudan
INGeF platformu üzerinden
hızlı bir şekilde fatura ödeme
imkanı.
TMHGF ADRES

GAP’ın
Parlayan
Yıldızı!
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Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun Değerli Üyeleri!
BU BİR REKLAMDIR

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

Kemal OTURAKCI
Șanlı İplik Yönetim Kurulu Bașkanı

2011 yılı Aralık ayında, Yönetim Kurulu Bașkanımız Sayın Kemal
OTURAKCI’nın almıș olduğu karar doğrultusunda, sektörümüze birinci
elden, tüm çorap firmalarına daha hızlı, rekabetçi fiyatları ve kaliteyi
sağlayarak 01.01.2012 tarihi itibarı ile Bayrampașa Terazidere Güneș
Caddesi Güneș Plaza’da bulunan 500 m2 büyüklüğünde stok servis
olarak 160 adet renkten olușan bobin marketimizi de hizmete açmıș
bulunuyoruz. Boyalı iplik stoğumuzla da ȘANLI İPLİK olarak bu hizmet
yarıșında kalitemizle “Biz de varız!” diyoruz. 2012 yılı içerisinde
çıkan Yeni Teșvik Yasası ile birlikte ham iplik üretim kapasitesini 1000
ton olarak hedeﬂeyen Șanlı İplik, bu yıl içerisinde de;
1 adet ....... 1.500 kg
2 adet ....... 1.000 kg
2 adet .......... 500 kg
1 adet ............ 75 kg
10 adet ............ 5 kg
Toplamda 14.000 kg/gün olarak hedeﬂediğimiz iplik boyahanemizle
birlikte “GAP’ın Parlayan Yıldızı” olarak sektörümüze hizmet edecektir.

Tüm sektörümüze hayırlı olması dileklerimizle...
Cumhuriyet Cad. Terazidere Mah.
Güneș Plaza No:1 Bayrampașa / İstanbul
Tel: 0(212) 493 23 95 - Fax: 0(212) 493 23 96

www.sanliiplik.com
15 OCAK -15 MART 2014
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2014 İLK AYINDA İHRACAT YÜZDE 9,6 ARTIŞLA 12 MİLYAR DOLAR

Ocak’ta hazır giyim
birincilik tahtına oturdu
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ'NİN (TİM) GAZİANTEP'TE AÇIKLADIĞI İHRACAT VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN OCAK AYINDA İHRACATI, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE
YÜZDE 9,6 ARTIŞLA 12 MİLYAR 15 MİLYON DOLAR OLDU. BU RAKAM CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK OCAK AYI İHRACAT RAKAMI OLDU. BİRLİK KAYDINDAN MUAF
İHRAÇ KALEMLERİ HARİÇ, NET MAL İHRACATININ SON 12 AYLIK KÜMÜLE ARTIŞ PERFORMANSI YÜZDE 6,1 OLDU.

2

014 yılının Ocak
ayı mal ihracatı
verileri ve gelişimine dair Basın Toplantısı
1 Şubat 2014 Cumartesi günü
Gaziantep'te gerçekleştirildi.
Basın toplantısına yeni
Ekonomi Bakanı Nihat

Zeybekci, bir önceki Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Şahin ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet
Büyükekşi ile Gaziantep Valisi,
Belediye Başkanı ve ilin önde
gelen ihracatçı ve işadamları
katıldılar.

TİM Başkanı Büyükekşi'nin
açıkladığı verilere göre ocak
ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 589 milyon dolar ile hazır
giyim ve konfeksiyon sektörü
yaparken, otomotiv sektörü 1
milyar 587 milyon dolar ihracat
ile ikinci sırada, kimyevi maddeler sektörü ise 1 milyar 404
milyon dolar ihracat ile üçüncü
sırada yer aldı.

En fazla ihracatı,
1 milyar 589 milyon
dolar ile hazır giyim ve
konfeksiyon sektörü
yaptı
Ocak ayında en fazla ihracat artışını yüzde 64 ile tütün
sektörü, yüzde 48 ile savunma
ve havacılık sanayi sektörü ve
yüzde 40 ile süs bitkileri sektörü yakaladı.

Almanya’ya ihracat
yüzde 20 artı
2014 yılının Ocak ayında en
fazla ihracat yapılan 3 ülke sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere
oldu. Almanya'ya ihracatımız
geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 20 artarken, Irak'a ihracatımız yüzde 16, İngiltere'ye
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ocak ayında en
fazla ihracatı, 1
milyar 589 milyon
dolar ile hazır
giyim ve konfeksiyon sektörü yaparken, otomotiv
sektörü 1 milyar
587 milyon dolar
ihracat ile ikinci sırada, kimyevi
maddeler sektörü
ise 1 milyar 404
milyon dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı”
ihracatımız yüzde 18 artış gösterdi.
Ocak ayında ihracatımızın
önemli oranda arttığı ülkeler
arasında yüzde 202 artış ile
Tayland, yüzde 153 artış ile
Katar, yüzde 126 artış ile
Ürdün, yüzde 123 artış ile Letonya ve yüzde 109 artış ile Suriye yer aldı.

AB’ye ihracat yüzde 13
artarak 5,4 milyar
dolara ulaştı
Ocak ayında AB'ye ihracatımız yüzde 13 artarak 5,4 milyar
dolara, Ortadoğu'ya ihracatımız yüzde 17 artarak 2,4 milyar
dolara yükseldi. Kuzey Amerika'ya ihracatımız yüzde 18 yükselirken, BDT ülkelerine
ihracatımız yüzde 4, Afrika'ya
ihracatımız yüzde 2 artış gösterdi.
En fazla ihracat yapan ilk
10 ilimiz arasında ihracat artışında lider ilimiz Sakarya oldu.
Sakarya Ocak ayında ihracatını
15 OCAK -15 MART 2014

geçtiğimiz yıla göre yüzde 50
artırdı. Bu ilimizi yüzde 17 ihracat artışı ile İzmir ve yüzde 14
ihracat artışı ile İstanbul takip
etti.

TİM Başkanı Büyükekşi:
“Gelişmiş Ülkelerdeki
Toparlanmayı Lehimize
Çevirelim”
Konuşmasında dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendiren Büyükekşi şunları
söyledi:
"Dünya ekonomisi 2013'ü,
yavaş ve kademeli toparlanma
yılı olarak kapattı. 2014 için de
dünya ekonomisine ilişkin beklentiler oldukça iyimser. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu yıl,
iyi bir büyüme performansı
bekleniyor. Gelişmiş ülkelerin
büyüme beklentilerine ve
artan talebe bağlı olarak,
dünya ticaretinde de artış bekleniyor. ABD ve AB başta olmak
üzere gelişmiş ülkelerdeki toparlanma sinyallerini lehimize

çevirmemiz büyük önem taşıyor.
Umuyoruz ki geçici de
olsa şu anda ülke gündemindeki negatif algılar sona erecek
ve fırsatlarla dolu 2014 için,
ekonomimize ve temel parametrelere odaklanmaya başlayacağız. Çünkü biz, dünyadaki
olumlu beklentilerin ihracatımıza pozitif yansıyacağına ve
bunun sonucunda 2014 yılı ihracat hedefimiz olan 166,5 milyar doları yakalayacağımızı
düşünüyoruz.”

“Döviz kurunda seviyeden ziyade, öngörülebilirlik ve rekabetçilik
önem taşıyor”
Para piyasalarında yaşanan
sıcak gelişmeleri de değerlendiren TİM Başkanı Büyükekşi
konuşmasında şu ifadelere yer
verdi:
"FED, parasal genişlemeden çıkışı Aralık ayında başlattı.
29 Ocak'ta ise aylık varlık alım-

larını 10 milyar dolar daha
azaltarak 65 milyar dolara indirdi. FED'in çıkış planını, Temmuz'a kadar tamamlaması
bekleniyor. FED'in bu kararı,
birçok gelişmekte olan ülkeyi
olduğu gibi Türkiye ekonomisini de etkiliyor. Biz de son zamanlarda bu etkiyi en fazla
Türk lirasındaki değer kaybı ile
yaşıyoruz.

Kurdaki dalgalanmanın
nedenleri
Kurdaki bu dalgalanmalara
etki eden 3 etmen var. Bunlardan ilki FED'in kararları. İkincisi
Merkez Bankası politika ve
açıklamaları, üçüncüsü ise
güncel siyasi gelişmeler.
Merkez Bankası 28 Ocak
gecesi, döviz kurlarını sakinleştirme adına "yüksek ve kapsamlı faiz artışına” gitti. Merkez
Bankasının bu kadar yüksek bir
faiz artışı yapması başta KOBİ'ler olmak üzere tüm şirketlerin borçlanma maliyetlerini
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Döviz kurunda
bizim için seviyeden ziyade, öngörülebilirlik ve
rekabetçilik önem
taşıyor. Döviz riski
bulunan ihracatçılarımızın, bu riskten korunmaya
yönelik önlemleri
dikkatlice değerlendirmelerini
öneriyoruz”
ciddi oranda artıracak. Büyümede ve istihdamda yavaşlama olabileceğinden endişe
ediyoruz. Merkez Bankası gelişen olaylar karşısında zamanında daha proaktif
davranmalı. Her halükarda, bu
faiz artışının orta vadede piyasalardaki dalgalanmayı azaltarak ihracatçımızın önünü daha
rahat görmesine yardım etmesini ümit ediyoruz.

“Döviz riski bulunan
ihracatçılarımıza
“Dikkatli olun!”
uyarısı”
Bu noktada paniğe gerek
olmadığına inanıyoruz. Kısa vadeli dalgalanmaların piyasaların doğasında olduğunu bir
kere daha hatırlatmak istiyoruz. Türk Lirasının değerini
"eninde sonunda” bulacağına
da inanıyoruz. Döviz kurunda
bizim için seviyeden ziyade,
öngörülebilirlik ve rekabetçilik
önem taşıyor. Döviz riski bulunan ihracatçılarımızın, bu risk-
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ten korunmaya yönelik önlemleri dikkatlice değerlendirmelerini öneriyoruz.

“Bu yıl dünyayı
ihracatla yeniden
keşfedelim”
İçeride ise ihracat,
bugüne kadar hiç olmadığı
kadar önemli bir hale geldi.
Biz bu noktada tüm sanayicilerimizi mutlaka ihracata yönelmeye davet ediyoruz. Bu
yıl ihracat yapmayan firmalar
da ihracat yapsın. Firmalarımız
baş hedefleri arasına ihracatı
alsın. Pazar araştırmasına
daha fazla yönelsin, seyahatlere, ticaret heyetlerine öncelik
versin. Tabiri caizse bu yıl
dünyayı ihracatla yeniden
keşfedelim.”

“Gündemimiz Ar-Ge,
inovasyon, yüksek
katma değerli bir ekonomiye geçiş olmalı”
Türkiye ekonomisindeki
gelişmeleri değerlendiren TİM

Başkanı Mehmet Büyükekşi
şunları söyledi:
"Türkiye özellikle son
yıllarda büyük çabalarla
elde ettiği kazanımları,
kaynağı belirsiz müdahalelerle
kaybetmeyi hak etmiyor.
Gündemimiz Ar-Ge, inovasyon,
yüksek katma değerli bir
ekonomiye geçiş olmalıyken,
ne yazık ki biz enerjimizi kısa
vadeli kısır çekişmelere
harcıyoruz. Halbuki bizim
büyük resmi görmeye
devam etmemiz gerekiyor.
Okyanusları aşıp, derede
boğulmayalım. Uzun vadeli
hedeflerimize inanmaya ve
onların peşinden koşmaya
devam edelim.

Türkiye hedeflerinin
hiçbirisinden vazgeçmedi
İşte bu yüzden ülkemizin
geleceğine yön veren ihracatçılara, işadamlarına büyük iş
düşüyor. Bizler ajandamızı
değiştirmiyoruz. Türkiye potan-

siyelinden hiç bir şey kaybetmedi. Türkiye hedeflerinin hiçbirisinden vazgeçmedi. Bizim
hedeflerimiz belli: 2023 yılında
500 milyar ihracat, 2 trilyon
dolar milli gelir.
Reçetemiz de belli: İhracata
dayalı; inovasyonla, tasarımla,
markalaşmayla ve Ar-Ge'yle
büyüyen yüksek katma değerli,
inovasyon odaklı bir ekonomiye geçmek.”

“Türkiye, yine tüm
dünyadan pozitif
anlamda ayrışacak bir
hikaye ortaya
koyabilir”
Ekonomik modelimizi bu
yüzden ‘teknoloji ve bilgi rekabetine uygun’ şekilde güçlendirmemizin büyük önem ve
aciliyet taşıdığını belirten
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ancak bu şekilde Türkiye’nin, yine tüm dünyadan
pozitif anlamda ayrışacak bir
hikaye ortaya koyabileceğini
ifade etti. (TİM)
TMHGF ADRES
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‘Teknoteks
Tekstil İmalat ve
Yönetim Sistemi'
ile tanışın!
KEYBİLGİ SİSTEMLERİ TARAFINDAN TEKSTİL SEKTÖRÜNE ÖZEL GELİŞTİRİLMİŞ “TEKNOTEKS
İMALAT TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ” YAZILIMI, AR-GE AŞAMASINDAN BAŞLAYARAK TÜM
SÜREÇLERİNİZİ VERİMLİ BİR ŞEKİLDE TAKİP ETMENİZİ SAĞLAR.

Modüller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Numune talepleri oluşturarak müşteri temsilcisi ve modelhane
arasındaki iletişimi doğru bir şekilde organize edebilir,
oluşturulan numune çalışmalarını siparişte reçete olarak
kullanabilirsiniz.

Ön Maliyet
Numune Takibi
Model
Sipariş
Süreç Planı
Kapasite Planı
Tedarik ve Stok Takibi
Barkotlu Stok Takibi
Parça Üretim(Triko ve Çorap)
Barkotlu Üretim Takibi

•
•
•
•
•
•
•

Paketleme ve Sevkiyat
İhracat
Finans
Özel Belge Tasarımı
Kodlama Sihirbazları
Hızlı Giriş Şablonları
Dahili Mesaj ve Otomatik
Bilgilendirme Sistemi
• Özel Rapor Tasarımı
• Standart Raporlar

• Sipariş kapama ve denklik sistemi ile bir tek ürünün dahi
takibini kaybetmeden sorgulayabilirsiniz.
• İhracat çeki listelerinizi, ihracat faturalarınız oluşturabilir, ihracat
dosyalarınızı sistemden takip edebilirsiniz.

• Süreç Planları yapabilir ve oluşturulan süreç planları üzerinden
ilgili kişilere otomatik olarak günlük iş listeleri gönderebilir ve
planlanan işlerdeki aksaklıkları takip edip yönetebilirsiniz.

• Ödeme, masraf ve kesintiler ile komisyon takibini hiçbir şeyi
kaçırmadan sistemden yapabilirsiniz.

• Otomatik hammadde rezervasyon sistemi ile stoklarınızı en
etkili şekilde yönetebilirsiniz.

• Kullanıcı bazında özel ekranlar tasarlayabilir, kendi özel
raporlarınızı ve evraklarınızı sistemden oluşturabilirsiniz.

• Kumaş, İplik, Aksesuar ve diğer stoklarınızı barkotlu olarak da
takip edebilirsiniz.

• Otomatik bilgilendirme ve mesaj sistemi ile sistemin tüm kritik
işlemlerde ilgili kişileri haberdar etmesini sağlayabilirsiniz.

• Tüm imalat aşamalarınızı barkotlu takip edip yönetebilirsiniz.

Key Bilgi Sistemleri Ltd. Şti.
Bahçelievler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:32/6 Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0(212) 441 80 18 | E-posta: info@keybilgi.com | Web: www.keybilgi.com
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Artan politik risk
Türkiye’nin 2014 performansını
etkileyecek…
2014 YILI BAŞTA ABD VE İNGİLTERE OLMAK ÜZERE G7 ÜLKELERİNDEKİ EKONOMİK TOPARLANMANIN DEVAM ETTİĞİ, EURO BÖLGESİ’NDE DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELERİN GERİSİNDE
KALSA BİLE AKTİVİTENİN GÜÇLENDİĞİ BİR YIL OLACAK.
Muhammet Mercan
ING Bank Kıdemli Ekonomisti

G

7 dışında kalan
ülkelerin en
önemlilerinden
olan Çin ise makroekonomik
reform sürecini sürdürerek
ekonomik istikrarı korumayı
amaçlayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla, küresel ölçekte ağırlığı
olan ülkelerin ekonomi ve politika uygulamaları açısından
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farklılıklar göstereceği bu yıl
içerisinde finansal piyasalar ile
ülkelerin para birimleri
arasında da farklılaşmalar gözlenecek.

ABD’den güçlü toparlanma sinyalleri
Bu perspektif altında yakın
dönem incelendiğinde, ABD’de

başta işsizlik göstergeleri
olmak üzere ekonomik verilerin güçlü bir toparlanmaya dair
sinyaller vermesinin ardından
Fed Aralık toplantısında tahvil
alımlarını kısmaya yönelik ilk
adımı attı. Bu çerçevede, aylık
alım miktarı 10 milyar dolar
azaltımla 75 milyar dolara indirilirken, gelecek toplantılarda

bu eğilimin yavaş adımlarla
süreceği ve alımların 2014’ün
son çeyreğinde sona ereceği
beklentileri güçlendi. Buna
göre Fed aylık tahvil alım programının tamamlanmasının
ardından 2015’te faiz artışlarına başlayabilir. Bu beklentiler,
ABD’de tahvil faizlerine önemli
ölçüde yansıyarak 10 yıllık tahTMHGF ADRES
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villerinin bileşik faizinin %3’e
gelmesini de beraberinde
getirdi.

Güçlü Euro’nun yaratacağı olumsuz etkiler
Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) duyarlılık
göstereceği en önemli
konulardan olacak
Euro Bölgesi’nde deflasyon
ihtimaline karşı her türlü
önlemi alacağına vurgu yapan
AMerkez BankasıBaşkanı büyümedeki toparlanma sürecinin
güçlendiği ve mali göstergelerdeki iyileşmenin dikkat
çektiği değerlendirmelerinden
hareketle hemen bir faiz indirimine ihtiyaç olmadığına dikkat
çekerken, Ocak toplantısının
sonucu bu beklenti çerçevesinde gerçekleşti. Önümüzdeki
dönemde, güçlü Euro’nun
yaratacağı olumsuz etkiler
AMB’nin duyarlılık göstereceği
en önemli konulardan
olacak.

Bono piyasasında
gösterge faizin çift
basamaklı düzeylere
yükselmesi, Dolar/TL’nin
diğer gelişmekte olan
para birimlerinden
önemli ölçüde ayrışarak
ciddi ölçüde değer
kaybetmesinin arkasında belirsizlikler rol
oynuyor
Yurtiçinde ise 17 Aralık’tan
bu yana güvenlik bürokrasisinde önemli görev
değişiklikleri ile kabinede on
yeni bakanın atanmasını da
beraberinde getiren yolsuzluk
iddialarına yönelik adli sürecin
öne çıkardığı yükselen politik
risk algısı piyasaların seyrinde
belirleyici oluyor. Politik belirsizlik, bono piyasasında
gösterge faizin çift basamaklı
düzeylere yükselmesine, döviz
piyasasında ise Dolar/TL’nin
15 OCAK -15 MART 2014

diğer gelişmekte olan para
birimlerinden önemli ölçüde
ayrışarak ciddi ölçüde değer
kaybetmesine neden olurken,
önümüzdeki dönemde seyrin
nasıl olacağı ve gelişmelerin
ekonomik performansa etkisinin ne boyutta
gerçekleşeceğine dair sorular
öne çıkmaya başladı. Bu şartlar
altında politik dalgalanmanın
ne kadar süreceği, MB’nin olası
reaksiyonu ve kullanabileceği
politika araçları ile sermaye
akımlarının etkilenme düzeyi
ekonomik değişkenler üzerindeki etkinin düzeyini
belirleyecektir. Söz konusu
faktörlerden ilkiyle ilgili olarak,

Mart sonunda yerel seçimlerin
sonbahara doğru ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
yapılacağı, erken genel seçimlerin de bir ihtimal olarak
telaffuz edilmeye başlandığı
bir ortamda politik belirsizliğin
bir süre daha gündemde kalabileceğini, ancak yerel
seçimlerin ardından risk algısında kısmi bir iyileşmenin
olabileceğini düşünüyoruz.
Sermaye akımları tarafında,
yabancı yatırımcıların iç borç
stoku içerisindeki payı küresel
dalgalanmaların da bir yansıması olarak Mayıs’tan bu yana
2 puanlık düşüşle %26.2’ye
geldi. İç politik gelişmelerin

ING Büyüme Tahminleri*
Ülkeler

2013T

2014T

2015T

Dünya Büyümesi (%)

2,4

3,1

3,2

ABD

1,9

2,9

2,7

Euro Bölgesi

-0,4

1,0

1,5

Almanya

0,6

1,6

1,6

Fransa

0,0

1,1

1,4

İtalya

-1,8

0,6

1,0

İspanya

-1,2

0,6

1,0

Japonya

1,6

1,8

1,7

İngiltere

1,9

3,0

2,7

Çin

7,6

7,5

7,5

Brezilya

2,2

1,8

2,3

Meksika

1,2

3,2

4,0

Polonya

1,5

3,1

3,4

Rusya

1,5

2,3

2,5

Güney Afrika

2,0

2,7

3,3

Türkiye

3,9

3,6

4,3

* Ocak 2014 itibariyle tahminler
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risk iştahını olumsuz etkilediği,
küresel likiditenin yönünün
gelişmekte olan ülkelerden
yavaş da olsa çıkış şeklinde
olacağı düşünüldüğünde Türkiye’ye yönelik sermaye
akımlarında oynaklığın süreceğini ancak aşırı sert
hareketlerin gözlenmeyeceğini
öngörüyoruz. Piyasalardaki
seyri etkileyebilecek üçüncü
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temel değişken olan MB’nin
olası davranışlarına yönelik
olarak ise, son vergi artışlarıyla
enflasyon beklentilerindeki
yukarı yönlü revizyonların öne
çıktığı, kurdaki değer kaybının
da enflasyon dinamiklerini
olumsuz etkileyeceği bir
ortamda beklentileri kontrol
altına alma adına MB’nin koridorun üst bandında yılın ilk

çeyreğinde 100 baz puanlık
faiz artırımına gidebileceğini
tahmin ediyoruz. Piyasalardaki
son dalgalanmaların tüketici
ve reel sektör güvenine olumsuz etkilerinin önümüzdeki
dönemde daha net ortaya
çıkacağı düşünüldüğünde
2014 yılı için büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri de
dikkate alarak beklentimizi ilk

etapta %3.8’den %3.6’ya,
enflasyon beklentimizi ise
önemli ölçüde yükselterek
%7.5’e çektik. Ayrıca, döviz
piyasasındaki baskının bir süre
daha devam edeceğini; 2006,
2008-2009 ve 2011 dönemlerindeki dalgalanmalarda reel
efektif döviz kurunun 100 seviyelerine kadar gerilediği
hatırlandığında Dolar/TL’de
2.30’lara yakın seviyelerin olası
olduğunu, ancak yılın ikinci
yarısında kısmi bir değer
kazancı gözlenebileceğini
düşünüyoruz. Ek olarak, yükselen enflasyonun ve politik
gelişmelerin bono piyasasında
toparlanmayı erteleyeceğini,
düşük büyüme ve yükselen
faiz ortamında bankaların karlılık ve büyüme
performanslarında 2013’le
karşılaştırıldığında gerilemenin
gözlenebileceğini, son olarak
derecelendirme kuruluşlarının
son açıklamalarının politik risk
algısındaki değişiklikler ve
olası yansımalarına bağlı olarak
Türkiye’nin notunda olmasa
bile görünümünde revizyonları
da beraberinde getirebileceğini öngörüyoruz.

TMHGF ADRES

BU SAYIMIZDA | İÇİNDEKİLER
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CLK Boğaziçi Elektrik ile
işbirliği, enerji giderlerinde
sektöre avantaj sağlayacak
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF), SEKTÖRÜN EN BÜYÜK GİDERLERİ ARASINDA YER ALAN ENERJİ MALİYETLERİNİ EN AZA İNDİRMEYE YÖNELİK
ENERJİ PİYASASININ LİDER KURULUŞU CLK BOĞAZİÇİ PERAKENDE ELEKTİRİK SATIŞ ŞİRKETLERİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI.

T

MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, enerjinin
büyük bir sektör olan tekstil ve
hazır giyim için çok önemli olduğunu belirterek, sabit giderlerin yaklaşık yüzde 12’sini
aldığını söyledi. Enerjinin ürünün içindeki payının da işletmede olduğu kadar önemli
olduğuna dikkat çeken Öztürk,
“Türkiye’de enerji reel sektör
için oldukça pahalı. Dünya ile
mukayese ettiğiniz zaman birçok ülkeye göre ciddi fiyat farklılıkları bulunuyor. Çoğu ülke
yatırımcıyı çekmek adına enerjiyi bedava verirken, bizde ise
doğalgaz, elektrik ve suyu üst
üste koyduğumuz zaman sabit
giderlerimizde yüzde 17’lere
varan bir pay oluyor. Çin’e ya
da Avrupa’ya baktığımızda Türkiye’ye göre bu giderlerin
düşük olduğunu görüyoruz”
dedi. Türkiye’de kaynak sorununun olmadığını, en büyük
sorunun güven, samimiyet ve
iletişim sorunu olduğunu belirten Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:
“Herkes birbirini tamamlıyor. Hangi sektörü ya da kurumu alırsanız alın biri diğerinin müşterisidir. O zaman
fırsatçı değil, samimi bir şekilde
yan yana durarak Türkiye’deki
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değil, dünyadaki pastadan pay
almaya bakmamız lazım.”

Müşteri memnuniyeti
odaklı özel çözümler
Hüseyin Öztürk, nitelikli ortaklığın kendileri için anlamlı
bir öncelik taşıdığını, imzalanan
işbirliği protokolü ile fiyat
avantajlı çözümlerin yanında,
hayata değer katan, sektör üyelerinin iş verimliliğini destekleyen müşteri memnuniyeti

odaklı özel çözümlerin de sağlanacağına inandıklarını belirtti.
CLK Boğaziçi Enerji gibi
ciddi bir kurum ve birbirini anlayan kadroyla bir işbirliği protokolünün olmasının sektör
açısından önemli olacağını söyleyen TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk, “Protokolü sahaya indirmek ve tabanla birleştirmek
için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü
İbrahim Gümüşlü, imza töreninde yaptığı konuşmada. CLK
Boğaziçi Elektrik tarafından
sağlanan müşteri odaklı tarifeler ve müşteriyi merkez odağa
alan özel çözümlerin, sektörün
üretim ve işletim maliyetlerinin
optimizasyonuna katkının
yanında, verimlilik ve iş süreçlerine de önemli katkı
sağlayarak firmaların rekabet
TMHGF ADRES
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gücüne katkıda bulunacağını
belirtti.
Liberal pazar gelişimi ile birlikte, müşterilerin, daha iyi hizmet, avantajlı fiyat ve hayatlarını kolaylaştıracak çözümlere
kavuşacaklarını düşündüklerini
belirten Gümüşlü, “Güçlü markamız ile müşterilerimizi tanıyarak, ihtiyaçlarına göre farklılaşmış özel çözümlerin yanında
ürün çeşitlendirmesini sağlamayı, tüm müşteri temas noktalarında satış ve satış sonrası hizmet işlemlerinin entegre, kolay
ve hızlı olmasıyla mükemmel
müşteri deneyimi sunacak bir
gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de CLK Enerji
Perakende Satış şirketlerimiz ile 11 ilde 10 milyon müşteriye hizmet
veren, lider ve güçlü
markayız”
Sektörel bir sivil çatı kuruluşu olan Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu ile imzalanan işbirliği protokolünün,
müşterilere özel çözümler
sunma ve müşteriyi merkez
odağa alma yaklaşımının ilk
önemli adımlarından biri olması
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nedeniyle özel önem verdiklerini belirten CLK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü İbrahim
Gümüşlü. “Türkiye’de CLK Enerji
Perakende Satış şirketlerimiz ile
11 ilde 10 milyon müşteriye hizmet veren, lider ve güçlü markayız. Müşteriyi merkezde
konumlandıran bu güçlü
marka. liberalleşen pazarda ve
enerji konusunda tüm ihtiyaçları yöneten lider marka olmayı
sürdürecektir. Kolayca taklit edilebilir ve orta vadede müşteri
beklentilerini karşılamayacak
olan salt fiyat avantajı ile değil,
aynı zamanda müşteri hayatında yer alan, değer yaratan
fayda ve çözümlerle, farklı bir
kulvarda hizmetlerimizi sunmaya başlıyor olacağız” ifadelerini kullandı.
İmzalanan protokol kapsamında CLK Enerji Perakende
Satış şirketleri kapsamında yer
alan CLK Boğaziçi Elektrik,
CLK Uludağ Elektrik, CLK Akdeniz Elektrik, CLK Çamlıbel
Elektrik ve TMHGF ile çatısı altındaki üye dernekler ve firmalara ortak program kapsamında sunulacak hizmetlerin
iletişimini gerçekleştiriyor olacaklar.

Kolayca taklit edilebilir ve orta vadede
müşteri beklentilerini karşılamayacak olan
salt fiyat avantajı ile değil, aynı zamanda
müşteri hayatında yer alan, değer yaratan
fayda ve çözümlerle, farklı bir kulvarda
hizmetlerimizi sunacağız”
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Candostu Platformu, organ
bağışı ile ilgili bilgilendirme
toplantılarını sürdürüyor
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (TMHGF) SOSYAL SORUMLULUK
PROJESİ “CANDOSTU ORGAN BAĞIŞINA EVET PLATFORMU”, TOPLUMDA ORGAN BAĞIŞI
KONUSUNDA DOLAŞAN YANLIŞ BİLGİLERİ GİDERMEK VE FARKINDALIK YARATARAK KADAVRADAN ORGAN BAĞIŞI ORANLARINI ARTIRMAK AMACIYLA TOPLANTILARINI SÜRDÜRÜYOR. BU AMAÇLA SON OLARAK TÜYAP, ECE FERMUAR VE ÖZGÜR BASKI VE
NAKIŞ’TA TOPLANTILAR DÜZENLENDİ.
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TÜYAP

TÜYAP

TÜYAP

TÜYAP
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1

2 Aralık 2013 tarihinde Türkiye’nin fuarcılık devi TÜYAP’ın
Büyükçekmece’deki genel merkezinde 500’e yakın TÜYAP çalışanı ile buluşan Candostu Platformu ekibi, organ bağışı ve
organ nakli ile ilgili yanlış bilgileri düzeltmek, doğruları aktarmak amacıyla bir sunum gerçekleştirdi. TÜYAP Proje
Müdürü Gülbin Bozkurt’un moderatörlüğünü üstlendiği toplantının açılış konuşmasını
TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk
yaptı. Sosyal sorunluluk projesi
olarak organ bağışı konusunu
seçmelerinin nedenini anlatan
Öztürk, sektörlerinden çok uzak
görünün organ bağışı konusunda gönüllülük esasında
katkı sağlamayı amaçladıklarını,
birden fazla insanın olduğu işletme,, üniversitede, mahalle
gibi yerlerde bu bilgilendirme
toplantılarını yapmaya devam
edeceklerin kaydetti.

Prof. Dr. Mahmut Çarin:
“Kadavradan canlıya
organ naklini artırmak
için bağış bilincinin de
artırılması şart”
TMHGF Başkanı Öztürk’ün
ardından sunum yapan
TONKKD Yönetim Kurulu Üyesi
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ve Genel Sekreteri Prof. Dr.
Mahmut Çarin, organ nakli, organ bağışı ile halk arasında
sıkça karıştırılan beyin ölümü
ve bitkisel hayat arasındaki fark
konusunda bilgi verdi. Organ
bağışı açısından Batı ülkeleri ile
Türkiye’yi kıyaslayan Prof. Dr.
Çarin, ülkemizde canlıdan canlıya organ naklinin çok yüksek
olduğunu oysa kadavradan
canlıya organ naklinin tercih
edilmesi gerektiğini bunun için
de toplumda organ bağışı bilincinin artırılmasının şart olduğunu vurguladı.

Ece Fermuar

Ece Fermuar

Dr. Ali Demirel, sunumunda organ bekleyen
hastaların dramına yer
verdi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge Şube
Koordinasyon Başkanı Dr. Ali
Demirel ise, sunumunda sayıları
giderek artan yediden 70’e organ bekleyen hastaların dramına yer verdi. Organ bağışında bulunmayanların ileri
sürdüğü gerek dini, gerekse
sosyal nedenlere değinen Dr.
Demirel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili 1980’li yıllarda vermiş olduğu fetvayı aktardı ve Kur’an-ı Kerim’den
ayetlere yer verdi.

Ece Fermuar
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Toplantının ardından
TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk
ile TMHGF Yönetim Kurulu Üyesi
ve Candostu Platformu Başkan
Yardımcısı Ali Bozkan, TÜYAP
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Ünal’a firma olarak göstermiş
oldukları duyarlılıktan ötürü bir
teşekkür belgesi verdi.

Özgür Baskı ve Nakış

Özgür Baskı ve Nakış

Yeni yılın ilk Candostu
toplantısı Ece Fermuar’da
oldu
Yeni yılın ilk toplantısını İstanbul Firuzköy’de Ece Fermuar
fabrikasında gerçekleştiren
Candostu Platformu, firma çalışanları ile bir araya geldi.
TONKKD Yönetim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen
ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Organ Nakli Bölge Şube Koordinasyon Başkanı Dr. Ali Demirel’in sunum yaptığı toplantının
açılış konuşmasını TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk yaptı.

Prof. Dr. Aydın Türkmen:
“25 bine yakın hastanın
hayatlarını sürdürmek
için acil organa ihtiyacı
var”
Özgür Baskı ve Nakış

Özgür Baskı ve Nakış
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Başkan Öztürk’ün ardından
bir sunum gerçekleştiren Prof.
Dr. Aydın Türkmen, genelde organ yetmezliği ile böbrek yetmezliğine değinerek bu durumu doğuran hastalıklara
dikkat çekti. Ülkemizde 70 binin
üzerinde diyalize bağımlı böbrek hastası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Türkmen, bu sayının giderek arttığın 25 bine
yakın hastanın ise hayatlarını
sürdürmek için acil kalp, böbrek, karciğer, akciğer gibi hayati
organlara ihtiyacı olduğunu belirtti.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Organ Nakli Bölge Şube Koordinasyon Başkanı Dr. Ali Demirel
ise organ bekleyen ve organ
nakli yapmış insanların röportaj
ve görüntülerine yer verdiği su-

numda aslında herkesin organ
bağışçısı olmaktan daha fazla
bir organ yetmezliğine aday olduğunu istatistiklerle anlattı. Dr.
Demirel konuşmasının sonunda
bütün katılımcılara eve gittiklerinde olumlu ya da olumsuz organ bağışı ile ilgili düşüncelerini
paylaşmalarını istedi.
Soru ve cevap bölümüyle
son bulan toplantının sonunda
yine TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk ile TMHGF Yönetim Kurulu Üyesi ve Candostu Platformu Başkan Yardımcısı Ali
Bozkan, aynı zamanda TMHGF
Yönetim Kurulu Üyesi de olan
Ece Fermuar Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Sait Günteki’ye
bir teşekkür belgesi takdim etti.

Ocak ayında ikinci durak
Özgür Baskı ve Nakış
Ocak ayının son Candostu
randevusu Beylikdüzü Bakır ve
Pirinççiler Sanayi Sitesi’nde yerleşik Özgür Baskı ve Nakış fabrikası oldu. Candostu Komitesi
Başkan Yardımcısı Ali Bozkan’ın
girişimleriyle gerçekleşen toplantının açışılışını firma sahibi
Çağdaş Başa yaptı. Toplantının
amacını özetleyen Başa’nın ardından TMHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk de kısa bir konuşma
yaptı.

Doç. Dr. Tamer Sağıroğlu
ve Koordinatör Hüseyin
Yıldırımoğlu organ bağışı ve nakli ile ilgili
birer sunum gerçekleştirdi
TONKKD Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Tamer Sağıroğlu
ile Organ Nakli Koordinatörü
Hüseyin Yıldırımoğlu’nun sunumunun ardından soru ve cevap
bölümüne geçildi. Toplantının
sonunda Özgür Baskı ve Nakış
Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş
Başa’ya organ bağışı konusunda
göstermiş olduğu duyarlılıktan
ötürü “Candostu” belgesi verildi.
TMHGF ADRES
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TMHGF, Delta Elektrik ve
Elektronik ile işbirliği protokolü
imzaladı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF), UPS, REGÜLATÖR VE JENERATÖR
ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’NİN LİDER KURULUŞLARINDAN DELTA ELEKTRİK VE ELEKTONİK İLE BİR
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI. TMHGF BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK, BAŞLANGIÇTA DETAY
GİBİ GÖZÜKSE DE UPS, REGÜLATÖR VE JENERATÖR GİBİ CİHAZLARIN HAREKET HALİNDE İŞLETMELERİN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERİNDEN, “OLMAZSA OLMAZLARDAN” VE BÜTÜNÜN EN
ÖNEMLİ PARÇALARINDAN OLDUĞUNU VURGULADI.

T

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ile Delta Elektrik ve Elektonik Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırşan’ın imzaladığı işbirliği protokolü için düzenlenen
törene TMHGF Başkan Yardımcısı İsa Dal, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı
Mukadder Özden, Gaziantep
Nakış Sanayicileri Derneği Baş-
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kanı Mehmet Sait Türközden,
TMHGF Yönetim Kurulu Üyeleri
Bahri Özdinç, Onur Işık, Şaban
Öngören, Metin Çetinkaya,
TMHGF Fuar Komitesi Üyesi
Muharrem Erdoğan ile Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
Bölüm Başkanı Yardımcısı ve
Emel Akın Meslek Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Arzu Marmaralı da katıldı.

İmza töreninde konuşan
TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, sözlerine Federasyonu tanıtarak başladı. Gerçekleştirmiş
oldukları faaliyetlerden de bahseden Öztürk, “Öğrencisinden,
öğretim görevlisine, sanayiciden, şoförüne ve çaycısına kadar iletişim halinde olan bir yapımız var. Bu yapıyı bize hizmet
ve ürün veren, alt yapıda destek
olan çözüm ortaklarımızla daha
da güçlendirmek istiyoruz. Bu
işbirliğiyle birkaç tane Federasyon üyesine bile yardımcı olursak, işini kolaylaştırarak katkı
sağlama imkanımız olursa sivil
toplum örgütü olarak bu bizi
mutlu edecektir” diye konuştu.
Güvenilir partnerlerle çalışmanın ve satış sonrası hizmetin işbirliğinin en önemli noktası olduğuna dikkat çeken Hüseyin
Öztürk, teknik anlamda sanayici
olarak sıkıntılar yaşadıkların söyledi. Öztürk, başlangıçta detay
gibi gözükse de ups, regülatör
ve jenatör gibi cihazların hareket halinde işletmelerin en
önemli faktörlerinden, “olmazsa
olmazlardan” ve bütünün en
önemli parçalarından olduğunu vurguladı.
Delta Elektrik ve Elektonik
Yönetim Kurulu Başkanı NuretTMHGF ADRES
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tin Kırşan ise işbirliği olanağı
sağladığı için TMHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk’e teşekkür etti.

Temiz enerji ihtiyacı
üretilen hassas cihaz ve
aparatlara bağlı olarak
her geçen gün artıyor
Her geçen gün temiz enerji
ihtiyacının arttığını kaydeden
Kırşan, “Üretimde kullandığınız
tüm makine ve cihazları ya regülatör kullanarak temizliyorsunuzdur ya da ihtiyacınız vardır. Bu nedenle çok elzem bir
üründür. Her geçen gün üretilen makine ve aparatlar daha
hassas üretilmektedir. Bunlara
temiz enerji ihtiyacı da buna
paralel bir şekilde hızla arttı. Bu
nedenle size faydalı olabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük
voltaj regülatörü imalatçısı
Törende ayrıca Delta Elektrik ve Elektronik’in Kurumsal
Satış Müdürü Turan Karabulut
da bir tanıtım konuşması yaptı.
Firma hakkında bilgi veren Ka15 OCAK -15 MART 2014

rabulut, Delta’nın Türkiye’nin
en büyük voltaj regülatörü
imalatçısı olduğunu belirtti.
Küçük kullanıcılardan dev sanayi tesislerinin ihtiyaçlarına
kadar geniş ölçekte üretim yelpazesine sahip olduklarını söyleyen Karabulut, sadece Doğu
ve Güneydoğu Anadolu için
bölgesel çözümleri de olduğunu, referansları arasında bakanlıkların birçoğunun olduğunu ifade etti. Turan Karabulut, Delta’nın iç pazar hariç 52
ülkeye de ihracat yaptığına
dikkat çekti.
Delta, işbirliği protokolü
çerçevesinde federasyon üyesi
dernek ve onlara firmalara
ürünlerin satışlarında. anabayii
satış fiyatlarını uygulayacak.

Güvenilir partnerlerle çalışmak
ve satış sonrası
hizmet işbirliğinin en önemli
noktası”
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Denizli’nin tekstil ve giyimdeki
tecrübesinin kadim izleri
TEKSTİLİN KADİM BAŞKENTİ DENİZLİ, TARİHE TEKSTİL NAMINA BIRAKTIĞI BİRÇOK İZ GÜNÜMÜZE
ULAŞMAYI BAŞARMIŞTIR. BİNLERCE YIL ÖNCELERİNİN HİKAYELERİNİN YAZILDIĞI YAZITLARDA
OLSUN VE O TARİHLERDE YAPILAN DOKUMALARIN ÜRETİLDİĞİ TEZGAHLARA AİT BULGULAR
OLSUN, DENİZLİ’ NİN TEKSTİL VE GİYİMDEKİ TARİHİN DERİNLİKLERİNE UZANAN TECRÜBELERİNE
ŞAHİTLİK EDİYOR.

G

ünümüze geldiğimizde Denizli li
tekstilci, tarihte
hemşehrilerinin başardığı gibi,
adını ve işlerini tarihe yazacak
işler başarmakta ve adını, namını ve ürettiikleri ile dünyanın
dört bir köşesine kadar duyuracak başarıyı göstermektedir.
Marka ve Moda anlamında kişilerin zihninde beliren algılar ile
Denizli’de üretilen ürünler pek
örtüşmese de, dünyaya nam
salmış havlu ve bornozuyla Denizli, bu emtiaların "kralı" olduğunu sessizce tescil etmiştir.

"Moda" bir çok kişi için
ulaşılamaz veya uygulanması ve takibi zor bir
yaşam tarzı
Moda deyince aklımıza
podyumlar, öyle günlük yaşamda pek giyemeyeceğiniz kıyafetlerin, yine sokakta pek göremeyeceğiniz güzellikte ve yakışıklılıkta mankenler tarafından
sunulma şekli aklımıza gelir. Diğer yandan moda "pahalı" dır
ve herkes yakıştıramaz algısı hakimdir. Kısacası "Moda" bir çok
kişi için ulaşılamaz veya uygulanması ve takibi zor bir yaşam
tarzıdır.
Marka taşımak ise bir statü
sembolü ve ayrıcalıktır. Moda
nın aksine, daha klasiktir ve
markaya bağlı olarak ta "zamansız" dır. Marka ürüne güven

42

dıkları ilhamı ortaya koydukları
"eserleri" ile marka yı beslerler.
Bu da Marka nın aslında tasarım
tüketen bir obur olduğunu bize
gösteriyor.
Burada saydıklarımız unsurların en temeli Tasarımcı dır.
Eğer bir ilde yukarıda sağlanan
koşullar ve tasarımcı altyapısı
yoksa evrensel anlamda bizim
algıladığımız Marka ve Moda ya
öncülük etmek ve "bu işte bende varım" diyebilmek pek
mümkün değil.

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

duymaktır ve ürün için talep
edilen bedeli sunduğu bu güvene ve konfora oranla belirler.

Kimi markalar moda
ya öncülük ederler, kimileri ise sadece "takip"
ederler...
Moda ve Marka nın bir arada olduğu durumlarla daha sık
karşılaşırız. Kimi markalar moda
ya öncülük ederler, kimileri ise
sadece "takip" ederler, kimileri
ise "zamansız" tarzları ile kendi
yollarında, izlerini takip eden
sadık "kitleleri" ile destansı pos-

Denizli’nin değerlerinin
farkına varıp, onları şekillendirebilecek bir altyapıya ihtiyacı var

türlerini, vakur yürüyüşleri ile
sürdürürler.
Moda ve Marka nın birbirleri ile olan ilişkilerini "Aşk" a dönüştüren "yaratıcıları" ve bu aşkı
yaşatan sadık kitleleri oluşturabilmek için önemli bir altyapı
gerekmektedir. Bulunduğu bölgede yazılan şehir hikayeleri ne
kadar yoğun ve karmaşıksa,
marka ve moda yı oluşturan unsurlar o derecede evrensel niteliğe kavuşur. Her ikiside ilham
alacakları etkilere, "travmalara"
ihtiyaç duyarlar. Bu hikayeleri
"giyilebilir" yapan "eller", bu al-

Her dönemde "giysi" ve ya
"aksesuar" anlamında tarihe iz
bırakmış bu topraklar, ilham aldığı değerlerin ve kaynakların
bolluğunu ve bereketine işaret
etmekte. Denizli bu nedenle
öncelikle bu değerlerinin farkına varıp, aynı zamanda bu değerleri şekillendirebilecek bir
altyapıya ihtiyacı vardır.
Markalaşmada olduğu gibi
Modalaşma uzun ve "şiirsi" bir
serüvendir. Arkasında bıraktığı
izler hüzün ve neşe gibi duyguları yaşatır. Denizli, bu kadim hikayeyi yazmaya devam ediyor,
ancak serüvenin heyecanlı kısmını yazmaya başlaması için biraz daha sabırlı ve sebatkar olmamız gerekecek.
TMHGF ADRES
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TMHGF, kadim kentlerimizde
etkinliklerini sürdürüyor
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF), KADİM KENTLERİMİZİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEK. GEÇTİĞİMİZ YIL DENİZLİ,
ADIYAMAN, ŞANLIURFA’DA ETKİNLİKLER DÜZENLEYEN TMHGF, MART’TA GAZİANTEP VE MAYIS
AYINDA ORDU’DA YAPACAĞI DEFİLELERİN ARDINDAN HAZİRAN’DA KARS’TA DA BİR DİZİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRMEK AMACIYLA KARS VALİLİĞİ İLE İYİ NİYET PROTOKOLÜ İMZALADI.

1

8. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
kapsamında Tüyap Fuar alanında
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği “Anadolu’da Turizme Medya Nasıl
Bakıyor?” başlıklı bir panel düzenlendi.
Panel aynı zamanda TMHGF için önemli bir
imza törenine de ev sahipliği yaptı.
Kars Valisi Eyüp Tepe

Denizli, Nemrut Dağı, Harran,
Gaziantep ve Ordu’dan sonra sıra
Kars’ta
TMHGF, bir yıl önce başlattığı Anodolu’nun kadim kentlerini ve tarihini ortaya çıkarman, kamuoyunun dikkatini bu
illerimize ve bölgelerimize çeken etkinliklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Denizli’de 6
Mart Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü’nü
kutlayan TMHGF ardında Eylül ayında Adıyaman’da Nemrut Dağı’nın zirvesinde
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“Güneş Nemrut’tan Doğar” ve Kasım ayında
Şanlıurfa Harran’da “Başlangıcın Sırrı Şanlıurfa Göbeklitepe” defilelerini organize etmişti. Söz konusu etkinliklerin başarısının
ardından benzerleriyle ilgili çalışmalara başlayan TMHGF, 20 Mart’ta Gaziantep’te
PENTEX Fuarı’nda ve 11 Mayıs’ta Anneler
Günü’nde Ordu’da yine çözüm ortağı İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü ile işbirliğiyle bir defile yapmaya hazırlanıyor.
Mayıs’ta Ordu’nun ardından Federasyonun
Haziran ayındaki durağı Kars olacak. 22 medeniyete ev sahipliği yapan, 15 bin yıllık insanlık tarihine sahip bu kadim kentimizde,
Kars Valiliği ile işbirliğiyle bir dizi etkinlik
gerçekleştirilecek. Söz konusu proje ile ilgili
Kars Valisi Eyüp Tepe ve TMHGF Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk bir iyi niyet
protokolü imzaladı.

TMHGF ADRES
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ENERJİ FATURALARI YÜZDE 30 AZALACAK

Bakanlıktan sanayiciye enerji
verimliliği için yatırım teşviği
BAKANLIK, ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRAN PROJELERE YATIRIMI YAPAN SANAYİCİLERİ, YATIRIMIN
YAPILDIĞI BÖLGEYE BAKILMAKSIZIN 5. BÖLGEYE YAPILAN YATIRIMLARDAN FAYDALANDIRACAK.
BÖYLECE KAMU, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ON YILDA
ÜLKE EKONOMİSİNE 65 MİLYAR TL DEĞERİNDE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI VE İŞLETMELERİN
FATURALARININ YÜZDE 30 AZALTILMASI HEDEFLİYOR.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji
Verimliliği Derneği
tarafından yürütülen ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu (OSBÜK) tarafından
desteklenen Enerji Verimli
Sanayi Projesi, 25 Ocak 2014
Cumartesi günü Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın
katılımıyla Konya’da yapılan
toplantıyla start aldı.
«Güçlü Sanayi Verimli
Enerji» sloganıyla yola çıkılan
proje, sanayi kuruluşlarında
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belirlenen 13 enerji verimlilik
artırıcı proje alanıyla on yılda 65
milyar TL değerinde enerji
tasarrufu yaratmayı hedefliyor.
Bu tasarruf; 16.000 okul, 3.200
tam teşekküllü hastane, 10
Boğaz Köprüsü, 10 havalimanı,
7 Atatürk Barajı ve 6 ünite nükleer santralin her biri için
gereken kaynak anlamına geliyor.
Toplantıda Bakanlığın,
sanayicilerin enerji verimliliği
yatırımlarını kolaylaştırmak
amacıyla aldığı bu önemli

kararlar sanayicilerin katılımıyla
gerçekleştirilen toplantıda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız tarafından
açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız:
“Son 10 yılda elektrik ve
doğalgazda Çin’den
sonra en fazla talep
artış hızına sahip
ülkeyiz”
Sözlerine, ülkemizde enerji
arz ve talebi büyük bir hızla

arttığını ve dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve
doğalgazda Çin’den sonra en
fazla talep artış hızına sahip
ülke olduğumuzu ifade ederek
başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “2002
yılında 129 milyar kWh olan
elektrik enerjisi tüketimimiz,
2013 yılında 245 milyar kWh'a
yükselmiş durumda. Yapılan
projeksiyonlar bu eğilimin orta
ve uzun vadede de devam edeceğini gösteriyor.” dedi.
Enerji ihtiyacının dünya var
oldukça artarak devam edeceğini belirten Taner Yıldız,
“Ancak, enerji kaynakları sonsuz
ve sınırsız değil. Bu nedenle,
enerji üretimi ile tüketimi arasında sürdürülebilir bir denge
kurmak zorundayız. Nitekim
tüm dünyada artan enerji ihtiyacını karşılamak için küresel
enerji yatırımları da artıyor.
Küresel ölçekte enerji sektörüne
2013 ile 2035 yılları arasında
42,2 trilyon dolar yatırım yapılacağının öngörülüyor.” dedi.
“Ülkemizde ve dünyada
enerji sektörüne yapılan yatırımlar göz önüne alındığında
enerjiyi verimli kullanmamızın
ne kadar önemli olduğu açıkça
görülmektedir.” diyen Yıldız,
dünyada 2035 yılına kadar
enerjinin verimli kullanılması ile
TMHGF ADRES
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konutlarda, sanayide ve ulaştırmada toplam 7.3 Milyar TEP
enerji tasarrufu sağlanacağının
tahmin edildiğini belirtti.
Enerji verimliliğinin sağlayacağı kazanımların
sürdürülebilirlik açısından son
derece önemli olduğuna değinen Yıldız, Bakanlık olarak; ilgili
Bakanlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Finans
Kuruluşları ve Özel sektör iş
birliği içerisinde her alanda ve
her sektörde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik
kapsamlı çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

Hedef: 10 yılda 65 milyar TL tasarruf
Yıldız, yıllardır sürdürülen
ve son yıllarda ivme kazandırılan Enerji Verimliliği çalışmalarının sonuçlarını da almaya başladıklarını, 2013 yılında büyüyen ekonomimizin ve gelişen
sanayiyle birlikte artan üretimimize rağmen enerji tüketimindeki artışın, üretimdeki artıştan
daha az olduğunu söyledi.
Yıldız; konutlarda, sanayide,
ulaştırmada, tarımda ve daha
birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjiyi en etkin şekilde
kullanmayı ve Türkiye için
önemli kazanımlar sağlamayı
hedeflediklerini belirterek
“Bugün başlattığımız proje kapsamında da hedefimiz;
sanayicilerimizin enerji faturasını en az % 30 azaltmak ve
parasal olarak 10 yılda 65 milyar
TL tasarruf etmek” dedi.
Enerji verimliliğinin; kömür,
petrol, doğalgaz, nükleer enerji
ve yenilenebilir enerjiden sonra
“6. Yakıt” olarak enerji kaynakları arasındaki yerini aldığını
söyleyen Bakan Yıldız, enerji
kaynakları sınırlı olan bir coğrafyada bulunduğumuzu, bu
nedenle enerji kaynaklarının bu
bilinçle kullanılmasına dikkat
çekti.
15 OCAK -15 MART 2014

Bakan Taner Yıldız, Konya’da
gerçekleştirilen Enerji Verimli
Sanayi Projesi lansmanında
yaptığı konuşmada tüm sanayicilere ve kamuoyuna yeni bir
uygulamanın da müjdesini
verdi.
Yıldız, “Sanayi sektöründe
yapılacak olan enerji verimliliğini artırıcı projeler, yatırımın
yapılacağı bölgeye bakılmaksızın, 5. bölgede yapılacak olan
yatırımlara sağlanan teşviklerden faydalandırılacaktır.
Bakanlığımız ile Ekonomi
Bakanlığı tarafından çıkarılacak
tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlemler
yürütülecektir.” dedi.

Enerji Verimliliği
Derneği Başkanı
İbrahim Çağlar:
“10 yılda 16.000 okul”
Sanayide enerji verimliliği
için kamu, sivil toplum ve özel
sektörü bir araya getiren Enerji
Verimli Sanayi Projesi’nin ekonomiye katkısını ve OSB’lerde
yapılacak çalışmaları değerlendiren Enerji Verimliliği Derneği
Başkanı İbrahim Çağlar, sanayi
kuruluşlarında Enerjide Verim
Artırıcı Proje (EVAP) uygulaması

yapılabilecek 13 alandaki iyileştirmelerle 10 yılda 65 milyar TL
kazanç sağlanmasını hedeflendiğine dikkat çekti. Çağlar, “Bu,
10 yılda 16.000 okul demek.”
dedi.

genelinde yürütülen Enerji
Hanım Projesi kapsamında ev
hanımlarına ve geçtiğimiz hafta
başlayan Enerji Çocuk Projesi ile
de genç nesillere taşıdıklarını
aktardı.

“1.000 Dolarlık milli
hasılayı üretebilmek
için gelişmiş ülkelere
göre daha fazla enerji
harcıyoruz”

“İşletmelerin enerji
faturaları yüzde 30 azalacak”

İbrahim Çağlar, yaptığı
konuşmada 2020’de dünyanın
en büyük 10 ekonomisinden
biri olmaya hazırlanan ülkemizin, daha az enerji ile daha çok
ekonomik fayda elde etmesi
gerektiğini vurgulayarak “Kişi
başına daha az enerji tükettiğimiz halde, 1.000 Dolarlık milli
hasılayı üretebilmek için gelişmiş ülkelere göre daha fazla
enerji harcıyoruz.” dedi. Çağlar,
Enerji Verimliliği Derneği olarak
enerjiyi her noktada verimli ve
etkin kullanmak ve katma
değeri yüksek mal ve hizmet
üretimini artırmak gerekliliğiyle
faaliyetler gösterdiklerini
belirtti.
Çağlar ayrıca, enerji verimliliğini 2013’te Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile ülke

Enerji Verimli Sanayi Projesi
kapsamında verimlilik artışı
sağlanabilecek 13 alanın tespit
edildiğini belirten Çağlar, işletmelerin enerji faturalarını yüzde
30 azaltacak somut örnekler de
verdi. Bu kapsamda buhar sistemlerinde yalıtımlı borulardaki
kayıplar, yalıtımsız borulara
göre %80-85 oranında daha az
oluyor ve fırın sistemlerinde atık
ısının geri kazanılmasıyla yüzde
45’e varan enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

“Tasarruf edilebileceğimiz enerji, yenilenebilir
enerji kaynaklarımızdan
üretebileceğimiz enerjiden daha fazla”
Ülkemizdeki enerji açığına
dikkat çeken Çağlar, “2012 yılı
birincil enerji tüketimimiz 120
milyon Ton Petrol Eşdeğerine
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(TEP) ulaşmıştır. 2012 yılı itibarıyla %72’si yurt dışından gelen
toplam birincil enerjimizin
%27’si sanayide, %26’sı konut
ve hizmetlerde ve %14’ü ulaşımda harcanmıştır.” dedi.
Çağlar; sanayide, binalarda ve
ulaşımda enerji verimliliğinin
iyileştirilmesiyle elde edilecek
tasarrufun enerji değeri, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan
üretebileceğimiz enerjiden
daha fazla olduğunu da vurguladı.

Tasarrufla kazandığımızla neler yapabiliriz
10 yılda 65 milyar TL olarak
saptanan enerji tasarrufu,
• 16.000 okul
• 3.200 tam teşekküllü hastane
• 7 Atatürk Barajı
• 10 Havalimanı
• 10 Boğaz Köprüsü
• 6 ünite nükleer santral
yapılabilmesi anlamına geliyor.
Enerji Verimliliği Derneği
Başkanı İbrahim Çağlar: “Konya
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
verimlilik artırıcı projelerin
uygulama oranları incelendiğinde yüzde 40’lara varan enerji
tasarrufu sağlanmıştır”
İşletmelerde enerjinin
verimli kullanılması için yapılan
çalışmalar ve bu çalışmalar ile
ne kadar tasarruf elde edildiğinin tespit edilmesi amacıyla
Konya Organize Sanayi
Bölgesi’nde 120 işletmede
Anket çalışması yapıldığını
belirten Çağlar, verimlilik artırıcı
projelerin uygulama oranları
incelendiğinde bazı projelerin
önemli oranda uygulandığını
gördüklerini belirtti.
Çağlar, “Verimlilik artırıcı
projelerin sadece bir kısmının
uygulanması sonucunda bile
işletmelerimizin;�- % 55’inin
enerji faturalarını % 10,�- %
11’inin enerji faturalarını %
20,�- % 8’inin enerji faturalarını
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% 30,�- % 3’ünün enerji faturalarını % 40 ve�- % 1’inin enerji
faturalarını % 50�oranında
azalttığını tespit ettik.” dedi.
Çağlar, “Bu sonuçların Enerji
Verimliliğinin ne kadar önemli
olduğunu ve Verimlilik Artıcı
Projelerden işletmelere uygun
olanların tamamının uygulanması durumunda ne kadar
büyük tasarruf edeceğimizi
göstermektedir.” dedi.

Konya Sanayi Odası
Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Memiş
Kütükçü: “Sadece Konya
OSB’de enerjiye harcanan bütçe 2013 yılında
125 milyon lira”
Konya Sanayi Odası Başkanı
ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi
Memiş Kütükçü, ise enerjide
verimliliğin önemine dikkat
çekerek, tasarruf edilen enerjinin üretilen enerji olduğunu
söyledi. Konya Organize Sanayi
Bölgesindeki sanayicilerin 2013
yılında elektrik ve doğalgaza
125 milyon lira ödediğinin altını
çizen Kütükçü, “Şimdi verimlilik
esaslarına göre, bu rakamın
sadece yüzde 10’u kadarını geri

kazanabilirsek her yıl 12.5 milyon lira sanayicimizin cebinde
kalacak.” şeklinde konuştu.

Enerji tasarrufu,
OSB’lerde verilecek eğitimler sanayicilere aktarılacak
Enerji Verimliliği Derneği
tarafından sanayicilerin en etkin
verimlilik artışı sağlayabileceği
13 alanın belirlendiği proje kapsamında işletmelerin enerji
tasarrufu açısından enerji
verimliliğine odaklanmaları,
işletmelerine uygun projeleri
hayata geçirmeleri hedefleniyor. Ülke genelindeki tüm
Organize Sanayi Bölgelerinde
uygulamaya konulacak projede,
Enerji Yönetim Merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle
ortaklaşa çalışılarak OSB’deki
enerji tüketimiyle ilgili ön
raporlar hazırlanacak.
Bu raporlar paralelinde,
sanayi kuruluşlarına 13 verimlilik artırıcı proje uygulama
alanıyla ilgili eğitimler verilecek
ve bünyelerinde yapma kararı
aldığı değişiklikler saptanacak.
Kurulan Enerji Yönetim Merkezleri, sanayi kuruluşlarının

gelişimlerini düzenli raporlarla
takip edecek ve bölgesel toplantılarla aktarılacak. 25 Ocak
2014’te Konya’da başlayan
proje; Kocaeli, İzmir, Şanlıurfa,
Van, Samsun ve Antalya Organize Sanayi Bölgelerinin ev
sahipliğinde yapılacak toplantılarla devam edecek.

Sanayi kuruluşlarında
Enerjide Verim Artırıcı
Proje (EVAP) uygulaması
alanları ise şöyle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fırın sistemleri
Kazan sistemleri
Buhar sistemleri
Kurutma sistemleri
Soğutma sistemleri
Isıtma, havalandırma ve
iklimlendirme
Soğutma kulesi sistemleri
Fan sistemleri
Basınçlı hava sistemleri
Pompa sistemleri
Elektrik sistemleri
Motor sistemleri
Aydınlatma sistemleri

(Enerji Verimliliği Derneği)
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Mimar Kemalettin
Moda Merkezi Derneği
DEĞERLİ DOSTLAR;
MİMAR KEMALETTİN MODA MERKEZİ DERNEĞİ OLARAK KASIM 2012 DE MODA VE HAZIR
GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) AİLESİNE KATILMIŞ OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ.

A

dres Dergimizin
2014 yılı ilk
sayısında sizlere
Derneğimiz ve bölgemiz
hakkında bilgiler aktarmadan
önce hepinize, sağlık ,huzur, bol
kazanç ve tüm dünyaya barış,
esenlikler diliyorum.Bu
dileklerimi aktarmak ve
Derneğimizi sizlere tanıtmak
fırsatı veren Adres Dergimize
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emeği geçenlere ise gönülden
teşekkür ediyorum.

Aristo’nun İskender’e
“Görmezsen eksik kalırsın” dediği İzmir
Birçoğunuzu bildiği gibi;
Homeros’un ‘Gök kubbenin altında en güzel şehir’ olarak tanımladığı¸ Aristo’nun ise Büyük
İskender’e “Görmezsen eksik ka-

lırsın” dediği İzmir 13 Eylül 1922
günü Basmahane'de başlayan
ve dört gün süren yangında geniş ölçüde tahrip olmuştur.

Adını, Osmanlı döneminden Mimar Kemalettin’den alıyor
Derneğimizin faaliyet bölgesi olan Mimar Kemalettin
Caddesi ise adını Osmanlı dö-

neminde ilk Mimar ve Mühendis Cemiyeti’nin kurucularından
olan Mimar Kemalettin’den almaktadır. Cadde, 1922’den günümüze kadar gerçekleşmiş
mimarlık eserlerinin bir açık
hava sergisi özelliğini taşımaktadır ve yukarıda bahsedilen
yangın alanları üzerinde 1925
yılında Rene ve Raymond Danger'in hazırlamış olduğu plana
TMHGF ADRES
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göre gerçekleştirilen ilk caddelerden biridir.

1800’lü yıllarda İzmir’in
merkezinde bağımsız bir
ticaret merkezi olarak
şekillenmiş
Diğer taraftan, Osmanlı döneminde ticaret ağının bir parçası olan Mimar Kemalettin
Caddesi ve çevresi 1800’lü yılların sonunda yeni limanın yapılmasıyla İzmir’in merkezinde
bağımsız bir ticaret bölgesi olarak şekillenmiştir. Tarihten
gelen bu özelliklerini günümüze taşıyarak Mimar Kemalettin Caddesi bugün, tarihin,
kültürün, ticaretin iç içe geçtiği
bir bölge haline gelmiştir.
Büyükşehir Belediyemizin
destekleriyle Konak Belediyemizce 2001 yılında cadde ve sokaklarda düzenlemeler
yapılmış, ilerleyen yıllarda da
belediyelerimizin iyileştirme çalışmaları devam etmiştir.

kurullarımız gibi, sektörümüzün
yanı sıra kentimizin de tarihi,
kültürel değerlerine sahip çıkmak hedefiyle göreve geldik.
Derneğimiz, sektörün böylesine tarihi değeri olan bir bölgede konumlandığı nadir sivil
toplum kuruluşlarından biridir.
Bu durumu avantaj olarak değerlendiren Mimar Kemalettin
Moda Merkezi Derneği ve üyelerimiz hakkında bazı önemli
bilgiler:
• Mimar Kemalettin Moda Merkezi İzmir’in kent merkezinde
Fevzi Paşa ve Gazi Bulvarı arasında kalan alanda kurulu bir
çarşıdır.

• Bölgede 1.100 civarında firma
faaliyet göstermektedir.
• Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nde istihdam edilen eleman sayısı 20 binin
üzerindedir.
• Bölgemiz tekstil, hazır giyim
sektöründe ülkenin en eski ve
büyük tedarikçilerindendir.
• Son yıllarda ihracatta da başarıyı yakalayan Mimar Kemalettin Moda Merkezi’ndeki
firmalar klasik ihracat pazarlarımız Almanya-İngiltereİtalya’dan, Ortadoğu
ülkelerine, Rusya ve çevresinden Mozambik’e 100’ün üzerinde ülkeye ihracat
yapmaktadır.
• Derneğimiz 2012 yılında Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’muzun üyesi
olmuştur.
• Ülkemizin en etkin kurumlarından İzmir Ticaret Odası’nın
2013 yılı seçimlerinde sektörümüzle ilgili dört meslek
grubundan, 24 Meslek Komitesi üyesinin 13’ü Derneğimiz
mensubudur.
• Bu üyelerimizden sekizi ilgili
meslek komitelerinden meclis

•

•

•

•

•

üyeliğine seçilen 12 meclis
üyesinin içinde yer almaktadır. Bir üyemiz Yönetim Kurulunda görev almıştır.
Yine sektörümüzün önemli
sivil toplum kuruluşlarından
Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu’nda üç
üyemiz bulunmaktadır.
Ege Hazır Giyim Konfeksiyon
İhracatçı Birlikleri aktif üyelerinin 100 civarında üyesi Mimar
Kemalettin Bölgesi’ndendir.
İZFAŞ Yönetim Kurulunda
İzmir Ticaret Odası kanalıyla
bir üyemiz bulunmaktadır.
Bu yıl 8. si gerçekleştirilen IF
Wedding Fashion İzmir katılımcılarının önemli çoğunluğu Mimar Kemalettin Moda
Merkezi Derneği üyesidir.
Kuruluş yılı 1980 ve öncesinde olan yaklaşık 50 firma, (Bu
firmaların içinde 1941-1942
yıllarından beri faaliyetlerini
sürdüren firmalar bulunmaktadır.) Kuruluş yılı 1981-2000
arasında yaklaşık 200, kuruluş
yılı 2001 ve sonrasında yaklaşık 190 firma bulunmaktadır.
Bu veriler bölgemizde faaliyet
gösteren firmaların köklü ku-

Ürün Grubu Dağılımı

MK-Moda 2002 yılında
kuruldu
Moda merkezi olarak planlanan bölgemizdeki firmaları bir
çatı altında toplamak, sektörümüzü ve bölgemizi geliştirerek
geleceğe taşımak üzere 2002 yılında Mimar Kemalettin Moda
Merkezi Derneği’miz faaliyete
geçmiştir.
6. Dönem Yönetim Kurulu
olarak, bizden önceki yönetim
15 OCAK -15 MART 2014

İzmir Ticaret Odası’nın kayıtlarına göre hazırlanan üye kataloğundaki verilere göre Mimar Kemalettin Bölgesi’nde faaliyet gösteren sektörler: Gelinlik, abiye, nişanlık, bayan giyim, damatlık,
erkek giyim, çocuk giyim, sünnet giyim, spor giyim, iç giyim, kumaş-aksesuar ve diğer (İş kıyafetleri, ev tekstili, brode vb.) ürün gruplarının dağılımı.
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ruluşlar olduğunu göstermektedir.
• İşveren açısından da, Mimar
Kemalettin Moda Merkezi’nde
kadın işveren sayısının sektörün yoğun olduğu diğer bölgelere göre daha fazla olduğu
saptanmıştır.
• Sektörün genelinde kadın istihdamı yoğun olmakla birlikte Mimar Kemalettin Moda

Merkezi’nde gelinlik abiye nişanlık üretiminde pul boncuk
işi nedeniyle özellikle kadın istihdamı daha fazladır.
• Derneğimizin yaptırdığı Mimar Kemalettin Kız Teknik ve
Meslek Lisesi Gaziemir’de
2008 yılında faaliyete geçerek,
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alınmıştır. İkinci
yılında Büro Yönetimi, Giyim

Üretim Teknolojisi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Hasta
ve Yaşlı Hizmetleri Alanlarında
mesleki eğitim verilmeye başlanmıştır.
2014 YILINDA: Sektörümüzün genel sorunları yanı sıra,
bölgemizin alt yapı, tanıtım vb.
sorunlarının farkında olup
ancak sorunlara değil çözümlere odaklı çalışmalar yapmağa
kararlıyız. Bu çerçevede, amaçlarımızı gerçekleştirmek ve bölgemizi ticari olduğu kadar
kültürel olarak ta ulusal ve hatta
uluslar arası platformda hakkettiği düzeye getirecek çalışmalar
gerçekleştireceğiz.
Bu hedefimiz doğrultusunda pazarlama tekniklerinden
özellikle fuarlardan yararlanacağız, yerel yönetimler, kardeş kurum-kuruluşlar ve özellikle şehrimizdeki üniversiteler ve diğer
öğrenim kurumlarıyla daha sıkı
işbirliğine gireceğiz, ticari işbir-

liklerini geliştirecek farklı enstrümanlarla bölgemizi daima
canlı ve gündemde tutacağız.
Sadece sektörümüze değil şehrimize katkı sağlayacak projeler
gerçekleştirme yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz.
2014 yılı temennilerimizden
birisi de siz değerli dostlarımızı,
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ailemizi İzmir’de ve
bölgemizde daha çok ağırlamak, sektörümüze-ülkemize yararlı çalışmaları sizlerle birlikte
gerçekleştirmektir. Sektörümüzün her kademedeki tüm mensuplarına bir kez daha iyi yıllar
diler saygılar sunarım.
Ömer Altınpınar
Mimar Kemalettin
Moda Merkezi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaynakça: İzmir B. Şehir Belediyesi web sitesi İzmir
tarihi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü web sitesi

MİMAR KEMALLETİN MODA MERKEZİ DERNEĞİ
6. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Projelerimizi birlikte hayata geçireceğimiz 6. Dönem Yönetim Kurulumuz: Ömer Altınpınar (Başkan), Hasan Koca (Bşk.Yrd.),
Murat Tuncer, Behçet Yılmaz, Gürcan Keskiner, Bedri Çıtır, İlkay Kurdaş ve Genel Sekreter Ayfer Akgönenç
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İF Wedding: Gelinliğin
“başkentinde” büyük buluşma
ALANINDA AVRUPA’NIN EN İDDİALI FUARLARI ASINDA YER ALAN IF WEDDING FASHION
İZMİR –GELİNLİK, DAMATLIK VE ABİYE GİYİM FUARI, 8. KEZ KAPILARINI DÜNYAYA AÇTI.
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) VE ÜYESİ EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ’NİN (EGSD) DESTEKLERİYLE ORGANİZE EDİLEN FUAR, 22-25 OCAK TARİHLERİ
ARASINDA İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

D

ünyadan ve Türkiye’den sektör temsilcilerini buluşturan IF WEDDING FASHION İZMİR – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 8. kez kapılarını
açtı. Bu yıl bir ilkin altına da
imza atarak Uluslararası Fuarlar
Birliği’de (UFI) üye fuar olarak
açılan ve 21’i yabancı olmak
üzere 171 firmanın yer aldığı
fuarın açılış töreninde konuşan
İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
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kanı Aziz Kocaoğlu, ilkini 2007
yılında düzenledikleri Gelinlik,
Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, 4 bin metrekare alanda 74 katılımcı ile başladıkları organizasyonda 25 bin
metrekare alan ve 171 katılımcıya ulaştıklarını söyledi.
Fuarın İzmir’deki gelinlik
sektörüne hareketlilik getirdiğine dikkat çeken Başkan Aziz
Kocaoğlu, “Bir numaralı fuarı-

mız Marble’ın ihracat rakamlarını görüyoruz ve gururlanıyoruz. Gelinlik fuarının ayrı bir
özelliği var. Gelinlikler her tarafı çiçek tarlasına çeviriyor. İzmir’de gelinlik fuarı başlamadan önce en fazla 10 tane gelinlik vitrini vardı. Bugün sayısını bilmiyoruz” diye konuştu.
Dünyada iz bırakmak için
çalışıyoruz
Kentin gelinlik merkezi ol-

ması ve ileriye gitmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Kocaoğlu, “Gelecek yıl düzenleyeceğimiz fuarı, 5 misli daha büyük olan Gaziemir’deki Yeni
Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Bu fuarın hemen akabinde, dünyada iz bırakacak bir
fuar gerçekleştirmek için çalışmalara başlayacağız. Dünyanın
en önemli gelinlik, damatlı ve
abiye fuarını 2015 yılında yeni
fuar alanımızda gerçekleştireTMHGF ADRES
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ceğiz. İzmir’i sadece ülkemizin
değil dünyanın bir gelinlik abiye ve damatlık merkezi haline
getireceğiz. Yılda 2-3 sene içinde yılda 100 fuar yapmayı hedefliyoruz. İzmir’in kalkınmasında fuar ve kongrenin ne kadar önemli olduğunu, ulu önderimizin bize verdiği fuarcılık
sektöründeki büyüme direktifini yerine getirme ve daha ileriye taşımak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Kentimizi ve
bölgemizi birlikte kalkındırma
oradan da ülkemizi kalkındırmaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

TMHGF Yön. Krl. Başkanı
Hüseyin Öztürk:
“İzmir’in gelinliğin
başkenti olmasını istiyoruz”
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk de ülkenin ekonomik ve siyasal başkentinin olduğunu, “gelinlik” denildiğinde
de İzmir’in “başkent” olarak
anılması için çalıştıklarının altını çizdi.

“Fuarı dünyanın sayılı
moda etkinliğinden biri
haline dönüştürme konusunda da iddialıyız”

ğerlendirmesinden sonra birinciliğe Firdevs Tülin Gülhan,
ikinciliğe İbrahim Çakmak,
üçüncülüğe Ayşe Özyurt, mansiyon ödülünü de Taner Tabaklı
layık görüldü. Birinci olan Gülhan ödülü Başkan Aziz Kocaoğlu’nun elinden aldı.

İlke imza attı
Bu yıl bir ilkin altına da
imza atarak Uluslararası Fuarlar
Birliği’ne (UFI) üye fuar olarak
açılan IF WEDDING FASHION
İZMİR – 8’inci Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı; İzmir
Fuarcılık Hizmetleri ve Kültür
Sanat İşleri Ticaret A.Ş. (İZFAŞ)
tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) ve Ege Giyim
Sanayicileri Derneği’nin (EGSD)
destekleriyle organize ediliyor.
22-25 Ocak 2014 tarihleri arasında açık kalacak fuar, İzmir
Kültürpark Fuar Alanı’nda 3
gün boyunca ziyaretçilerini
ağırlayacak. 150’si yerli olmak
üzere toplamda 171 firmanın
katıldığı fuar organizasyonu
“profesyonel ziyaretçilere açık
olacak. Fuar süresince düzenlenen defilelerde ünlü mankenler podyuma çıkacak.

İzmir’in kongreler ve fuarlar kenti olarak iddiasını ortaya
koyan modern bir şehir olduğunu ifade eden Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukadder Özden ise mevcut fuarı
dinamik tutarak dünyanın sayılı moda etkinliğinden biri haline dönüştürme konusunda da
iddialı olduklarını söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından “Beyaz Perde” temalı 5.
Gelinlik tasarım yarışması düzenlendi. 350 katılımcının arasından finale kalan 15 tasarımın sergilendiği mini defilede
izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Jüri üyelerinin de15 OCAK -15 MART 2014
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5. Gelinlik Tasarım Yarışması’nın
kazananları belli oldu
8. GELİNLİK, DAMATLIK VE ABİYE GİYİM FUARI KAPSAMINDGA DÜZENLENEN “BEYAZ PERDE”
TEMALI GELİNLİK TASARIM YARIŞMASI 5’İNCİ KEZ DÜZENLENDİ. YARIŞMADA FİNALE KALAN
15 TASARIM, GELİNLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLDÜKTEN SONRA AÇILIŞ GÜNÜ JÜRİ, PROTOKOL VE SEYİRCİLERİN KARŞISINA ÇIKTI VE BU YIL BİRİNCİLİĞİ FİRDEVS TÜLİN GÜLHAN ALDI.

8

. Gelinlik, Damatlık ve Abiye
Giyim Fuarı’nın 22 Ocak 2014
tarihinde yapılan açılış töreninin
ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da beşincisi gerçekleştirilen Gelinlik Tasarım Yarışması ile başladı. Konuşmalarının
ardından “Beyaz Perde” temalı 5. Gelinlik
tasarım yarışması finalistlerinin tasarımları
tek tek sahne aldı. 350 katılımcının arasından finale kalan 15 tasarımın sergilendiği
mini defilede izleyenler tarafından büyük
beğeni topladı.

Birinci ödülünü Başkan Aziz
Kocaoğlu’dan aldı
Jüri üyelerinin değerlendirmesinden
sonra birinciliğe Firdevs Tülin Gülhan, ikinciliğe İbrahim Çakmak, üçüncülüğe Ayşe
Özyurt, mansiyon ödülünü de Taner Ta-
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baklı layık görüldü. Birinci olan Gülhan
ödülü Başkan Aziz Kocaoğlu’nun elinden
aldı.
Yarışamada, dereceye girenlere ödül
olarak birinciye 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin
TL, üçüncüye 3 bin TL veriliyor. Genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasına katkıda
bulunan Gelinlik Tasarım Yarışması; İzmir
Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri
Tic. A.Ş. (İZFAŞ) ve Ege Giyim Sanayicileri
Derneği (EGSD) işbirliğinde gerçekleştiriliyor.
Bu yıl jüride; Ali EREZ, Prof. Dr. Arzu
MARMARALI, Atınç ABAY, Didem SOYDAN,
Eda DORMAN, Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN, Yrd. Doç. Füsun ÖZPULAT, İlhan FİDANCIOĞLU, Doç.Nesrin TÜRKMEN, Övge
YILDIZHAN, R&W (Raisa ve Vanisa), Zeynep
ACAR, Zeynep KEMAHLIOĞLU yer aldı.
TMHGF ADRES
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İstanbul Shopping Fest 7 Haziran'da
başlıyor, ciro hedefi 10 milyar TL
DÜNYANIN EN BÜYÜK ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE FESTİVALLERİNDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLEYEN
İSTANBUL SHOPPİNG FEST (İSF), 7-29 HAZİRAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

D

ördüncü yılına
yeni ortaklık yapısı
ve yeni hedeflerle
giren İSF'de platform başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi'den; icra kurulu başkanlığını
İstanbul Ticaret Odası (İTO) İbrahim Çağlar, Tüm Alışveriş
Merkezleri ve Perakendeciler
Federasyonu (TAMPF) Başkanı
Vahap Küçük'ten devraldı.
Kadir Topbaş, İSF'nin yeni
ortaklık ve organizasyon yapısına ilişkin düzenlenen basın
toplantısında, kurumsal taassup gözetmeksizin, herkesin
bir araya gelerek daha ileriye,
daha güzele ulaşması adına
yeni bir dönem başlattıklarını
ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarının devam ettiğini dile
getirdi.
Topbaş, Taksim Meydanı
düzenlemesine ilişkin soru
üzerine, "Taksim Meydanı, festival alanı olacak. Malzemenin
tedariği konusunda hazırlık yapılıyor. Yakın bir tarihte güzel
bir Taksim Meydanı olacak. Burayı aktivitelerin merkezi olarak
kullanacağız. Niyetimiz, Shopping Fest'e yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

İbrahim Çağlar, festivalin
tanıtımı için yurt dışında büyük
bir kampanya başlattıklarını
sözlerine ekledi.

İbrahim Çağlar, İstanbul'u
"rengarenk dokusuyla festivalin kendisi" şeklinde tanımlayarak, festival ile perakendeden

TİM Başkanı Büyükekşi, ISF
ile İstanbul'un ve Türkiye'nin
perakende gücünü dünyaya
kanıtladıklarını ifade ederek,
"Festival sayesinde İstanbul'a
yabancı ziyaretçi sayımızı, alışveriş cirolarını ve ticaret hacmimizi artırıyoruz. İstanbul'un küresel bir ticaret merkezi
olmasına destek veriyoruz.
Ülke tanıtımına katkı sağlıyo-

val süresince alışveriş cirosunda yüzde 10 artış gerçekleşti. Festival boyunca kart ve
nakit harcamalar toplamı 8 milyar 250 milyon liraya ulaştı. Yabancı kartlarla yapılan alışveriş
tutarı yüzde 11 arttı. Geçtiğimiz yıl İstanbul'u festival sırasında yaklaşık 958 bin kişi ziyaret etti."
Büyükekşi, 2014 için hedefleri yükselttiklerinin altını çizerek, bu yıl İstanbul'u sadece
festival için ziyaret eden kişi sayısının 1 milyonu aşmasını beklediklerini söyledi.
Büyükekşi, İSF sayesinde
yabancı turistlerin, Türk markalarıyla tanıştığını, ülkesine döndüğü zaman da Türk markalarını aradığını ve böylece Türk
mallarının ihracat potansiyeli-

turizme, sağlıktan eğlenceye
kadar pek çok sektörü harekete geçireceklerini söyledi.
Yeni bir anlayışla işe başladıklarını belirten Çağlar, "İSF, 3
yılda ağırladığı misafir sayısı ve
işlem hacmi bakımından en
hızlı büyüyen festival. Öncelikli
hedefimiz, dünyanın sayılı festivalleri arasında yer almak"
diye söyledi.

ruz" dedi. Büyükekşi sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Festivalin düzenlendiği ilk
yıl olan 2011'de, perakende ticaret hacminde bir önceki yıla
göre yüzde 41 artış sağlandı.
2012'de bu başarı kendini 21
günde 7,5 milyar lira harcama
gerçekleştirerek gösterdi. Geçtiğimiz yıl 8-30 Haziran'da
üçüncü kez düzenlenen festi-

nin artış gösterdiğini anlatarak,
"İstanbul Shopping Fest, hem
perakende sektörümüz hem
de ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Temennimiz, artık geleneksel
hale getirdiğimiz İstanbul
Shopping Fest'in, ülkemizin ve
İstanbul'un tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sağlaması" diye konuştu. (TİM)

İTO Başkanı İbrahim
Çağlar: "İSF'nin enerjisi,
çok alana yayılacak"

TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi:
"İSF, perakende sektörünün ve ihracatın gelişimi açısından büyük
önem taşıyor"

"Taksim Meydanı,
festival alanı olacak"
Topbaş, İstanbul'da turizmi
çeşitlendirdiklerini, kongreler
dolayısıyla 2019'a kadar kentteki salonların dolu olduğunu
belirterek, "Altyapıdan ulaşıma,
çevreden sağlığa kadar her
alanda imkanlar hazırlamaya
çalışıyoruz. Eğlence hayatı, kültürel hayat, alışverişin bir arada
bulunduğu, bir taşla birkaç kuş
vurulabilecek bir kent İstanbul.
İstanbul Shopping Fest, ticari
anlamda kente önemli katkı
sunacak. Hizmet sektörü başta
olmak üzere herkes nasibini
alacak, ciddi istihdam alanı
oluşturacak" diye konuştu.
Soruları da yanıtlayan Topbaş, İstanbul'da projelerin ve
15 OCAK -15 MART 2014
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EGSD Başkanı Mukadder Özden
güven tazeledi
DÜNYA MARKASI HALİNE GELEN, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GELİNLİK FUARI IF WEDDİNG FASHİON İZMİR'İN
FİKİR BABASI OLAN VE 22 YILDIR TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNE HİZMET EDEN EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ'NDE (EGSD) ÖNCEKİ GÜN YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 1 YILDIR BAŞKANLIK
KOLTUĞUNDA OTURAN MUKADDER ÖZDEN GÜVEN TAZELEDİ.

E

ge İhracatçı Birlikleri
Toplantı Salonu'nda
gerçekleştirilen
10. olağan genel kurulda oy
birliği ile yeniden EGSD
Yönetim Kurulu Başkanı seçilen
Özden, derneğin ilk kadın
başkanı olarak ekibi ile birlikte

3 yıl süre ile sektöre hizmet
edecek.
Geçmiş Dönem Başkanları'ndan Nedim Örün'in Divan
Kurulu Başkanlığını yaptığı genel kurulda, konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden, geçen yıl Şubat

ayında vefat eden Özcan
Torun'un ardından yönetim kurulu içinde yapılan seçimle başkan olduğuna işaret ederek, 1
yıldır derneğe en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını söyledi.
Bu süre içinde derneğin etkin
bir şekilde çalışması, mevcut

projelerin hayata geçmesi
için mesai harcadığına işaret
eden Özden, bundan sonraki
dönemde de ekibi ile birlikte
özellikle sektörün katma
değerini artırıcı projeleri hayata
geçirmek istediklerini vurguladı.

EGSD’nin Yeni Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Mukadder Özden, Atınç Abay, Onur Işık, Ahmet
Özcan, Şaban Öngören, Mustafa Tunçer,
Tevfik Aksu, Ayhan Seyfeli, İlknur Becerik,
Okay Şimşek, Deniz Kuran.
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Denetim Kurulu Üyeleri: İsmail Urhan, Zeynep Acar, Övge Yıldızhan.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Yasin
Akçakaya, Tuğrul Tamtürk, Fatih Güven,
Baykal Akarsu, Pınar Çerinan, Ilgaz Çakı-

roğlu, Önder Tekeler, Gülberk Örün, Samet Keçeci, Ahmet Eroğlu, Reşat Yalaz.
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ahmet Yeniçeri, Ayfer Karakoyunlu, İlhan Fidancıoğlu

TMHGF ADRES
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8. İF Wedding 2014 Gelinlik,
Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın
ardından
FUAR GİRİŞİ İÇİN TURNİKELER ÖNÜNDEKİ KUYRUK SABAH 9’DA BAŞLADI. MİSAFİRLERİMİZLE SAAT 14.30
GİBİ ÖĞLE YEMEĞİNDEN FUAR ALANINA DÖNDÜĞÜMÜZDE KUYRUKLAR AYNI YOĞUNLUKTA DEVAM EDİYORDU. FUAR KATILIMCILARI MİSAFİR KARŞILADIKLARI İÇİN AÇILIŞ SEREMONİSİNE KATILMAKTA ZORLANDILAR.

O

tellerde 1000’in
üzerinde oda rezerve edildi.
Her gün saat yedide fuar
sona erer, ışıkları azaltılarak ilk
çıkış uyarısı yapılır. İkili görüşmeler cep telefonu ışığında devam etti. Stantlar geç terkedildi.
Bir katılımcı aynı ülkeden
40 ayrı noktaya ürün verdiğini,
hatta bu ülkeden 2 ziyaretçinin
şaka ile karışık bir ürünü için
nasıl paylaşamadıklarını keyifle
anlatıyordu.

Dönem yarışma birincimizin
sahnedeki duruşu bizleri gururlandırdı.
Fuar için özel kumaş geliştirenler vardı. Bu kumaştan
4000 adet sipariş almıştı.
Pazara göre koleksiyon hazırlama mantığı ilerlemişti öyle
ki standını iki bölüm halinde
hazırlayıp Ortadoğu ve Avrupa
kolleksiyonunu ayırarak ayrı
bölümde sergileyenler vardı.
Kapanış günü firmalar
stantlarında geleneksel pasta
törenleri yapmaya başladı.
Röportaj verdiğim bir ulusal kanalın muhabiri “ Biraz
daha burada kalsak olmaz mı?
Çıkasım gelmiyor “ dedi.

Doğru tanıtımın,
harika sonucu
Kimle konuşsam artık 12 ay
boyunca iş yaptıklarını belirtiyordu. Doğru tanıtımın en harika sonucudur. Kayıtlı ekonomi, sosyal barış için çok
önemli bir gelişme.
Hong Kong’tan gelen bir
müşteri grubu Fuarı internette
görerek geldiklerini belirtiyorlardı. Artık adımız tüm dünyayı
dolaşıyor, bunu bir kez daha
deneyimledik. Yine dünyanın
dört yanından ziyaretçilerimiz
oldu.

“Siz bizim için AB
üyesisiniz”
58 mağazası olan bir Avrupalı firma “Siz bizim için Avrupa Birliği üyesisiniz, fuarın ihtişamından da dilim tutuldu”
dedi.
15 OCAK -15 MART 2014

Mukadder Özden
TMHGF İzmir Bölgesi Koordinatör Derneği
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı

Artık gelinlik ve abiyelerde
gerçek inciler kullanılıyor. Kesinlikle fuarımızdaki ürünler
dünya kalitesini yakalamış durumda.
Stant ürünleri için TIR
kaldırılıyor. Stantlarda yer verilememiş ürünler sanal ortamda ziyaretçilere gösteriliyordu.
İlk kez “ Çocuk Gelinler” i
protesto eden bir sosyal etkinlik gerçekleştirildi.
Gala şovunu izleyen misafirlerimize “Raisa & Vanessa” nın

İtalyan markası olmadığını anlatmakta zorlandık.

Tasarım Yarışması
Çok güvendiğim bir öğretim üyesi tasarım yarışmasında
derece alan tasarımlar için
“Hepsi içime sindi, gelecekten
umutluyum” diyordu. Önceki
dönem yarışmalarında derece
almış çocuklarımız bu fuarda tasarımlarını satıyorlardı, onlara iş
imkanı verdiğimiz için de minnetlerini bizlerle paylaşıyorlardı.
Solo defile imkanı verdiğimiz 3.

2015’te yeni fuar alanı
ile yola devam
Bizler 2014 fuarımızı mutlulukla tamamlarken yeni fuar
alanımızın bize katacağı olanaklarla ve sizlerden aldığımız
önerilerle yepyeni bir fuarcılık
organizasyonu için kollarımızı
sıvamış durumdayız.
Ülkemiz ve sektörümüz için
üretmeye devam ediyoruz. Hepimize karlı ve mutlu bir yıl dileklerimle…
Mukadder Özden
TMHGF İzmir Bölgesi
Koordinatör Derneği
Ege Giyim Sanayicileri
Derneği (EGSD)
Yönetim Kurulu Başkanı
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Texpo Eurasia 2014: Sektörün
en önemli buluşmalarından biri
TEXPO EURASİA 2014, 31. TEKSTİL, DOKUMA, İPLİK, TERBİYE, ÖRGÜ, ÇORAP MAKİNELERİ, YAN SANAYİLERİ VE KİMYASALLARI FUARI İLE EŞZAMANLI DÜZENLENECEK
OLAN 11. ULUSLARARASI İSTANBUL İPLİK FUARI, 26-29 MART 2014 TARİHLERİNDE
TÜYAP, İSTANBUL’DAKİ BÜYÜK BULUŞMASI İÇİN GERİ SAYIMA BAŞLADI.

T

ekstil sektörü ülkemizin geleneksel
sanayi kollarından
olup, ihracatta başarı öykülerine imza atmıştır. Türkiye
tekstil ve hazır giyim sektörü
bir bütün olarak bugün en
fazla dış ticaret fazlası veren
sektördür. Buna ek olarak oluşturduğu istihdam ile işsizliğin
azalmasına ve toplumun refahına çok ciddi katkıları
mevcuttur. Türk Tekstil Sektörü;
ürün kalitesi, moda ve trendleri
belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi
itibarıyla dünyada özel bir yere
sahiptir. GSMH içindeki payı ve

yerli girdi kullanımı gibi parametrelerde ülkemizde ilk
sırada olan sektör, küresel
pazarlarda da var oluşumuzun
temelini oluşturmaktadır.
Tekstil sektörünün en
önemli uluslararası pazarlama
faaliyetlerinden biri olan fuarlar, müşteri ile ürünlerin
buluştuğu ticari noktadır. Fuarlar artık günümüzün modern
pazarları haline gelmiştir.
Fuarların çok sayıda ve
farklı nitelikte alıcı ve satıcıyı
biraraya getirme amacına hizmet etmek üzere; Texpo
Eurasia 2014, 31. Tekstil,
Dokuma, İplik, Terbiye, Örgü,

Çorap Makineleri, Yan Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı ile
eşzamanlı düzenlenecek olan
11. Uluslararası İstanbul İplik
Fuarı, 26-29 Mart 2014 tarihlerinde Tüyap, İstanbul’daki
büyük buluşması için geri
sayıma başladı.

Geçtiğimiz yıl 40 bine
yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı
2013 yılında 1223 firma ve
firma temsilciliğinin katılımı ile
düzenlenen fuarlar, 71 ülkeden
39.256 profesyonel ziyaretçiye
ev sahipliği yaptı. Sürdürülen
yoğun pazarlama faaliyetleri

sonucu hedeflenen yüksek
marka bilinirliliğine ulaşan
fuarlara 26 ülkeden alım heyeti
organizasyonları düzenlendi.
Tüyap’ın merkez ofisinin
yanı sıra yurtiçindeki 11 ofisi,
yurtdışındaki 7 ofisi ve 30’u
aşkın ülkede faaliyet gösteren
temsilcilikleri aracılığıyla hedef
bölge ve ülkelerdeki sektör profesyonelleri fuar hakkında
bilgilendiriliyor. Türkiye ve
hedef ülkelerdeki basılı ve sanal
medyada yer alan ilan ve haber
çalışmaları, yurtiçi ve yurtdışı
fuar katılımları ile fuarın sektöre
duyurusu gerçekleştiriliyor.
Texpo Eurasia ve İstanbul İplik
Fuar’ları 2014 yılında da yerel ve
uluslararası arenada ses getirmeyi hedefliyor.

Sektörün ajandasındaki
en önemli etkinliklerden biri
TEMSAD – Tekstil Makine
ve Aksesuar Sanayicileri Derneği- desteğiyle düzenlenecek
olan Texpo Eurasia 2014, 31.
Tekstil, Dokuma, İplik, Terbiye,
Örgü, Çorap Makineleri, Yan
Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı
ile eşzamanlı yapılacak olan 11.
Uluslararası İstanbul İplik Fuarı
26-29 Mart 2014 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi, İstanbul’da tekstil
sektörünün 2014’teki büyük
buluşmasına ev sahipliği yapacak.
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İplik Sektörü,
Ticari Fırsatlar
Yaratan Platform
11. Uluslararası
İstanbul İplik
Fuarında Buluşuyor
TÜRKİYE VE AVRASYA BÖLGESİ’NİN EN KAPSAMLI
İPLİK ÜRÜNLERİ VE İPLİK TEKNOLOJİLERİ BULUŞMASI OLAN FUARI 11.ULUSLARARASI İSTANBUL
İPLİK FUARI, SEKTÖR FİRMALARINI BİR ARAYA
GETİRİYOR.

D

ünyanın ve Türkiye’nin farklı
coğrafyalarından
gelen nitelikli ziyaretçiler ile
buluşma fırsatı sunan platformun kapısı; 26 Mart 2014’te
açılırken, Türkiye’nin en prestijli
fuarlarını organize eden ve ev
sahipliği yapan Tüyap, her yıl
olduğu gibi bu yıl da markası-
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nın gücüyle sektör profesyonellerini ve ziyaretçilerini 29
Mart 2014’e kadar ağırlıyor
olacak.

71 ülkeden ziyaretçi
İplik hammadde ve üretim
teknolojileri yatırımlarının arttığı, dünyanın en büyük 5
pamuk üreticisi ülkenin yer

aldığı Avrasya Bölgesi’nde,
Uluslararası İstanbul İplik Fuarı
bölgenin ticari buluşma merkezi olarak ön plana çıkarken,
katılımcılar ve ziyaretçiler ihracat imkanlarını arttırıyor,
potansiyel müşterileri ile bir
araya geliyor, yeni dağıtım
kanalları ulaşıyor ve satış
süreçlerini hızlandırıyor.

2013 yılında 218 firma ve
firma temsilciliğinin katılımı ile
71 ülkeden 39 bini aşkın ziyaretçi akınına uğrayan fuar, bu
yılda yerel ve uluslararası arena
da ses getirmeyi hedefliyor.
11.Uluslararası İstanbul İplik
Fuarı sektör profesyonellerini
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’ne bekliyor.
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Türk firmalarından Heimtextil
Fuarı’nda gövde gösterisi
DÜNYANIN ÖNDE GELEN TEKSTİL VE EV TEKSTİLİ ÜRETİCİLERİNİ BİR ARAYA GETİREN HEIMTEXTİL FRANKFURT FUARI’NA 61 ÜLKEDEN 2 BİN 718 FİRMA STANT
AÇTI. FUARI'NDA TÜRKİYE 164 FİRMAYLA TEMSİL EDİLİYOR. BU SENE FUARA TÜRKİYE'DEN YAKLAŞIK 160 FİRMA KATILIRKEN, BU FİRMALARDAN 44'ÜNÜ DENİZLİ
İHRACATÇILAR BİRLİĞİNE ÜYE FİRMALAR OLUŞTURUYOR.

T

ürkiye'nin yurtdışında en çok katılımcı firma ile temsil
edildiği fuardan biri olan Heimtextil Fuarı sona erdi. 8-11 Ocak
tarihleri arasında Almanya'nın
Frankfurt şehrinde düzenlenen
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dünyanın en büyük ev tekstil
fuarı olan Heimtextil, üreticileri,
tasarımcıları, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerini bir
araya getiren uluslararası bir
platform görevi görüyor. Fuar,
her yıl ürünlerini dünyanın dört

bir yanına ihraç eden Türk tekstil sektörü açısından, pazardaki
etkinliğini artırmak için büyük
önem taşıyor.
Türkiye'nin yurtdışında en
çok katılımcı firma ile temsil
edildiği fuardan biri olan Heim-

textil Fuarı sona erdi. 8-11 Ocak
tarihleri arasında Almanya'nın
Frankfurt şehrinde düzenlenen
dünyanın en büyük ev tekstil
fuarı olan Heimtextil, üreticileri,
tasarımcıları, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerini bir
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araya getiren uluslararası bir
platform görevi görüyor. Fuar,
her yıl ürünlerini dünyanın dört
bir yanına ihraç eden Türk tekstil sektörü açısından, pazardaki
etkinliğini artırmak için büyük
önem taşıyor.
İstanbul’un yanı sıra Bursa
ve Denizli’den de firmaların yoğun katıldığı fuarda Türk firmaları ev tekstili alanında kalitesi
ve gücünü dünyanın dört bir
yanından gelen profesyonel ziyaretçilere gösterme imkanı
buldu.
Fuarı değerlendiren Denizli
İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, Türkiye'nin, etkinliğe damgasını vurduğunu söyledi. Kocasert,
"Türkiye'ye mutlu dönüyoruz.
Ev tekstilinde dünyada üçüncü,
Avrupa'da birinciyiz. Amerika
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uzun süredir kaybettiğimiz bir
pazardı, Amerika'dan ciddi bir
alımcı heyetinin geldiğini gözlemledim. Uzakdoğu pahalılaştı, teslimat süreleri uzamaya
başladı. Türkiye, daha hızlı randevu, yüksek kalite, rekabetçi fiyat ve lojistik imkanları ile öne
çıktı” dedi. Kocasert sözlerini
şöyle sürdürdü:

DENİB Başkanı Kocasert:
“2014’te hem ülke, hem
de Denizli ihracatının
artmasını bekliyoruz”
“Avrupa ekonomisinde çok
güçlü olmasa da toparlanmaya
yönelik sinyaller kendini gösteriyor. Dolayısıyla hem ülke ihracatının hem de Denizli ihracatının artmaya devam etmesini
bekliyoruz. Artık ürettiğimiz her
şeyi getirip burada pazarlamaya

çalışmıyoruz. Hikayesi olan
ürünlerle farklı kulvarlarda yol
alıyoruz.

UTİB Başkanı Burkay:
“Yıllık 3 milyar doların
üzerinde ihracat yapan
sektörüz ve bu ihracatın
neredeyse üçte biri bu
fuarda şekilleniyor”
Fuara katılan Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı
ve Uludağ Tekstil İhracatçıları
Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Burkay da yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin
tekstil ve ev tekstili sektöründe
en büyük dış ticaret partneri Almanya'nın son çeyrekteki büyüme rakamları bizleri umutlandırdı. Avrupa'da İspanya ve İtalya gibi ülkelerin son çeyrekte
toparlanma göstermesi de

önemli. Ev tekstil sektörü için
önemli olan bu pazarların 2014
yılında daha da hareketlenmesini umuyoruz. Türkiye burada
Almanya'dan sonra en büyük
katılımcı ülke konumunda. Yıllık
yaklaşık 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir sektörüz ve
bu ihracatın neredeyse üçte biri
bu fuarda şekilleniyor. Bu fuarda yapmış olduğumuz bağlantılar ve iş görüşmeleri aynı zamanda yıl içinde devam eden
bir süreç."

70 binin üzerinde
ziyaretçi
Alanında dünyanın en
büyük fuarlarından biri olan
Heimtekstil Frankfurt Fuarı’na
dünyanın dört bir yanından 70
binin üzerinde uzman ziyaretçi
geliyor. (DENİB, UTİB)
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Ayakkabı sektörü
yaz sezonunu İzmir’de açtı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF) ÜYESİ EGE AYAKKABI SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (EGEAYSAD) DESTEĞİYLE DÜZENLENEN AYAKKABI YAZ 35’İNCİ İZMİR AYAKKABI, ÇANTA VE AKSESUARLARI FUARI 9 – 12 OCAK 2014 TARİHLERİ ARASINDA 155
FİRMANIN KATILIMIYLA İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

A

çılış törenine İzmir
Vali Yardımcısı
Cumhur Güven
Taşbaşı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş,
İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Tahsin Güzel, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Durmaz, İZFAŞ
Genel Müdürü Mehmet Şakir
Örs, ilçe belediye başkanları ve
sektör temsilcileri katıldı.
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İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu fuarın
açılış konuşmasına ayakkabı
sektörü temsilcilerine teşekkür
ederek başladı. Geçtiğimiz yıl
düzenlenen Ayakkabı fuarının
açılışında katılımın giderek
azaldığına dikkat çektiklerini
hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Fuarımızdaki katılım sayısı 134’den 155’e çıktı. 21 adet
katılımcı arttı” dedi.
Başkan Aziz Kocaoğlu,
Temmuz- Ağustos ayından
sonrasındaki fuarları Gazie-

mir’de yapımı devam eden
yeni fuar alanında gerçekleştirneceklerini de sözlerine ekledi..

EGEAYSAD Başkanı
Erdal Durmaz konuşmasında sektörün ihtiyaçlarına dikkat çekti
Törene katılan İzmir Vali
Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, İzmir Ayakkabıcılar Odası
Başkanı Tahsin Güzel ve (EGEAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Durmaz da birer konuşma yaparak sektörün
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ihtiyaçlarını dile getirerek fuarların önemine dikkat çektiler.

155 firmanın katıldığı
fuara dünyanın dört bir
yanından alım heyetleri
geldi
35’inci Ayakkabı Fuarı’na,
117’si İzmir’de üretim yapan
3’ü yabancı olma üzere toplam
155 firma katılıyor. Fuara Türkiye’nin her yerinden ayrıca,
Arap ülkeleri başta üzere olmak üzere Azerbaycan, Filistin,
Finlandiya, İsrail, KKTC, Kuveyt,
Romanya Ürdün ve Yunanistan’dan alım heyetlerinin gelmesi bekleniyor.

İzmir’in yanı sıra
Türkiye genelinden de
firmalar katıldı
Sektörün bu sezon için
gerçekleştirdiği en büyük etkinlik olan Ayakkabı Yaz Fuarı’na, Türkiye toplam ayakkabı
15 OCAK -15 MART 2014

üretiminin yüzde 40’ını karşılayan İzmirli ayakkabıcıların yanısıra, Türkiye’nin çeşitli illerinden; İzmir, Ankara, Amasya,
Bursa, Gaziantep, İstanbul,
Konya, Trabzon’dan da firmalar
katıldı.
35’inci Ayakkabı Fuarı’na,
117’si İzmir’de üretim yapan
3’ü yabancı olma üzere toplam
155 firma katılıyor. Fuara Türkiye’nin yanı sıra, Arap ülkeleri
başta üzere olmak üzere Azerbaycan, Filistin, Finlandiya,
İsrail, KKTC, Kuveyt, Romanya
Ürdün ve Yunanistan’dan alım
heyetleri geldi.

Sadece sektörün
profesyonellerine
açık
12 Ocak tarihine kadar açık
olacak olan fuar sadece profesyonel ziyaretçiye ve alım heyetlerine hitap ediyor. Fuarda
bay-bayan-çocuk ve spor ayak-

kabı modelleri ile terlik, çanta,
bavul, cüzdan ve kemer tasarımlarını üreten firmaların yanısıra sektörel dernek ve kuruluşlar ile sektörel yayınlara yer
verildi.

Kadın, erkek, çocuk
ayakkabısı ile yan
sanayi ürünleri tek çatı
altında
15 bin metrekarelik alanda
düzenlenen olan Ayakkabı Yaz
Fuarı’nda, 2 no’lu holde kadınerkek ayakkabısı ve çanta, 3
no’lu holde kadın, çocuk ayakkabısı ve yan sanayi ürünleri
sergilendi.
Vitrinlerden önce 2014 yaz
modellerinin sergilendiği
Ayakkabı Yaz Fuarı, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat
İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) tarafından
İzmir Ayakkabıcılar Odası, Ege
Ayakkabı Sanayicileri Derneği
(EGEAYSAD), Ankara Ayakkabı-

cılar Odası ve sektör temsilcilerinin destekleri ile organize
edildi.

Fuara Türkiye’nin
yanı sıra, Arap ülkeleri başta üzere
olmak üzere Azerbaycan, Filistin,
Finlandiya, İsrail,
KKTC, Kuveyt,
Romanya Ürdün
ve Yunanistan’dan
alım heyetleri
geldi”
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Penye tekstil sektörünün ilk ve tek
fuarı PENTEX için geri sayım başladı
TÜRKİYE MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (TMHGF), PENYE KONFEKSİYONCULAR DERNEĞİ’NİN (PENKON) DESTEĞİ VE GAZİANTEP SANAYİ ODASI İLE AKORT FUARCILIK’IN İŞBİRLİĞİYLE 2023 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK PENTEX PENYE TEKSTİL VE YAN SANAYİ
FUARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI. FUARIN İLK GÜNÜNDE FEDERASYONUMUZUN ÇÖZÜM ORTAĞI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU BİL MYO MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN “İSTANBUL 1453 KAPALIÇARŞI DEFİLESİ” DE SAHNE ALACAK.

G

aziantep’te üye derneğimiz
PENKON’un desteğiyle üçüncü
kez düzenlenecek olan PENTEX Penye Tekstil ve Yan Sanayi Fuarı’nda,
penyeden 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 uzman ziyaretçilerin beğenisine
sunulacak. 15 bin m2 alanda Çin, Kore, Almanya, Japonya, Tayvan, İtalya, Tayland ve
ABD’den dolaylı olarak ve yurt içinden de
çok sayıda katılımcısı ile gerçekleşecek
PENTEX 3. Penye Tekstil ve Yan Sanayi Fua-
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rının 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.
Gaziantep ve bölge ekonomisinin gizli
dinamiklerinden penye sektörünün ve yan
sanayilerinin buluşacağı bu fuar 2014 modasına yön verecek.

Tekstil ve hazır giyim sektörü ile
yan sanayinin bulaşma noktası
İtalya, Tayland ve ABD’den dolaylı olarak
ve yurt içinden de yüzün üzerinde katılımcısı ile gerçekleşen PENTEX 2. 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.

İstanbul 1453 Kapalıçarşı Defilesi
Bu yıl TMHGF’nin desteğiyle fuarın ilk
günü İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu
Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Öğrencilerinin kendi tasarlayıp sunacakları
“İstanbul 1453 Kapalıçarşı Defilesi” de
sahne alacak. Defile 20 Şubat 2014 tarihinde saat 14:00’de yapılacak açılış töreninin ardından saat 15:00’te yapılacak.
TMHGF ADRES
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TRİKONFEX Triko, Triko İpliği,
Konfeksiyon ve Yan Sanayi Fuarı
20-24 Mart 2014’te Gaziantep’te
TRİKONFEX TRİKO, TRİKO İPLİĞİ, KONFEKSİYON VE YAN SANAYİ FUARI AKORT FUARCILIK TARAFINDAN, GAZİANTEP SANAYİ ODASI İŞBİRLİĞİ VE TRİKOTAJCILAR ODASI DESTEĞİ İLE GAZİANTEP ORTADOĞU FUAR MERKEZİ’NDE 20-24 MART 2014 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENİYOR.
DEFİLE, PANEL GİBİ ETKİNLİKLERLE DE DESTEKLENEN FUAR, SEKTÖRÜN TEK FUARI OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR.

M

arkalaşma sürecinde hızla ilerleyen ve ihracatın lokomotifi tekstilin alt kolu
olan trikotaj sektörünün ilk ve
tek fuarı olan TRİKONFEX Triko,
Triko İpliği, Konfeksiyon ve Yan
Sanayi Fuarı hem satış hem de
tanıtım açısından katılımcılarına ve ziyaretçilerine çok
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önemli fırsatlar sunuyor. KOSGEB’in de desteklediği fuar yoğun ilgi görmekte.

Gaziantep’in trikoda
üretim gücü ve kapasitesini ortaya koyuyor
Gaziantep trikoda en
önemli üretim merkezlerinden
birisi olup, üretim kapasitesi

olarak Türkiye'de ikinci sırada
yer almaktadır. Gaziantep’te
üretilen bay, bayan, çocuk triko
ve aksesuar ürünleri ortalama
% 60 dış piyasa, % 40 iç
piyasada pazarlanmaktadır.
Son yıllarda Fransa, Rusya, ABD
dahil olmak üzere bütün
dünyaya ihracat yapan
Gaziantep triko örgü firmaları

artık kendi markalarını
oluşturarak kalite ve moda
yaratma sürecine girmiştir.
Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri
ve Balkan Ülkelerine ihracat
yapmak isteyen firmalar için
pazarlama platformu niteliği
taşıyan TRİKONFEX Fuarı
fırsatlar sunmaya devam
ediyor.
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Sanat ve tasarımın kalbi İzmir’de
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde atıyor
SANAT VE TASARIM ALANINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN VERİLDİĞİ TEORİK VE UYGULAMAYA
YÖNELİK BİR YAPIYA SAHİP DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 1975
YILINDA EGE ÜNİVERSİTESİ’NE BAĞLI OLARAK KURULMUŞTUR.
Aktaran: Öğr. Gör. Öznur ENES
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü
Moda Aksesuar Anasanat Dalı
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1

981 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanarak lisans
düzeyinde eğitime devam
etmektedir. Fakültede şu an 10 bölüm ve
anasanat dalları yer almaktadır. Bölümler
ve anasanat dalları şu şekilde sıralanabilinir. Film Tasarımı Bölümü (Canlandırma
Filmi Tasarım ve Yönetimi, Film Tasarım ve
Yazarlık, Film Tasarım ve Yönetmenliği,
Kurgu Ses ve Görüntü Yönetimi), Fotoğraf
Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
(Eski Çini Onarım, Halı Kilim Eski Kumaş
Desen, Tezhip), Grafik Tasarımı Bölümü,
Heykel Bölümü, Müzik Bilimleri Bölümü
(Müzik Teknolojileri, Müzik Bilimleri), Resim

Bölümü, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü,
Sahne Sanatları Bölümü (Oyunculuk,
Sahne Tasarımı, Dramatik Yazarlık-Dramaturgi), Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
(Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı,
Moda Aksesuar Tasarımı)

Vizyonu
Fakültenin misyonu, ulusal ve uluslar
arası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak, öğrencilerini,
yaşamboyu öğretim-eğitim ilkesiyle, insanlık mirası ve değerlerine sahip, yaşadığı
kente, ülkeye ve dünyaya duyarlı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı,
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yenilikçi, üretken bireyler olarak yetiştirmektir. Vizyonu ise yaratıcı, yenilikçi,
çağdaş yaklaşımlarla eğitim program ve
olanaklarını sürekli olarak yenileyip, ulusal
ve uluslar arası alanlarda akademik ve
sanatsal faaliyetlerle DEÜ Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin etki alanını genişletmektir.

Dünyaca tanınan tekstil
tasarımcıları ve sanatçıları Tekstil
ve Moda Tasarımı Bölümü’nde
yetişiyor
Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı,
Moda Aksesuar Tasarımı olmak üzere üç
Anasanat Dalı olarak dört yıllık lisans eğitimi veren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölümü 1976 yılında kurulmuştur. Tekstil
ve Moda tasarımı alanında çağdaş
düşünce ve değerlere sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde akademik ve sanatsal
faaliyetlerde bulunan ileri araştırma- geliştirme yöntemleri ile toplumun sanat ve
tasarıma duyarlılığını arttıracak yaratıcı,
yenilikçi, üretken tasarımcılar yetiştirmeyi
amaçlayan bölümümüz, eğitimini çağdaş
yaklaşımlarla sürekli olarak yenilenmeyi
hedefleyerek, üniversite-sanayi işbirliğini
sağlamakta, ulusal ve uluslar arası alanda
tekstil ve moda tasarımına yönelik akademik ve sanatsal faaliyetleri takip ederek
etki alanını genişletmektedir. Tekstil ve
Moda Tasarım Bölümünde eğitimin sürdürüldüğü 11 Adet derslik, 4 Adet Atölye

Fakültenin misyonu, ulusal
ve uluslar arası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak,
öğrencilerini, yaşamboyu öğretim-eğitim ilkesiyle, insanlık mirası ve değerlerine
sahip, yaşadığı kente, ülkeye
ve dünyaya duyarlı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek,
yaratıcı, yenilikçi, üretken bireyler olarak yetiştirmektir”
15 OCAK -15 MART 2014
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Moda Giyim Tasarımı
Anasanat Dalı
Evrensel düşünce ve
değerlere sahip, yaratıcı,
yenilikçi ve üretken ulusal
ve uluslar arası düzeyde
moda endüstrisine yönelik
Giysi Tasarımcıları
yetiştirmeyi
öngörmektedir”
Anasanat dalı Ulusal ve Uluslararası kurum
ve kuruluşlarla iş birliği sağlayarak, eğitim,
öğretim, araştırma ve sanatsal faaliyetlerle
tekstil tasarımında vizyon sahibi bireyler,
tekstil endüstrisinin profesyonel tasarımcı
ihtiyaçlarını karşılamak üzere günü ve
yenilikleri yakalayabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tekstil tasarımının
ve tekstil tasarımcılarının geliştirilmesi ve
toplumda en yüksek düzeyde temsil edilmesinde öncü görev üstlenilmiştir.

Moda Giyim Tasarımı
Anasanat Dalı

(Dokuma, Baskı, Takı ve Giyim Atölyesi), 1
Adet Kimya Laboratuarı, 2 Adet Bilgisayar
Laboratuarı, 2 Adet Depo bulunmaktadır.

Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı
Tekstilin dokuma, örme, baskı uzmanlık alanlarında bilgi birikimine, tasarım
kültürüne ve meslek etiğine sahip, özgür
düşünceli, yenilikçi, çağdaş görüşlü, yaratıcı, ileri araştırma ve geliştirme (AR-GE)
çalışmalarına katkıda bulunabilen, Ulusal
ve Uluslararası platformda alanı ile ilgili
konularda rekabet edebilen tasarımcılar
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Anasanat
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Dalında, dört yıllık eğitim süresinde, temel
sanat ve uzmanlık alanlarıyla ilgili tasarım
dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Tekstil
tasarım ve üretimiyle ilgili temel dersler,
bölüm ve fakülte seçmeli dersleriyle desteklenmektedir. Dokuma, baskı ve örme
tasarımı alanında teorik ve pratik bilgiler
öğretilmekte, eğitim teknolojik gelişime
uygun donanımlarla sürdürülmekte ve
uygulamalarla desteklenmektedir. İç
mekân tasarımı, giyim tasarımı, örme tasarımı ve sanatsal tekstil tasarımında, form,
fonksiyon, teknoloji, malzeme ve estetik
açılımları konusunda eğitim verilmektedir.

Evrensel düşünce ve değerlere sahip,
yaratıcı, yenilikçi ve üretken ulusal ve uluslar arası düzeyde moda endüstrisine
yönelik Giysi Tasarımcıları yetiştirmeyi
öngörmektedir. Bu amaçla dört yıllık eğitimimiz süresinde temel sanat ve tasarım
dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Giyim
tasarım ve üretimiyle ilgili temel dersler,
bölüm ve fakülte seçmeli dersleriyle desteklenmektedir. Hazır Giyim den Haute
Couture e değin teorik ve pratik bilgilerin
öğretildiği ve uygulatıldığı anasanat
dalında; teknolojik gelişime uygun donanımlarla eğitim sürdürülmektedir. Moda
Giyim Tasarımı Anasanat Dalı, hazır giyim
ve houte couture yönelik bayan, erkek ve
çocuk ürün gruplarının (İç giyim, dış giyim,
üst giyim, spor giyim, ev giysileri, abiye) el
işçiliği ve seri üretim teknikleriyle birlikte;
tasarım, form, fonksiyon, teknoloji, malTMHGF ADRES
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zeme ve estetik açılımları konusunda eğitim vermektedir.
Anasanat dalı Tekstil ve moda dünyasında vizyon sahibi bireyler Tekstil ve
Giyim Endüstrisinin profesyonel moda
tasarımcısı ihtiyaçlarını karşılamak üzere
geleceğe umutla bakan, günü ve yenilikleri yakalayabilen tasarımcılar yetiştirmeği,
tekstilin ve Giyim Tasarımının toplumda
gerçek değerini bulmasına ve geliştirilmesine öncü olmayı hedeflemektedir.

Moda Aksesuar Tasarımı
Anasanat Dalı
Moda ve Aksesuar Tasarımı Ana Sanat
Dalı; Tekstil ve Giyim Endüstrisinin tamamlayıcı ve vazgeçilmez elemanları olan
ayakkabı, saraciye ve kuyumculuk alanlarında güçlü tasarımcılara duyulan
gereksinimi karşılamayı, evrensel düşünce
ve değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi,
sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, ülkemize ve dünyaya duyarlı ve üretken
aksesuar tasarımcıları yetiştirmeyi, üniversite kültürü ile güzel sanatlar pratiğinin
gereği olan bir eğitimin yanında, üniver-
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site-sektör işbirliği deyiminin iyi niyet ifadesi olmaktan öte, pratikte işlerlik
kazanacak bir olgu olmasının sağlanmasını, ulusal ve uluslar arası düzeyde tekstilmoda aksesuar tasarım endüstrisine yönelik ileri Araştırma Geliştirme (Ar-Ge)
çalışmalarında bulunmayı hedeflemektedir. Moda Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı,
moda endüstrisinin vazgeçilmezleri olan
vücut aksesuarları ve işlevsel aksesuarların
el işçiliği ve seri üretim teknikleriyle birlikte; tasarım, form, fonksiyon, teknoloji,
malzeme ve estetik açılımları konusunda
verdiği eğitimi ve olanaklarını sürekli olarak yenilemekte, ulusal ve uluslar arası
aksesuar tasarımı alanında akademik ve
sanatsal faaliyetleri takip ederek etki alanını genişletmekte, Türkiye de Devlet
Üniversiteleri içinde Lisans düzeyinde 4
yıllık uzmanlık eğitimi veren tek Anasanat
Dalı olarak bugün eriştiği konumuyla öncü
ve model bir Anasanat Dalı olma sorumluluğunu sürdürmektedir. Bu program
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içerisinde modanın tüm fonksiyonel ve
estetik ürünlerinin tasarımı ve üretiminin
eğitimi verilmektedir. 4 yıllık çok yönlü
tasarım eğitimi, akademik kadromuz tarafından verilmekte ve çeşitli alanlarda
uzman olan öğretim görevlileri tarafından
desteklenmektedir. Takı, mücevher ve deri
ürünleri (ayakkabı, çanta, kemer, vb.) gibi
tüm moda aksesuarları, kavramsal projeler
kapsamında sunulmaktadır. Kendi tasarımlarını yaratabilmeleri için öğrencilere;
temel kuyumculuk teknikleri ve deri ürünlerin üretim süreçleriyle birlikte,
endüstriyel ve sanatsal malzemeler
tanıtılmaktadır. İllüstrasyon, 3D
modelleme ve bilgisayar destekli tasarım
dersleri de programımız kapsamında yer
almaktadır.
Eğitim hakkında detaylı bilgi için:
http://www.deu.edu.tr
http://www.deu.edu.tr/derskatalog/tr/index.html
TMHGF ADRES
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Yıldız Sarayı’ndaki tarihi
tanıklar sizi bekliyor
TÜRK OSMANLI SARAY MİMARİSİNİN SON ÖRNEĞİ OLAN YILDIZ SARAYI, BEŞİKTAŞ SEMTİNİN YILDIZ TEPESİNDE YER ALIR. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDEN (1520-1566) İTİBAREN PADİŞAHLAR TARAFİNDAN AV SAHASI OLARAK KULLANILAN VE HAZİNE-İ HASSA’YA KAYITLI BU
ARAZİYE İLK KASRI SULTAN I. AHMED YAPTIRMIŞTIR. SULTAN VAHDETTİN’DEN SONRA BİR SÜRE
BOŞ KALAN SARAY BİNALARI, 1978 YILINDA KÜLTÜR BAKANLIĞINA DEVREDİLMİŞ, “YILDIZ SARAYI
MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ” ADIYLA 1993 YILINDAN İTİBAREN MÜZELEŞTİRİLMEYE BAŞLANMIŞTIR.

S

arayda asıl yapılaşma Sultan II.
Abdülhamid döneminde (18761909) başlamış ve buraya Yıldız
Saray-ı Hümayunu adı verilmiştir. Bu dönemde saray, padişahın özel yaşamına ait
mekanlarla birlikte, resmi görevlilere tahsis
edilen binaları, tamirhane, marangozhane
gibi atölyeleri ve tiyatro, müze, kitaplık gibi
kültür ve sanat yapılarını da kapsamaktadır.
Saray, Hasbahçe adıyla bilinen, doğal nehir
görünümünde bir de havuzu bulunan iç
bahçeye sahiptir. Bu bahçenin değişik yerlerinde birbirinden bağımsız olarak inşa edilmiş küçük dinlenme köşkleri
bulunmaktadır.
Sultan Vahdettin’den sonra bir süre boş
kalan saray binaları, 1924 yılında Erkan-ı
Harbiye Mektebi’ne tahsis edilmiştir. 1946
yılında Harp Akademileri’ne bırakılan saray,
1978 yılında Kültür Bakanlığına devredilmiş,
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“Yıldız Sarayı Müzesi Müdürlüğü” adıyla
1993 yılından itibaren müzeleştirilmeye
başlanmıştır.

olan köşk, gerek Osmanlı döneminde gerek
Cumhuriyet’in ilanından sonra önemli
davet ve ziyafetler için kullanılmıştır.

Büyük Mabeyn Köşkü

Küçük Mabeyn Köşkü

Sarayın en ihtişamlı köşküdür. Sultan
Abdülaziz tarafindan 1866 yılında Balyan Ailesi mimarlarına yaptırılmıştır. Köşkün dış
cephesi yivli ve kompozit başlıklar, sütunlar,
konsollu ve dilimli arşitravlarla bezenmiştir.
Köşkün iç planı ise, eski mimari geleneğe
dayalıdır. Alt kattaki havuzlu Divanhanesi ve
ikinci kata çıkan kristal trabzanlı merdivenleriyle ünlüdür. Üst kat padişah tarafından
kullanılırken, diğer bölümler ise üst düzey
saray görevlileri tarafından kullanılmıştır.
Plevne Savaşı Komutanı Gazi Osman Paşa
da bu binada Mabeyn Müşiri olarak görev
yapmıştır. Sultan II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) devletin yönetim binası

Küçük Mabeyn Köşkü, Sultan II. Abdülhamid tarafından 1901 yılında çalışma ve
dinlenme köşkü olarak inşa ettirilmiştir. Sultan bazı resmi görüşmelerini de burada gerçekleştirmiş, mekan sonraki padişahlar tarafından da aynı amaçla kullanılmıştır. İki katlı
bu yapının Kış Bahçesi adıyla bilinen bir de
çatı katı vardır. Köşk, tavan süslemeleri, zarif
Art Nouveau tarzındaki çiçek dallarıyla süslü trabzanlar ve Bonet imzalı vitraylı pencereleriyle ünlüdür.
Sultan II. Abdülhamid’e tahttan indirildiği haberi bu köşkte verilmiştir. Sultan Vahidettin de Dolmabahçe Sarayı’ndaki ikametinden sonra Yıldız Sarayı’na yerleşmiş, müTMHGF ADRES
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tareke döneminde görüşmelerini burada
yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk 15 Mayıs
1919 tarihinde 3. Ordu Müfettişi sıfatıyla
Samsun’a gitmeden önce Sultan Vahidettin
ile son kez bu köşkün bir odasında görüşmüştür.

Ada Köşkü
Sultan II. Abdülhamid’in Hasbahçe’de
dinlenmek için yaptırdığı mekandır. Köşkün
etrafının tellerle çevrilerek, küçük bir hayvanat bahçesi haline getirildiği ve sultanın
hayvanları buradan seyrettiği bilinmektedir.
Ada Köşkü’nün yapısı Art Nouveau tarzındadır. Tasarımı, mimar Raimondo D’Aronco’ya aittir.

Art Nouveau eserler için en iyi örnekler Yıldız Çini ve Porselen Fabrikaları’nda yapılan
bazı vazolardır. Bunların bir kısmı Avrupa’daki benzerleri örnek alınarak, bir kısmı
da özgün tasarımlar olarak üretilmiştir.

Sultan II. Abdülhamid’in
Özel Hamamı
Sultan II. Abdülhamid’in Hususi Dairesi’ne bağlı olan hamam, yine mimar Raimondo D’Aronco’nun projesine göre yapılmıştır. Türk ve Batı hamamları sistemine uygun olarak planlanmıştır. İçinde "sıcaklık"

Cihannüma Köşkü
Boğaz, Haliç ve Marmara’yı gören en
geniş perspektife sahip olduğu için Cihannüma adını alan köşk, dinlenme ve seyir
köşkü olarak inşa edilmiştir. Ahşap yapı
sanatı ve süsleme elemanları bakımından
sarayın en önemli yapılarındandır. Sultan
II. Abdülhamid köşkün üst katını İstanbul’u ve Boğaz’ı güçlü bir dürbünle izlemek için kullanmıştır.

Art Nouveau Seksiyonu
19. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa başkentlerinde yayılan Art Nouveau akımı, Sultan II Abdülhamid’in mimar Raimondo
D’Aronco’yu İstanbul’a davet etmesiyle saray yapılarında kendini göstermiştir. Sarayın
çeşitli binalarının çizimleri ona aittir. Art
Nouveau süsleme ve çizgiler, yapıların yanı
sıra çeşitli saray aksesuarları ve süs eşyalarında da kullanılmıştır. Türkiye’de üretilen
15 OCAK -15 MART 2014

adı verilen yıkanma
bölümü, "ılıklık" denen dinlenme bölümü
ve ona bağlı bir tuvalet bulunmaktadır. Geleneksel Türk hamamlarından farklı olarak
kaloriferle ısıtılan hamamda, dönemin Hamidiye ve Kağıthane membaa suları kullanılmıştır.

Küçük Mabeyn Hamamı
Küçük Mabeyn Köşkü’ne geçitle bağlanan bu hamam, yanan Kaskat Köşkü’nün
yerine yaptırılmıştır. Hamamın "sıcaklık" ve

"ılıklık" bölümleri ve bir de şömineli dinlenme odası bulunmaktadır.

Yıldız Sarayı Tiyatrosu
Günümüze ulaşabilen tek saray tiyatrosu, Sultan II. Abdülhamid tarafından 1889
yılında Şale Köşkü’yle birlikte Alman İmparatoru Kayzer II. Wilhelm’in ziyareti için yaptırılmıştır. Küçük dikdörtgen planlı salonun üç
tarafı sütunlarla taşınan localarla çevrilidir.
Sahnenin tam karşısında yer alan loca padişaha aittir. Duvarları kalem işleriyle süslenmiş, tavanı ise mavi zemin üzerine altın yıldız motifleriyle bezenmiştir. Sahne etrafında yağlıboya tablolar yer almaktadır.
Tiyatronun İtalyan ve Türk sanatçılardan meydana gelen oyuncu gruplarının
yanı sıra, İstanbul’a gelen yabancı tiyatro
grupları ve bazı yerli oyuncular da zaman
zaman saraya kabul edilmişlerdir. Bunlar
arasında, Fransız sanatçılar Sarah Bernhardt ve Coquelain Cadet ile Rus şantör
Feodor Challapin, yerli sanatçılar Güllü
Agop Efendi ve Naşit Efendi de vardır. Tiyatroda Sevil Berberi, Norma, Rigoletto, Traviata, Carmen ve Aida gibi operalar sahnelenmiştir. Tiyatronun bir bölümünde, kullanıldığı döneme ait orijinal tiyatro kostümleri sergilenmektedir.

Sahne Sanatları Müzesi
Tiyatro yanındaki Gedikli Cariyeler Dairesi, Sahne Sanatları Müzesi olarak düzenlenmiştir. Müzede geleneksel ve Batı etkisinde gelişen Türk tiyatro tarihine ait etnografik malzemeler, arşiv değeri taşıyan belgeler ile bazı sanatçılara ait eşyalar sergilenmektedir. (www.yildizpalace.com.tr)
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Hayal gücünün ve tasarımın
buluşma noktası:
Alexander McQuenn
Öğr. Gör. Öznur ENES
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü
Moda Aksesuar Anasanat Dalı

ALEXANDER MCQUEEN,
MODA DÜNYASININ
GELMİŞ GEÇMİŞ EN
ÖNEMLİ TASARIMCILARINDAN BİRİDİR. 2010 YILI
ŞUBAT AYINDAKİ ÖLÜMÜ
SARSICI VE ÜZÜNTÜ VERİCİ
BİR SON OLMASINA
KARŞIN ALEXANDER
MCQUEEN MARKASI
OLARAK TASARIMCI SARAH
BURTON İLE YOLLARINA
DEVAM ETMEKTEDİR.

2

0 yıllık moda kariyeri içerisinde
tasarlamış olduğu giysi ve aksesuarlar Alexander McQueenʼin
anısına 2011 yılında New York Metropolitan
Sanat Müzesiʼnde her yıl düzenlenen Kostüm Enstitüsü Retrospektifi’nde Alexander
McQueen: Savage Beauty adı altında tasarımcının üstün yaratıcılığını ortaya koymuştur. Bu sergi 100 giysi ile 70 aksesuarı
içermektedir.
Alexander McQueenʼin koleksiyonlarına
bakıldığında romantik bir biçimde tarihsel
ögelerin yer aldığı temalar ile doğallık, ilkellik ve egzotisizm gibi konulara eğilimler
gösterdiği görülmektedir. McQueenʼin tasarım ile hayalgücünün bir arada sunulduğu
temalar şu şekilde sıralanabilinir:
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Romantik Akıl
McQueen’in eserleri 19. yüzyılın Romantik Akımıʼna duyduğu hayranlığa dikkat
çekmektedir. Romantic Mind (Romantik
Akıl) konsepti, McQueenʼin mezuniyet koleksiyonunun nakışlı ipek ceketleri, Jack the
Ripper Stalks his Victims, Highland Rape koleksiyonunun kalçada duran etekleriyle ve
Platoʼs Atlantisʼin fütürist, uzunlu kısalı elbiselerine uzanan usta terziliğiyle karşımıza
çıkıyor.

Romantik Gotik
Romantic Gothic (Romantik Gotik)
McQueenʼin yaşam ve ölüm, iyi ve kötü, karanlık ve aydınlığa duyduğu sonsuz ilgi ve
onları sürekli yan yana getirişinin derinliklerine iniyor. İzleyici, uğuldayan kurtların
sesi ve paraşüt pelerini şişiren rüzgarın eşliğinde, kafesli deri korseler, siyah ördek tü15 EYLÜL-15 KASIM 2013
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Alexander McQueenʼin
koleksiyonlarına
bakıldığında romantik bir
biçimde tarihsel ögelerin
yer aldığı temalar ile
doğallık, ilkellik ve
egzotisizm gibi konulara
eğilimler gösterdiği
görülmektedir”

yünden elbiseler ve The Horn of Plenty,
Angels and Demons Bizans esinli baskılarıyla dolu ürpertici bir Edgar Allen Poe öyküsünün içine alınıyor.

Giz Dolu Dolap
Orjinal adıyla, Cabinet of Curiositiesʼe
(Giz Dolu Dolap), McQueenʼin şapkacı
Philip Treacy ve Dai Reesʼin ve takı tasarımcısı Shaun Leane, Erik Halley ve Sarah
Harmarneeʼnin avangart sanatının içinde
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kayboluyor. McQueen, aksesuarların, herhangi bir giysinin şiirinin kapılarını açan
anahtar olduğuna inanırdı. Teşhir edilen
ürünler arasında omurga korse, armadillo
ayakkabılar, elde oyulmuş protez bacaklar
(podyumda Engelliler Olimpiyatı atleti
Aimee Mullinsʼin giydiği), bir taç ve dikenlerden yapılmış bir kol aksesuarı, bir zırh
elbise, midye kabuklarından yapılmış bir
üst ve alüminyum çene bağlantısı yer
alıyor.
TMHGF ADRES
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Romantik Egzotizm
Romantic Exocitism (Romantik Egzotizm) temasında McQueenʼin Türkiye, Hindistan, Çin, Japonya ve Afrika gibi egzotik
ülkelere olan etkileşimler göze çarpmakta.
Kimonolar ve obi kuşakları, onun kariyeri
boyunca tekrar eden görünümler yaratmıştır. Özellikle de Amerika ve Japonya arasındaki kurgusal satranç oyunundan
esinlenen Itʼs Only a Game adlı koleksiyonda.

Romantik İlkellik
Romantic Primitivism (Romantik İlkellik) doğal dünyayla uyumu yakalayarak,
ʻasil yabaniʼ fikrini ortaya sunuyor. Asil
vahşi, modern olanı gelenekselle birleştirerek ve siluetin sınırlarını zorlayarak ortaya
koyuyor. McQueen, doldurulmuş hayvan
kafaları, çamura batmış örmeler, impala
boynuzları ve at kılı gibi materyalleri kullanmasıyla Tabiat Anaʼyı göklere çıkarmıştır.
Özellikle de Itʼs a Jungle Out There ve Eshu
koleksiyonlarında Afrika motifleri dikkat çekicidir.
15 OCAK -15 MART 2014
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McQueen’in kariyerinde,
doğanın, özellikle şekilleri ve işlenmemiş
materyallerin etkisi büyüktür”

Romantik Doğallık
McQueen’in kariyerinde, doğanın, özellikle şekilleri ve işlenmemiş materyallerin
etkisi büyüktür. Romantic Naturalism (Romantik Doğallık) McQueenʼin kuşlara duyduğu coşkulu sevgiyi gösteriyor ve onun bir
elbiseye taze çiçekler işlemesinden, ters
evrim fikri üzerine kurulu bir koleksiyon tasarlamasına uzanan, aykırı, yaratıcı sürecini inceliyor. Sergi o yaşarken gösterilen
son, çığır açan koleksiyonu Platosʼs Atlantis
ile sonlanıyor. Her ne kadar ömrü kısa sürmüş olsa da, Savage Beauty, onu Lee Alexander McQueen yapan orijinallik, fetişizm,
melankoli ve sonsuz merak zenginliğini
açıkça ortaya koyuyor.
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Kaynakça: www.stylesight.com - www.wgsn.com
Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/
15 OCAK -15 MART 2014
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20.06.2012 Tarihli 6331 Sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
gereğince işverene getirilen
yükümlülükler - Kısım 2
BU YAZI DİZİMİZDE 6331 SAYILI KANUN İLE YENİDEN DÜZENLENEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN İŞVERENLERE NELER GETİRDİĞİ VE İŞVERENLERE HANGİ YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER DÜZENLENDİĞİNİ İŞLEYECEĞİZ. YAZI DİZİMİZİN İKİNCİ KISMI RİSK ANALİZİ,
İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÇALIŞANLARIN HAKLARINDAN OLUŞMAKTADIR.

İ

şverenin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan kaynaklanan özel yükümlülüklerini, iş güvenliği uzmanı,
işyeri hekimi ve sağlık personelinin işyerinde görevlendirilmesi, risk değerlendirilmesi
ve analizi yapılması, acil durum planlarının
oluşturulması, yangınla mücadele ve ilk yardım ve acil durumlarda tahliye işlemleriyle
ilgili oluşumlar yapılması, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi, işçinin
periyodik olarak sağlık gözetiminde tutulması, çalışanaların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, çalışanların görüşlerinin alınması ve
katılımlarının sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliği kurulllarının oluşturulması olarak
dokuz ana başlık altında sayabailiriz.

1- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
GÖREVLENDİRİLMESİ
İşveren bu hizmeti ya çalışanalar arasında bu konuda uzman olan bir çalışanı görevlendirerek sağlayacak ya da çalışanları
arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (O.S.G.B) hizmet alarak
yerine getirebilecektir. İş sağlığı güvenliği
hizmeti verenlere gerekli araç ve gereçlerin
sağlanması ve çalışanlarla veya birbirleriyle
işbirliğinin ve iletişimin sağlanması işverenin görevidir. Bu yükümlülüğün yerine ge-

Dr. jur. Mehmet Köksal 1
mkoksal@koksal.av.tr
tirilmemesi halinde yüksek para cezaları
öngörülmüştür: Görevlendirilmeyen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin her biri
için aylık 5.390,00 TL, aykırılığın devamında
her bir ay için aynı miktar; diğer sağlık personeli görevlendirmeme halinde görevlendirilmeyen her personel için aylık 2.500,00
TL para cezası verilecektir. Aykırılığın devamında her ay için aynı miktar idari para cezası, aykırılık giderilinceye kadar kesilecektir.
Bu yükümlülük özellikle küçük ölçekli işletmeler için ağır mali yükler getireceği için,

devlet yardımı öngörülmüştür. Buna göre; İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi için Devlet Yardımından yararlanabilmek için
• Kamu kurum ve kuruluşu olmamak,
• 10 işçiden az çalışanı olmak,
• Çok tehlikeli(A) ve tehlikeli sınıfta(B) yer almak,
• Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için Bakanlar
Kurulu Kararı çıkmış olmak şartlarını yerine getirmek gerekmektedir.
Yukarıdaki şartları taşıyan iş yerleri için,
İSG tedbirlerinin alınmasından kaynaklana-

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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cak masraflara destek sağlanabilir. Kısa vadeli sigorta primleri için toplanan kaynaklardan kaynak aktararak SGK tarafından finanse edilir. Devlet desteğinin usul ve şartları çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İşyeri Güvenlik Uzmanı
İstihdamında Usul ve Esaslar:
İşyerlerinde tehlikelilik sınıflandırmasına
göre farklı kategorilerde uzmanlık belgesi
olanlar görev yapabilirler. Buna göre; çok
tehlikeli işyerlerinde (A)sınıfı, tehlikeli işyerlerinde (B) sınıfı ve az tehlikeli işyerlerinde
(C) sınıfı sertifikaya sahip uzmanlar çalıştırılmalıdır.
Uzmanlar, iş yerlerindeki iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili alınması gerekli tedbirleri
işverene yazılı olarak bildirirler ve bu tedbirlerin alınıp alınmadığını izlerler. Bu tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin giderilmesi bakımından gereğinin yapılmaması
halinde, bu durumu uzmanlar Bakanlığa bildirimekle yükümlüdürler.
Uzmanlar, hizmetlerindeki ihmallerinden dolayı işverene karşı sorumludurlar. O
kadar ki, işçinin vücut bütünlüğünün bozulmasında, uzmanın ihmali olması halinde,
uzmanın yetki belgesi askıya bile alınabilir.
29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bir yönetmelikle
uzmanların görev ve yetkileri belirlenmiştir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012
/12/20121229-11.htm
İş güvenliği uzmanı kimlerolabilir?
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar
veya teknik elemandır.
İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir?
1. İşçi ve işverenlere rehberlik
2. Risk değerlendirmesi
3. Çalışma ortamı gözetimi
4. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
5.İlgili birimlerle işbirliği yaparlar.
Uzmanlardan alınacak hizmetin süresi var mıdır?
Evet. Uzmanların bir işyeri için harcayacakları mesai yönetmelikte düzenlenmiştir.
Buna göre; 1 ilâ 10 çalışanı olan işyerlerinden, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için
15 OCAK -15 MART 2014

çalışan başına yılda en az 60 dakika, 10’dan
fazla çalışanı olan işyerlerinden,
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 10 dakika,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 15 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan
başına ayda en az 20 dakika olmak üzere
İSG uzmanından hizmet alınacaktır. İş güvenliği hizmetlerinin sunulması için hesaplanan zorunlu süreler bölünmek suretiyle
birden fazla kişi görevlendirilemez. Bu süreler bakanlığın İSG takip sisteminde, işyerinin SGK işyeri numarası ile kaydedilerek,
hem iş yerinde hangi uzmanın çalıştığı görülmekte hem de iş güvenliği uzmanlarının
yasal çalışma süreleri kontrol edilmektedir.
Kaç uzman çalıştırılacağına dair bir
düzenleme var mıdır?
Evet. Az tehlikeli işyerleri için her 1000
çalışan için 1 tam süreli iş güvenliği uzmanı,
tehlikeli işyerleri için her 750 çalışan için 1
tam süreli iş güvenliği uzmanı ve çok tehlikeli işyerleri için her 500 çalışan için 1 tam
süreli iş güvenliği uzmanı istihdam edilmelidir.
Hangi derece sertifikaya sahip uzman hangi işyerinde çalışabilir?
Kural olarak az tehlikeli işlerde C sertifikasına sahip, tehlikeli işlerde B ve çok tehlikeli işlerde A sınıf sertifikaya sahip uzmanlar
görev yapar. Ancak, Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle, (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı
belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılacaktır.

2. İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER
SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ
Bu görevle ilgili olarak Kanundaki düzenlemenin yanı sıra bir de işyeri hekimle-

rinin görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenleyen yönetmelik yayınlanmıştır
(20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı
Resmi Gazete
http://www.alomaliye.com/2013/isyeri-hekimi-ve-diger-saglik-personelinin.htm)?
Yönetmelikte, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. Buna göre işyeri hekimi
• İşyerinde çalışan işçilerin sağlık gözetimini
yapar;
• Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike
sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz
önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç
beş yılda bir,
b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç
yılda bir,
c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç
yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi
halinde bu süreler kısaltılır.
İşyeri hekimleri, yönetmelikte belirtilen
görevlerini yerine getirmek için bir işyerinde en az aşağıda belirtilen sürelerde görev
yaparlar:
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.
b) Diğer işyerlerinden:
i) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 4 dakika.
ii) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
iii) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan
başına ayda en az 8 dakika.
Görevlendirilecek İşyeri Hekiminin
Sayısı Ne Olmalıdır?
Görevlendirilecek işyeri hekiminin sayısı
da yine tehlike sınıflarına göre farklılıklar
göstermektedir.
Az tehlikeli sınıfta (C) yer alan 2000 ve
daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her
2000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1
işyeri hekimi görevlendirilir.
Tehlikeli sınıfta (B) yer alan 1500 ve
daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her
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1500 çalışan için tam gün çalışacak en az 1
işyeri hekimi görevlendirilir.
Çok tehlikeli sınıfta (A) yer alan 1000 ve
daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her
1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir
işyeri hekimi görevlendirilir.

risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.

İşyerinde Diğer Sağlık Personeli Hangi Sürelerle İstihdam Edilir?
Tam süreli işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde, diğer sağlık personeli (Bakanlıkça
belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru,
acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni
diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça
verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler) çalıştırılması zorunlu değildir.
Tam süreli işyeri hekimi çalıştırılması zorunlu değilse;
a)Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 18 dakika,
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;
çalışan başına ayda en az 24 dakika,
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; çalışan başına ayda en az 36 dakika, görevlendirilir.

Risk değerlendirmesi nasıl olur?
Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için
tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere;
• Tehlikeleri tanımlama,
• Riskleri belirleme ve analiz etme,
• Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,
• Dokümantasyon,
• Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek
gerçekleştirilir.

3. RİSK DEĞERLENDİRMESİ,
KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Mad.10/Mad.30)
Bu yükümlülüğün yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2013’dir.
İşveren, İSG yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kalacağı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli
kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların
yapılmasını sağlayacaktır. Hazırlanacak risk
değerlendirmesi raporunda;
- Belirli risklerden etkilenecek çalışanların
durumu,
- Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
- İşyerinin tertip ve düzeni,
- Özel muamele gerektirecek çalışanların ve
kadınların durumu dikkate alınır.
Risk değerlendirmesi yapmayan veya
yaptırmayan işverene 3.000,00 TL, Aykırılığın devamında her ay için 4.500,00 TL idari
para cezası uygulanır.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (29 Aralık 2012
tarih 28512 sayılı Resmi Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012
/12/20121229-13.htm) ile işyerlerinde iş
sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak
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RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN
AŞAMALARI
➢ Risk değerlendirmesi,
➢ Tehlikelerin tanımlanması,
➢ Risklerin belirlenmesi ve analizi,
➢ Risk kontrol adımları,
➢ Dokümantasyon,
➢ Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
Risk değerlendirmesi dokümantasyonu nasıl olur?
Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki
hususları kapsayacak şekilde belgelendirilir:
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Değerlendirmeyi gerçekleştiren kişilerin
isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı
bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
e) Tespit edilen riskler.

f) Risk analizinde kullanılan yöntemler.
g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri,
gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında
tespit edilen risk seviyesi.
Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılır; gerçekleştiren kişiler
tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası
imzalanır ve işyerinde saklanır.
Birden fazla işveren olması durumunda risk değerlendirmesi
➢ Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin
paylaşması durumunda yürütülen işler
için ayrı ayrı risk değerlendirilmesi yapılır.
➢ Alt işverenin yürüttüğü iş için her alt işverence ayrı risk değerlendirmesi yapılır.
➢ Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi
ve belgeler asıl işverence sağlanır.
➢ Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk
değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve
bu konudaki çalışmaları koordine eder.
➢ Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi
çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
Risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk
değerlendirmesi ekibi aşağıdaki kişi ve uzmanlardan oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini
yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri,
ç) İşyerindeki destek elemanları,
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil
edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel
tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi
sahibi çalışanlar
Risk değerlendirmesi ne sıklıkta yapılır?
Yapılmış olan risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli işyerleri için en
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geç 2 yıl , tehlikeli işyerleri için en geç 4 yıl ve
az tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yılda bir yenilenir.
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler
meydana gelmesi,
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması,
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak
kala olay meydana gelmesi,
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere
ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini
etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması halinde de yukarıdaki sürelerin dolup
dolmamasına bakılmadan yenilenir.
Güvenlik Raporu Veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Nedir?
Kanunun 29 uncu maddesi gereğince
büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde; bu
belge ve raporlarda değerlendirilmiş riskler,
bu Yönetmeliğe göre yapılacak risk değerlendirmesinde dikkate alınarak kullanılır.

4. ACİL DURUM PLANLARI,
YANGINLA MÜCADELE VE İLKYARDIM TAHLİYE (MAD.11/30)
Yürürlük Tarihi:01.01.2013
İşveren, çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanları ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek acil durum planları yapmak, bu konularda yeterli
sayıda kişiyi görevlendirmek, araç ve gereçleri her zaman hazır bulundurmakla yükümlüdür.
Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin
meydana gelmesinde, çalışanların derhal işi
bırakarak güvenli bir yere gidebilmeleri için
(Tahliye) düzenlemeleri yapıp, talimatları
vermelidir.
Yükümlülüklere aykırı harekette uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000,00 TL.,
aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar ceza
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (18 Haziran 2013 tarih
28681 sayılı Resmi Gazete http://www.alomaliye.com/2013/isyerlerinde-acil-durum15 OCAK -15 MART 2014

lar-hakkinda-yonetmelik.htm) ile, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele,
ilk yardım ve benzeri konularda yapılması
gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili
usul ve esasları düzenlemektir
İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri nelerdir?
İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak üzere;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş
ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak
meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları
önceden değerlendirerek muhtemel acil
durumları belirler.
b) Acil durumlar için önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirleri alır.
c) Acil durumlar için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin
büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde
bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele,
ilk yardım ve benzeri konularda uygun
donanıma sahip ve bu konularda eğitimli
yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her
zaman hazır bulunmalarını sağlar.

e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale,
kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı
sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve
tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz
durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı
bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri
yapar.
g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan
işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi
gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil
durumlar konusunda bilgilendirir.
Acil durum planı nasıl hazırlanır?
Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak
üzere acil durumların belirlenmesi, bunların
olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve
tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının
yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.
Acil durumlar ne şekilde belirlenir?
İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak
belirlenir:
a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden
kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
d) Sabotaj ihtimali.
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Acil durumlar için görevli destek elemanları kimlerden oluşur?
İşveren, işyerlerinde tehlike sınıflarını
tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan
- Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
(A) 30 çalışana,
- Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (B) 40
çalışana,
- Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (C)
50 çalışana kadar,
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele konularının her biri
için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı
olarak görevlendirir.
İLKYARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
(MAD.11) yürürlük tarihi 01.01.2013’tür.
22.05.2013 tarih 24762 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan İLKYARDIM
YÖNETMELİĞİ uyarınca destek elemanı görevlendirir.
Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde,
her 10 personel için 1 olmak üzere, bu
yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş
merkezden en az “Temel İlkyardım
Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

İşveren, işyerinde çalışan işçiler için
• İşe girişlerinde,
• İşçinin meslek hastalığı sebebi ile işe ara
vermesinden sonra tekrar işe başlamasında,
• Tehlikeli sınıflar için ayrıca belirlenmiş
muayene periyodlarının olması halinde
Sağlık muayenesi yaptırmakla görevlidir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işler için, işçinin yapacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporu getirmesi şarttır.
Raporlar iş yeri sağlık görevlilerinden ya
da ortak sağlık ve güvenlik birimindeki uzmanlardan alınır. Masraflara işveren katlanır.
Sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya
sağlık raporu alınmayan her çalışan için
1.000,00 TL. idari para cezası uygulanır.

5. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ
(Mad.14)

7. ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM (Mad.16,17/30)

Bu yükümlülüğün yürürlük tarihi
01.01.2013’tür.
İşveren işyerindeki tüm iş kazaları ve
meslek hastalıklarını kanuni süreler içerisinde ilgili idareye bildirmekle yükümlüdür. İş
kazaları kazadan sonraki 3 iş günü içinde,
meslek hastalıkları öğrenildikleri tarihten itibaren 3 iş günü içinde SGK’ya bildirilmek zorundadırlar.
İşçinin vücut bütünlüğüne ilişkin bir zarar doğmasa da bu raporun tutulması zorunludur.
Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi
durumunda 2.000,00 TL. idari para cezası uygulanır.

6. İŞÇİYİ SAĞLIK GÖZETİMİNDE
TUTMA (Mad.15)
Bu yükümlülüğün yürürlük tarihi
01.01.2013’tür.
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DA YÖNETMELİK (15 Mayıs 2013 tarih 28648
sayılı Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130515-1.htm)
ile işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı
ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını
düzenlemektir.
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
ç) Program sonunda katılanlar için katılım
belgesi düzenlenmesini sağlar.
4857 Sayılı iş kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işverenalt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde,
alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte
sorumludur!!!
Eğitimler ne sıklıkta yapılmalıdır?
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
(B) iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (C) üç yılda en az bir defa olmak
üzere eğitim yapılmak zorundadır.

Bu yükümlülüğün yürürlük tarihi
01.01.2013’tür.
İşveren, çalışanlarına İSG eğitimi aldırmak zorundadır. Eğitimler işe başlamadan
önce, çalışma yeri veya iş değişikliklerinde, iş
ekipmanları değiştiğinde veya yeni bir teknoloji uygulandığında verilir. Eğitimler sadece gerektiğinde değil, düzenli aralıklarla da
tekrarlanır.
Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. Bunun yanında iş kazası veya meslek hastalığı
geçiren kişilere işe başlamadan önce bu konularla ilgili ilave eğitim verilmesi, ayrıca
herhangi bir sebeple altı aydan uzun süre işten uzak kalanlara da yenileme eğitimi verilmesi zorunludur.
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKIN-

Eğitimlerin süresi ne kadar olmalıdır?
Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince
belirlenen periyotlar içinde her çalışan için;
a) Az tehlikeli işyerleri (C)için en az 8
saat,
b) Tehlikeli işyerleri (B) için en az 12 saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri (A) için en az 16
saat olarak düzenlenir.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, İşyerinde görevli ya da hizmet alınan
OSGB birimlerince iş güvenliği uzmanları ile
işyeri hekimleri tarafından sağlanır.
Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve
bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında
saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev
unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve
eğitimin tarihi yer alır.
Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun
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unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.
EĞİTİM KONULARI ŞUNLARDIR:
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan
hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından
korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve
güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma
Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara
yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya
fazla çalışma olarak değerlendirilir.
Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için
1.000,00 TL. idari para cezası uygulanır.

8. ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN
VE KATILIMLARININ ALINMASI
(Mad.18/Mad.30)
Bu yükümlülüğün yürürlük tarihi de
01.01.2013’tür.
29 Ağustos 2013 tarih 28750 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan, İş Sağlığı ve Güvenliği
İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ ile
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan
temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.
Çalışan temsilcileri 15.5.2013 tarihli ve
28648 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ça15 OCAK -15 MART 2014

lışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe
göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel
olarak eğitilir. Bu düzenlemelere göre
Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurul üyeleri
ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında
özel eğitim verilmesi sağlanabilir.
Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının
yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan
riskin azaltılması için işverene öneride bulunma ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.
Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır.
İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapabilirler.
Çalışan temsilcilerinin görevlendirilmemesi veya seçilmemesi halinde 1.000 TL idari para cezası uygulanır.

9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURULMASI
(Mad.22/Mad.30)
Bu yükümlülüğün yürürlük tarihi
01.01.2013’tür.
Buna göre; 50 ve daha fazla çalışanın bulunan ve 6 aydan fazla süren, sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde İşveren, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak
üzere bir KURUL oluşturmakla görevlidir.
İşveren iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararları ile bağlıdır.
İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla
çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı
ayrı kurul kurulur.
Kurul oluşturmama ve her aykırılık hali
için 2.256,00 TL idari para cezası uygulanır.
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, sağlığı bozacak ya da vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak, yakın acil ve hayati bir
tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve
güvenliği kuruluna başvurarak durumun
tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve
yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin

ve yedeklerinin eğitimlerinin kapsamı yönetmelik ile belirlenmiştir.
6 aydan daha uzun süreli asıl – alt işveren
ilişkisi olan hallerde
➢ Asıl işveren ve alt işverenin ayrı ayrı kurulları var ise iş birliği ve koordinasyonu asıl
işveren sağlar, kurulun eğitiminde her iki
taraf da ayrı ayrı sorumludur.
➢ Asıl işverenin kurulu var alt işverenin kurul
oluşturması gerekli değil ise, alt işveren
temsilci ile kurula katılır,
➢ Alt işverenin kurulu var asıl işverenin kurul
oluşturması gerekli değil ise, asıl işveren
temsilci ile kurula katılır,
➢ Alt işverenin de asıl işverenin de kurul kurması gerekli değil fakat toplam çalışan sayısı 50’yi geçiyor ise, asıl işverenin koordinasyonunda kurul kurulur.
Kurul kimlerden oluşur?
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler
veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli
bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya
usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.
Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile işveren veya işveren vekili başkanlığında
toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Kurul yönetmelikte belirlenen sürelerde
toplanmakla yükümlüdür.
İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer
vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini
sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.
Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, İşhanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından
sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyebilecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır; uymayanları ise Bakanlığa bildirir.
(Devam Edecek)
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“I hope our country which is an
important geography for textile
and ready-made garments, shall
also become an important fair
center hosting number one events
on a global scale”

W

e started the New Year with
trade fairs supported by
member associations and
our Federation showing its potential and
taking the pulse of the sector throughout
Turkey. A few of these trade fairs increasing our exports are now known on a global scale as one of the important events in
its field. Although some of them are new,
they undersigned important achievements with the growth trend they displayed in a short period of time.
We opened the first trade fair of the
year 2014 with 35th Izmir Footwear, Bags
and Accessories Fair on 9-12 January with
the support of our member association,
Aegean Footwear Industrialists Association (EGE AYSAD).
IF Wedding Fashion International Wedding Dresses, Suits and Evening Gowns organized on 22-25 January with the support of Aegean Garment Industrialists Association (EGSD), one of the founder members of our Federation showed that it is a
long-established trade fair by opening its
doors for the eighth time. IF Wedding
Show, the largest event in Europe in its
field, showed its magnificence and scale
once more as if it is proving the fact that
Izmir is the capital for wedding dresses.
IF Expo International Istanbul Hosiery,
Underwear Fair organized by our federa-
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tion for the first time on 2012 in Istanbul
in collaboration with our events solution
partner TUYAP is organized for the third
time this year and it becomes more prominent on each year with its growth performance. Businessmen who are members
of TMHGF Fair Committee showed great
efforts for a successful fair and a positive
outcome by organizing “Road-Show” promotions in 22 target countries. Bringing
hosiery and underwear sector of our country which is very successful in global markets together with the sub-industry under
one roof, IF Expo already took its place on
the agenda of international business
world as a result of its success achieved in
such a short time.
3rd PENTEX Combed Cotton Textile
and Technologies Fair starts in Gaziantep
on 20-22 February which is organized by
Combed Cotton Garment Industry and
Ready-Made Garments Association
(PENKON) and supported by member associations in the city. Stand opened by
our member Association of Sub-Industries
of Ready-Made Garments (KYSD) increased
the meaning of this fair and showed the
collaboration and close relations between
our members. An approach and collaboration displayed by our associations and
members for preparation and organization
of events increase the strength of both our

Federation and member associations and
companies.
Texbridge Fabric and Accessories Fair
organized in Istanbul on 26-28 March with
the support of KYSD should not be forgotten.
No project is about itself. Therefore
when one talks about trade fair, not only
product display, meeting buyers and sellers come to mind but it also reminds the
fact that it is related with various branches
of the service sector in that city from
tourism to hotels and taxi drivers and it increases economic activities of the regions
it is organized in. Thus in addition to support received from sectors, we expect financial and moral support from local administrations, non-profit organizations
and associations for this type of events.
We think trade fairs organized by our
associations and all events we organize in
collaboration with our solution partners
are very important. Therefore I would like
to thank all contributors and those who
made effort for my behalf and in the name
of Board of Directors TMHGF and request
acceptance of my deepest respect.
Hüseyin Öztürk
Turkish Fashion and Apparel Federation
Chairman of Executive Board
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ENDER YORGANCILAR, PRESIDENT EBSO:
“Textile and readymade garments is
a sector with first degree importance

E

nder Yorgancilar, president of
ebso, attended to a part of board
of directors meeting of Turkish
Fashion and Apparel Federation (TMHGF)
held on December in the building of Chamber of Industry for Aegean Region and
hosted by Izmir Embroidery Industrialists
Association (INDER). Stating that textile
and readymade garments sector employs
large number of people, Yorgacilar said: “In
my opinion, textile and readymade garment is a sector with first degree importance in our industry”.
Hosted by a member association every
month, TMHGF Board of Directors Meeting
was held in INDER on December. Ender Yorgancilar, President EBSO, attended the last
part of the meeting held in EBSO building
on 13 December 2013.
Huseyin Ozturk, President Board of
Directors TMHGF, stated that he is happy
to be in Izmir and gave information on
Federation in the meeting which was held
in a friendly environment. Stating that
they represent 23 sectorial and regional
associations and numerous member com-
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panies, Ozturk said that approximately
2 thousand companies are from Izmir and
therefore Izmir has great importance for
Federation.

Ender Yorgancilar, President EBSO:
“Textile and readymade garments
sector is particularly important for
employment of women”
Ender Yorgancilar, President EBSO,
stated that textile and readymade garment
sector has a transaction volume of 50 billion dollars, provides great number of employment and it is particularly important for
female employees and he said: “In my opinion it is a sector with first degree importance in Turkish industry. If we ask ‘where
women work?’, textile and food sector
would be prominent. This sector with great
potential is in a position that can create
brands with high added value”.
Ender Yorgancilar, President EBSO, said
that companies with real experience and
knowledge displaying effort continue to
business activities in today`s textile and
ready garment sector and stated that there

are committees for all branches of textile
and readymade garments such as underwear, garments, embroidery, cotton in
chamber of industry and they carry out
highly successful activities by handling sectorial problems. Ender Yorgancilar, also
serving as Vice President in Turkish Union of
Chambers and Commodities Exchange
(TOBB), stated that they always discuss the
subject in both TOBB and sector assembly
and they follow matters related with textile
and readymade garments sector closely.

Aegean region is an export
in the sector
Stating that Aegean Region works intensively from production to treatment of
cotton, producing shirts, underwear, garments, embroidery, Ender YorgancilarPresident EBSO, said: “It is not my own sector but I live in it and make effort to
understand through my friends. We are always by your side with anything we can
do. EBSO is your home and our doors are
always open for you” and he wished “ Success in Business”.
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Legal support through firms, members of
the Federation in the international markets

I

n order to provide legal
support to its exporter
members in
international trade, Turkish
Fashion and Apparel
Federation (TMHGF) that
realizes solution partnership in
various areas has signed the
cooperation protocol together
with Köksal Attorney
Partnership consequently.
In the textile and readyclothing sector that runs
particularly in the export area,
our firms have not been
intensively reviewed in legal
aspect and the damages
arising from the unilateral
contracts have been faced

frequently. Additionally, after
the economic crisis occurred in
the world, many firms

particularly in Europe have
extreme debts in international
arena. In this respect, TMHGF

has signed an important
cooperation to support its
member firms that struggle
with many problems in terms
of International Trade Law.
On 13 December 2013, under
the host of Izmir Embroidery
Manufactures Associations
(INDER), before the governing
board meeting that was
held in Chamber of Industry
in Aegean Region (EBSO),
TMHGF that has signed the
cooperation protocol with
Köksal Attorney Partnership
aims at providing legal
support to its member
firms in the international
markets.

Cooperation between TMHGF and
TÜRKKEP in terms of e-transformation

O

n 9 January
2014, TMHGF has
signed a
“E-Transformation Cooperation” Protocol that enables its
all members benefiting from
TÜRKKEP services under
specific conditions.
TÜRKKEP that is firs and
unique foundation of Turkey to
provide Registered Electronic
Mail (KEP), e-Invoice and eArchive services together
brings great facilities to the
members of Turkish Fashion
and Ready Clothing Federation
(TMHGF) through its
advantageous services. In the
meeting, by means of “E-Transformation Cooperation” signed
between TÜRKKEP and TMHGF,
23 societies that are the
members of TMHGF and
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approximately 7000 firms
could be benefited from the
TÜRKKEP services under the
special conditions indeed.
Turkish Fashion and Ready
Clothing Federation (TMHGF)
could share any kind of legal as

well as commercial and official
documents and exchange
correspondence with its
members in the electronic
environment. By means of
TÜRKKEP services, Federation
could send notification,

information, warning,
commitment, memorandum,
agreement, confirmation,
objection and to send credit
card receipt, account receipt,
receipt and invoices,
instruction, payment order,
invoice, permit forms,
subscription and membership
application or cancellation of
the membership application,
customer notification,
copyright, leasing contract,
proposal, order, order
confirmation, application,
petition, information,
convocation to the general
assembly, governing board
and other meetings,
announcement, circulation as
well as could make contract or
cancellation of the contract
accordingly.
TMHGF ADRES
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The export has reached to 12 billion US Dollars by raising at the rate
of 9.6 percent in the first year of 2014

Ready-clothing has been awarded
in the first prize in January

I

n accordance with the
data explained by
Turkish Exporters
Assembly (TIM) in Gaziantep,
the export of Turkey in January
has reached to 12 billion 15
million US Dollars by raising at
the rate of 9.6 percent in
comparison with same
amount of the last year. This
number has become the
highest export number of
January in the history of
republic. Apart from export
items exempted from the unity
records, last 12 months
cumulated increasement
performance of net goods
export has become 6.1
percent.
The press conference
regarding merchandise
exports data and the

development activities in
January 2014 was held in
Gaziantep on 1st February
2017 on Saturday. Nihat
Zeybekçi, new Minister of
Economy, Fatma Şahin, Former
Minister of Family and Social
Policies as well as Mehmet
Büyükekşi, President of Turkish
Exporters Assembly (TIM),
Governor of Gaziantep, Mayor
and leading exporters and
businessmen have
participated in the press
meeting.
According to the data
stated by Büyükekşi, President
of TIM, whilst the largest
amount of exports have been
performed through ready
clothing and confection sector
at the amount of 1 billion 589
million US Dollars, automotive

sector has been in the second
place by means of exports at
the amount of 1 billion 587
million US Dollars, the
chemical materials sector has
been in the third place
through the export activities at
the amount of 1 billion 404
million US Dollars.
The maximum export has
been realized by the ready
clothing and confection sector
at the amount of 1 billion 589
million US Dollars. The highest
number of export has been
performed by 64% of tobacco
sector, by 48% of defense and
aviation industry sector and by
40% of ornamental plant in
January.
Three countries where the
maximum export activities
have been performed in

January 2014 are Germany,
Iraq and England respectively.
While our export has been
raising for Germany at the rate
of 20 percent, our export to
Germany has raised at 16
percent and our export to
England has also raised at 18
percent accordingly.
The countries where
our export activities have
been significantly increased
in January are Thailand at 202
percent, Qatar at 153 percent,
Jordan at 126 percent, and
Latvia at 123 percent and
Syria at 109 percent
respectively.

The export has raised at
13 percent for EU and reached to 5.4 billion US
Dollars.
Our export to Middle East
has raised at the rate of 17 and
reached to 2.4 billion US
dollars. Our export to Northern
America has raised at the rate
of 18 and our export to BDT
countries has raised to 4
percent and export to Africa
has also raised to 2 percent.
Among our ten cities that
have been exported
significantly, Sakarya became a
leader city in the rising of
export. Sakarya has raised its
export activities at the rate of
50 percent when comparing
with last year. This city has
been followed by İzmir at 17
percent and İstanbul at 14
percent.
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They met in the “capital city” of
the wedding dress

I

F WEDDING FASHION İZMİR –that is
one of the most assertive exhibition
in its field and Wedding Dress, Wedding Suit, Evening Dress Exhibition has
opened its doors to the world eight times.
Aziz Kocaoğlu, Mayor of Izmir Municipality has made a speech in the opening
ceremony of the exhibition where 171 firms
have taken place including 21 international
firms opened in International Exhibition
Union (UFI) as member exhibition and he
stated that the first organization was held
in 2007 and they have increased their capabilities in Wedding Dress, Wedding Suit,
Evening Dress Exhibition and also added
that they have reached to 25 thousands
square meters and 171 participants so that
they began with 74 participants.
President Kocaoğlu said that they have
spared great effort to develop the city as
the wedding dress center and he added
that the exhibition to be organized in the
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next year will be held in New Exhibition
Center in Gaziemir that is five times larger.
Immediately after this exhibition, we will
start working to develop an important exhibition. The most important wedding dress,
wedding suit and evening dress exhibition
in the world will be held in our new exhibition area in 2015. “We will transform Izmir
as wedding suit, wedding dress and
evening dress center of the world not only
in our country” he added.

We want to see İzmir as the capital
city of wedding dress
On the other hand, Mukadder Özden,
President of Aegean Clothing Industrialists
Association stated that Izmir is the city of
congress and exhibitions and it is a modern
city as well. By keeping the current exhibition dynamically, he stated that they are
also assertive to transform the current exhibition as one of the significant fashion

events. Hüseyin Öztürk, President of Turkish
Fashion and Ready Clothing Federation
also stated that the country has economic
and political capital city but when talking
about “wedding dress”, they are working for
Izmir to be called as “capital city”.

After the opening speeches,
5th Wedding Dress Design Competition called as “White Curtain”
has organized
By signing the first in this year, IF WEDDING FASHION İZMİR –that is eight
exhibition of Wedding Dress, Wedding Suit,
Evening Dress, member of International
Exhibition Unions (UFI) has been organized
by Izmir Exhibition Services and Cultural Art
Works Trade Inc. (İZFAŞ) in cooperation with
Turkish Republic Ministry of Economy, İzmir
Municipality, Turkish Fashion and Ready
Clothing Federation (TMHGF) and Aegean
Industrialists Association (EGSD).
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İF Expo Hosiery, Underwear Fair has
opened its doors third times

İ

F EXPO 2014 that combines two
important niche sector and
subsidiary industries in one roof
where Turkish textile and ready clothing
sector have come into province by Turkish
Fashion and Apparel Federation (TMHGF)
has organized the third International
Socks and Underwear Exhibition on 6-8
February 2014 in TÜYAP Exhibition and
Congress Center.
IFEXPO 2014 that has been organized
by the cooperation of the Socks
Industrialists Association (ÇSD),
Underwear Industrialists Association
(TİGSAD), Aegean Clothing Industrialists
Association(EGSD), Denizli Textile and
Clothing Industrialists Association
(DETGİS) under the umbrella of Turkish
Fashion and Ready-Clothing Federation
(TMHGF), Subsidiary Industrialists
Association (KYSD) in the organization
with TÜYAP was held in Tüyap Exhibition
and Congress Center in İstanbul on 6-8
February.
In the opening ceremony of the
Exhibition, Erdal Bahçıvan, President of
15 NOVEMBER 2013 - 15 JANUARY 2014

Istanbul Chamber of Commerce (ISO),
Hüseyin Öztürk, President of TMHGF, İrfan
Özhamaratlı, Vice President of TMGHF and
President of TIGSAD, Bülent Önal,
President of TUYAP have made a speech.
İsa Dal, Vice President of TMHGF and
President of DETGİS, Ahmet Oktay,
Member of the TMHGF Governing Board
and President of Istanbul Embroidery
Industrialists Association, Mukaddder
Özden, President of EGSD, Ali Ulvi Orhan,
President of OTİAD, Giyasettin Eyüpkoca,
President of LASİAD, Aydın Erten,
President of BATIAD and Nedim Örün,
Former President of TMHGF and various
associations’ representatives and
managers, sector representatives,
academicians and solution partners of the
Federation have also participated in the
ceremony.
In the opening speech of IF EXPO
2014 Exhibition where products of socks,
underwear and swimsuits have been
exhibited, Erdal Bahçıvan, President of
Istanbul Chamber of Commerce has
extended his gratitude for ones who

spared great effort for the organization
and he said that due to the global
competition that has been significantly
increasing, the sectors are in need of
transformation. Our sector knows this
reality for a long time. In order to raise the
competition power, our sector is trying to
do its best to perform its obligations. The
expertise exhibitions like İF EXPO is the
best sample of dynamism of Turkish
private sector and global competition
stability. He also added that such
organizations bring movement and vitality
to our sectors and economies indeed. In
his speech, Hüseyin Öztürk, President of
Turkish Fashion and Ready Clothing
Federation stated I am of the opinion that
the exhibition will continue to grow and it
will provide sustainable contribution to
the sector. On the other hand, İrfan
Özhamaratlı, President of Underwear
Industrialists Association has made a
speech and emphasized the importance of
the exhibition as well as stated that he is
more than glad to face with the sector
through such important exhibition.
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