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“Hazır giyim, 
Cazibe Merkezleri için 

kilit sektördür”
Sevgili dostlarım, 

Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu (MHGF) olarak, hazır gi-
yim sektörünün düşük yatı-

rım maliyeti ve buna karşın sağladığı yoğun
istihdamla Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgeleri için kilit sektör olduğunu
her fırsatta vurguladık ve vurgulamaya da
devam ediyoruz.  Hatta bir iddiada buluna-
rak, “Bir milyar dolara, bir milyon istihdam
sağlayan başka bir sektör yoktur” diye ka-
muoyuyla da paylaştık. Hazır giyim bu böl-
gelerimizin, ülkenin diğer taraflarıyla olan
gelişmişlik farkını hızla ortadan kaldıracak
ve yoğun istihdam sağlayacak ve birçok iş
kolunu da tetikleyecek bir özelliğe sahiptir.  

Bu çerçevede Hükümet tarafından
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 5 farklı
bölgede “Cazibe Merkezi” olarak açıklanan
23 ilimiz için MHGF olarak özel bir program
başlattık. Tekstil ve hazır giyim yatırımcısı-
nın dikkatini bu illerimize çekecek olan bu
programımızın ilkini 18-21 Mayıs 2017 ta-
rihleri arasında “Iğdır Tekstil-Hazır Giyim
Sektöründe Yatırım Fırsatları ve Tanıtım
Günleri” adı altında Iğdır’da düzenliyoruz.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile işbirliğiy-
le ve Iğdır Valiliği,  Iğdır Belediye Başkanlığı,
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası ile Iğdır Üniver-
sitesi’nin çok değerli katkılarıyla gerçekleşti-
rileceğimiz bu programa MHGF üyeleri, çö-
züm ortaklarımız ve ulusal basın temsilcile-
rinden oluşan bir heyet katılacak. Iğdır’ı  ye-

rinde görecek, Iğdır’ın üst düzey resmi ku-
rumlarından ve kanaat önderlerinden bire-
bir bilgi alarak fikir  sahibi olacaklar. Dünya-
da  belki de Iğdır gibi çok kısa bir mesafe
içinde dört ülke sınırının kesiştiği başka bir
şehir yoktur. Bu özelliği ile Orta Asya’nın bü-
yük bir bölümüne ve Ortadoğu pazarına
açılan bir ticaret kapısı niteliğindedir. Bu
coğrafi avantajının yanı sıra başta pamuk ve
kayısı olmak üzere birçok tahıl ve meyvenin
yetiştiği verimli toprakları, genç nüfusu ile
çok ciddi avantajlara sahiptir. Bu potansiyeli
gün yüzüne çıkarmak amacıyla devlet yetki-
lileri, kentin kanaat önderleri ve akademis-
yenleri sektörümüzün yatırımcıları ile buluş-
turacağız. 

Iğdır ile başlattığımız Cazibe Merkezleri
Tanıtım Programımızı 5 farklı bölgede en az
bir ilde olacak şekilde devam ettirmeyi
amaçlıyoruz. Aynı zamanda söz konusu ille-
rimizi  insan kaynakları, lojistik ve alt yapı
açısından sınıflayıp, SWOT analizlerini çıkar-
dıktan sonra her birini hazır giyimde stan-
dart ve belli ürünlerde pilot bölge ilan et-
meliyiz. Nasıl penye denince Gaziantep,
havlu ve bornoz denince Denizli akla geli-
yorsa, bu illerimizin her biri belli standart
ürünlerde üretim üssü ve marka olabilir.
Çünkü standart ürün çok kısa sürede meyve
verecek bir özelliğe sahiptir.  Ve buradaki
asıl önemli nokta 23 cazibe merkezi ilimizin
birbiriyle rekabet eden değil, birbirini ta-

mamlayan bir partner olmasını istiyoruz.
MHGF olarak bu süreçte deneyimimiz ve
bilgi birikimimizle destek olmaya hazırız.  

En büyük pazarımız Avrupa, hazır gi-
yimde zorunlu olarak bizden ihtiyacının
yüzde 20’sini karşılaması gerekiyor. Oysa bu
pazarda bizim ağırlığımız yaklaşık yüzde 12
dolayında. Durum böyleyken standart
ürünlerde üretimi Anadolu’ya kaydırabilir,
İstanbul ve diğer büyük şehirlerimizin iş yü-
künü azaltıp, katma değerli ürünlere daha
fazla odaklanmalarını sağlayabiliriz. Özetle
iyi bir şekilde organize olabilirsek başta Av-
rupa olmak üzere dünyadaki hazır giyim
pastasından daha fazla pay alabiliriz. Bunun
olmaması için hiçbir neden yok. Yeter ki; bir-
birimizi tüm potansiyelimiz ile tanıyalım ve
eksiklerimizi yine birbirimizle tamamlaya-
lım. 

Cazibe Merkezleri Tanıtım Programımı-
zın 23 ilimiz başta olmak üzere ülkemiz, sek-
törümüz için verimli olmasını diliyor, bu
projenin gerçekleşmesi için emek veren, ka-
tılan ve  katkı sağlayan herkese teşekkür
ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Hüseyin Öztürk
MHGF Yönetim Kurulu Başkanı
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yardımları Kilis’teki Suriyeli çocuklara ulaştı

18 MHGF CAZİBE MERKEZLERİNİ TANITACAK
Hazır giyim yatırımcıları Iğdır’da buluşuyor 

20 6. Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali sektörü 
Denizli’de buluşturdu

24 MHGF Başkanı Öztürk: “İstihdamı hızlı artırmanın
yolu hazır giyim sektörü ile mümkün”

26 Nakış sektörü, İş Geliştirme Toplantısında 
bir araya geldi 

34 İTHİB BAŞKANI İSMAİL GÜLLE:
“Tasarım ve katma değerli ürünler, tekstil ve hazır
giyim sektörünün hiç kuşkusuz en önemli öğesi”
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“Tasarım hayatımızın her alanında geniş bir 
yelpazede yer alıyor”

40 Tasarımın hazır giyim sektörüne sağladığı 
katmadeğer - Tasarımcının yetiştirilmesi

Moda ve aksesuar
ürün tasarımında
inovasyon 

Tekstil ve hazır giyim
sektöründe yerli 
makine üretimiyle ilgili 
tarihi adım 
TÜRKİYE’NİN ÜRETİM VE İHRACATTA ÖNCÜ
SEKTÖRÜ TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE
VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI, YERLİ MAKİNE
VE AKSESUARLARI ÜRETİMİNE İLİŞKİN TARİHİ
BİR ADIM ATILDI. MHGF VE TEMSAD
İŞBİRLİĞİYLE BAŞLATILAN SÜREÇ,
TÜRKİYE’NİN MAKİNEDE DIŞA
BAĞIMLILIĞINI DA AZALTARAK, ÜLKE
EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK.
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Moda ve Hazır
Giyim Federas-
yonu (MHGF) ile

Tekstil Makine ve Aksesuar Sa-
nayicileri Derneği (TEMSAD)

açık inovasyonla sektörel bilgi
ve birikimlerini karşılıklı açarak
Endüstri 4.0 dönüşümüyle ve-
rimliliğin artırılması ve ileriye
dönük yerli makine ve aksesu-

arlarının üretimi konusunda
önemli bir işbirliği gerçekleştiri-
yor. Türkiye’nin makinede dışa
bağımlılığını da azaltacak, ülke
ekonomisine önemli katkı sağ-

MHGF VE TEMSAD’DAN İŞBİRLİĞİ:
Tekstil ve hazır giyim sektöründe
yerli makine üretimiyle ilgili 
tarihi adım 
TÜRKİYE’NİN ÜRETİM VE İHRACATTA ÖNCÜ SEKTÖRÜ TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE VERİMLİLİĞİ-
NİN ARTIRILMASI, YERLİ MAKİNE VE AKSESUARLARI ÜRETİMİNE İLİŞKİN TARİHİ BİR ADIM
ATILDI. MHGF VE TEMSAD İŞBİRLİĞİYLE BAŞLATILAN SÜREÇ, TÜRKİYE’NİN MAKİNEDE DIŞA BA-
ĞIMLILIĞINI DA AZALTARAK, ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK.
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layacak bu süreç, MHGF Baş-
kanı Hüseyin Öztürk ve TEM-
SAD Başkanı Adil Nalbant’ın
attığı imzalarla başladı. 

MHGF ve TEMSAD yönetim
kurulu üyeleri ile ulusal ve sek-
törel basın temsilcilerinin katıl-
dığı imza töreni İstanbul
Esenyurt’ta Okan Tekstil fabri-
kasında gerçekleştirildi. 

Ülke ekonomisine
önemli katkı sağlanacak 

İşbirliği fikrinin MHGF’nin
2016 Aralık ayında Ankara’da
gerçekleştirilen yönetim kurulu
toplantısında çıktığını belirten
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk
konuşmasına tekstil ve hazır
giyim sektörünün Türkiye’nin
ihracatındaki ağırlığına ve ma-
kinede dışa bağımlılığına dik-
kat çekerek başladı. Türkiye’nin
2016 ihracatının yaklaşık 142
milyar Dolar olduğunu kayde-
den Öztürk, “Bunun yaklaşık 25
milyar Dolar’ı tekstil ve hazır gi-
yimdir. Ardından 23,9 milyar
Dolar ile otomotiv, 13,9 milyar
Dolar ile kimyevi maddeler sek-
törleri gelmektedir. Özkayna-

ğıyla hareket eden bir sektör
olarak birinciliğimizi korumak-
tayız. Üretimde, ihracatta, istih-
damda böylesine önemli bir
sektörün makine ithalatı 2014
yılında 2.2 milyar Dolar, 2015
yılında ise 1.3 milyar Dolar civa-
rındadır. TEMSAD ile yaptığımız
bu işbirliğiyle bir taraftan teks-
til ve hazır giyim ile birlikte
diğer imalat sektörlerinin de
makine ihtiyaçlarını yerli üreti-
cilerden karşılamasına dikkat
çekmek, diğer taraftan bu
alanda ithalata bağımlılığımızı
ortadan kaldırmak ve yerli ma-
kine üretimini desteklemek isti-
yoruz” dedi.  

Amaç; makinede dışa
bağımlılığı azaltmak ve
yerli üretimi teşvik
etmek

TEMSAD ile yapılan işbirli-
ğiyle 450 milyon Dolar değerin-
deki tekstil ve konfeksiyon
makine ithalatının azaltılması
ve yerli üretimle karşılanmasını
amaçladıklarını söyleyen MHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk, ayrıca
ithal makinelerde yaşanan tek-
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nik sorunların giderilmesinin
bazen aylarca sürdüğüne
bunun da hem iş hem de para
kaybına neden olduğuna dik-
kat çekti ve “TEMSAD ile yapı-
lan bu işbirliği karşılıklı bilgi
alışverişi ile her iki sektörü de
geliştirecek” diye konuştu.  

Sektörde Endüstri 4.0 
süreci başlatılacak

Açık inovasyonla her iki
sektörün bir araya gelerek, bir-
birlerinin ihtiyaçlarını daha net
ve daha seri bir şekilde anlama-
larına zemin hazırlayacaklarını
söyleyen Öztürk, “Özellikle En-
düstri 4.0’a geçiş için dönüşüm
sürecini başlatmayı amaçlıyo-
ruz” diye ifade etti.

Sektör makine ihtiyacı-
nın yüzde 80’ini dışarı-
dan karşılıyor 

TEMSAD Başkanı Adil Nal-
bant ise dünyada sanayi devri-
minin tekstil makineleri ile
başladığını belirterek, “Önce-
likle kendi tekstil sanayicilerimi-

zin ihtiyacı olan tekstil makine-
lerinin üretilmesi için hızlı şe-
kilde adımların atılması
gerekiyor. Sektörün makine ih-
tiyacının yüzde 80’inin dışarı-
dan alındığı bir tekstil
ülkesinde bu işbirlikleri ve
doğru planlama oldukça önem-
lidir. Yerli makine üreticilerimiz
ithal edilen makineleri üretebi-
lecek kabiliyet ve yeterliliğe sa-
hiptir. Ayrıca tekstil sektöründe
iki yıldır ertelenen yatırımlar
var. Bunlar gerçekleşmeye baş-
layacak ve önümüzdeki beş
yılın en parlak sektörü tekstil
olacaktır” diye konuştu. 

Türkiye’nin tekstilden başka
moda marka olabilecek, dünya
ile rekabet edebilecek başka bir
sektörü olmadığını söyleyen
Nalbant, “Tekstilden para kaza-
nabilir, ileri bir ülke seviyesine
gelebilirsiniz. Çünkü bugün
artık tekstil her şey. Günümüz
uçaklarının yüzde 55’in tekstil-
den yapılıyor. Tekstilin yerine
koyabileceğimiz başka bir alter-
natif yok. Tekstil hem doğana

hem ölene gerekli” şeklinde ko-
nuştu. 

Türkiye’nin makinede dışa
bağımlılığını azaltacağını söyle-
yen Nalbant, sürecin TEM-
SAD’ın kurucu üyesi olduğu
Makine İmalat Sanayi Dernek-
leri Federasyonu’nun (MAKFED)
bugüne kadar mücadelesini
verdiği her görüşe yer verece-
ğine dikkat çekti.

Bundan sonra süreç nasıl
işleyecek?

Kamu kurumları ve üniver-
sitelerle işbirliğinin de geliştiri-
leceği süreçte, MHGF
tarafından tespit edilen farklı
branşlardaki firmalara inceleme
gezileri düzenlenerek sektörün
taleplerinin toplanması ve bu
doğrultuda TEMSAD ile çözüm
üretilerek amaca ulaşılacak. Her
iki kurumdan tespit edilen tem-
silcilerle oluşturulacak ortak ça-
lışma grubu belirli araklıkla bir
araya gelerek değerlendirmeler
yapacak ve projenin yol harita-
sını belirleyecek. 

Açık inovasyonla
her iki sektörün bir

araya gelerek,
birbirlerinin ihtiyaç-

larını daha net ve
daha seri bir şekilde
anlamalarına zemin

hazırlayacağız ve
Özellikle Endüstri

4.0’a geçiş için 
dönüşüm sürecini

başlatmayı 
amaçlıyoruz”
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MHGF-TEMSAD işbirliği sürecinde
sektörün alt branşlarında inceleme
gezileri başladı

Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu (MHGF) ve Tekstil Ma-
kine ve Aksesuar Sanayicileri

Derneği’nin (TEMSAD) tekstil ve hazır gi-
yimde verimliliğinin artırılması, yerli ma-
kine ve aksesuarları üretimine ilişkin
başlattığı süreç inceleme gezileri ile sürü-

yor. MHGF üyesi firmaların ziyaret edilerek
incelemelerin yapıldığı program Rapsodi
Çorap ile başladı. Farklı branşta MHGF işlet-
mesinin ziyaret edildiği programda Rap-
sodi Çorap’ın ardından bugüne kadar Okan
Tekstil, Urartu Nakış, AR-TEKS Tekstil (Dar
Dokuma), EMR Fermuar, Şimşek Ege Etiket

Matbaacılık ve Barış Makine fabrikalarında
inceleme yapıldı. Alanında uzman TEMSAD
üyesi sanayicilerin yer aldığı heyette üreti-
min tüm aşamaları değerlendirilerek işlet-
menin ihtiyaçları ele alındı, ilk aşamada
mevcut makinelerin verimliliğini artıracak
çözümler üzerine odaklanıldı. 

TEKSTİL VE  HAZIR GİYİMDE MAKİNEDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK, YERLİ ÜRETİMİ DESTEK-
LEMEK VE SEKTÖRDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA MHGF VE TEMSAD’IN BAŞLATTIĞI 
İŞBİRLİĞİ FABRİKA İNCELEME GEZİLERİ İLE SÜRÜYOR. BU KAPSAMDA OLUŞTURULAN KARMA
HEYET MHGF ÜYESİ İŞLETMELERİ ZİYARET EDİYOR. 

Rapsodi Çorap

AR-TEKS Tekstil

Okan Tekstil
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EMR Fermuar

Urartu Nakış

Barış Makine

Şimşek Ege Etiket ve Matbaacılık
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Geçtiğimiz yıl ocak
ayında kendi üye-
lerinden topladık-

ları ile birlikte STUF Dünya
Tayvan İş İnsanları Vakfı’nın
yardımlarını da Kilis Öncüpınar
Kampı’na ulaştıran MHGF, bu
yıl 2016’nın Aralık ayında Türk
Kızılayı ile Ankara’da imzalanan
işbirliği protokolü çerçeve-
sinde kamp dışındaki Suriyeli
çocuklar için 10 bin mont
verdi. STUF Dünya Tayvan İş İn-

sanları Vakfı’nın Tayvan’dan ge-
tirdiği montların bir kısmı Ki-
lis’te düzenlenen törenle
ihtiyaç sahiplerine verildi. Tö-
rene, MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk ile birlikte Tayvan'ın An-
kara Büyükelçisi Yaser Tai-hsi-
ang Cheng, Kilis Belediye
Başkanı Hasan Kara, STUF
Dünya Tayvan İş İnsanları Vakfı
CEO'su Jeff Hung-Chih YAO ve
Avrupa Tayvan Ticaret Odası
Başkanı Chaolun Aracı ile

MHGF Yönetim Kurulu ve Tay-
vanlı STUF Vakfı’nın üyeleri ka-
tıldı. 

MHGF Başkanı Öztürk,
“Bu dayanışma kültürü-
nün savaşları durdura-
cağına inanıyorum”

Aralarında Suriyeli sığınma-
cıların da bulunduğu çocuk ve
kadınlara mont, bot ve kışlık
giysilerin dağıtıldığı törende
konuşan MHGF Başkanı Hüse-

yin Öztürk, geçtiğimiz yıl Tay-
van Büyükçelçiliği ile birlikte
Kilis Öncüpınar Kampı’ndaki
Suriyeli misafirlerlere yardım
için geldiklerini belirterek,
“MHGF’nin düzenlediği kam-
panyaya STUF Dünya Tayvan
İnsanları Vakfı da giysi bağışı ile
katkıda bulunmuştu. Bu yıl bir
yardım programı daha planla-
dık” dedi. MHGF Başkanı Hüse-
yin Öztürk sözlerini şöyle
sürdürdü:

MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU’NUN (MHGF) ORGANİZASYONU İLE TAYVANLI-
LARIN YARDIMLARI KİLİS’TEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA ULAŞTI.  YARDIM TESLİM TÖRE-
NİNDE KONUŞAN MHGF BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK, “SİZLER YALNIZ DEĞİLSİNİZ.
YARDIM DEĞİL, BİR DAYANIŞMA İÇİN BURADAYIZ” DEDİ.

MHGF’nin organizasyonu ile 
Tayvanlıların yardımları Kilis’teki
Suriyeli çocuklara ulaştı
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“Bu yardımı Tayvan Büyük-
elçiliği ve STUF Dünya Tayvan
İş İnsanları Vakfı’nın desteği ile
yaptık. İnsanlık onurunun ze-
delendiği, incindiği bir süreçte
yaşıyoruz. Savaş nedeniyle in-
sanlar göç edip evlerinden
uzaklaşıyor, ailelerin parçalanı-
yor ve yaşam mücadelesi verili-
yor. Herkesin barış içinde
yaşadığı, savaşın olmadığı, ço-
cukların bombalarla değil,
oyuncaklarla yatıp kalktığı bir
dünya diliyorum. Biz burada
bugün, gerek Suriyeli misafirle-
rimize, gerek Kilislilere yalnız
olmadıklarını, dünyanının ne-
resinden olursak olalım, aynı
dili konuşmasak da aynı yü-
rekle savaşa karşı olduğumuz
mesajını veriyoruz. Sizler yalnız

değilsiniz. Yardım değil, bir da-
yanışma için buradayız. Çocuk-
ların daha güzel bir dünyaya
doğmasını ve yaşamasını dile-
yerek bu dayanışma kültürü-
nün savaşları durduracağına
inanıyorum.”

Kiliş Belediye Başkanı
Kaya: “Yardımlar tam
zamanında yetişti”

Belediye olarak başlattıkları
“Bir mont, bir bot” kampanya-
sında “Tam montumuz bitti”
dedikleri bir anda MHGF Baş-
kanı Hüseyin Öztürk’ün araya-
rak kendisine bu güzel haberi
verdiğini belirten Kilis Belediye
Başkanı Hasan Kara Tayvan'ın,
Türkiye’ye binlerce kilometre
uzak olmasına rağmen Suriye-
lilere yardım yaptığına dikkati
çekerek, "MHGF Başkanımıza,
Türk Kızılayı ekibine, Büyükel-
çiye ve yardımlardan dolayı
Tayvan halkına sonsuz teşek-
kür ediyorum" diye konuştu. 

8 bin km. uzaktan gelen
anlamlı destek

Türk Kızılayı Başkan Vekili
Ercan Tan ise Türkiye’den 8 bin
kilometre uzaktan Tayvan’dan

gelen destek ve yardımları
Kilis’e getirdiklerini belirterek
aldıkları yardımları mazlumlara
ulaştıran dünyanın sayılı ku-
rumlarından biriyiz. Bu bizim
görevimiz ve bununla onur du-
yuyoruz. Dünyada Suriyelilere
yardım etmek isteyen birçok
ülke ve sivil toplum kuruluşu
işbirliği için Türk Kızılayı’nı seç-
mektedir. Biz de Kızılay olarak
bağışçılarımızın emanetini ger-
çek ihtiyaç sahibine ulaştırmak
adına elimizden gelen her şeyi
yapmaya çalışıyoruz” dedi.

"İş birliğini devam 
ettireceğiz"

Tayvan'ın Ankara Büyükel-
çisi Yaser Tai-hsiang Cheng, bu-
rada yaptığı konuşmada,
Türkiye ile yardım faaliyetleri

MHGF’nin 
düzenlediği kam-
panyaya STUF
Dünya Tayvan 
İnsanları Vakfı da
giysi bağışı ile kat-
kıda bulunmuştu.
Bu yıl bir yardım
programı daha
planladık”



konusunda işbirliği yapmak is-
tediklerini belirterek, "Bu-
günkü bu dağıtım küçük bir
adım ama Tayvan hükümeti
adına güzel bir başlangıç. Siz-
lerle güzel bir işbirliği devam
ettireceğiz" dedi.

Dünya Tayvan İş Adam-
ları Vakfı Ceo’su Yao:
"Suriyeli kardeşlerimize
yardım ettikleri için
Türk halkını takdir 
ediyoruz”

Dünya Tayvan İş Adamları
Vakfı Ceo'su Jeff Yao da tek he-
deflerinin bu yardımları Suri-
yelilere ulaştırmak olduğunu
kaydetti. Kilis'te Suriyelilerle
alakalı yürütülen çalışmaları
bizzat görmek istediklerini an-
latan Yao, "Suriyeli kardeşleri-
mize yardım ettikleri için Türk
halkını takdir ediyoruz. Kilis'e
gelmemizin amacı buradaki
durumu bizzat görmek istedik.
Bu sefer çeşitli giysiler getirdik.
Umut ederiz ki başta eğitim
konusunda bu insani yardım-
ları sürdürmek isteriz." İfadele-
rini kullandı.

Konuşmalar sonrası yar-
dımlardan bir kısmı ihtiyaç sa-
hiplerine verildi. 

Suriyelilere yönelik 
sosyal çalışmalar

Kilis Belediye Başkanı
Hasan Kara, MHGF Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Tayvanlı-
lar’dan oluşan heyeti Suriyeli-
lere yönelik yaptıkları sosyal
çalışmalarla ilgili bilgi vererek
bu çerçevde hizmet verdikleri
sosyal tesisleri gezdirdi. Farklı
yerlerde kurulan merkezlerde
savaş mağduru kadın ve yetim
çocuklar hem yaşadıkları
olumsuzların etkisinden uzak-
laştırılmaya hem de meslek
edindirilmeye çalışılıyor.  Kilis
Belediye Başkanı Kara, kuaför-
lük, el işi, terzilik, okuma-
yazma ve Türkçe gibi birçok
konuda eğitim verilen merkez-
lerde, birçok kadının yaşadık-
ları acıları unutmaya ve
topluma adapte olmaya çalıştı-
ğını belirterek, “Suriyeli kadın-
lar, Kilis’teki açılan el işi kursları
sayesinde hayata yeniden tu-
tunuyor” diye kaydediyor. 
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Türkiye genelinde 25
sektörel ve bölgesel
derneği temsil eden

ve alanında tek çatı organizas-
yonu olan MHGF, hükümet tara-
fından Doğu ve Güneydoğu’da
5 Bölgede belirlenen 23 Cazibe
Merkezi kente yönelik tanıtım
toplantıları programını başlattı.
Hazır giyim yatırımcısını böl-
geye çekmeyi amaçlayan prog-
ram kapsamında ilk buluşma;
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
işbirliği, Iğdır Valiliği, Iğdır Bele-
diye Başkanlığı, Iğdır Ticaret ve
Sanayi Odası ile Iğdır Üniversi-
tesi’nin katkılarıyla 18 – 21
Mayıs 2017 tarihleri arasında
“Iğdır Tekstil-Hazır Giyimde Yatı-
rım Fırsatları ve Tanıtım Günleri”
adıyla gerçekleştirilecek. 

Hazır giyim, 23 cazibe
merkezi için kilit sektör 

Bir milyar Dolar yatırımla, 1
milyon kişiye istihdam sağlayan
başka bir sektör olmadığını kay-
deden MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk, “Hükümet tarafından
açıklanan 23 cazibe merkezi
açısından da hazır giyim kilit
sektördür. Düşük yatırım avan-
tajıyla bu bölgelerimizdeki
genç iş gücü en hızlı şekilde is-
tihdam edilecektir. Federasyon
olarak başlattığımız bu prog-
ramla hazır giyim yatırımcısının
dikkatini bu illerimize çekmeyi

amaçlıyoruz. Iğdır genç iş gü-
cüyle, üç ülkeyle sınır eşsiz coğ-
rafi avantajıyla hem üretim hem
de ticarette önemli bir avantaja
sahiptir. Biz bu anlamda yatı-
rımcının ve kamuoyunun dikka-
tini Iğdır’a çekmek istiyoruz”
dedi. 

Bölgede hazır giyim
yatırımlarının artırıl-
ması amaçlanıyor

Cazibe merkezleri olarak
belirlenen 5 bölgenin her bi-
rinde bu toplantılar dizisini sür-
düreceklerini, hazır giyim
yatırımlarını artırmayı amaçla-
dıklarını söyleyen MHGF Baş-
kanı Öztürk, “Öncelikle söz
konusu illerimizi insan kaynak-
ları, lojistik ve alt yapı açısından
sınıflayıp, SWOT analizlerini çı-
karmalıyız. Elde edilen sonuca
göre de hazır giyimde standart

ve belli ürünlerde bu illerimizi
pilot bölge ilan etmeliyiz.
Çünkü standart ürün, bir ham-
lede, sonuç odaklı ürün demek-
tir” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı Arslan
ve TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu da katılıyor

Sektörün önemli iş adamları
ve ulusal basın temsilcilerinin
yanı sıra ikinci günü Ulaştırma

Bakanı Ahmet Arslan ve TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun
da katılacağı program, 18 Mayıs
2017’de saat 09.30’da Iğdır Üni-
versitesi’nde gerçekleştirilecek
toplantı ile başlayacak. Iğdır
Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım
Fırsatları ve Tanıtım Günleri
kapsamında OSB ve kentin
önemli merkezlerine yönelik in-
celeme ve tanıtım gezisi de ger-
çekleştirilecek. İşadamları ve
gazeteciler programın son
günü Nahçıvan’ı da ziyaret ede-
rek bölgenin tarihi ve turistik
yerlerini görme fırsatı bulacak.
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Federasyon olarak
başlattığımız bu
programla hazır
giyim yatırımcısının
dikkatini bu illeri-
mize çekmeyi
amaçlıyoruz. Iğdır
genç iş gücüyle, üç
ülkeyle sınır eşsiz
coğrafi avantajıyla
hem üretim hem de
ticarette önemli bir
avantaja sahiptir” 

MHGF CAZİBE MERKEZLERİ TANITIM TOPLANTILARI BAŞLIYOR:

Hazır giyim yatırımcıları 
Iğdır’da buluşuyor 
MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (MHGF), DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA BELİRLENEN 23
CAZİBE MERKEZİ KENTLERİNE YÖNELİK TANITIM TOPLANTILARI DİZİSİ BAŞLATTI. HAZIR GİYİM YATI-
RIMCISINI BÖLGEYE ÇEKMEYİ AMAÇLAYAN PROGRAM, ULAŞTIRMA BAKANI AHMET ARSLAN VE TOBB
BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN DA KATILIMIYLA IĞDIR’DA START ALIYOR.

Hüseyin Öztürk
MHGF Başkanı



SAYI: 20 2017 19

MHGF’DEN | FAALİYETLER



MHGF ADRES20

MHGF ÜYESİ DETGİS’İN DÜZENLEDİĞİ DÜNYA TÜRK HAVLU VE BORNOZ FESTİVALİ’NİN AL-
TINCISI BU 25 MART 2017 TARİHİNDE DENİZLİ’DE KUTLANDI. BAŞTA NAKIŞ DERNEKLERİ 
OLMAK ÜZERE MHGF ÇATISI ALTINDAKİ ÜYE DERNEKLERİN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN FESTİVALİN COŞKUSU BU YIL DA DENİZLİ SOKAK-
LARINA TAŞTI.

Denizli Tekstil ve
Giyim Sanayicileri
Derneği’nin (DET-

GİS) ev sahipliğinde, Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu’nun
(MHGF) desteğiyle gerçekleşti-

rilen 6. Dünya Türk Havlu ve
Bornoz Festivali bu yıl da renkli
bir şekilde kutlandı. Etkinliğe
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk,
MHGF Başkan Yardımcıları
Metin Çetinkaya ve Mukadder

Özden, İstanbul Nakış Sanayici-
leri Derneği (İNSAD) Başkanı
Zafer Özbilge, Denizli Nakış Sa-
nayicileri Derneği (DENSAD)
Başkanı Mustafa Yastıkçı, Gazi-
antep Nakış Sanayicileri Der-

neği (GANİDER) Başkanı Meh-
met Ali Batır, İzmir Nakış Sana-
yicileri Derneği (İNDER) önceki
dönem başkanı İlhan Kuloğlu
ile MHGF yönetim kurulu üye-
lerinin ve üye derneklerin tem-

6. Dünya Türk Havlu
ve Bornoz Festivali
sektörü Denizli’de buluşturdu

Hüseyin Öztürk
MHGF Başkanı



silcilerinin katıldığı festival bu
yıl  Denizli Ticaret Odası’nda
(DTO) düzenlenen "Bu Toprak-
lardan Dünya Markası Çıkar
mı?" başlıklı konferans ile baş-
ladı. Türkiye Ev Tekstili Sanayici-
leri ve İşadamları Derneği
(TETSİAD) Başkanı Ali Sami
Aydın ile Özdilek Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Öz-
dilek’in konuşmacı olduğu
konferansın ardından DTO
önünde festival açılış töreni
gerçekleşti. 

MHGF Bşk. Öztürk: 
“Üretiyoruz ama 
pazarlayamıyoruz”

MHGF Başkanı Hüseyin Öz-
türk ise altı yıldır festivale katı-
lıp destek verdiklerini
kaydederek, “Yıllardır havlu ve
bornoz üretiliyordu. Üretiyor-
duk, pazarlamayı bilmiyorduk.
Bunu ortaya çıkaran, dikkat
çeken, örgütlü bir toplum, ör-

gütlü bir sanayici derneği DET-
GİS” dedi.

DETGİS Bşk. Koltuksuz:
“Denizli havlu ve 
bornozda bir dünya 
markası”

Törenin ilk konuşmasını
yapan DETGİS Başkanı Mustafa
Koltuksuz, bilinen uygarlıkların
bu topraklarda kurulduğunu
belirterek medeniyetin ve te-
mizliğin simgesi olan bornozun
kendi topraklarında kutlanma-
sının bir tesadüf olmadığını,
Denizli’nin havlu ve bornozda
bir dünya markası olduğunu
vurguladı. 

Denizli Büyükşehir 
Belediye Bşk. Zolan: 
“Denizli’de 4 bin 500 
yıldır tekstil üretiliyor”

Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Zolan, Deniz-
li’deki tekstilin 50-100 yıldır

SAYI: 20 2017 21

MHGF’DEN | FAALİYETLER

Türkiye genelinden MHGF üyesi derneklerin yöneticerinin de
katıldığı festivalde GANİDER de bir heyetle yer aldı.



MHGF’DEN | FAALİYETLER

MHGF ADRES22

değil arkeolojik bulgulara göre
4 bin 500 yıldır üretildiğine dik-
kat çekerek “Üretmeyi seven
insanlarla daha da ileriye gide-
cek. Dünya durdukça tekstil ve
üretme kültürümüz devam
edecek” diye konuştu. 

Denizli Valisi 
Dr. Altıparmak: 
“Fark yaratmalıyız”

Denizli Valisi Dr. Ahmet Al-
tıparmak ise konuşmasında
farklılık yaratmaya dikkat çeke-

rek, “Kalitesi, deseni ve dokusu
gibi özellikleriyle fark oluştur-
malıyız. Eğer bu farklılığı yara-
tamazsak isterseniz 5 bin yıllık
merkez olun ağırlık bir anda
başka bir yere kayabilir. En iyi
şekilde üretimi ve tanıtımı ya-
parak bu yarıştan kopmama-
mız lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından
protokol üyeleri, davetliler ve
vatandaşlar DTO önünden 15
Temmuz Demokrasi Meyda-
nı'na kadar kortej eşliğinde yü-

rüdü. Bu yıl kortejde pop
müzik sanatçısı Keremcem ile
ünlü manken Deniz Akkaya da
yer aldı. 

Bu yıl Deniz Akkaya, 
şarkıcı Keremcem ve 
Modacı Temurçin de 
katıldı

Şarkıcı ve oyuncu Kerem-
cem, manken Deniz Akkaya ile
modacı Ümit Temurçin, giydik-
leri bornozla üstü açık klasik
araçlarla korteji takip etti.

Kortejde, çocuklar da başlı-
ğında horoz ibiği şeklinde süs-
leme bulunan bornozlarla yer
aldı. Denizli horozu heykelle-
rine de bornoz giydirildi.

Öte yandan, etkinlik kapsa-
mında bir alışveriş merkezinde,
Akkaya, Keremcem ve Temur-
çin, bornoz giyerek sevenle-
riyle buluştu. Akkaya ve
Temurçin, vatandaşlarla söyleşi
yaparken, Keremcem sevilen
şarkılarını seslendirdi, imza da-
ğıttı.

DENSAD konukları Babadağ’da ağırladı

Her yıl olduğu
gibi bu yıl da
Denizli Nakış

Sanayicileri Derneği (DEN-
SAD) Dünya Türk Havlu ve
Bornoz Festivali için Türki-
ye’nin dört bir yanından
gelen Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu (MHGF) üyesi
derneklerin yöneticilerini
Babadağ’da ağırladı. 

Babadağ etkinliği, özellikle MHGF ça-
tısı altındaki İstanbul, İzmir, Gaziantep ve
Denizli’deki nakış sanayici derneklerinin
buluşması açısından büyük önem taşıyor.
Davete bu yıl MHGF’nin çözüm ortağı TEM-
SAD’ın Başkanı Adil Nalbant da katıldı.
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MHGF BAŞKANI ÖZTÜRK’TEN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE DESTEK:
İstihdamı hızlı artırmanın yolu
hazır giyim sektörü ile mümkün
MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (MHGF) BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK, EN DÜŞÜK YATIRIMLA
EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYAN SEKTÖRÜN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ. 

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın baş-
lattığı Milli İstihdam

Seferberliğine destek veren, Tür-
kiye’de 24 sektörel ve bölgesel
derneği temsil eden çatı kuruluşu
MHGF’nin Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Öztürk, Türkiye’nin
üretim ve ihracatta öncü sektörü
tekstil ve hazır giyimin yoğun is-
tihdam sağladığını kaydetti.
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk
sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir milyar Dolar yatırımla,
bir milyon kişiye istihdam

“Hükümet tarafından açıkla-
nan 23 cazibe merkezi açısından

da tekstil ve hazır giyim kilit sek-
tördür. Bir milyar Dolar yatırımla
bir milyon kişiye istihdam sağla-
yan başka bir sektör yoktur. Aynı
zamanda sosyal barışa da katkı
sağlamaktadır. Biz öncelikle başta
söz konusu cazibe merkezleri
olmak üzere şehirlerimizi insan
kaynakları, lojistik ve alt yapı açı-
sından tasnif edip neler yapılabi-
leceğini analiz etmeliyiz. Çıkan
sonuca göre de hazır giyimde
standart ve belli ürünlerde bu ille-
rimizi pilot bölge ilan etmeliyiz.
Standart ürün, bir hamlede,
sonuç odaklı ürünler demektir. İyi
bir şekilde organize olundu-
ğunda, istihdam açısından bunun

sonuçlarını hızla almak mümkün.
Federasyonumuz tarafından geç-
tiğimiz yıl ekim ayında ikincisini
düzenlediğimiz Adıyaman Tekstil
ve Hazır Giyim Çalıştayı’nda da bu
yönde karar alındı.”

Hazır giyim yüksek kadın
çalışanı oranıyla da dikkat
çekiyor

Sektörün yüksek kadın istih-
dam oranı ile önemli bir sosyal
görevi de yerine  getirdiğini belir-
ten MHGF Başkanı Öztürk, “Türki-
ye’nin 81 iline yayılmış irili ufaklı
işletmeler ile hazır giyim sektörü
kadının iş hayatında temsili yö-
nünden ciddi katkı sağlamaktadır.
Tasarımdan, konfeksiyona, çaycı
ablamızdan, pazarlama ve yöne-
tim kademesine kadar kadının
her aşamasında olduğu bir sektör
olmaktan da gurur duyuyoruz”
diye konuştu.  

“Katkı yapmaya hazırız”
Sektör olarak Türkiye’nin gele-

ceğine inandıklarını ve en zor ko-
şullarda bile yatırıma ara
vermediklerini belirten MHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk, özel sek-
törün önünü açacak tedbirlerin
ve teşviklerin büyük önem taşıdı-
ğına dikkat çekerek, “MHGF ola-
rak istihdam seferberliğinde her
zaman olduğu gibi en büyük kat-
kıyı yapmaya hazırız. Yeter ki yatı-
rımcının önünü açacak tedbirler
bir an önce hayata geçirilsin”
dedi. 

Hüseyin Öztürk
MHGF Yönetim Kurulu Başkanı
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Nakış sektörü, İş Geliştirme 
Toplantısında bir araya geldi

Toplantının açılış konuşmasını
yapan başkanımız Zafer Özbilge:
“Sektörümüzün şu anda en

büyük sorunu maliyet, fiyat ve satış. Son on
yıldır kardan fedakarlık ederek işimizi sürdü-
rüyoruz. Tam iflas sürecine girilirken geçen
yıl nakış ve işleme, moda trendlerinde yeni-
den gündeme geldi ve bu sektöre önemli
bir soluk aldırdı. 2007’den bu yana ilk kez
yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. 2018
yılını da böyle geçirecek olursak, fiyatları yu-
karıya taşıyabiliriz. Ama bunun için maliyet
hesaplarını daha dikkatli yapmalıyız. Çünkü

yapacağımız, her iş ihracatımıza katkı sağla-
yacaktır” dedi. 

Kaliteli Üretim İçin Kalifiye 
Makine Parkuru Şart 

Nakışın hazır giyim için katma değer
oluşturan bir sektör olduğuna dikkat çeken
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, şunları söy-
ledi: 

MHGF olarak İstanbul’dan Gaziantep’e,
Gaziantep’ten Adıyaman’a kadar birçok et-
kinlik düzenliyoruz. Sivil toplum örgütleri-
nin gerçek amacı, hayata dokunmaktır. Biz

de bunu yaparken farklılık ve farkındalık
oluşturmaya çalışıyoruz. Bir sivil toplum ör-
gütü, bir iş yapılırken asla mazeret üretme-
melidir. Mümkün olduğunca topluma
pozitif enerji yaymalıdır. Tekstil ve hazır
giyim, geçen yıl toplam 26 milyar Dolar’lık
bir ihracat gerçekleştirdi. Bizim, kendi işi-
mizden başka yapılacak bir işimiz yok. İşi-
mizi severek yapıyoruz ve yapmalıyız.
Dünyanın her yerinde fiyat baskısı var. Ola-
bildiğince tüm kaynaklarımızı değerlendir-
meliyiz. Çözüm gerekirse, destek almalıyız.
Dünün doğrusu ile günün doğrusu ile hare-

MHGF ÜYESİ İSTANBUL NAKIŞ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (İNSAD), NAKIŞ SEKTÖRÜNDEKİ YATI-
RIMLARIN GELECEĞİNİ İLGİLENDİREN BİR TOPLANTI DÜZENLEDİ. DURAK İPLİK SPONSORLU-
ĞUNDA DÜZENLENEN TOPLANTI, 24 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSTANBUL’DA YAPILDI. TOPLAN-
TIYA İNSAD BAŞKANI ZAFER ÖZBİLGE, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MHGF BAŞKAN YARDIMCISI
METİN ÇETİNKAYA, MHGF BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK, DURAK İPLİK YÖNETİM KURULU BAŞ-
KANI ÖMER DURAK VE DURAK İPLİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ HÜSEYİN KURU KATILDI.   
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ket etmeliyiz. Üretici için makine parkuru
çok önemli. Bu nedenle Tekstil Makine ve
aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile
birlikte başlattığımız makinelerin güncel-
lenmesi projesi ile de nakış da dahil olmak
üzere birçok yan sanayi tesisini ziyaret ettik
ve daha kaliteli üretim sağlamak için bu zi-
yaretlerimizi sürdüreceğiz.”

Dünyada Kalitemizle Yer Edindik 
Durak İplik hakkında bilgi veren Ömer

Durak, “Biz, sektördeki yaklaşık yarım asırlık
tecrübemizle birçok yenilik kazandırdık. Na-
kış sektörünün de bizim bu yenilikleri sun-
mamızda ve işimizi geliştirmemizde önemli
bir role sahip. Yaptığımız çalışmalarla Al-
manya gibi ülkelerde kendimizi kabul ettir-
dik. 2006 yılında koyduğumuz hedef doğ-
rultusunda Durak İplik’i kendi alanındaki
kalitesiyle dünyanın en büyük beş üreticisi
arasına soktuk. 2008 yılında Çin’de yaptığı-
mız tesis yatırımıyla bir Mercedes Benz ile
ödüllendirildik” diye konuştu.   

Vadeli Satışların Maliyet Hesabı
Doğru Yapılmalı 

Sektörün bugünü ve geleceği hak-
kında bir konuşma yapan  Durak İplik Yö-
netim Kurulu Üyesi Hüseyin Kuru ise
“Dünyadaki yeni gelişmelere göre yeni ih-
racat pazarlarını keşfederek işimizi buna
göre şekillendirmeliyiz” dedi.

Hüseyin Öztürk
MHGF Yönetim Kurulu Başkanı

Zafer Özbilge
İNSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Durak
Durak İplik Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Kuru
Durak İplik Yönetim Kurulu Üyesi
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1980’li yıllardan itiba-
ren ülkemizin dışa
açılmasıyla başlayan

süreçte üretimin ve ihracatın
lokomotif sektörü tekstil ve
hazır giyim bugün toplamda
25 milyar Dolar’a yakın dış
satım ile birinci sırada yer al-
maktadır. Sağladığı yoğun is-
tihdamın yanı sıra otomotiv ve
kimya sektörleri ile kıyaslandı-
ğında kendi öz sermayesi ile
hareket etmesi ve dış ticaret
fazlasıyla da ülke ekonomisine
önemli katkı sağlamaktadır. İlk
aşamada Avrupa’nın gönder-
diği tasarımları üreten, fasoncu
olarak çalışan sektör yıllar
içinde tasarım yeteniğini artır-
mış, firmalarda yavaş yavaş ye-
rini alan tasarım kadrolarıyla
Avrupa’lı firmaların beğenisine
hitap eden koleksiyonlar üretil-
miş, bu alanda da önemli bir

başarı kaydedilmiştir. Türk teks-
til ve hazır giyim sektörü bun-
dan sonraki aşamada takip
eden değil, modayı ve trendleri
yaratan, yön veren bir noktaya
gelmek zorundadır. Peki bu
nasıl mümkün olacak?

Tasarım bölümlerindeki
eğitimci ve eğitimin 
kalitesi artırılmalı

Dünyada modaya yön
veren ülkeler kendi özgün ta-
sarımlarıyla adından söz ettiri-
yor. “İtalyan modası”, “Fransız
Modası” ya da “Japon Modası”
gibi “Türk Modası” da kendi
özgün çizgileri ve tasarımcıları
ile dünyada ön sıralarda yer al-
malı. Bu noktada iyi eğitim
veren ve sektörü geleceğe taşı-
yacak tasarımcıları yetiştiren
yüksek okul ve üniversiteler,
firmalar ve bu birlikteliği sağ-

lıklı ve sürdürülebilir kılan sivil
toplum kuruluşlarına önemli
görev düşüyor. 

Tasarımcı ve firmala-
rında tasarım birimi
kuran firmalara destek

Ekonomi Bakanlığı ise sek-
törün atılım gerçekleştirmesi,
dünyada rekabet gücünü artır-
ması amacıyla tasarım, Ar-Ge
alanında ciddi teşvikler ver-
mekte ve bu alanda uluslar-
arası tasarım yarışmaları ve
moda etkinlikleri düzenlemek-
tedir. Bakanlıkla işbirliği yapan
kurumların düzenlediği yarış-
mada dereceye girenler yurt
dışında eğitim fırsatı kazan-
maktadır. Ayrıca şirketlerin
kendi bünyelerinde tasarım
ofisi açmaları ve tasarımcı istih-
dam etmelerine yönelik destek
de önemli bir teşvik olarak de-

ğerlendirilebilir. Bakanlık ve ih-
racatçı birliklerinin yanı sıra
fuar organizasyonları, özel
kurum ve kuruluşların düzenle-
diği bazı yarışmalar da genç ta-
sarımcıların önünü açma
noktasında ciddi katkı sağla-
makta genç modacılarımızın
önünü açmaktadır. Yine Ur-Ge
desteği kapsamında ihracatçı-
nın ihtiyaç analizleri sonrası ta-
sarım ve tasarımcı gereksinimi
karşılanmanka uluslararası re-
kabette avantajlı hale getiril-
mesi amaçlanmaktadır.
TURQUALITY® programı ise her
sektörden uluslararası marka
çıkarmak adına başlatılmış ve
kısa zamanda başarılı sonuçlar
alınmış bir başka önemli des-
tek. Bu programdan özellikle
yerli hazır giyim markalarımızın
da yararlandığını görmek se-
vindirici. 

Tekstil ve hazır
giyim sektörü ancak
tasarım ve Ar-Ge ile

sınıf atlayabilir 
TÜRKİYE’NİN SANAYİDE, İSTİHDAMDA VE İHRACATTA

ÖNCÜ SEKTÖRÜ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YILLAR İÇİNDE
ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYARAK

MEVCUT KONUMUNA GELDİ. ANCAK SEKTÖRÜN KALICI
OLMASI, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN AĞIRLIĞININ

ARTMASI VE DÜNYA PAZARLARINDA REKABET EDEBİLME
GÜCÜ ANCAK VE ANCAK TASARIM VE AR-GE’DEN GEÇİYOR.

BU DA NİTELİKLİ TASARIMCI, STK, SANAYİCİ VE EĞİTİM
KURUMLARININ İŞBİRLİĞİNİ ZORUNLU KILIYOR. 
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Ülkemizde moda tasarımı
eğitimine Cumhuriyetimizin ilk
yıllarında kurulan olgunlaşma
enstitüleri önemli katkı sağla-
mıştır. Günümüzde meslek li-
sesi, meslek yüksek okulu  ve
üniversite düzeyinde birçok
moda tasarımı bölümü olsa da
belli başlı olanların haricinde
verilen eğitimin kalitesi tartışı-
lır niteliktedir. Mezun öğrenci-
lerin birçoğu iş hayatına
atılamamakta, bir şekilde baş-
layanlar da sektörde yer bula-
mamaktadır. Bir yanda kendine
“tasarımcı’ diyen birçok işsiz,
diğer tarafta tasarımcı arayan
sayısız firma çelişkisi ile karşı
karşıyayız. Oysa ülke olarak
genç ve dinamik bir nüfus, ya-
ratıcılık potansiyel ile tarihi ve
kültürel zenginlik açısından
büyük bir potansiyele sahibiz.
Ancak eğitimde istenen kalite-
nin olmaması ve tasarım kültü-
rünün öğrencilere
aktarılamaması ciddi bir sorun
olarak karşımıza çıkıyor. Diğer
taraftan da başarılı eğitim ku-
rumlarından mezun olanlar ise
sektörde adeta kapışılmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında moda
tasarım eğitimi veren kurumla-
rının eğitim kalitesinin yüksel-
tilmesi büyük önem taşıyor. 

MHGF tüm bileşenleri
bir araya getiriyor

Tasarımcı ve firma ilişkisi-
nin doğru yürütülmesi ve ve-
rimliliğinin artırılması başka bir
önemli konu. Bu noktada sivil
toplum kuruluşlarına büyük
görev düşüyor. Türkiye gene-
linde 25 sektörel ve bölgesel
derneği çatısı altında bulundu-
ran Moda ve Hazır Giyim Fede-
rasyonu (MHGF) bu açıdan
önemli bir adres. Üye moda ta-
sarım derneklerimiz ile sanayici
derneklerimiz sektörün ihtiyacı
olan tasarımcı, tasarımcının ih-
tiyacı olan firmaların bulun-
ması ve ilişkinin verimli ve

sorunsuz yürütülmesi konu-
sunda MHGF’nin koordinas-
yonu ile bir araya gelecek ve
bu ilişkinin sağlıklı ve verimli
yürütülmesi için bilgi akışını
sağlayacaktır. Üye derneğimiz
Moda Tasarımcılar Birlik ve Da-
yanışma Derneği (MTB) bu
yönde teknik ve hukuki bo-
yutta çalışmalar başlatmış,
önemli bir noktaya gelmiştir. 

Teknik tekstiller: 
Yükde hafif, 
pahada ağır

Tekstil insanın doğumun-
dan ölümüne kadar ihtiyacı
olan bir ürün. Gelecekte de var
olacak ancak niteliği bir hayli
değişerek.  Tasarım ürüne este-
tik boyut kazandırırken son yıl-
larda adını çok kullandığımız
teknik  tekstiller ise estetik
kaygı gözetmeksizin akıl ile or-
taya konan, fonksiyonel ürün-
lerdir. Tarımdan, uzay sanayine
birçok örneklerini görmek
mümkün. Su geçirmeyen,  leke
tutmayan kumaştan, elektrik
üreten ya da kalp atışı ve tansi-
yon gibi tüm hayati verilerinizi
alıp sağlık birimlerine ileten iç
çamaşırına, stresi azaltan ku-

maşlardan, uyumakta olan sü-
rücüyü uyandıran otomobil
döşemelerine geniş alan ürün
çeşitliliğine sahiptir. Bir uydu-
nun ya da uçağın üretiminde
teknik tekstillerin payı çok 
yüksektir. 

Türkiye’nin teknik 
tekstil ithalatı

Ekonomi Bakanlığı verile-
rine göre ürün bazında en fazla
ithalatı yapılan teknik tekstil
ürünleri incelendiğinde sıra-
sıyla  dokunmamış mensucat
(nonwoven) (%12,4), cam lifleri
ve yünü (%10,6), kara taşıtları
için hava yastıkları aksam ve
parçaları (%8,3) ve plastik-kau-
çuk sıvanmış-emdirilmiş elyaf-
tan hazır giyim eşyası (%3,7)
gelmektedir. Pahaca yüksek bu
ürünlerin ülkemizde üretilmesi
ve yeni ürünlerin kazandırıl-
ması tekstil ihracatımızın ivme-
sini olumlu anlamda
değiştirecektir. Bu noktada üni-
versitelerle, enstitülerle işbirliği
büyük önem taşıyor.  Dünyanın
en büyük teknik tekstil ihracat-
çıları Çin, Almanya ve İtalya
gibi gelişmiş ülkeler. Biz de bu
ülkelerin bulunduğu lige geçe-

rek ihracatta birim fiyatı katla-
yabiliriz.Ülkemizde bu alanda
da devlet destekleri bulunmak-
tadır. Bu alanda başarı kaydet-
menin yolu, firmalarımızın
alışılageldik üretim döngüsün-
den çıkıp, üniversitelerle bir-
likte hareket etmesi, Ar-Ge
yatırımlarını artırmasından
geçmektedir. 

Türk tekstil 
ve hazır giyim 
sektörü bundan
sonraki aşamada
takip eden değil, 
modayı ve trend-
leri yaratan, yön
veren bir noktaya
gelmek
zorundadır”
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Ülkemizin 25 sektö-
rel ve bölgesel
derneğinin bir

araya gelmesiyle kurulan ve
alanının ilk ve tek çatı örgütü
olan Moda ve Hazır Giyim Fe-
derasyonu’nun (MHGF) resmi
yayın organı olan derginizi, ön-
celikle sektöre yön veren, içe-
rikli ve başarılı yayıncılığı
dolayısıyla kutlamak isterim.

“Ekonomilerde kırılgan-
lıklar sürmektedir”

Bildiğiniz üzere, 2016 yılı
küresel krizin olumsuz etkileri-
nin halen sürdüğü, belirsizlikle-
rin devam ettiği bir dönem
olmuştur. Küresel krizin üzerin-
den 8 yıl geçmesine rağmen
başta ABD ve Avrupa Birliği
olmak üzere gelişmiş ekonomi-
lerde kırılganlıklar sürmektedir.
Dünyada korumacı ticaret poli-

tikalarının yükselişe geçtiği,
AB’nin Brexit süreci ile meşgul
olduğu, ABD-AB arasındaki
Transatlantik Yatırım ve Ticaret
Ortaklığı Anlaşması müzakere-
lerinde zorlukların yaşandığı ve
jeopolitik bazda siyasi karışık-
lıklarla iç savaşların sürdüğü bir
dönemi yaşıyoruz.

Kuşkusuz tüm bu belirsiz-
likler, dünya ekonomisi ve tica-
reti üzerinde bir baskı unsuru
yaratmaktadır. Bununla bera-
ber ülkemiz, büyüme, istihdam,
mali disiplin, doğrudan yatırım
ve dış ticaret gibi birçok kilit
parametrede sağlam duruşunu
muhafaza edebilmiştir.

Ülkemiz, yayınlanan en son
verilere göre 2015 yılında bir
önceki yıla göre %7 oranında
azalarak 774,2 milyar dolar ola-
rak gerçekleşen dünya tekstil
ve hazır giyim ihracatından al-

dığı %3,4’lük pay ile 8’inci
büyük ihracatçı konumunda
olup, Avrupa Birliği ülkeleri bir
arada değerlendirildiğinde
dünyanın 7’nci büyük tedarikçi-
sidir.

“Tekstil ve hazır giyim,
dış ticaret fazlası verdi-
ğimiz ve küresel ölçekte
rekabet edebildiğimiz
bir faaliyet dalı”

Tekstil ve hazır giyim sektö-
rümüz, gerek sağladığı istih-
dam ve yarattığı katma değer,
gerek imalat sanayi üretimi ve
GSYH’den aldığı pay ile dış tica-
ret fazlası verdiğimiz ve küresel
ölçekte rekabet edebildiğimiz
bir faaliyet dalı olarak ekono-
mimize ciddi katkı sağlamaya
devam etmektedir. 

Türkiye’nin 1980 yılında
seçtiği ihracata dayalı büyüme

modeli yolundaki lokomotif
sektörlerden olan, ülkemize ih-
racat kültürünü yerleştiren ve
birçok ilimizin sanayileşmesin-
deki lider sektör olan tekstil ve
hazır giyim sektörü, 1990 yı-
lında yaklaşık 4,5 milyar dolar
ihracat gerçekleştiriyordu. Bu
değer 2016 yılında 24,3 milyar
dolara ulaşmış olup, bugün
toplam ihracatımızın yaklaşık
%17’sini bu sektörümüz ger-
çekleştirmektedir.

“3 saatlik bir varış 
mesafesinde ülkemiz-
den 65 farklı ülkeye 
ulaşılabiliyor”

İhracatçılarımızın yurtdışın-
dan gelen siparişleri oldukça
hızlı bir şekilde karşılama yete-
neğine sahip olması ve en
büyük ihraç pazarımız olan
AB’ye yakınlığımız bizim için

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKÇİ:
“Moda, marka,
tasarım ve Ar-Ge, 
firmalarımızın 
ihracat 
stratejilerinde 
ve önceliğinde
olmalıdır”

FİRMALARIMIZIN REKABETÇİLİKLERİNİN ARTIRILMASI İÇİN KATMA DEĞERİ YÜKSEK
ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELMELERİ ELZEMDİR. BİR BAŞKA DEYİŞLE; MODA, MARKA,
TASARIM VE AR-GE, FİRMALARIMIZIN İHRACAT STRATEJİLERİNDE VE ÖNCELİĞİNDE
OLMALIDIR. 
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oldukça önemli bir avantajdır.
Ayrıca yaklaşık 3 saatlik bir
varış mesafesinde ülkemizden
65 farklı ülkeye ulaşılabildiğini
de dikkate aldığımızda, komşu
ve çevre ülkelere olan sektör
ihracatımızın büyük bir potan-
siyele sahip olduğunu belirt-
mek isterim. 

Alıcıların talep ettiği
sıklıkta farklı koleksiyon
hazırlayabilme yeteneği

Sektörün sahip olduğu bir
diğer önemli avantaj ise kısa
sürede moda yaratabilmesi ve
koleksiyon oluşturabilmesidir.
Nitekim geçmiş yıllarda yılda
sadece 1 veya 2 kere koleksi-
yon oluşturabilen sektör,
bugün alıcıların talep ettiği sık-
lıkta farklı koleksiyon hazırlaya-
bilme yeteneğine ulaşmıştır. 

Sektörün söz konusu avan-
tajlarını koruyarak, sürdürüle-
bilir ihracat artışını sağlamasını
teminen rekabet gücünü artı-
rabilmesi büyük önem arz et-
mektedir. Bu noktada marka
yaratma, tasarım ve ar-ge
bizim anahtar kelimelerimizdir.
Tekstil ve hazır giyim sektörün-
deki bilgi birikimimizi ve iş tec-
rübemizi daha üst seviyelere
taşımamız gerekmektedir. Aksi
takdirde, düşük maliyetli ucuz
ürün üreten ülkelerle rekabet
etmek, sürdürülebilir bir stra-
teji olamayacaktır.

“Katma değeri yüksek
ürünlerin üretimini ve
markalı ihracatımızın
payını artırmalıyız”

Temel stratejimiz daha
ucuza satmak değil, ürün fark-

lılaştırması stratejisini odağa
alarak daha nitelikli ürünü
daha yüksek fiyat ile satmak ol-
malıdır. Dolayısıyla, bir yandan
ihracatımızı miktar bazında ar-
tırırken bir yandan da katma
değerin yüksek olduğu alan-
lara sıkı sıkı tutunmalı, katma
değeri yüksek ürünlerin üreti-
mini ve markalı ihracatımızın
payını artırmalıyız. Ayrıca, yeni-
likçi ürün ve üretim metotla-
rına yönelim, teknik tekstil ve
akıllı tekstillerdeki altyapının
geliştirilmesi de büyük önem
arz etmektedir. Bu yapısal dö-
nüşümün gerçekleştirilmesi ve
sektörün geleceğini oluşturan
teknik tekstil, uzay teknolojisi,
otomotiv sektörü gibi yeni uy-
gulama alanlarına yönelik üre-
tim yapısının oluşturulması,
kamu-özel sektör-üniversite

Bu noktada marka
yaratma, tasarım ve
Ar-Ge bizim anahtar
kelimelerimizdir.
Tekstil ve hazır giyim
sektöründeki bilgi bi-
rikimimizi ve iş tecrü-
bemizi daha üst
seviyelere taşımamız
gerekmektedir”
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şeklinde belirtilebilecek tüm
paydaşların ortak hedefi olma-
lıdır. 

“Made-in-Turkey” ibare-
sinin altını kendi marka-
larımızla doldurmalıyız

Diğer önemli bir husus ise
markalaşmadır. Markanın gücü
satın alma kararını etkileme-
sine bağlı olduğundan, sektö-
rel ihracatımız içinde markalı
ihracatımızın payını artırmaya
gayret ediyoruz. “Made-in-Tur-
key” ibaresinin bir tercih ne-
deni haline geldiğini
gözlemlediğimiz bu dönemde,
bu ibarenin altını kendi marka-
larımızla doldurmalıyız.

Halen ağırlıklı olarak batılı
ülkelerin öncülük ettiği moda
oluşturmada, artık Türk tasa-
rımcıları da kendilerinden söz
ettirmeye başlamışlardır. Ülke-
mizde düzenlenen uluslararası

nitelikteki moda etkinlikleri,
Türk tasarımcılarının bu alan-
daki küresel gündemi belirle-
yebilmeleri açısından önemli
bir fırsat sunmaktadır. 

Küreselleşmenin değiştir-
diği dünyada bugün rekabetin
de anlamı değişmiştir. Firmala-
rımızın uluslararası rekabet ko-
şullarını iyi analiz etmesi ve
tüm sektörlerin kendini yeni
dönemin şartlarına uygun bir
biçimde dönüştürmesi gerek-
mektedir. Firmalarımızın reka-
betçiliklerinin artırılması için
katma değeri yüksek ürün üre-
timine yönelmeleri elzemdir.
Bir başka deyişle; moda, marka,
tasarım ve Ar-Ge, firmalarımı-
zın ihracat stratejilerinde ve
önceliğinde olmalıdır. 

2023 yılı hedeflerimize
ulaşmada moda ve markaya
dayalı tekstil ve hazır giyim
sektörü bizim için lokomotif

sektörlerin başında gelmekte-
dir. 2023 stratejisi kapsamında
önümüze koyduğumuz diğer
hedefler; Türk malının dünya
çapındaki imajını geliştirmek,
tasarım oluşturmak, markalaş-
mak ve modayı yönlendirme
noktasında söz sahibi bir ülke
haline gelmektir. Sektördeki
tüm firmalarımızın ihracat stra-
tejilerini bu anlayışla oluştur-
malarını amaçlamaktayız.
Bugün ufkumuzda 2023 için
belirlediğimiz hedeflerimiz için
ülkemiz artık önemli bir eşikte
durmaktadır. Bu eşik, fiyat bazlı
rekabetten teknoloji, kalite, 
Ar-Ge, inovasyon ve tasarım
yapan, markalı ürünlerin ihra-
catını hedef alan bir yapıya ge-
çişin eşiğidir.  

Devlet desteklerine 
yeni bir bakış açısı 

Bu noktada, Ekonomi Ba-
kanlığı olarak verdiğimiz ihra-
cata yönelik devlet
desteklerinin temel amacı,
katma değeri artırarak, ihraca-
tımızda sürdürülebilir artış ya-
kalamaktır. Bakanlığımızca
uygulanan devlet destekleri
kavramına yeni bir bakış açısı
getirilerek; yatırım-üretim-is-
tihdam-ihracat değer zincirini
destekleyen; Ar-Ge, inovasyon,
tasarım ve markalaşmaya
değer veren bir yaklaşım ile
nihai hedefi katma değerli
ürün ihraç etmek olan bir des-
tek sistemi oluşturulmuştur.

“Şirketlerin yurt dışında
açtıkları birimlere 
desteğimizi artırdık”

Bilindiği üzere, firmalarımı-
zın yurtdışında açtıkları birim-
lerin kira ve tanıtım giderleri
Yurt Dışı Birim Marka ve
Tanıtım Desteğimiz kapsa-
mında desteklenmektedir.
Bu desteğe ilişkin mevzuatta
yaptığımız değişiklikle bir şir-
ketin yurtdışında en fazla

Ekonomi Bakanlığı
olarak geçtiğimiz yıl il-

kini gerçekleştirdiği-
miz ve bundan sonra

her yıl düzenleyeceği-
miz Türkiye Tasarım

Haftası’nda, moda ta-
sarımı da dâhil olmak

üzere, üniversiteler, ta-
sarımcılar, tasarımda

öne çıkan firmalar gibi
tasarımın her bileşeni-

nin bir araya geleceği
bir organizasyonla ta-
sarım kavramını ülke-

mizin gündemine
taşımaktayız” 
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15 birim için destek alma hakkı
25’e çıkarılmıştır. 

“Yurt dışında Türkiye 
Ticaret Merkezleri’nin
kurulması 
desteklenmektedir”

Benzer şekilde aynı mevzu-
atta yaptığımız değişiklik ile
yurtdışında Türkiye Ticaret
Merkezleri’nin kurulması des-
teklenmektedir. Bu kapsamda,
bir İşbirliği Kuruluşu tarafından
yurtdışında açılan ve mağaza,
ofis, depo, showroom gibi bi-
rimlerden en az birini bünye-
sinde barındıran bu merkezler;
yurtdışında birim açacak finan-
sal duruma sahip olamayan fir-
malarımızın hem ofis, mağaza,
showroom ihtiyacını karşılaya-
cak hem de bu firmalarımıza
hukuki ve mali danışmanlık
hizmetlerinin verileceği yapılar
olacaktır. Ayrıca pazar çeşitlen-
dirmesi ve mevcut pazarlardaki
pazar payımızın korunabilmesi
noktasında fuarlar, genel ve
sektörel ticaret heyetleri ile
alım heyeti programları düzen-
leyerek ihracatçılarımız destek-
lenmektedir. 

“Markalaşma yolunda 
firmalarımıza sağladığı-
mız en önemli destek
TURQUALITY®”

Ar-Ge, inovasyon, tasarım
ve markalaşmayı temel alan bir
yaklaşımla, ihracat birim fiyat-
larımızın artırılmasını ve böy-
lece moda, tasarım ve marka
ihraç eden bir ekonomiye
sahip olmayı amaçlamaktayız.
Markalaşma yolunda firmaları-
mıza sağladığımız en önemli
destek TURQUALITY® Prog-
ramı’dır. TURQUALITY® sağla-
dığı desteklerle, bugün birçok
firmanın yer almak istediği,
kapsam dâhilindeki firmaları-
mızın da markalaşma yolunda
kayda değer mesafeler kat et-
tikleri bir platform haline gel-

miştir. Söz konusu program
kapsamında hâlihazırda 44
adet tekstil ve hazır giyim fir-
masının 50 markası desteklen-
mektedir. 

Ekonomi Bakanlığı olarak
geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleş-
tirdiğimiz ve bundan sonra her
yıl düzenleyeceğimiz Türkiye
Tasarım Haftası’nda, moda ta-
sarımı da dâhil olmak üzere,
üniversiteler, tasarımcılar, tasa-
rımda öne çıkan firmalar gibi
tasarımın her bileşeninin bir
araya geleceği bir organizas-
yonla tasarım kavramını ülke-
mizin gündemine taşımaktayız. 

Tasarım yarışmaları 
ve bu yarışmalarda 
dereceye giren tasarım-
cıların yurt dışı eğitim 
ve yaşam giderlerine
destek 

Ayrıca yine Bakanlığımız
tarafından; İşbirliği Kuruluşla-
rınca düzenlenen tasarım yarış-
maları ve bu yarışmalarda
dereceye giren tasarımcıların
yurtdışı eğitim ve yaşam gider-
leri hâlihazırda desteklenmek-
tedir. Bu kapsamda yurt dışı
eğitim ve yaşam desteğinden
faydalanan genç tasarımcıları-
mızın sayısı 110’dur. Biz bu ni-
telikli tasarımcılarımızın farklı
alanlardaki tecrübelerinin genç
tasarımcılarımızın yoluna ışık
tutması adına, “Türkiye Tasarım
Haftası” etkinlikleri bünyesinde
başarı hikâyelerinin, çalışmala-
rının ve gelecek vizyonlarının
paylaşılmasında büyük fayda
görmekteyiz. 

Yeni tasarım depart-
manı kuracak firmalara
destek

Ekonomi Bakanlığı olarak,
tasarımcı şirketlerin ve tasarım
ofislerinin desteklenmesinin
yanı sıra; firmalarımızın gerçek-
leştirecekleri projelerle yeni ta-
sarım departmanı kurmalarına

veya mevcut tasarım depart-
manlarını geliştirmelerine yö-
nelik çok geniş yelpazede
destekler vermekteyiz. Özel-
likle moda alanında bu destek-
lerin aktif olarak kullanıldığını
görmekten memnuniyet duyu-
yoruz. Bu kapsamda, hâliha-
zırda 133 tekstil ve hazır giyim
firmamız, projeleri kapsamında
gerçekleştireceği tasarımcı/mo-
delist/mühendis istihdamı, teç-
hizat, malzeme ve yazılım,
seyahat ve web sitesi üyeliği
gibi giderlerine ilişkin olarak bu
desteklerden faydalanmaktadır.
Böylece, tasarım değeri yüksek
ürün üretimiyle sağlanacak ih-
racatta yüksek katma değeri,
farklı hedef kitlelerine yönelik
tasarlanan çok çeşitli destek
mekanizmalarıyla sağlamayı
hedefliyoruz. 

Ayrıca Yatırım Teşvik Siste-
mimiz, yeni yatırım yapmak ve
mevcut yatırımlarını büyütmek
isteyen yerli ve uluslararası ya-
tırımcılarımıza pek çok cazip
fırsat sunmaktadır. Teşvik siste-
mindeki uygulamalar kapsa-
mında yatırımcılara; KDV
İstisnası, gümrük vergisi muafi-
yeti, vergi indirimi, asgari ücret

üzerinden hesaplanan sigorta
primi işçi ve işveren hissesi
desteği, faiz desteği, yatırım
yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı
desteği ve KDV iadesi destek-
leri verilmektedir. 

“Hedefe giden süreçte
her zaman ihracatçıları-
mızın yanında ve 
destekçisi olacağız”

Bakanlık olarak verdiğimiz
destekler, ihracatçılarımızın di-
namizmi ve özverili çalışmaları,
tasarımdaki gücümüz ve kali-
temiz sayesinde hedeflerimize
ulaşacağımıza olan inancımız
tamdır. Küresel konjonktürdeki
olumsuzluklara rağmen bu ba-
şarıları sergileyebilen Türk ihra-
catçısı, ileriki süreçte yeni
başarılara imza atacak güce sa-
hiptir. Girişimcilik ruhu ile 2023
yılı hedeflerine şimdiden yakla-
şan ülkemizin, ihracat arena-
sında nicelik ve nitelik olarak
gideceği uzun bir yolu oldu-
ğunu biliyor ve bunu hep bera-
ber başaracağımıza inanıyoruz.
Ekonomi Bakanlığı olarak he-
defe giden süreçte her zaman
ihracatçılarımızın yanında ve
destekçisi olacağız. 
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İTHİB BAŞKANI İSMAİL GÜLLE:
“Tasarım ve katma değerli ürünler,
tekstil ve hazır giyim sektörünün
hiç kuşkusuz en önemli öğesi”

Tekstil ve hazır giyim sektörleri-
miz birlikte değerlendirildi-
ğinde; 2016 yılında 25 milyar

dolarlık ihracat değeri ile Türkiye’nin en
büyük ihracat kalemini oluşturmaktadır.
Türkiye bugün tekstil ve hazır giyim ürün-
lerinin birçoğunda Avrupa Birliği’nin en

büyük tedarikçisi olmasının yanında dün-
yanın en önemli tekstil ve hazır giyim üreti-
cisi ve ihracatçılarından da bir tanesi
konumunda. Bu başarının ardında ülkemi-
zin sahip olduğu hızlı ve esnek üretim kabi-
liyeti, yetişmiş işgücü ve şüphesiz dünya
trendlerine uygun, özgün tasarım ve yük-
sek kalitede üretim becerisi var. 

“Neredeyse tüm faaliyetlerimizde
ülkemizin tasarım yetkinliğini
arttırmaya ve inovasyon vizyo-
nunu geliştirmeye odaklanıyoruz”

Bu yetkinliklerimizi daha da geliştirmek
İTHİB olarak bizlerin en önemli öncelikle-
rinden bir tanesi. Bu amaçla neredeyse tüm
faaliyetlerimizde ülkemizin tasarım yetkin-
liğini arttırmaya ve inovasyon vizyonunu
geliştirmeye odaklanıyoruz. Sektörümüzde
önemi her geçen gün artan alanlardan bir
tanesi teknoloji ile harmanlamış tekstil
ürünleri ve giyilebilir teknolojiler. Bu
alanda ülkemizin hak ettiği konuma yükse-
lebilmesi açısından sektörümüzde Ar-Ge
yeteneklerini geliştirmek zorundayız. Bu
anlayış ile hareket ederek 2015 yılı Ekim
ayında imzalarını attığımız Türk – Alman iş
birliği çerçevesinde, İTA İstanbul Tekstil 
Ar-Ge merkezimizin açılışını 2016 yılı içeri-
sinde yaptık. Ar-Ge çalışmalarına ve inova-
tif gelişmelere verdiğimiz değerle
Türkiye’nin en köklü ve aynı zamanda en
yenilikçi sektörleri olmanın haklı gururunu
yaşıyoruz. 

Türkiye’de üretimin, ihracatın ve istih-
damın lokomotif sektörü olan tekstil ve
hazır giyim sektörleri, ihracat değerlerini ve
dünya ihracatından aldıkları paylarını daha
da yüksek seviyelere çıkartmak için daha
katma değerli ürünlere ihtiyaç duymakta-
dır. Katma değerli ürünlere erişmek için ge-
reken unsurlardan bir tanesi de tasarım. Bu
açıdan tasarımın ve tasarımcının bizim için
önemi çok büyük. Bu gerçekten hareketle
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı-
ları Birliği olarak her yıl İstanbul İTHİB Ulus-
lararası Kumaş Tasarım Yarışması’nı
gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 12.sini düzenleye-
ceğimiz kumaş tasarım yarışmamız 2016
yılı itibariyle uluslararası bir nitelik kazan-
mış durumda. Yarışmamızın önceki finalist-
leri; Dünya’nın en önemli tekstil ve
hazırgiyim markalarında çalışıyor, tasarla-
dığı ürünleri Dünya kamuoyunun beğeni-
sine sunarak ülkemizi temsil ediyorlar. 

İTHİB olarak sektörümüzün ve ülke
ekonomimizin geleceği için tasarıma, tasa-
rımcıya ve katma değerli ürünlere olan ihti-
yacımız doğrultusunda faaliyetlerimize
daha da büyük bir azimle devam edecek,
üretimimizi, ihracatımızı ve Türkiye ekono-
misine katkımızı arttırmak için durmaksızın
çalışmaya devam edeceğiz.  
Hayırlı olmasını diliyorum.

İsmail Gülle 
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı

REKABETİN HER GEÇEN GÜN KESKİNLEŞTİĞİ, MÜŞTERİ TALEP VE BEKLENTİLERİNİN
SÜREKLİ FARKLILAŞTIĞI VE MODA TRENDİNİN ANLIK OLARAK DEĞİŞTİĞİ YENİ KÜ-
RESEL SİSTEMDE; TASARIM VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER, TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
SEKTÖRÜNÜN HİÇ KUŞKUSUZ EN ÖNEMLİ ÖĞESİ KONUMUNDADIRLAR. 
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MTB BAŞKANI DİLEK DÜZGÜN:
“Tasarım hayatımızın her alanında
geniş bir yelpazede yer alıyor”

Adres Dergisi’nin bu
sayıdaki kapak ko-
nusu tasarım. Teks-

til ve hazır giyimde dünyada en
önemli üretim üslerinden biri
olan ülkemizin en büyük eksik-
liği tasarım. Konu tasarım
olunca MHGF ailesine geçtiği-
miz yıl katılan MTB’nin görüşle-
rini almak istedik. MTB Yönetim
Kurulu Başkanı Dilek Düzgün ile
hem tasarımı, hem dernek çalış-
malarını konuşup, değerlen-
dirme fırsatı bulduk. 

“MTB, moda tasarımcıla-
rını  ve  meslekteki tüm
iş dallarını  temsil
etmek adına kuruldu”

Kısaca derneğiniz hakkın-
da bilgi alabilir miyiz? Derne-
ğinizin kurulma tarihi  ve ku-
rulma amacı nedir? Faaliyet
gösterdiğiniz moda sektörü
hakkında değerlendirmeleri-
niz nelerdir?

Derneğimiz MTB, moda ta-
sarımcılarını  ve  meslekteki
tüm iş dallarını  temsil etmek
adına 2011 yılında kuruldu. Ku-
ruluş amacımız;  Türk modası-
nın ve Türk moda tasarımcıları-
nın yurt içi ve uluslararası
alanlarda hak ettiği konuma
gelmesi, tanınması, moda sek-
töründeki çalışan tüzel ve ger-
çek kişilerin birlikteliğinin sağ-
lanması ve sektördeki

sorunların çözülmesine katkıda
bulunmaktır. 

Sektörün genel anlamda
sistemli bir şekilde düzenlen-
mesi, yasal ve hukuksal hakların
tanımlanması, firmaların ve ta-
sarımcıların daha iyi iş şartla-
rında çalışabilmesi adına çalış-
malar yapmaktayız.

Moda sektörü ulusal an-
lamda gelişmişlik gösterse de
ülkemizde alt yapı eksikliği ne-
deniyle yeni  yapılanmaktadır.
Gelişime ve istihdama açıktır.

Azımsanmayacak nitelikte bir
gelir ve iş gücü kaynağıdır.

“Tasarımda özgün
olmak işin temeli”

Başta tekstil ve hazır gi-
yim olmak üzere birçok sek-
tör için tasarım artık çok bü-
yük anlam ifade ediyor. Türki-
ye'nin bu anlamda eksikleri
nedir, aşama kaydetmek için
neler yapması gerekiyor? 

Tasarım; hayatımızın her
alanında yer alan geniş bir yel-

pazeye sahiptir. Tasarımda  öz-
gün olmak işin temelidir. Ülke-
mizdeki mevcut durum maale-
sef taklit ürün ve tescil
konusunda yetersiz kalmakla
birlikte, eğitim eksikliği, yapılan
tasarımla ilgili tasarımı koruma,
geliştirme ve markalaştırma sü-
reçlerindeki tasarımcının bilgi-
sizliği, ürünü satın almacının
yine aynı konulara dikkat etme-
mesi en büyük eksikliklerimiz
arasında yer almaktadır. Aşama
kaydetmek için  sektörle ilgili

MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (MHGF) YENİ ÜYESİ MODA TASARIMCILAR BİRLİK VE DAYA-
NIŞMA DERNEĞİ’NİN (MTB) BAŞKANI DİLEK DÜZGÜN, TASARIM ÖZEL SAYIMIZ İÇİN SORULARIMIZI 
YANITLADI.  TASARIMIN HAYATIMIZIN HER ALANINDA GENİŞ BİR YELPAZEYE SAHİP OLDUĞUNU BELİR-
TEN DÜZGÜN, TASARIMDA  ÖZGÜNLÜĞÜN ÖNEMİNİ VURGULAYARAK ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT 
DURUMDA TAKLİT ÜRÜNLERE VE TESCİL KONUSUNDA YETERSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ.

Dilek Düzgün
MTB Yönetim Kurulu Başkanı
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ihtiyaç duyulan alanlarda eğiti-
min kalitesinin  artırılması, tasa-
rımcının ve satın almacının bi-
linçlendirilmesi, markalaşma,
tescil ve  özgün tasarım  konu-
sunda daha duyarlı olunması
gerekmektedir.

Tasarım Merkezleri 
oluşturma projesi

Dernek olarak ulusal ve
uluslararası alanda ne gibi
çalışmalar yapıyorsunuz?
Bu çalışmalarınızda başka
kurum ve kuruluşlarla işbirli-
ği gerçekleştiriyor musunuz?
Bu işbirliklerin içeriği hakkın-
da bilgi verebilir misiniz?

Uluslararası alanda projele-
rimiz var. Akdeniz İhracatçılar
Birliği (AKİB) ile  proje ortağıyız.

Tasarımla ilgili üç adet projeyi
birlikte yürütme kararı aldık. Bu
projelerle birlikte ülkemizde ve
yurt dışında “Tasarım Merkez-
leri”nin oluşturulması için çalış-
malar yapmaktayız. Projelerden
birinin içeriğini aşağıda görebi-
lirsiniz.

Moda sektöründe nitelikli
eleman sıkıntısı var mı? Bu
doğrultuda ülkemizdeki bu
sektörlere ilişkin eğitim veren
kurumlar bu ihtiyacı karşıla-
ma noktasında başarılı oluyor
mu? 

Evet her sektörde olduğu
gibi bizim de nitelikli  eleman
sıkıntımız var. Eğitim veren yer-
ler  ne yazık ki yeterli olmuyor.
Başlangıç için eğitim ve eğitim

veren yerlerin geliştirilmesi şart.
Sektör içinde uygulamalı olarak
kendinizi geliştirebileceğiniz bir
alan olması nedeniyle, iyi bir te-
mel eğitimden sonra esas yapıl-
ması gereken tasarımcıya araş-
tırma inceleme alanlarının iş
ortamında yaratılması gerek-
mektedir.

Tasarımcılar sektörde as-
lında bir çok çalışmada aynı
anda yer alabilirler. Moda tasa-
rımcısını ele alırsak; sadece kı-
yafet tasarlamaz, ayakkabı,
çanta, takı, aksesuar  tasarlaya-
bilirler ve stilist, modelist, desi-
natör, takı tasarımcısı, illüstra-
tör, stil danışmanı ve eğitmen
olarak  sektörde yer alabilirler.
Proje bazlı çalışabilirler. Eli-
mizde istihdam durumunu yan-

Intellectual Property of
Fashion Designers
(INPROFADE)

-

AB ERASMUS+ KA2 Mesleki
Eğitimde Stratejik
Ortaklıklar

Yenilik Geliştirmeye Yönelik
Stratejik Ortaklıklar

İyi Uygulamaların
Değişimine Yönelik Stratejik
Ortaklıklar:

115.060 Avro

(%100 Hibe)

• Akdeniz Moda Tasarımcıları
Danışma Komitesi Kurma
Faaliyetleri

• Moda Tasarım Merkezi Kurucu
Heyet Oluşturma Faaliyetleri

• Moda Tasarım Tescil
Mekanizması Mevzuat Çalışması

• Avrupa Birliği Ortak ülkeler
arasında Moda Tasarımı Mevzuat
ve Müfredat Çalışmaları
hareketliliği

• Moda Tasarım Fikri Haklar ve
Hiyerarşi, Markalaşma ve diğer
disiplinler konusunda Avrupa
Birliği Standartlarında Müfredat
Çalışması

• İyi uygulamaların paylaşılmasının
sağlanması amacıyla kuruluşlar
arasındaki işbirliğini güçlendirme
faaliyetleri

• Eğitim, öğretim ve gençlik
alanında yenilikçi uygulamaların
geliştirilmesini, test edilmesini
veya uygulanmasını teşvik eden
faaliyetler

• Örgün, yaygın ve resmi olmayan
eğitim (Europass ve Youthpass
gibi) yoluyla elde edilen bilginin,
becerilerin ve yeterliliklerin
doğrulanmasını ve tanınmasını
kolaylaştıran faaliyetler 

• Eğitim, öğretim ve gençlik
sistemlerinin geliştirilmesini ve
onların yerel ve bölgesel gelişim
entegrasyonlarını teşvik etmek
için bölgesel yetkili makamlar
arasında işbirliği faaliyetleri

• AKİB
• Adana Sanayi Odası
• Adana Bilim ve Teknoloji

Üniversitesi
• Akademia Humanistyczno-

Ekonomiczna w Lodzi / Polonya
• THE UNIVERSITY OF

NOTTINGHAM / İngiltere
• MODA TASARIMCILAR BİRLİK VE

DAYANIŞMA DERNEĞİ (MTB)

• Aktif vatandaşlık ve
müteşebbisliği teşvik etmek için
girişimci zihni ve becerileri
geliştiren uluslarararası
teşebbüsler

• Proje Yönetimi ve Uygulaması
• Ulus-ötesi Proje Toplantıları
• Fikri çıktılar
• Çarpan Etkili Faaliyetler
• Öğretme ve Öğrenme

Hareketliliği Faaliyetleri
• İstisnai Masraflar
• Özel İhtiyaç Desteği       

Tasarımcılar sektörde
aslında bir çok çalış-
mada aynı anda yer
alabilirler. Moda tasa-
rımcısını ele alırsak; 
sadece kıyafet tasarla-
maz, ayakkabı, çanta,
takı, aksesuar  tasarla-
yabilirler ve stilist, mo-
delist, desinatör, takı
tasarımcısı, illüstratör,
stil danışmanı ve eğit-
men olarak  sektörde
yer alabilirler”
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sıtan sayısal veriler net değil.
Çünkü sektörde kayıt dışı çalı-
şan eleman sayısı çok fazla. Bu
konuda da araştırma çalışmala-
rımız devam etmektedir.

Vakko Esmod İstanbul
ile moda tasarımı 
eğitimi alanında 
işbirliği

Dernek olarak modaya
yönelik eğitimler düzenliyor
musunuz? Düzenlediğiniz
eğitimlerde eğitim kurumla-
rıyla işbirliği yapıyor musu-
nuz?

Bu konudaki çalışmalarımız
ilk kurulduğumuz yıldan bu
yana devam etmekte. Düzgün
bir eğitim verilsin diye doğru
kurum ve kişileri seçmeye özen
gösteriyoruz. Bu anlamda iste-
diğimiz eğitimi Vakko Esmod Is-
tanbul ile gerçekleştirmek isti-
yoruz ve bu kurumla bu yönde
bir çalışma kararı aldık. Yine
proje bazında Tasarım Merkez-
leri'nin oluşturulması ile ilgili
olarak Akdeniz İhracatçı Birlik-
leri (AKİB) ile bir  proje çalışma-
mız var. Tüm üniversiteleri-
mizde tasarım bölümlerini
bilgilendirici seminerler veriyo-
ruz. Onlara iş alanları açma, sek-
törü tanıtma ve sektörde isim-

leri ile yerlerini alabilmeleri için
yaptığımız çalışmalarla ilgili bil-
gilendirme sunumları yapmak-
tayız.

Moda Tasarımcısı olmak
için eğitim şart mı? Bir moda
tasarımcısının sahip olması
gereken özellikler ve çalışma
alanları nelerdir? Bu bölümü
okuyan ve okumak isteyen ki-
şilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Evet eğitim şart. Tasarımcı
olarak meslek kimliğiniz olma-
sını istiyorsanız; eğitimini mut-
laka almalısınız. Ve moda tasa-
rımcısı olarak resmi anlamda
tanınmak için de kurumsal kim-

lik yani mesleğinizi temsil eden
bir derneğe veya odaya üye ol-
manız gerekmektedir. Sadece
eğitim alarak moda tasarımcısı
sayılmadığınızın bilincinde ol-
malısınız. Mesleğinin incelikle-
rini bilen ve kendini mesleki an-
lamda geliştirebilen,
araştırmacı, özgün çalışmayı
ilke edinmiş,  koleksiyon oluş-
turmayı bilmek moda tasarımcı-
sının sahip olması gereken özel-
likler içerisinde yer alıyor.
Çalışma alanlarında; moda tasa-
rımcısı, modelist, desinatör, stil
danışmanlığı gibi mesleğimizin
bir çok dalı var. Bunlardan birini
veya bir kaçını seçip uzmanlaşa-

rak çalışma yapabilirler. Önemli
olan seçtiği dalın hakkını vere-
bilmek. Sektör içerisinde ken-
dini tasarımcı kimliğiyle göste-
rebilmesi ve yasal haklarından
markalaşmaya kadar giden sü-
reci çok iyi bilip, takip edebil-
mesi, mesleğini en iyi şekilde
icra edebilmesi adına gerçekten
sabırlı ve öğrenme adına çok
çalışmayı ilke edinmelerini tav-
siye ederim.

“Federasyonun da 
desteğini alarak proje-
lerimizi birlikte yapma
kararı aldık”

Son olarak Ekim 2016 yı-
lında MHGF ailesine katıldı-
nız. Bu konudaki duygu ve
düşünceleriniz alabilir miyiz?

Öncelikle  Moda ve Hazır
Giyim Federasyonuna katıldığı-
mız için mutlu ve gururluyuz.
Sektörle ilgili olarak katılan bir
çok dernek ve değerli başkan-
larıyla da tanışmak bizim için
onur verici oldu.  Federasyon
Başkanımız Sayın Hüseyin Öz-
türk’le sektör ve derneğimiz
hakkında bir çok toplantı yap-
tık. Çalışmalarımızda;  Federas-
yonun da desteğini alarak pro-
jelerimizi birlikte yapma kararı
aldık ve bize desteklerinden
dolayı teşekkürü her zaman bir
borç biliriz. Sektörü tanıma ve
diğer kurumlarla  tanışma-
mızda çok etkili oldu. Federas-
yon çatısı altında bir arada ol-
maktan ve federasyon
çalışmalarında görev almaktan
çok mutluyuz. Uzun yıllar bu
birlikteliğin devam etmesi
adına çalışmalarda elimizden
geleni yapacağız. Federasyo-
nun sektörü birleştirici bir etkisi
var, bunun önemli olduğunu
düşünüyoruz emekleri ve sek-
töre olan ciddi katkılarından
dolayı federasyonumuzu tebrik
ediyor ve emeği geçen herkese
yönetim kurulumuz ve şahsım
adına  saygılarımı sunuyorum.

“Sadece eğitim alarak moda
tasarımcısı  sayılmadığınızın
bilincinde olmalısınız. 
Mesleğinin inceliklerini bilen
ve kendini mesleki anlamda
geliştirebilen, araştırmacı,
özgün çalışmayı ilke edinmiş,
koleksiyon oluşturmayı bilmek
moda tasarımcısının sahip 
olması gereken özellikler 
içerisinde yer alıyor”
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Tasarımın hazır giyim sektörüne
sağladığı katma değer - 
Tasarımcının yetiştirilmesi
SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, TASARIMCI, TASARIM GÜCÜNÜ KULLANARAK
ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİLER, MALZEME, AKSESUAR, RENK VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ DOĞ-
RULTUSUNDA, ÖZGÜN TASARIMLARIN HAZIR GİYİME YÖNELİK UYARLANMASI İÇİN SEKTÖ-
RÜN TASARIMCIYI DESTEKLEMESİ VE YÖNLENDİRMESİ GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE EĞİ-
TİM KURUMLARININ VERDİĞİ ALT YAPI BİLGİLERİ İLE SEKTÖR DE SÜRDÜRDÜĞÜ
ÇALIŞMALARLA ÖZGÜN TASARIMCILARI YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR.

Tasarım; bir sorunun
çözümü için bir plan,
ide olarak açıklana-

bilir.
Bu tanıma göre tasarım,

önce bir düşünce «ide» olarak
vardır. Bu ide, bir form (biçim
verme) dinamiğini içerir ve olu-
şum sürecinde somutlaşır. 

Her tasarım olgusunda, iki
temel eleman bulunur: 1. İde
(özne) 2. Tasarımlanmış (nesne)

Tasarım Kavramı
Tasarım kavramına, insanın

nesnelerle kurduğu iletişim ola-
rak da bakılabilir.  Bu bakış;

• Bilgi
• Etik
• Estetik
• Teknik 
Kategoriler içerisindedir.
18. Yüzyılda başlayan ve

19.yüzyılda kendisini gösteren
sanayi devrimiyle sanat ve za-
naat ayrımı ortaya çıkmıştır. 

Çağdaş teknik ve endüstri-
leşme, insan dünyasını, dü-
şünme kavramlarını, duygu to-
nalitesini ve değerler sistemini
tümden değiştirmiştir. Fayda,
işe yarama ve rant; endüstriyel
kapitalizmin yarattığı yeni de-
ğerlerdir.

Günümüzde moda bir çok
kavramları içinde taşıyan, çağlar
boyu insanları etkisine almış
toplumsal bir olgudur.

Moda vitrinlerde yer alır
Barınma, beslenme ve gi-

yim insanların temel gereksini-
midir. Giyinmeye duyulan ge-
reksinim ilk çağlarda, insanların
vücutlarını doğanın etkilerin-
den koruma düşüncesinden
doğmuştur.

Moda, genelde sanayi son-
rası çağa özgü bir olgu olarak
düşünülse de gerçekte çok eski-
lere dayanır. İnsanların yaşa-
mına tanıklık eden belgeler ve
kalıntılar yaşamın bir moda ser-
gisine benzediğini göstermek-
tedir.

Çeşitli Açılardan Moda
19. Yüzyılın ikinci yarısından

önce, bugünkü anlamda bir
modadan söz etmek güçtür.
İkinci sanayi devrimiyle top-
lumda giyim anlayışı da değiş-
miştir. Özellikle Fransızlar için
moda, her türlü gelenek ve gö-
renekten öte bir alışkanlık ol-
muştur. Uzun süren modalar ise
iyice yerleşerek geleneksel nite-
liğe dönüşmektedir.

Son yıllarda Avrupa'nın belli
ölçülerde ekonomik rahatsızlık-
lar içinde olması ya da aşırı pa-
halılık modayı büyük ölçüde et-
kilemiştir.

Kitle modası; tüketiciler ara-
sında belirli bir popülariteyi
sağlamış bulunan ve zorunlu
olarak seri üretilen ve çeşitli fi-
yat kategorileri ve perakende
satış kanallarında büyük mik-
tarla da satılan giysi stilleridir.

Aslında sadece "Moda" gibi
gözüken ve kıyafetlerle dile ge-
len bu durum, çok daha ciddi!
Çünkü sadece tipler değil dü-
şünceler, zevkler, eğlence türleri,
okunan kitaplar ve akla gelecek
her şey tekdüzeleşmektedir.
Böyle olunca da farklılık, yaratı-
cılık gitgide yok olmaktadır. İn-
sanlar tek tip gençliğin arasında
kaybolup gitmek istemiyor ve
farklılığını sergilemek, renkli bir
kişilik haline gelmek istiyorsa,
sürüden kopmalı ve kendi kişili-
ğini ortaya koymalıdır.

Modayı Etkileyen
Faktörler

Yılın renklerini ve çizgilerini
belirleyen uluslar arası moda
konseyinde Avrupa'da çeşitli ül-
kelerin moda sözcüleri bir araya

Prof. Dr. Esin Sarıoğlu
Beykent Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Tekstil ve
Moda Tasarımı Bölümü / 
TEMKA Başkanı
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gelir. Bu konseyin kararlarını,
dünyada o andaki sosyolojik,
psikolojik, ekonomik ve politik
etkenler yönlendirir. Modanın
kişilere aksetmesinde de kişiliğe
bağlı etkenler ortaya çıkar.
• Sosyolojik Etkenler 
• Psikolojik Etkenler
• Ekonomik Etkenler
• Politik Etkenler
• Önemli Kişilerin Modayı 
Etkilemesi

Günümüzde Hazır Giyim
Özellikle 3-4 yıldır moda

dünyasının manzarası artık es-
kisi gibi değildir. Örneğin, "Mo-
danın kutsal barınağı" sayılan
Paris modaevleri seçkin bir
müşteri topluluğuna hizmet
eden kuruluşlar olarak ün yap-
mış bulunmalarına rağmen
şimdi onların da gündemle-
rinde (Hazır giyim) vardır. Pa-
ris'in Milano'nun birçok
kalburüstü tasarımcısı kendi si-
pariş atölyelerinde, seçkin
müşterilerine seslenmek ye-
rine, hazır giyimin hizmetinde,
büyük firmaların yaratıcıları
olarak çalışmayı tercih etmek-
tedir.

Böylece seçkin modanın ta-
sarımcıları, artık kitleleri hedef
almakta, hazır giyim sayesinde
her mağaza bolca giysi askıla-
rıyla dolmaktadır.

Modadaki bu yeni eğilimin
kökeni, bütün gözlerin gençliğe
çevrildiği 1968'lere dayanmak-
tadır. Bu tarihlerde Beatles, Car-
naby Street ve 1968 mayısının
öğrenci hareketleri vardı. O za-
manlar, bir ferd olarak, dilediği
biçimde giyinmek anlayışı yayıl-
mıştı. Daha çok gençliği hedef-
leyen bu moda zamanla yetiş-
kinleri de etkilemişti.

Avrupa sosyetesi içinde, di-
ledikleri gibi giyinenler çoğal-
mış, seçkin zümre terziliği yap-
mak eskisi kadar para getirmez
olmuştur. Ayrıca tekstil endüs-
trisi de ileri teknolojiyi kullan-
maya başlamıştır.

Günümüz isim yapmış mo-
dacıları, Hubert De Givenchy,
Pierre Balmain, Mario Valentino,
Ermenigilda Zegna, Michael
Goma, Yves Saint Laurent, Ber-
nard Perris, Guy Laroche, Chris-
tian Lacroix, Giorgio Armani,
Scherrer, Ungaro, Gianni Ver-
sage, Franco Moschino, Enrico
Coveri, Cristobal Balencia-ga,
Paco, Issey Miyake, Courreges,
Jean Paul Gaultier. Ferre, David
Caıneron, Betsey Johnson, Os-
car De La Renta, Ralph Lauren,
Calvin Klein,  Mark Jacobs,  Nes-
lihan Yargıcı,  Cemil İpekçi, Dice
Kayek, Rıfat Özbek, Zühal Yor-
gancıoğlu, Atıl Kurtoğlu, Ha-
nale, Mori diye sayılabilir.

Moda Yaratıcıları
Moda yaratıcıları sürekli ye-

nilikler yaratan, alışılmış kural-
lara bağlı olmayan kişilerdir. Or-
taya attıkları yenilikler,
toplumca benimsendikten
sonra başka bir yenilik yaratırlar.
Kısa süren moda yenilikleri, bir
süre sonra yepyeni bir biçimde
ortaya yeniden çıkar.

41

Rihanna Paris’te
Dior defilesinde
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Günümüzde modada trend
belirlemede geçmişe oranla
tam tersine işleyen bir devri ya-
şıyoruz. Dünyanın giyeceği
renk ve tarzlar Paris, Londra,
Milano ve New York olmak
üzere dört adreste belirlenmek-
tedir. Moda ve tekstil sektörü
denince ilk akla gelen Fransa,
bu alandaki başarısını kumaş
sanayine yaptığı yatırımlara
borçludur. Modacılar, holdin-
gleşmiş ve kendilerinden sonra
yaşamlarını farklı dizaynlarda
oluşturulan markalarla devam
ettirmektedirler. İtalya da ben-
zer bir atılımla modacıları teks-
til sektörünün önüne koymuş-
tur. Bu tutumuyla kumaş ve
motif alanında ve hatta tekstil
teknolojisiyle yatırımlarının ül-
keye geri dönüşümünü fazla-
sıyla sağlamıştır. 1968’den
sonra moda merkezlerinde ma-
ğazalaşmaya başlayan Ja-
ponya’nın modacılarına elek-
tronik sanayinde destek
vermiştir.

Dünyaca ünlü markaların,
yüzyılın başlarında yola çıkıp
hızla holdingleşmiş olmaları,

bugünün diğer modacıları ve
özellikle ülkemizdeki modacıla-
rın dünyaya açılmalarının
önünde ciddi bir engel teşkil
etmektedir.

Birinci Dünya Savaşı sonrası
Avrupa’nın kabarık etekli, kor-
seli kadınlarını bu işkenceden
kurtarmasıyla bilinen, o günün
ortamında kadınlara pantolon
giydiren “Chanel” 90 yıllık bir
markadır. Chanel, giyimde ol-
duğu kadar parfümüyle de bir
hayli ünlüdür. Chanel’in moda-
cısı Coco Chanel öleli 30   yıl-
dan fazla olmasına rağmen
markası ve ürünleri yok olup
gitmemiştir. Chanel’in sade ve
rahat tarzını aynı kurum çatısı
altında farklı modacılar sürdür-
meye devam etmektedir..

Tasarımcı – 
Sektör İlişkileri

Yukarıda tanıttığımız marka
olmuş, çağdaş bir tasarımcının
nitelikleri belirlenmiştir.

Tasarımcının yetişebilmesi
için Üniversitelerin Güzel Sa-
natlar Fakültesi Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölümlerinden, Sanat

Cemil İpekçi

Atıl Kutoğlu

Dice Kayek





ve Tasarım Fakültelerinin, Teks-
til ve Moda Tasarımı Bölümle-
rinde ve eşdeğer bölümlerin-
den öğrencinin tam donanımlı
yetişebilmesi için gerekli olan
sanatsal, teknoloji, bilimsel ve
uygulamalı derslerin çağdaş
yöntemlerle  teorik ve uygula-
malı olarak öğrenciye aktarıl-
ması gerekmektedir.

Temel sanat eğitimi, tekstil
ve moda tasarımı giriş, kostüm
tarihi, iplik teknolojisi, kumaş
yapı bilgisi, desen geliştirme,
dokuma – baskı tasarımı, giysi
tasarımı, bilgisayar destekli ta-
sarım, kalıp, dikiş vb. disiplinleri
alarak ve sektör uygulamala-
rıyla, stajlarla ve iyi bir araştır-
macı olarak eğitimini tamamla-
malıdır. Tasarımcının
yetişmesinde sektöründe so-
rumlulukları ve katkısı olmalıdır.

Sektörün sağlayacağı iş ye-
rindeki uygulamalarla, tasarım
ilkelerini, teknoloji ile birlikte
kullanabilme yeteneğini gelişti-
rebilmelidir.

Sektörün ihtiyaçları doğrul-
tusunda, tasarımcı, tasarım gü-
cünü kullanarak çağdaş tekno-
lojiler, malzeme, aksesuar, renk

ve uygulama yöntemleri doğ-
rultusunda, özgün tasarımların
hazır giyime yönelik uyarlan-
ması için sektörün tasarımcıyı
desteklemesi ve yönlendirmesi
gerekmektedir. Bu nedenle eği-
tim kurumlarının verdiği alt
yapı bilgileri ile sektör de sür-
dürdüğü çalışmalarla özgün ta-
sarımcıları yetiştirilmesi hedef-
lenmektedir.

Marka olmak içinde neden
Türk tasarımcısı tercih edilmeli
sorusuna cevap vermemiz ge-
rekmektedir. Bu nedenle kültü-
rümüzün dünya çapındaki yeri
geleneksel sanatların özü bo-
zulmadan günümüz teknoloji-
lerine ve çağdaş yorumlarla uy-
gulama yöntemleri bir
tasarımcının yolu olmalıdır. 
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Temel sanat eğitimi,
tekstil ve moda tasa-
rımı giriş, kostüm
tarihi, iplik teknolo-
jisi, kumaş yapı
bilgisi, desen geliş-
tirme, dokuma –
baskı tasarımı, giysi
tasarımı, bilgisayar
destekli tasarım,
kalıp, dikiş vb. disip-
linleri alarak ve
sektör uygulamala-
rıyla, stajlarla ve iyi
bir araştırmacı ola-
rak eğitimini
tamamlamalıdır.
Tasarımcının yetiş-
mesinde sektöründe
sorumlulukları ve
katkısı olmalıdır”
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VAKKO ESMOD MODA AKADEMİSİ’Nİ DİĞERLERİNDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ UNSUR
VAKKO VE ESMOD MARKALARINDAN GELEN KÜLTÜR VE DENEYİM. 

VAKKO ESMOD MODA AKADEMİSİ VE VAKKO KURUMSAL EĞİTİM DİREKTÖRÜ ÇİĞDEM METE :

“Misyonumuz; moda sektörüne
profesyoneller kazandırmak”

Moda ve Hazır
Giyim Federas-
yonu (MHGF)

üyesi Moda Tasarımcılar Birlik
ve Dayanışma Derneği’nin
(MTB) çözüm ortağı Vakko
Esmod Akademisi’ne de tasa-
rım özel sayımızda yer verdik.
Vakko ESMOD Moda Akade-
misi ve Vakko Kurumsal Eğitim
Direktörü Çiğdem Mete, Vakko
ESMOD Moda Akademisi’ni di-
ğerlerinden ayıran en önemli
unsurun Vakko ve ESMOD mar-
kalarından gelen kültür ve de-
neyim olduğunu belirtiyor. 

Vakko Esmod Akademisi
hakkında bilgi verir misiniz?

Vakko ESMOD Moda Aka-
demisi’ni diğerlerinden ayıran
en önemli unsur Vakko ve
ESMOD markalarından gelen
kültür ve deneyim. 

ESMOD; 1841 yılında Fran-
sa’da kurulmuş, 176 yıllık geç-
mişe sahip,  15 ülkede 21 okulu
bulunan dünyanın ilk ve etkin
moda okulu. ESMOD’un, otur-
muş bir eğitim programı ve
metodu var. Vakko da Türki-
ye’yi modern ve lüks mağazacı-
lıkla tanıştıran, birçok ilkin
öncülüğünü yapan köklü bir
marka. 

Modaya, moda eğitimine
bakış açılarının ve vizyonlarının
birbirine paralel olması, bu iki
köklü kurumu bir araya getirdi.
2010 yılı itibariyle ESMOD İs-

tanbul, 2013 yılından bu yana
ise Vakko ESMOD Moda Aka-
demisi olarak İstanbul’da faali-
yet gösteriyoruz.

Eğitim Programları 
hakkında kısaca bilgi verir
misiniz?

Vakko Esmod Moda Aka-
demisi Türkiye'de modayı
yaşam biçimi olarak benimse-
yen, tasarım kültürü ve marka
bilinci yüksek, yaratıcı ve başa-
rılı moda tasarımcılarını sek-
töre kazandırıp, geleceğin
moda endüstrisini yaratacak
profesyoneller yetiştirmeyi
amaçlıyor.

Modanın farklı disiplinle-
rinde eğitim almak isteyenler
için geniş kapsamlı moda eği-
timi içeriğinde teori ve pratiğe
dayalı 3 yıllık diploma ve kısa
dönemli sertifika programları
yer alıyor. 

3 yıl süren Moda Tasarımı
ve Yönetimi Diploma Prog-
ramı’nda; tasarım, modelizm,
kumaş bilgisi, bilgisayarda ta-
sarım, moda tarihi,  moda yö-
netimi konularında A’dan Z’ye
eğitim veriliyor.

Yılda binin üzerinde eğitim
saati olan ve her yıl 10 ile 20
arasında mezunu sektöre ka-
zandırdığımız genç tasarımcı-

lar bizim programlarımızdan
yetişiyor. Eğitim yılları boyunca
öğrencilerin kendi kimliklerini
koruyarak, yeni koleksiyonlar
geliştirmelerine yardımcı olu-
yoruz.

Modanın tüm alanlarını
kapsayan uluslararası seviye-
deki eğitim programları ile tüm
dünyada fark yaratan Vakko
Esmod Moda Akademisi, moda
tasarımı eğitiminin yanı sıra
styling, moda yönetimi, kişisel
marka yaratma, satın alma, ak-
sesuar tasarımı, stil danışman-
lığı alanlarında da sertifika
programları sunuyor.

Vakko Esmod Moda Aka-
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demisi, endüstri ile yakın çalış-
malar gerçekleştirerek, öğren-
cilerini ilk günden iş dünyası ile
tanıştırırken; onları sektördeki
gelişmeleri yakından takip
eden, müşteri taleplerini doğru
değerlendirebilen ve markala-
rına doğru yön çizebilen başa-
rılı profesyoneller olarak moda
kariyerlerine hazırlıyor. 

Öğrencilerinize sunduğu-
nuz staj olanakları hakkında
da kısaca bilgi verir misiniz?

Vakko ESMOD Moda Aka-
demisi’nde eğitim alan öğren-
cilerimize işin yönetim ve
üretim sürecini öğrenebilme-
leri için mağaza ziyaretleri, yaz
stajları ve fabrika ziyaretleri or-
ganize ediyoruz. Öğrencileri-
miz, Vakko’da staj imkanı elde
ederken, mezun olduklarında
Vakko’da işe alım süreçlerinde
öncelik tanınıyor. Şu anda dip-
loma programı öğrencisi arka-
daşlarımız haftasonları
mağazada çalışıyor. Aynı za-
manda sertifika programları-
mız dahilinde atölye çalışması
bittiğinde ürünlerin Vakko Üre-
tim Merkezi’nde hayata geç-
mesini sağlıyoruz. Örneğin
farklı baskı teknikleri kullana-
rak bir eşarp üretmek gibi sü-
reçleri birinci elden
deneyimleyebiliyorlar.

Farklı ülkelerde bulunan
ESMOD okulları ile değişim
programlarınız var mı?

Günün sektör koşullarında
var olabilmek için hem marka-
lar hem de tasarımcılar yerel
değil global düşünmeliler, biz
de her bir öğrencimizi uluslar-
arası arenada çalışacakmış gibi
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Dün-
yada Fransa’dan Japonya’ya 15
ülkede 22 Esmod Okulu var,
öğrencilerimiz 2. yıllarından iti-
baren diledikleri ülkedeki ES-
MOD’da eğitimlerini
sürdürebiliyor, olanaklarından

yararlanma fırsatı yakalıyor, de-
ğişim programına katılabiliyor.
Bu da onlara ayrı bir tecrübe,
farklı kültürleri tanıyarak kendi-
lerini geliştirme imkanı sunu-
yor.

Sanayi işbirliği dediniz… 
Sanayi-eğitim-devlet işbir-

liği çerçevesinde Milli Eğitim
Bakanlığı’yla bir proje üstünde
çalışıyoruz.  Meslek lisesinde
eğitim gören öğrencilerin ve
eğitmenlerin eğitimine doku-
nuyor olacağız. Vakko Es-
mod’un halihazırdaki içeriğini
meslek lisesinde eğitim gören
gençlerimizin eğitimlerine
katkı sağlamak üzere aktaraca-
ğız. 

Eğitim alanındaki çalış-
malar hakkında beklentileri-
niz neler?

Öğrenci adaylarımız baş-
vuru yaparken her zaman söy-
lediğimiz bir cümle var:
“Modaya olan tutkunuz bizim
için en büyük ölçü…” Öğrenci-
lerimizin Eğitim programları;
ihtiyaçlara ve rolün gereklilik-
lerine göre hazırlanıyor. Vakko
Esmod’un eğitmen kadrosu,
kapsamlı pedagojik eğitim ve

uzmanlık tecrübesine sahip ya-
bancı ve Türk öğretmenlerden
oluşuyor. Teorik eğitimleri aynı
zamanda endüstri odaklı pro-
jelerle de destekleyen Vakko
Esmod Moda Akademisi; bu
kapsamda öğrencilerini eği-
timleri devam ederken sektö-
rün içinde yer almaya teşvik
ediyor. Mezuniyetlerinin sonra-
sında Vakko ve Vakkorama-
lar’da çalışma fırsatı elde eden
başarılı mezunlar ayrıca, Vak-
korama’lar içinde yer alan
Vakko ESMOD köşesinde kendi
markalarını sergileme imkanı
da buluyor. 

Sektörde bir şeylerin doğru
gitmesi için bizim sorumluluk
alanımız, eğitimin doğru veril-
mesi, eğitimin kullanılabilir bir
şekilde verilmesi, gerçek ha-
yata geçmesidir. Biz bunu ger-
çekleştirmeye çalışıyoruz, bu
konuda olanakları zorluyoruz.
En büyük beklentimiz şu olabi-
lir, burda şu anda gördüğünüz
18-20 kişi civarında meslek li-
sesi öğrencimiz var. Vakko ola-
rak bunların bir kısmını zaten
destekliyoruz başka kurumla-
rın da gelip öğrencilerimize
destek olmalarını isteriz. 

Sektörde bir şeylerin
doğru gitmesi için
bizim sorumluluk
alanımız, eğitimin
doğru verilmesi, eği-
timin kullanılabilir
bir şekilde verilmesi,
gerçek hayata geç-
mesidir. Biz bunu
gerçekleştirmeye
çalışıyoruz, bu
konuda olanakları
zorluyoruz”

MHGF Başkanı 
Hüseyin Öztürk, 

MTB Başkanı
Dilek Düzgün ve

MTB üyeleriyle
birlikte Vakko
Esmod Moda 

Akademisi’nde. 
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EGSD BAŞKANI ATINÇ ABAY:
“Tasarım kültürünün 
yaygınlaştırılması 
sektörümüzü  
ileriye götürecek”

İzmir’de 2007 yılından beri düzen-
lenmekte olan IF Wedding Fashion
İzmir - Gelinlik Damatlık ve Abiye

Giyim Fuarı’nın İzmir’de gelinlik, damatlık
ve abiye sektörlerinin hızla gelişmesinde
çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Fuar, İz-
mir’de var olan doğal kümelenmeyi hare-
kete geçirmiş, sektörün uluslararası
platforma açılmasını sağlamıştır. Ege Giyim
Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) des-
tekleri ile İzfaş organizasyonunda 11 yıl
önce temelleri atılan IF Wedding Fashion
İzmir Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
katkıları ile gerçekleşmektedir.

Tasarım ve markalaşma yayılıyor
Sektörde markalaşma ve tasarıma

önem veren firmaların hızla yükseldiği
gözlemlenmektedir. İhracata yönelen, si-
parişleri zamanında servis eden, numunesi
ile siparişi aynı olan, üretimde kaliteye
önem veren firmaların başarısız olma şansı
daha azdır.  Bu çizgide yer alan firmalar Av-
rupa’da çok daha kolay çalışabilmektedir-
ler.

Gelinlik Tasarım Yarışması
Bu yıl, Derneğimiz danışmanlığında,

sekizincisi gerçekleştirilen Gelinlik Tasarım
Yarışmasında tema “zamansız” olarak belir-

lenmiştir. Belirlediğimiz jüri ilk 15 finalisti
seçmiş, gelinlikler dikilmiş, fuarın ilk günü
gerçekleştirilen defile ile tasarımlar izleyici-
ler ile buluşmuştur. Ödüle layık olan ilk üç
belirlenmiştir. Hedefimiz, sektöre başarılı
tasarımcılar kazandırmak, sektörün uluslar
arası platformda güçlü tasarımlar ile reka-
betçiliğinin artmasına, tercih edilir olma-
sına yol açmaktır.  

Millfest Alaçatı Moda ve 
Sanat Festivali

İzmir’in moda ve tasarım ile anılması
amacı ile gerçekleştirdiğimiz bir diğer et-
kinliğimiz Millfest Alaçatı Moda ve Sanat
Festivali’dir. 2008 yılında başlayan Festi-
valde, tüketicide tasarım bilinci oluştur-
mak, genç tasarımcılar ile tecrübeli
tasarımcıları bir araya getirmek hedeflen-
mektedir. Genç tasarımcıları sektöre kazan-
dırmak için organize ettiğimiz projelerden
biridir. Bu etkinliklerimizin sonucunda bazı
tasarımcılarımız kendi mağazalarını açmış-
lar, bir kısmı üretici firmalar ile işbirliği ola-
nakları yakalamışlardır.

İzmir Fashion Week
İzmir’de moda ve tasarımı vurgulayan

bir diğer proje ise Ege Giyim Sanayicileri
Derneği ve Rönesans Ajans işbirliği ile ger-
çekleştirilen İzmir Fashion Week etkinliği-

dir. 2016 Aralık ayında Hilton Oteli’nde
gerçekleştirilen en son etkinlik İzmirli izle-
yicilerin büyük ilgisi ile karşılaşmıştır. İzmir
Fashion İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege
İhracatçı Birlikleri, İzmir Moda Tasarımcıları
Derneği’nin destekleri ile gerçekleştirilmiş-
tir. Organizasyon boyunca tasarımcılar ve
firmalar yeni sezon kreasyonlarını defileler
ile sergilemiş, ayrıca, moda tasarımcılarının
ve moda bloggerlarının katıldığı söyleşiler
gerçekleştirilmiştir. Geleneksel hale gelen
İzmir Fashion Week etkinliği İzmir’in moda
şehri olma hedefi doğrultusunda başlatı-
lan projelerden biridir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından
sağlanan tasarım desteği de 
firmalar için önemli bir itici 
güç olmuştur

Ülkemizde tasarım kültürünün oluştu-
rulması için Ekonomi Bakanlığı tarafından
sağlanan tasarım desteği de firmalar için
önemli bir itici güç olmuştur. Bu destek ile
firmaların daha fazla tasarımcı istihdam et-
mesi kendi koleksiyonlarını tasarlayarak
üretmeleri ve satmaları hedeflenmektedir.
Bu da katma değeri yükseltecek önemli bir
unsurdur. İzmir’in marka kent olması amacı
doğrultusunda tasarımla markalaşması
Derneğimizin hedefleri arasında yer al-
maktadır.

İZMİR’İN MODA VE TASARIM İLE ANILMASI AMACI İLE EGE GİYİM
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (EGSD) OLARAK ÇEŞİTLİ PROJELER GERÇEK-
LEŞTİRMEKTEYİZ. TASARIM KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASI VE
ÜRETİCİ FİRMALARIMIZ TARAFINDAN BENİMSENMESİ SEKTÖRÜ-
MÜZÜ DAHA DA İLERİYE GÖTÜRECEK ÖNEMLİ BİR NOKTADIR.
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Tasarım deyince ge-
linlik sektörünü gör-
mezden gelmek im-

kansız. İzmir’deki seri üretim
yapan belli başlı firmaların dı-
şında Türkiye’de gelinlik sek-

törü ağırlıkta butik tarzı atölye-
lerden oluşuyor. Bu işletmeler
iç piyasaya olduğu kadar son
yıllarda artan ihracat talebi ile
yurt dışında da alıcı buluyor.
Yaklaşık 170 milyon Dolar’lık
ihracat gerçekleştiren sektörün
Avrupa’nın gelişmiş ülkelerin-
den Ortadoğu’nun zengin aile-
lerine kadar geniş yelpazede
bir müşteri portföyü var. 

“2005 yılında sektöre
girdim, 2010 yılında
kendi firmamı açtım”

Hazır giyimin tasarım ve
katma değer ağırlıklı bu branşı
hakkında MHGF üyesi GESİD’in
yeni başkanı Servet Babataşı
ile kısa bir söyleşi gerçekleştir-
dik. Servet Babataşı 2005 yılın-
dan bu yana sektörde faaliyet
gösteriyor. Eğitimini de tekstil
alanında yapan Başkan Baba-
taşı, bir İtalya seyahati sonrası
2010 yılında kendi firmasını ve
markasını kurma kararı almış.
Sahibi olduğu Ricchezza Gelin-
lik firması bugün ağırlıkta Orta-
doğu ve Avrupa olmak üzere
birçok ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyor.  

Genel satışlarınız içinde
ihracat ve iç piyasanın payı
nedir?

Aylık üretim kapasitemizin
yüzde 40’ını yurt dışına ihracat
olarak, yüzde 60’ını da iç piya-

saya satıyoruz. Biz biraz hızlı iş
yapan bir firmayız. Yurt dışın-
dan gelip bir hafta ya da on
gün burada kalan müşterileri-
mize hızlı servis verebiliyoruz.
Üç günde de gelinlik üretebili-
yoruz. Bu konuda oldukça iyi
olduğumuzu söyleyebilirim. 

Ağırlıkla ihracat yaptığı-
nız ülkeler nedir?

Katar, Kuveyt, Dubai, Um-
man, Lübnan var. Daha çok Ku-
veyt’e ihracat var. Burada bu-
tiklerimiz var. Bunun yanında
günübirlik gelen bavul ticareti
yapan müşteriler var. Genel an-
lamda Ortadoğu bizim koleksi-
yonumuz için daha uygun. Tür-
kiye’deki fuarlara katılıyoruz.
Burada perakende müşterimiz
çoğunlukta. Yurt dışındaki fuar-
ları ziyaretçi olarak takip et-
meye çalışıyorum. Seneye Bar-
celona fuarında markamızla
katılımcı olarak bulunmak isti-
yoruz. 

Sektörün Türkiye’deki en
önemli sivil toplum kuruluş-
larından biri olan GESİD’in
başkanı seçildiniz.

27 Aralık 2016 tarihinde Sa-
yın Başkanınız Selvi Akde-
niz’den başkanlığı devraldım.
Selvi Başkan’a ve bugüne kadar
görev alan herkese teşekkür et-
mek istiyorum. Başkan olma-
dan önce zaten derneğimizin
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GESİD BAŞKANI SERVET BABATAŞI:
“Gelinlik, tasarım ağırlıklı ve katma
değer üreten bir sektör”
MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (MHGF) ÜYESİ GELİNLİK SANAYİCİ VE İHRACATÇILARI
DERNEĞİ (GESİD) BAŞKANI SERVET BABATAŞI, GELİNLİK SEKTÖRÜNÜN TASARIM VE EL EMEĞİ
AĞIRLIKLI BİR OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK, BUTİK BİR ÜRÜNÜN 700 DOLAR’DAN İHRAÇ 
EDİLDİĞİNİ BELİRTİYOR. 

Servet Babataşı
GESİD Yönetim Kurulu Başkanı



genel sekreterliğini yapıyor-
dum. Selvi Başkandan çok şey
öğrendim.

Türkiye’de gelinlik sektö-
rünü nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Bence gücü çok büyük.
Katma değeri çok yüksek. Piya-
sada gelinlik denilince daha
farklı bakılıyor olaya. Ben sek-
törde olmaktan çok mutluyum.
Türkiye’de çok farklı bir yeri var.
Hele Hotcouture, yani tasarım
çalışıyorsanız kıymetli oldu-
ğunu düşünüyorum. Kendi ko-
leksiyonunuz varsa bence bu
sektörde iz bırakabiliyorsunuz. 

Yıllardır hazır giyimde
“Tasarım odaklı üretim” diye
deniyor. Gelinlikte tasarımın
önemli olduğunu biliyoruz.
Bu konuda düşünceleriniz ne-
lerdir?

Eğer bir firma koleksiyon
yapıyorsa, tasarım yapıyorsa,
fuarlara katılarak bu işe yatırım
yapıyorsa kalıcı oluyor, kopyalı-
yorsanız çok kısa bir ticari ha-
yatınız oluyor. Ama kendinize
özgü bir tasarımınız varsa, bir
ruhunuz varsa, bir çizginiz
varsa sektörde kalıcı oluyorsu-
nuz. Müşteri sizi farklı değer-
lendiriyor. Bir süre sonra sek-
töre siz yön veriyorsunuz. 

İF Wedding Fashion İzmir
Fuarı ya da yurt içi ve yurt dı-
şındaki fuarlara katılabiliyor
musunuz?

Milano, Barcelona, Dubai
fuarları ile her yıl düzenlenen.
Lütfü Kırdar’daki Evlilik Hazır-
lıkları Fuarı var. Arka arkaya ge-
liyor. En önemlisi bana göre
Barcelona fuarı. Büyük marka-
lar katılıyor bu fuara. Gelinlikte
bu işin merkezi denilince akla
ilk olarak İspanya geliyor. Biz
bu sıralamada dördüncü ya da
beşinci oluruz. Ama bizim işçi-
liğimiz hepsinden daha iyi.

Bu arada yeri gelmişken
yurt dışı fuarlarda devletten
destek bekliyoruz. Var olan
destekler var ancak konuyla il-
gili bürokrasi çok fazla, masraf-
ların geri ödemesi çok geç.
Türk gelinliği ve gelinlik sek-
törü yeterince tanıtılsa daha
üst düzeylerde olur diye düşü-
nüyorum. Ayrıca bizde de fuar
stantlarının standart olmasını
ve ürünlerin ön plana çıkma-
sını istiyorum. Böylece şaşalı
stantlar için para harcanmaz
katılım maliyetleri de düşmüş
olur. 

“Ortadoğu’ya ihraç 
edilen ürünle çok 
detaylı ve el işçiliği fazla
olduğu için fiyatları da
çok yüksek”

Tasarım ağırlıklı ürünler
ihracat birim fiyatları açısın-
dan da yüksek oluyor. Gelin-
lik ihracat fiyatları hangi ara-
lıkta seyrediyor?

İstanbul’da 700 Dolar’la
başlayıp, üst sınırı olmadan sa-
tılabiliyor. İhracat yaptığınız ül-
keye bağlı olarak fiyat değişe-
biliyor. Avrupa’da fiyatlar daha
düşük. Ortadoğu’ya yapılan ih-
racatta fiyatlar daha yüksek
çünkü onlara yaptığımız ürün-
ler çok detaylı, el işçiliği çok
fazla olan ürünler. Bunu ya-
nında malzeme de çok iyi seçi-
liyor. Bir de gelinliğin yanında
aile bireylerine de ürün dikil-
diği için geniş kapsamlı bir ça-
lışma sözkonusu oluyor. Yapı-
lan iş referansımız oluyor ve
sonra devamı geliyor.

“İstanbul daha çok
butik, İzmir ise seri üre-
timde ön plana çıkıyor”

İzmir gelinlikte önemli bir
merkez. İstanbul ile karşılaştırı-
sak nasıl farklar var?

Ben İzmir’i de beğeniyorum
ancak İstanbul daha butik, Hot-
couture, tasarım ve el işçiliği ile

çalışıyor. İzmir adet olarak çok
ve seri çalışıyor, ağırlıkta 
Avrupa’ya çalışıyor. İstanbul bir
A+ müşteriye çalışıyor.

GESİD olarak projeleriniz-
den bahseder misiniz?

Kendimizi daha iyi tanıt-
maya çalışıyoruz. Bu sektörde
daha uzun süre kalıcı olmak isti-
yorsak birlikte hareket etmemiz
gerektiğine inanıyorum. Derne-
ğimizi duyurmamız gerekiyor.
Bizden haberi olmayanlar mes-
lektaşlarım var. Fuara katılan
bazı firmalarla tanıştım örneğin
hemen üye olalım dediler. Üye
sayısının artmasını istiyorum.
Ortak satınalmalar yapılabilir,
dayanışma içinde olabiliriz. Bir
kumaşı tek firmanın alması ile
150 firmanın alması arasında
çok büyük fiyat farkı var.

Bunun dışında yetişmiş 
eleman sıkıntısını aşmamız ge-
rekiyor. Artık birbirimizin ele-
manını almıyoruz . Teyid alma-
dan birbirimizin elemanını
almıyoruz.

En büyük sorunlardan biri
yetişmiş eleman eksikliği 
sanırım.

Kesinlikle öyle. Suriyeli, Lüb-
nanlı işçi çalıştırmak zorunda
kalıyoruz. Ama işçiliklerinin çok
iyi olduğunu belirtmek isterim.
Türk ustaların onlardan öğrene-
ceği çok şey var. 

Keşke Olgunlaşma Enstitü-
leri tekrar gündeme gelebilse
çünkü çok iyi okullardı. Moda
tasarımında okuyup gelen arka-
daşlar çok verimli değil maale-
sef. Haftanın iki-üç günü staja
geliyorlar, işten kopuk oluyorlar.
İşi teorik olarak biliyorlar, ancak
pek gönüllü çalışmıyorlar. 
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MHGF BAŞKAN YARDIMCISI MUKADDER ÖZDEN:
Dünyada organik tekstil 
yapılanması
SON ZAMANLARDA ARTAN ÇEVRE SORUNLARI DÜNYADA BİRÇOK İNSANIN HAYATINA YENİ
KAVRAMLARI SOKTU. ORGANİK KAVRAMI DA BUNLARDAN BİRİ. ÖZELLİKLE GÜNLÜK HAYA-
TIMIZIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI GIDA ÜRÜNLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, ORGANİK TEKSTİL,
ORGANİK KOZMETİK ÜRÜNLERİ İLE DAHA SIKÇA KARŞILAŞIR OLDUK.

Tüketiciler olarak or-
ganik adlandırma-
sına sorgulayan

zihinlerle yaklaşıyoruz. Bu bir
pazarlama unsuru mudur? Or-
ganik olmak ne ne demek? Ne
işe yarar? Gerçekten organik
olduğunu nasıl anlarız?

Sektörümüz tekstil ve hazır
giyim olduğu için konuyu bu
yönden ele alacağım. 

Organik hazır giyim ile ta-
nıştığımda 1990’ların başıydı.
En bilinen marka Greenpeace
olmak üzere bir çok hazır giyim
markasına üretim yapıyorduk.
Her şey sadece yıkanarak yapıl-
mış ekru kumaşlardan dikili-
yordu. Bir Hollanda firması
olan Skal tarafından denetleni-
yorduk. Sonradan bu firma bu-
günkü Control Union firmasına
dönüştü. 

Organik tarım ve
çevreci /sosyal sorumlu
tekstil üretimi şartlarını
kim belirliyor?

Bugün CU, Etko, IMO,
Ecocert Greenlife, Ceres,
Soil Association Certification
Ltd. gibi firmalar var. Bu
firmalar GOTS organizasyon
kurumuna bağlı çalışan özel
sertifikasyon şirketleridir ve
her yıl yenilenmek üzere
hammaddeden mamule giden
tüm yelpazedeki imalatçıları
denetler. GOTS organizyonuna
OTA (ABD), IVN (Almanya),
Soil Association (İngiltere) ve
JOCA (Japonya) olmak üzere
dört uluslararası üye kuruluş
ve uzmanlar tarafından
desteklenmektedir. Organik
tarım ve çevreci /sosyal
sorumlu tekstil üretimi
şartlarını belirlemektedir.

Diğer yandan organik ya-
şamı destekleme amacı ile
faaliyet gösteren Textile Exc-
hange organizasyonu da sür-
dürülebilir materyeller
konusunda 25 ülkede faaliyet
göstermektedir. Organik Exc-
hange organizasyonu üyeleri
arasında tekstil tedarikçileri,
servis sağlayıcılar, imalatçılar,
markalar, parakendeciler ve
çiftçiler vardır. Hem EGSD de
hem de Ekoloji İzmir fuarı ile iş-
birliği içindedir. 

Gerek GOTS gerekse Textile
Exchange çalışmaları çevreye
zararı mimimize edecek, bu
yolda yenilikçi çalışmalara
zemin hazırlamak, iş yaşamı-
mın şartlarını sosyal sorumlu-
luk düzeyini yükseltmek amacı
ile var gücüyle çalışmaktadır.
Sektör olarak bizlerin de ko-
nuya hassasiyetle yaklaşması
ve Türkiye’nin bu alandaki per-
formansını artırması gerekir. 

Mukadder Özden
MHGF Bşk. Yrd.

Sektör olarak bizlerin
de konuya hassasiyetle
yaklaşması ve
Türkiye’nin bu alandaki
performansını
artırması gerekir” 
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Küresel kirlenmenin
tüm canlıların ha-
yatını tehdit eder

hale gelmesiyle birlikte, üretici
firmalar çevreye duyarlı ürün-
ler üretme konusunda çaba
göstermeye başladı.

Dünyada bir ürün için tü-
ketilen en yüksek zirai ilacın
pamukta kullanılması üzerine,
organik pamuk üretimi giderek
önem kazandı.

Organik pamuk üretimi ilk
defa 1980’li yıllarda Türkiye’nin
Ege Bölgesi’nde ve ABD’de
başladı.

Organik pamuk üretiminin
yıllar içinde giderek artmasıyla
birlikte organik tekstil sektörü
de önemini artırdı ve tekstil alt
sektörleri içinde en hızlı bü-
yüme ‘organik pamuklu ma-
müller’pazarında meydana
geldi.

Bugün organik tarım
dünyada 120’den fazla
ülkede uygulanıyor

Dünya organik ürün ticaret
hacmi 72 milyar doları aşarken,
organik tekstil ürünlerine talep
de her geçen gün artıyor. Ulus-
lararası fuar organizasyonla-
rında sergilenen organik tekstil
ürünleri özellikle gelişmiş ülke-
lerin tercihleri arasında yer alı-
yor.

Bu yıl Fuarizmir’de 26-29
Nisan 2017 tarihleri arasında 8.
kez düzenlenen Ekoloji İzmir

Organik Ürünler Fuarı iş bağ-
lantılarına olanak sağlarken,
sektörün sorunları ve alınacak
önlemler de gündeme getirildi.

Fuar kapsamında, organik
pamuk üretimi ve tüketiminin
desteklendiği, organik üre-
timde yaşanan sıkıntıların ve
GDO kullanımının irdelendiği,

“Bölgesel Organik Pamuk Yu-
varlak Masa Toplantısı” sektör
temsilcileriyle buluştu.

Toplantıya, aralarında Afga-
nistan, Almanya, Danimarka,
Fransa, Gana, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Hollanda, İngil-
tere, İsviçre, Kırgızistan, Nijerya
ve Pakistan’dan gelen yabancı
marka yöneticilerinin de bu-
lunduğu yaklaşık 150 sektör
temsilcisi katıldı. 

Bu arada, fuar kapsamında,
Textile Exchange (TE) ve 
İZFAŞ iş birliğiyle gerçekleştiri-
len toplantıda, pamuğun ve 
organik tekstilin önemi vurgu-

lanarak; GDO’lu pamuk ithala-
tına karşı önlem alınması is-
tendi.

Tarıma pozitif ayrımcılık
meyvelerini vermeye
başladı

İZFAŞ Yönetim Kurulu M.
Üyesi Z. Gül Şener, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi’nin İzmir’de
yerel kalkınma için ürettiği
projelere değinerek, “Türki-
ye’de uzun yıllar görmezden
gelinen tarım sektörüne yaptı-
ğımız “Pozitif Ayrımcılık” nede-
niyle 2000-2014 tarihleri
arasında Türkiye tarımı reel ola-

Organik tekstil: Geleceğin
sektörü
ULUSLARARASI FUAR ORGANİZASYONLARINDA SERGİLENEN ORGANİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ
ÖZELLİKLE GELİŞMİŞ ÜLKELERİN TERCİHLERİ ARASINDA YER ALIYOR.
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rak yüzde 2 büyürken, İzmir ta-
rımı yüzde 5,5 büyüdü” dedi.

Son on yılda Türkiye’de süt
üretimi yüzde 168 artarken, İz-
mir’de yüzde 240, Tire ilçesi ve
çevresinde ise yüzde 440 arttı-
ğını kaydeden Şener şöyle
devam etti:

“Bizim desteklediğimiz süt
üreticileri, Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü FAO tara-
fından “Dünyanın En İyi Kırsal
Kalkınma Modeli Ödülü” ne
layık görüldü. Yine fidan alımı
yaptığımız Fidancılık Kalkınma
Kooperatifi Orta Asya ülkele-
rine ihracata başladığı gibi Ka-
zakistan’da fidan üretimine
başladı. Onlar da FAO’dan “En
İyi Tarım Kookperatifi
Ödülü”nü aldı. 

Bugün Türkiye’de koopera-
tifleşme oranı yüzde 13 iken,
İzmir’de bu oran yüzde 28”e
yükseldi.”

Bu arada organik tarımın
merkezinin İzmir olduğunu be-
lirten Şener, şöyle devam etti:

“Gelecekte, Kırgızistan ve
Tacikistan örneğinde olduğu
gibi Türkiye güçlü tekstil sek-
törü nedeniyle bölgede üreti-
len pamuğun işlenerek
dünyaya sunulmasında önemli
bir rol oynayacaktır.

Türkiye’nin en büyük ihra-
cat limanlarından biri ve Akde-
niz’in kapısındaki konumuyla
İzmir’i Mısır’dan Ortadoğu’ya
ve Ortaasya’ya, Pakistan’a ve
Hindistan’a kadar dünyanın en
değerli pamuk üretim bölgele-
rinin organik pamuğunun
transfer noktası yapmak için
çabalıyoruz.”

Fuar kapsamında, 
Textile Exchange (TE) ve 
İZFAŞ iş birliğiyle gerçek-
leştirilen toplantıda,
pamuğun ve organik 
tekstilin önemi vurgula-
narak; GDO’lu pamuk
ithalatına karşı önlem
alınması istendi.
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2016 YILINDA, 62 ÜLKEDEN PROFESYONEL ZİYARETÇİ GELİRKEN;  BU YIL FUARI 70 ÜLKE VE 80
İLDEN SEKTÖR PROFESYONELLERİ ZİYARET ETTİ. GEÇEN YIL 15 BİN 130 METRE KARE ALANDA 
DÜZENLENEN IF WEDDİNG FASHİON İZMİR FUARI BU YIL, YÜZDE OTUZ BÜYÜYEREK 19 BİN 668
METRE KARE STANT ALANINA ULAŞTI.

GEÇEN YIL 198 OLAN FİRMA SAYISI BU YIL 227’YE ÇIKTI

IF Wedding Fashion İzmir
Büyüme Rekoru Kırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahip-
liğinde, İZFAŞ tarafından 11. kez dü-
zenlenen IF Wedding Fashion İzmir

rekor başarıyla gerçekleştirildi. Sektöründe
Avrupa’nın en büyüğü olan fuar, stant ala-
nına göre ise yüzde otuz büyüdü.

Fuar süresince kurulan iş bağlantıları,
Türk tekstil sektörüne olduğu kadar kent
ekonomisine de katkı sağladı. IF Wedding
Fashion İzmir, sektörde dünya çapında söz
sahibi olma yönünde emin adımlarla ilerli-
yor.

Türkiye’de sektörün Küresel Fuar Endüs-
trisi Birliği (UFİ) onaylı tek fuarı, IF Wedding
Fashion İzmir kapsamında 4 kıtadan 23 bin
48 sektör profesyoneli Fuar İzmir’de bu-
luştu. Ülkelere göre dağılımda en çok ziya-
retçinin geldiği ülke Almanya oldu. Özellikle
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Avrupa, İran, Ortadoğu ve Rusya’nın yoğun
ilgi gösterdiği fuar 70 ülkeden ziyaretçi ağır-
ladı. 

Gelen ziyaretçilerin önemli alımlar yap-
tığı gözlemlenen fuarda, İZFAŞ’ın Avrupa’ya
yönelik yaptığı alım heyeti çalışmaları ise
katılımcıları memnun etti. Fuar’a İZFAŞ’ın
organize ettiği Hosted Buyer Programı kap-
samında, 70 ülkeden bin 200’ü aşkın ya-
bancı satın almacı geldi.

Türkiye’nin dört bir yanından sektör
profesyonellerinin buluştuğu Gelinlik, Da-
matlık ve Abiye Giyim Fuarı’na ziyaretçi
akını yaşandı. Fuarı ülkemizin 80 ili ziyaret
etti.

Katılımcı Memnun Ayrıldı
Düzenlendiği hollerde yüzde yüz dolu-

luk oranıyla kapılarını açan IF Wedding Fas-
hion İzmir’de, katılımcı sayısı da kalitesi de
her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 198 firmanın
stant açtığı fuarda 2017 yılında 227 firma
stant açtı. IF Wedding Fashion İzmir Fua-
rı’nda sadece marka tescil belgesi olan fir-
malara yer veriliyor.

Geçen yıl 15 bin 130 metre kare alanda
düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir
Fuarı’nda bu yıl, 19 bin 668 metre kare stant
alanına ulaşıldı. Fuar İzmir’in A-B-C holle-
rinde organize edilen fuar, etkinlik alanla-
rıyla birlikte 66 bin 750 metre kare toplam
alanda gerçekleştirildi.

Fuarda; ABD, Almanya, Bulgaristan,
Dubai, Fransa, Kuveyt, Lübnan, Portekiz, Uk-
rayna ile yurt içinde başta İzmir ve İstanbul
olmak üzere Adana, Ankara, Eskişehir, Gazi-
antep, Kocaeli, Kırıkkale ve Konya’dan sek-
törün önde gelen firmaları yer aldı.

Modanın Kalbi Fuarda Attı
11. IF Wedding Fashion İzmir kapsa-

mında İzmir’e gelen Portekizli ünlü modacı
Micaela Oliveira, gala defilesinde büyük ilgi
gördü

Oliveira’nın tasarladığı yaklaşık 90 par-
çadan oluşan “Once Upon a Time” (Bir Var-
mış Bir Yokmuş) koleksiyonu dünyaca ünlü
mankenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Gala defilesinde, dünyaca ünlü Porte-
kizli model Francisca Perez ve İspanyol
model Montse Suarez ile 2016 Bosna Her-
sek güzeli Halida Krajisnik’in de aralarında
bulunduğu mankenler podyuma çıktı. 

Genç Tasarımcılar Gösteri Yaptı
IF Wedding Fashion İzmir kapsamında

düzenlenen “Zamansız” temalı 8. Gelinlik Ta-
sarım Yarışması’nda bu yıl 120 tasarımcı 380
tasarımla yarışmaya katıldı. Finale kalan 15
tasarımdan, ilk üçü, açılış töreninin ardın-
dan gerçekleştirilen final defilesinde belir-
lendi.

Bu yılın birinciliğini Mimar Sinan Üniver-
sitesi'nden Amor Gariboviç kazandı. Yarış-

mada ikinciliği İzmir Ekonomi Üniversite-
si'nden Ece Metiner, üçüncülüğü ise yine
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Fulya Civa-
roğlu elde etti. Geçtiğimiz yılın Gelinlik Ta-
sarım Yarışması birincisi Tuğçe Görgülü “Düş
Bahçesi” koleksiyonuyla ilgi çekti.

Trend Area’da Buluştular
IF Wedding Fashion İzmir kapsamında

ilk kez düzenlenen Trend Area’da moda söy-
leşileri ve workshoplar gerçekleştirildi. 20’ye
yakın konuğun ağırlandığı Trend Area sek-
tör kurum, kuruluş ve dernek yöneticileri ile
tasarımcıların buluşma noktası oldu.

2018 Hazırlıkları Başladı
IF Wedding Fashion İzmir, gelecek yıl da

modanın ve ticaretin merkezi olacak. Yerle-
rini şimdiden ayırtan katılımcılar daha
büyük stant alanı almak istediklerini dile
getirdi.

Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık
olarak Fuar İzmir’de gerçekleştirilen IF Wed-
ding Fashion İzmir; Ege Giyim Sanayicileri
Derneği (EGSD) partnerliğinde, T.C. Eko-
nomi Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İh-
racatçı Birlikleri, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB), Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu (MHGF) ve Mimar Kemalettin
Moda Merkezi’nin destekleriyle gerçekleşti-
riliyor.
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Sosyal, kültürel ve
ekonomik anlamda
insan ve çevre yapısı

ile ilişki içerisinde olan akse-
suar tasarımı, tasarım kriterleri
bağlamında yüklenen anlam-
lar, kullanım alanları ve kulla-
nım şekilleri yönünden
değişime uğramaktadır.

Moda ve aksesuar ürün ta-
sarımında yeni ürün yaklaşım-
larını sergileyen çalışmalarda
ürünün kullanım yeri, kullanım
amacı, çevre ile ilişkili olarak fi-
ziki yapı kriterlerinin yanı sıra
sosyal ve psikolojik açıdan da
ürünün, içerisinde yaşanan
toplumun özelliklerine göre
yorumlaması gerekmektedir.

Bu anlamda ele alındı-
ğında, tasarımcı ile insan ge-
reksinimleri arasında çift yönlü
etkileşim bulunmaktadır. Bu
yapı, tasarıma insan öznesi açı-
sından bakıldığında tasarlayan
ve kullanıcının aynı zaman dili-
minde içinde olmasına rağmen
üretmek ile ilgili olarak farklı
bilinç ve oluşumlar içerisinde
olduklarını söyleyebiliriz.
(Güneş, 2010: 74) Yenilik kav-
ramı, tasarımın kullanım ama-
cına yönelik olabileceği gibi
farklı alanlardaki kendine has

Moda ve aksesuar ürün
tasarımında inovasyon 

Yrd. Doç. Dr. Öznur ENES
Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi 

Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 
Moda Aksesuar Anasanat Dalı

MODA VE AKSESUAR ÜRÜN TASARIMI TÜM ALANLARDA OLDUĞU GİBİ, HER TÜRLÜ 
ESTETİK, YAPI, FORM, KULLANICI İLİŞKİSİ, FAYDA VS. UNSURLARLA İLİŞKİDE OLARAK 
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM HALİNDEDİR. MALZEME VE TEKNOLOJİ YOLUYLA KARŞIMIZA
ÇIKAN TASARIM İNOVASYONU DA MODA VE AKSESUAR TASARIMINDA KENDİNE 
HAS İLKELERİ ORTAYA ÇIKARARAK BİR ANLAM-BAĞLAM BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE 
GÜNÜMÜZDEKİ ŞEKLİNİ ALMIŞTIR. 



özelliklerin malzeme, teknik ve
yaklaşımlarının bir araya geti-
rilmesinden doğan sonuç ola-
rak ele alınabilir. Sosyal,
ekonomik ve bu bağlamda
insan kavramının psikolojik
yönü de bir araya gelerek gü-
nümüz teknolojisinde yeni bir
tasarım dili oluşmakta; bu dil
aksesuar tasarımında da hibrit
yapıları ortaya çıkarmaktadır.

Günümüzde yeni üretim
teknolojileri ve tasarım mater-
yalleri ile üç boyutlu tasarıma
olanak sağlayan bilgisayar
programları yardımıyla tasarla-
nan ve üretilen moda ve akse-
suar ürünleri farklı amaçlar
doğrultusunda geniş bir ürün
yelpazesine sahip olmaktadır.
Bu ürünlerin sanatsal yaratının
bir sonucu olarak ortaya çık-
masının yanı sıra satış nokta-
sında alıcı ile iletişimi sağlama
işlevinden dolayı ürün sunumu
da büyük önem taşımaktadır.
Tasarımların hayata geçme-
sinde ve görsel etkinin yaratıl-
masında bilgisayar teknolojileri
tüm alanlarda olduğu gibi vaz-
geçilmez bir araç görevini sür-
dürmektedir.

Moda ve aksesuar ürünleri-
nin tarihsel süreç içerisinde,

kültürlerin yaşam biçimlerine
ve sosyo ekonomik gelişim ve
değişimlerine paralel bir yapı
sergilediği görülmektedir.
Moda ve aksesuar ürünlerinin
varoluş nedenleri açısından ele
alındığında giyim tarihinden
daha eski dönemlere dayanmış
olması, ortaya çıkış nedenleri-
nin tamamen işlevsel etkenlere
bağlı olmayıp sembolik anlam-
larla yüklü olması günümüz ta-
sarımında da farklı boyutları
ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda inovasyon;
farklı, değişik, yeni fikirler geliş-
tirmek ve bunları uygulamak
olarak tanımlanabilir. Bu fikir-
ler, daha önce çözülmemiş so-
runları çözmek veya daha önce
karşılanmayan ihtiyaçlara
cevap vermek amacıyla gelişti-
rilebilir. Ya da zaten var olan
pek çok ürün ve hizmeti daha
güzel, daha kullanışlı, daha çok
insanın işine yarayacak hale
getirmeyi amaçlayabilir. Bu fi-
kirlerin hayata geçirilmesi ve

ortaya ürün, hizmet veya iş
yapış yöntemlerinin çıkarılma-
sıyla ve ardından bu ürün ve
hizmetlerin satılmaya veya iş
yapış yöntemlerinin uygulan-
maya başlanmasıyla inovasyon
gerçekleşmiş olur. İnovasyon
süreci, bilginin ekonomik ve
toplumsal faydaya dönüştürül-
mesi olarak tanımlanmaktadır.
Bu nedenle de teknik, ekono-
mik ve sosyal süreçlerin oluş-
turduğu bir bütündür. (Kalsın,
2016:173)

Tasarımda İnovasyon
Süreci 

İnovasyon bir süreçtir ve
bu süreç yenilikçi fikirlerin
uğraş gerektiren birçok aktivite
tamamlanarak pazara ürün
olarak sunulmasına kadar
sürer. Bu süreç 5 basamakta
gerçekleşir.

1. Fikir: Tüm süreci başlata-
bilmek için en önemli girdi ye-
nilikçi fikirlerdir. Yenilikçi fikirler
inovasyon sürecinin olmazsa

olmazıdır. Yenilikçi fikirler her
taraftan gelebilir; yönetim, üre-
tim departmanı,
pazarlama/satış departmanı,
diğer çalışanlar, müşteriler, ra-
kipler, danışmanlar. Önemli
olan bunların arasından doğru
olanını seçmektir.

2. Konsept: Bu aşama süre-
cin en önemli parçasıdır. Süre-
cin sonuçlanması açısından,
konsept aşamasında yapılacak
çalışmalar hayati önem taşı-
maktadır. İnovasyon fikirleri çe-
şitli süzgeçlerden geçirilir ve
bir tane kalana kadar elenir.
Teknik ve mali fizibilite çalış-
maları yapılır. Ayrıca seçilen
fikir firma yetenek ve imkanla-
rına göre projelendirilir.

3. Prototip: Bir ürünün
prototipi ne kadar kolay yapılı-
yorsa, üretim aşaması da o
kadar kolay gerçekleşir. Kağıt
üzerinde projelendirilen fikir-
ler, bu aşamada fiziksel hale
getirilerek canlandırılır. Ürünün
iyi ve kötü yanları ancak proto-
tip hazırlanırken ve test edilir-
ken öğrenilebilir. Üretim
planları da bu aşamada detay-
landırılır.

4. Üretim: Prototip ve üre-
tim ayrı konulardır. Bir ürünün
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prototipini yapmak onun tek-
nik ve ekonomik olarak üretile-
bileceği anlamına gelmez.
Birçok inovasyon fikri (başarılı
prototipler üretilmesine rağ-
men) seri üretime teknik olarak
uygun olmaması veya üretim
maliyetinin fazla olması nede-
niyle pazara çıkamadan kaybo-
lur.

5. Pazara Sunma: Ürünün
pazara sunulması için de stra-
teji geliştirilmesi ve plan yapıl-
ması gerekir. Sürecin başarılı
olup olmadığı ancak bu aşa-
mada görülür. Doğru zamanda,
doğru şekilde ve doğru fiyatla
ürünü piyasaya sunmak gere-
kir. Yenilikçi ürünlerin müşte-
riye tanıtılması da bütçe
gerektirir. Projelere başlarken

bu maliyet de göz önünde bu-
lundurulmalıdır. (T.C. Ekonomi
Bakanlığı, 2007: 8)

İnsanoğlu, geçmişten gü-
nümüze, istek ve ihtiyaçlarına
yönelik tasarım nesneleri üret-
miş, değişen yaşam biçimleri
ve tasarımda evrensellik, bazı
tasarım nesnelerini yaşamın
vazgeçilmezi haline getirmiştir.
Belirli kullanım alanlarına sahip
bu ürünler, farklı anlamlar 
yüklenerek toplumun her 
kesiminde varlığını sürdürmek-
tedir.

Günümüzün sosyal, kültü-
rel ve ekonomik değişimlerinin
yanı sıra, teknoloji ve hız kavra-
mının yaşamın her alanında
yerini alması, yaşam tarzla-
rında da değişime neden ol-
muştur. Günümüz sosyal
yaşamı içerisinde, yaşama alan-
ları ile çalışma alanları hızlı bir
biçimde değişime uğramakta-
dır. Çalışma alanlarına yönelik
keskin çizgiler tüm alanlardaki
sınırlamalarda olduğu gibi or-
tadan kalkmaya yönelik eğilim-
ler içerisindedir. Özellikle
internetin bu denli yaygınlaş-
ması yaşam nesnelerinin birey-
selleştirilmesini, kullanıcı
etkileşiminin artmasını, nesne-
lerin elde edilmesinin kolaylaş-
masını sağlamaktadır.   

Teknolojik inovasyon, tek-
nolojik ürün ve süreç inovasyo-
nunu kapsar. Burada ürün,
hem fiziksel bir ürünü hem de
hizmeti ifade etmektedir. Tek-
nolojik olarak yeni bir ürünün
veya sürecin geliştirilmesinin
yanı sıra, mevcut ürün ve sü-
reçlerde önemli teknolojik de-
ğişikliklerin yapılması da bu
kapsamda değerlendirilir. Ürü-
nün pazara sunulması ve süre-
cin üretimde kullanılması ile
inovasyon gerçekleştirilmiş
olur. Teknolojik ürün inovas-
yonu, tüketiciye yeni veya iyi-
leştirilmiş hizmetler sunmak
amacıyla performans özellikleri

arttırılmış bir ürünün geliştir-
mesini/ticarileştirilmesini ifade
eder. Teknolojik süreç inovas-
yonunda ise, yeni veya önemli
ölçüde gelişmiş bir üretim ya
da dağıtım yönteminin uygu-
lanması söz konusudur. 
Eker, 2015: 3)      

Ürünü, “tasarım ürün”ü
haline getiren her türlü
fikir, arayış, yenilik,
malzeme ya da tekno-
loji, biçimi ve ardından
gelen anlamı belirler

Bu açıdan ele alındığında,
yaşamın içinde şekillenen ol-
guların, ister bir fikir olsun is-
terse bir ürün, yeniden
biçimlendirilmek suretiyle var-
lığını sürdürdüğü, ya da orta-
dan kalktığı görülür. Ürünü,
“tasarım ürün”ü haline getiren
her türlü fikir, arayış, yenilik,
malzeme ya da teknoloji, bi-
çimi ve ardından gelen anlamı
belirler. Yaratıcılığın temel ol-
duğu bu olgu, estetiği ve en-
düstriyi içinde
barındırmaktadır.

İnsan bedeninin perfor-
mansını artıracak, minimum
hareketle maksimum sonuçları
elde edebilmesini sağlayacak
teknolojik gelişmeler, tasarım
çizgisinde de yeniliklerin oluş-
masına neden olmuş biçimin
fonksiyonu izlemesi ile yüksek
teknolojili ürünler günlük yaşa-
mın bir parçası halini almıştır.
Bu gelişimler gerekliliklerin
yanı s ıra moda alanındaki ta-
sarımlarda da yerini bulmuştur.
Tekno moda adıyla anılan bu
gelişim içerisinde, birçok tasa-
rımcı giysi ve moda aksesuar
ürünleri üretmeye başlamıştır.

2000’li yıllarla birlikte iş
dünyasını sürükleyen en
önemli konseptlerden biri ola-
rak popülerliğini arttıran ino-
vasyon kavramı önceleri
rekabet avantajı sağlayan kritik
bir yönetsel yaklaşım iken, gü-
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nümüz rekabet koşullarında iş-
letmelerin piyasalardaki hızlı
değişimden olumsuz etkilen-
memesi, pazarını koruyabilme-
leri ve iş potansiyelinin
sürdürülebilirliği için ön şart
haline gelmiştir. Literatürde
inovasyon kavramı ile ilgili bir-
çok tanım bulunmaktadır. Kı-
saca “yenilikçi fikirlerin katma
değerli çıktılara dönüştürülme
süreci” olarak tanımlanabilir.
(T.C. Ekonomi Bakanlığı, 
2007: 4)

Günümüzde teknoloji ve
hız kavramının yaşamın her
alanında yerini alması, yaşam
tarzlarında da değişime neden
olmuştur. Sosyal yaşam içeri-
sinde, yaşama alanları ile ça-
lışma alanları hızlı bir biçimde
değişime uğramaktadır. Ça-
lışma alanlarına yönelik keskin
çizgiler tüm alanlardaki sınırla-
malarda olduğu gibi ortadan
kalkmaya yönelik eğilimler içe-
risindedir. Özellikle internetin
bu denli yaygınlaşması yaşam
nesnelerinin bireyselleştirilme-
sini, kullanıcı etkileşiminin art-
masını ve nesnelerin elde
edilmesinin kolaylaşmasını
sağlamaktadır.

Modanın toplumsal ve
kültürel fonksiyonları,
ürünün fiziksel fonksi-
yonları kadar önemli

Yaşamdan daha fazla verim
alınabilmesi amacıyla teknoloji
zamana bağlı doğrusal bir de-
ğişim süreci izlerken, tasarım
ilke ve ölçütleri ise çok etkenli
ve ‘iyileştirme’ olarak tanımla-
nabilecek bir gelişim göster-
mektedir. Teknolojinin ürüne
uyarlanması aşamalarında sü-

rekli bir etkileşim içinde evrilen
‘teknolojik değişim’ ve ‘tasarı-
mın gelişimi’ kavramları, kesin-
tisiz olarak kendini yenileyen
toplumsal yönelim ve gereksi-
nimlere koşut olarak ilerleme
ve uygarlığın ana hatlarını bi-
çimlendirmektedir. (Çalgüner,
2009: 1) Böylelikle moda saye-
sinde, ürünün, bireyin fiziksel
ihtiyaçlarını gidermesinin öte-
sinde farklı ihtiyaçlarına cevap
verdiği görülmektedir. Sanat
veya endüstri kurumu haline
gelmiş olan moda, fiziksel iş-
levlerin ötesinde, sosyal – psi-
kolojik ve ekonomik işlevleri
de yerine getirmektedir. Hatta
modanın toplumsal ve kültürel
fonksiyonları, ürünün fiziksel
fonksiyonları kadar önemli gö-
rülmektedir.
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Moda sayesinde,
ürünün, bireyin fi-
ziksel ihtiyaçlarını
gidermesinin öte-
sinde farklı ihtiyaç-
larına cevap
verdiği görülmek-
tedir. Sanat veya
endüstri kurumu
haline gelmiş olan
moda, fiziksel 
işlevlerin ötesinde,
sosyal – psikolojik
ve ekonomik 
işlevleri de yerine
getirmektedir”
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TÜRK SINAİ MÜLKİYET TARİHİNDE 20 YILDIR BEKLENEN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tasarımların korunmasında
yeni düzenleme

Gelişen bu koruma
sisteminin ardın-
dan, 1870 yılında

Osmanlı tarafından sınai mülki-
yet hakları konusunda Avru-
pa’daki düzenlemelere
benzeyen ilk adımı atıldı. 1871
yılında yapılan düzenleme
“Eşya-i Ticariyeye Mahsus Ala-
met-i Farikalara Dair Nizam-
name” ve 1879 yılında kabul
edilen “İhtira Beratı Kanunu“,
bugün sahip olduğumuz pa-
tent sisteminin temelini oluş-
turmuştu. 

Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde sınai mülkiyet haklarını
koruma adına düzenlemeler
yapan ilk ülkelerden biri oldu.
Emeğin ve yeniliğin her zaman
değer gördüğü ülkemiz, Cum-
huriyet’in ilk yıllarında ‘sınai
mülkiyet haklarının korunması
konusu için uluslararası bir birlik
oluşturulması’ hakkında Paris
Sözleşmesi’ne katıldı. (1925)

Önemli adımlardan birisi de
1965 yılında 551 Sayılı Marka
Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
oldu. 1976 yılında “Dünya Fikri
Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuru-
luş Anlaşması” na katılmak sa
bir diğer önemli adımdı.

Sınai mülkiyet hakları ala-
nında asıl dönüm noktası olan
gelişme ise 24 Haziran 1994 ta-
rihinde yaşandı. 544 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararname
ile “Türk Patent Enstitüsü” ku-
ruldu. Sanayi ve Ticaret Bakanlı-
ğı’na bağlı olan TPE, idari ve
mali özerkliğe sahipti. 544 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararna-
me’nin 19 Kasım 2003’te kanun-
laştırılması ve günümüz
şartlarına uyarlanması için,
“5000 Sayılı Türk Patent Ensti-
tüsü Kuruluş ve Görevleri Hak-
kında Kanun” yürürlüğe girdi. 

Sınai haklar üzerinde sürekli
iyileştirmeler yapılan ülke-
mizde, gümrük birliği hazırlık
sürecinde de “Dünya Ticaret Ör-
gütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması”
ve eki “Ticaretle Bağlantılı Fikri
Mülkiyet Hakları Antlaşması”
(TRIPS) ve Avrupa Birliği ile
Gümrük Birliği’nden kaynakla-
nan yükümlülüklerin yerine ge-
tirmesi için adımlar atıldı. 1995
yılında TÜRKPATENT öncülü-
ğünde; patent, marka, endüstri-
yel tasarım ve coğrafi işaretler
alanlarında reform niteliğinde
kanun hükmünde kararnameler
yürürlüğe girdi. 

10 Ocak 2017 tarihinde
yürürlüğe giren Yeni
Sınai Mülkiyet Kanunu
ile gerekli düzenlemeler
yapıldı

Tüm bu gelişmeler yaşanır-
ken, anayasamıza göre temel
hakların Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile düzenlenemeye-
ceği ilkesi, sınai mülkiyet
haklarında özellikle cezalarla
ilişkin konularda önemli iptaller
gerçekleşmesine neden olu-
yordu. İptal edilen işlemler ne-
deniyle meydana gelen yasal
boşluğun giderilmesi için daha

SINAİ HAKLAR, BULUŞ VE YENİLİKLERİN İLK UYGULAYICISI ADINA ÜRETİLİP SATILABİLMESİNE
İZİN VEREN, ONUN FİKRİNİ VE EMEĞİNİ KORUMA ALTINA ALAN, ÜRETİCİ VE SATICININ AYIRT
EDİLEBİLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN HAKLARDIR. ÜLKEMİZ, TARİHTE YENİLİĞİN TEŞVİK EDİL-
MESİNE KATKIDA BULUNAN BU HAKLARA DAİR YASAL DÜZENLEME YAPAN İLK ULUSLARDAN
BİRİDİR. TARİHİMİZDE, SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ TEMELİ “RÖNESANS” BENZERİ BİR DÖNEM
OLAN ‘AHİLİK MÜESSESİ’ NE DAYANMAKTADIR. 

Figen Konak 
Patent & Marka Vekili
ARCANORM MARKA
PATENT VE 
DANIŞMANLIK
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etkin bir sınai mülkiyet siste-
mine geçme ihtiyacı duyuldu.
Hem bu sebeple hem de pa-
tent, faydalı model, coğrafi işa-
ret ve tasarım gibi hakların
korunmasında niteliğin artması
için, 10 Ocak 2017 tarihinde yü-
rürlüğe giren Yeni Sınai Mülki-
yet Kanunu ile gerekli
düzenlemeler yapıldı. Böylece
tüm Kanun Hükmünde Karar-
nameler de bir merkezde top-
lanmış oldu.

Bu kanun ile Türk Patent
Enstitüsü, “Türk Patent ve
Marka Kurumu” adını alarak
yeni bir görünüme kavuşmuş
oldu.  Kısa adı ise “TÜRKPATENT”
olarak değiştirildi.

Tasarımların korunmasını
da içine alan Türkiye Cumhuri-
yeti’nin yaklaşık 20 yıldır bekle-
diği, yeni sınai mülkiyet kanunu
ile haklarının daha etkin bir şe-
kilde tescil edilmesi ve korun-
ması mümkün olacaktır. 

TASARIMLARIN KORUN-
MASINDA BAŞVURULABİLE-
CEK YÖNTEMLER VE 554
SAYILI TASARIM KORUMASI 
• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanu-

nunun Haksız Rekabet Hü-
kümleri Kapsamında Koruma

Haksız rekabet, tüketicinin,
rakip bir firmanın malını
diğer bir firmanın sanarak
satın almasını veya satın alma
kararının oluşması esnasında
iltibasın ortaya çıkmasını en-
gellemektedir. Ticaret Kanu-
nunun haksız rekabet
hükümleri korumada yasal
bir süre sınırı olmadığı gibi
tescil gibi şekli işlemleri de
şart koşmamıştır.

• 551 Sayılı Patent Haklarının
Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname Kap-
samında Koruma Mevzuatla-
rında faydalı model koruması
olmayan bazı ülkelerde ol-
duğu gibi ülkemizde de bulu-
şun niteliği itibariyle

görünümünde ortaya çıkan
yeni ve ayırt edici unsurlar
faydalı model veya tasarım
olarak da tescil edilebilir. Uy-
gulamada boşluk kalmaması
ve suistimaller olmaması için
bu şartlara haiz tasarımlar her
iki sistemde de korunabilir. 

• 556 sayılı Markaların Korun-
ması Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname
kapsamında koruma 

• İki ya da üç boyutlu şekillerin
markasal olarak kullanımı, bu
şekilleri taşıyan mal ve hiz-
metlerin köken itibariyle
diğer mal ve hizmetlerden
ayırt edilmesini sağlaması ko-
şuluna bağlı olarak Marka
olarak da korunabilirler. Ör-
neğin CocaCola şişesinin ta-
sarımının marka olarak tescil
edilmesi.

• 05.12.1951 tarihli ve 5846 sa-
yılı Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu (FSEK) kapsamında
koruma 

“  Çoklu Koruma İlkesi” gere-
ğince marka ve tasarım mev-
zuatının yanı sıra, şartları
sağlaması durumunda 5846

sayılı Kanun kapsamında eser
olarak da korunabilmektedir. 

• 24.06.1995 tarihli ve 554 sa-
yılı Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname kap-
samında koruma 

Yeni ve ayırt edici niteliğe
sahip tasarımlar 554 sayılı En-
düstriyel Tasarımların Korun-
ması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname kapsa-
mında incelemesiz sistemde
araştırılmadan belge verilerek
korunmaktaydı. Bu korumadan
yararlanabilmek için eski adıyla
Türk Patent Enstitüsü’ne endüs-
triyel tasarım başvurusu yapıl-
ması gerekmekteydi. 554 sayılı
KHK’ye göre tescilli bir tasarım
için sağlanan koruma süresi her
5 yılda bir yenilenmek koşu-
luyla toplam 25 yıl ile sınırlıydı.
Tescil süreci, başvuru, yayın, iti-
raz ve belgelendirme aşamala-
rından oluşan 8-9 aylık bir
süreçti.

Bu yasal çerçevede 554 sa-
yılı Endüstriyel Tasarımların Ko-
runması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname artık yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİ-
YET KANUNU İLE BİRLİKTE
TASARIMLARIN KORUNMA-
SINDA MEYDANA GELEN DE-
ĞİŞİKLİKLER

ENDÜSTRİYEL TASARIM
kavramı kaldırıldı

Eski düzenlemede tasarım-
ların korunması için verilen “En-
düstriyel Tasarım Tescili”
adlandırması değiştirilerek,
bundan sonra tasarımlar yal-
nızca “Tasarım Tescili” şeklinde
anılacaktır. 

TESCİLSİZ TASARIM 
KORUMASI kavramı 
getirildi

Yeni düzenleme ile birlikte
tescilli tasarım korumasına ek
olarak, tescilsiz tasarım koru-
ması da mümkün kılınmıştır.
Tasarım; bu Kanun hükümleri
uyarınca tescil edilmiş olması
halinde tescilli tasarım, ilk kez
Türkiye’de kamuya sunulmuş
olması halinde ise tescilsiz tasa-
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rım olarak korunacaktır. Bu sa-
yede tasarımlar için iki korumalı
bir sistem getirilmiş oldu. Yeni
düzenleme ile özellikle modası
çabuk geçen ya da sezonluk de-
ğişen tasarımların korunabil-
mesi için prosedürler ortadan
kaldırmış oldu. Bir tasarım Ka-
nunun sağladığı Tescilsiz koru-
madan 3 yıl süreyle
yararlanacaktır.

Tasarım Tescilinde 
ARAŞTIRMA SÜRECİ 
Getirildi

Eski düzenlemede tasarım-
lar araştırılmadan incelemesiz
sistemde tescil edilerek, üçüncü
kişilerin itirazlarına açılmak-
taydı. Bu durum maalesef Ku-
rum’da mükerrer tescillerin
yapılmasına sebep olmaktaydı.
Sonucunda gerçek hak sahipleri
hem motivasyon hem de mali

açıdan gereksiz dava süreçleri
ile karşı karşıya kalmakta, hak
kayıpları yaşanmakta ve hatta
tasarım koruma sisteme olan
inanç zayıflamaktaydı.

Bir tasarım, yeni ve ayırt
edici niteliğe sahip olması şar-
tıyla tescil edilmektedir. Yeni Ka-
nunda da yer alan bu hükmün
uygulanması bakımından artık

tasarımlar araştırma yapılarak
verilecektir. Araştırma, TÜRKPA-
TENT’ in ve WIPO’ nun veri ta-
banlarından yapılacaktır.  Ancak
en önemlisi Google görsel
arama ya da YouToube arama
motorlarından da araştırmalar
yapılacaktır. Başvuru yada rüç-
han tarihinden evvel dijital plat-
formda yayınlanan tasarımlar
artık yenilik kırıcı delil olarak
kabul edilip, red kararının veril-
mesi için yeterli olabilecektir.

Her ne kadar uygulamada
araştırmaların yapılması konu-
sunda sıkıntılar yaşanabileceği
ön görülse de yeni düzenle-
meye göre red kararları veril-
meye başlanmıştır.  Bu sebeple
üreticilerin 3 yıldan fazla süreyle
korumak istediği tasarımlarını
tescil ettirmeden kendi dijital
platformları dahi olsa kamuya
açmaları, ticari alana çıkarmaları

bu tasarımların red edilmesine
neden olacaktır.  

GÖRÜNMEYEN TASARIM-
LAR ve BİRLEŞİK 
ÜRÜNLER İçin Koruma
Şartları Düzenlendi

Bilindiği üzere, tasarım tes-
cilinde ürünlerin iç kısımlarının
ya da kesitlerinin yani görün-

meyen kısımların yada bileşik
parçaların tescille korunması,
hukuksal açıdan eski düzenle-
meyi tartışmalı hale getirmişti.
Amaca hizmet etmeyen eski
düzenlemedeki muğlak kav-
ramlar ve koruma hususları dü-
zenlendi.

Yeni düzenleme de “Birleşik
ürünün parçasının tasarımı, aşa-
ğıdaki şartları taşıyorsa yeni ve
ayırt edici niteliğe sahip olduğu
kabul edilir” denilerek iki
madde halinde net bir koruma
sağlanmıştır.
• “Parça birleşik ürüne takıldı-

ğında, birleşik ürünün nor-
mal kullanımında görünür
durumda olmalıdır.

• Parçanın görünür durumda
olan özellikleri, yenilik ve
ayırt edici nitelik şartlarını
karşılamalıdır.”

Dolayısıyla artık, başvuru

yapılacak ürünlerin bileşik par-
çalarının bileşik haldeki niha-i
görünümüne ve son tüketici
tarafından görünür olan kıs-
mına koruma bahşedilecektir.

Tasarımların YAYIN 
SÜRESİ kısaldı

Yeni düzenleme ile, araş-
tırma safhasından geçerek tes-
cil edilen tasarımlar artık yayın
ve itiraz için 6 ay yerine 3 ay
Resmi Tasarım Bültende kala-
caktır.

ÇALIŞAN TASARIMLARI
Yeniden Düzenlendi

Yeni düzenlemeye göre, 554
sayılı KHK'dan farklı olarak Üni-
versitelere bağlı fakülte ve yük-
sekokullarda bilimsel çalışma
yapmakta olan öğretim eleman-
larının tasarımları üzerindeki
hak, direk olarak öğretim ele-
manlarına ait olmayacaktır.

Öğretim elemanlarınca
gerçekleştirilen tasarımlardan
elde edilen gelirin yükseköğre-
tim kurumu ve tasarımcı ara-
sındaki paylaşımı tasarımcıya
gelirin en az yarısı verilecek şe-
kilde ilgili yükseköğretim kuru-
munun yönetim kurulunca
belirlenecektir.

LİSANS VERİLMESİNE 
ilişkin Hükümler 
Düzenlendi

Eski düzenlemede, lisans
tescilli tasarımlar için verilmek-
teydi. Ancak yeni düzenle-
mede "Tasarım başvurusu veya
tescilli tasarım hakkından
doğan kullanma yetkisi ulusal
sınırların bütünü içinde veya
bir kısmında geçerli olacak şe-
kilde, lisans sözleşmesine konu
olabilir" hükmü, tasarım hakkı
lisans sözleşmesine konu ola-
bilir şeklinde değiştirilmiş olup,
lisansa konu tasarım hakkı baş-
vuru halindeki veya tescilli ta-
sarımlar ile sınırlı
tutulmamıştır.

Yeni düzenleme ile 
birlikte tescilli tasarım
korumasına ek olarak,

tescilsiz tasarım 
koruması da mümkün

kılınmıştır”  
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Cumhuriyet Dönemi Giysi ve 
Aksesuarları Sergisi müze oluyor

Rotary 2420. Bölge’nin bağışları
ve değerli katkılarıyla oluşan
Cumhuriyet Giysi ve Aksesuar-

ları Sergisi’nin kalıcı bir sergi ve müzeye
dönüştürülmesine ilişkin imzalar atıldı.
MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, TEMKA Baş-
kanı Prof. Dr. Esin Sarıoğlu ve Rotary 2420.

Bölge Guvernürü Özcan Albak İstanbul 
Hilton Oteli’nde düzenlenen törende işbir-
liği protokolünü imzalayarak projeyi hayata
geçirmek için onay verdi. 

İmza törenine MHGF Başkan Yardımcısı
Metin Çetinkaya, MHGF Yönetim Kurulu
Üyeleri Mustafa Balkuv, Osman Sait Gün-

teki, Ali Bozkan, Doç. Dr. Sevtap Aytuğ, Ge-
linlik Sanayici ve İhracatçıları  Derneği
(GESİD) Başkanı Servet Babataşı ve GESİD’in
bir önceki dönem başkanı Esin Arıcan ile
birlikte Fındıklı, Çekmeköy ve Karaköy 
Rotary Klubü yöneticileri katıldı. 

İmzalanan işbirliği protokolü ile Rotary
2420. Bölge, koleksiyonun haklarını
MHGF’ye devretti. MHGF,  TEMKA’nın sağla-
dığı akademik destek ve Rotary’nin sürdü-
receği katkı ve bağışlarla Cumhuriyet Giysi
ve Aksesuarları Koleksiyonu’nun kalıcı bir
sergiye dönüşmesi çalışmalarını yüretecek.
MHGF Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sevtap
Aytuğ bu süreçte kurumlararası koordinas-
yonu sağlayacak.  

Toplantıda MHGF Başkanı Öztürk’e sek-
törel çalışmalarından dolayı Albak tarafın-
dan üstün hizmet ödülü de verildi.

CUMHURİYET DÖNEMİ GİYSİ VE AKSESUARLARI KOLEKSİYONU, MODA VE HAZIR GİYİM FEDERAS-
YONU (MHGF) VE ÜYESİ TEKSTİL KOSTÜM VE MODA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ’NİN (TEMKA), 
ROTARY 2420. BÖLGE İLE YAPTIĞI İŞBİRLİĞİ İLE MÜZEYE DÖNÜŞÜYOR. MHGF BAŞKANI HÜSEYİN
ÖZTÜRK, TEMKA BAŞKANI PROF. DR. ESİN SARIOĞLU VE ROTARY 2420. BÖLGE GUVERNÜRÜ 
ÖZCAN ALBAK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ İMZALAYARAK PROJEYE START VERDİ. 
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MHGF, Irak Erbil’e pazar inceleme
gezisi gerçekleştirdi

MHGF, Kuzey
Irak’ın önemli ti-
caret merkezle-

rinden Erbil’e bir ön heyet
gezisi gerçekleştirdi. MHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk, Baş-
kan Yardımcısı Metin Çetin-
kaya, Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Sekreter Osman Sait
Günteki ve Gaziantep’teki Fe-
derasyon üyesi Penye Konfek-
siyon İmalat ve Hazır Giyim
Derneği (PENKON) Genel Se-
kreteri Ahmet Taş’ın katıldığı
heyet gezisinin amacı, bölge-
nin sektörel potansiyelinin in-
celenmesiydi. Bu çerçevede

Gaziantep Ticaret Odası (GTO)
Erbil Ticaret Odası Müdürü
Sinan Ağaoğlu’nun rehberli-
ğinde görüşmeler ve toplantı-
lar gerçekleştirildi. 

KRG Ekonomi Bakanlığı, 
Erbil Ticaret Odası ve 
T.C. Erbil Başkonsolos-
luğu ile görüşmeler 

KRG Ticaret Bakanlığı Divan
Yetkilisi Dr. Razzaq Othman,
Erbil Ticaret Odası Başkanı
Dara Jaleel Al Khayat, T.C. Erbil
Baskonsolosu Mehmet Akif
Inam ve  T.C. Erbil Ticaret Ate-
şemiz Zihni Tuğrul ile görüş-

meler gerçekleştirildi. Genel
anlamda olumlu geçen görüş-
melerde tekstil ve hazır giyim
sektörü açısından ticaret po-
tansiyeli değerlendirildi. 

Gezi hakkında bir değer-
lendirmede bulunan MHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk, Erbil
ve çevresinin sektör açısından
ticari potansiyelini yerinde 
görmek adına bu geziyi ger-
çekleştirdiklerini belirterek,
bunun bir ön inceleme 
gezisi olduğunu MHGF 
Yönetim Kurulunda değerlen-
dirildikten sonra Erbil’e ileriki
bir dönemde geniş katılımlı bir

program yapmayı düşündükle-
rini kaydetti. MHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk, bölgede Türk
mallarına karşı son derece
olumlu algı olduğuna da dik-
kat çekerek bunun büyük bir
avantaj olduğunu vurguladı. 

MODA VE HAZIR GİYİM FEDERASYONU (MHGF) 11-13 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA IRAK’IN
ÖNEMLİ TİCARET MERKEZLERİNDEN ERBİL’E BİR ÖN HEYET GEZİSİ DÜZENLEDİ. TEKSTİL VE HA-
ZIR GİYİM AÇISINDAN TİCARİ POTANSİYELİN İNCELENDİĞİ GEZİDE ERBİL TİCARET ODASI, KRG
TİCARET BAKANLIĞINDA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Erbil’de Türk malla-
rına karşı son derece
olumlu algı var.  Bu
büyük bir  avantaj”



TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, “Türkiye
referandum günde-

mine yoğunlaşmasına rağmen,
Nisan ayında da ihracatını artır-
mayı başardı. Artık ekonomiye
yoğunlaşacağız. Belirsizliğin or-
tadan kalkmasıyla, ertelenen
yatırım ve tüketim kararlarının
da devreye girmesiyle ekono-
mimizde önemli ölçüde can-
lanma bekliyoruz. Önümüzdeki
dönemde ihracatın çok daha
güçlü bir artış yakalayacağına
inanıyoruz” dedi.

Çelik sektörü en güçlü
artışı kaydetti

Nisan ayında ihracat artı-
şına en güçlü desteği çelik, oto-
motiv, madencilik ve mücevher
sektörleri verdi. Çelik sektörü
326 milyon dolar artışla sanayi
sektörleri arasındaki oransal
bazda en güçlü artışı kaydeder-
ken, otomotiv ihracatı 253 mil-
yon dolar, madencilik sektörü
ihracatı 112 milyon dolar ve
mücevher sektörü de 100 mil-
yon dolar artış kaydetti.

Nisan ayında en önemli ti-
caret partneri AB'ye ihracat
yüzde 3,2 artarken, yılbaşından
bu yana AB'ye ihracat 2,1 mil-
yar dolar artış gösterdi. AB'den
sonra ihracata en büyük katkıyı
sunan Kuzey Amerika'ya artış

yüzde 30 gibi çok güçlü bir
oranda gerçekleşti. Ülke ba-
zında ise en dikkat çekici artış-
lar Malta, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Kanada'ya oldu.

TİM Başkanı : “İşçi ve emekçi
kardeşlerimizin tüm dünyada
birlik ve dayanışma günü ola-
rak kutlanan '1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü'nü tebrik edi-
yorum. İşçi ve emekçilerimiz,
alın terleriyle akıl terlerini bir-
leştirerek ülkemizin ilerleme-
sinde ve refah düzeyinin
yükselmesinde önemli paya
sahip”

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerine göre Nisan ayı
ihracatı geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 4 artışla 11
milyar 866 milyon dolar oldu.
Atılım yılı ilan edilen 2017 yılı-
nın ilk 4 ayında yüzde 6,7'lik ih-
racat artışı yakalanırken, son 12
aylık ihracat da bir önceki yıla
göre yüzde 4 artışla 145 milyar
656 milyon dolara ulaştı.

TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, ihracat rakamlarına ilişkin
yaptığı değerlendirmede “Bu
dönemde bazı aylarda takvim
etkisinden ötürü ortalamanın

üzerinde ya da altında ihracat
artışları gördük. Nisan ayı da
takvim etkisinin negatif olduğu
aylardan biri oldu ve ihracat ar-
tışımız ortalamanın altında ger-
çekleşti. Ayrıca, Nisan ayının ilk
yarısında Türkiye'nin referan-
dum gündemine kilitlenmesi
de ihracat artışımızı sınırlandı-
ran bir başka unsur oldu.” dedi.

TİM Başkanı, referandum
sonrası Türkiye'nin yönünün
ekonomiye çevrileceğini belir-
terek “Ülke olarak önemli bir re-
ferandumu geride bıraktık.
Milletimiz kendi geleceği açı-

İHRACAT | VERİLER

MHGF ADRES68

TÜRKİYE’NİN İHRACATI İLK 4 AYDA YÜZDE 6,7 ARTTI
Hazır Giyim, genel ihracatın baz 
etkisiyle yüzde 11,1'lik kayıp yaşadı 
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) VERİLERİNE GÖRE NİSAN AYI İHRACATI GEÇEN YILIN
AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 4 ARTIŞLA 11 MİLYAR 866 MİLYON DOLAR OLDU. ATILIM YILI
İLAN EDİLEN 2017 YILININ İLK 4 AYINDA YÜZDE 6,7'LİK İHRACAT ARTIŞI YAKALANIRKEN, SON
12 AYLIK İHRACAT DA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 4 ARTIŞLA 145 MİLYAR 656 MİLYON DO-
LARA ULAŞTI. HAZIR GİYİM, İHRACATININ BAZ ETKİSİYLE YÜZDE 11,1'LİK KAYIP YAŞADI.
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sından son derece önemli olan
bu değişikliğe kendi iradesi ile
kararını verdi. Yılbaşından bu
yana gündemimizin ilk sırala-
rında yer alan bu halk oylama-
sının sona ermesi ile birlikte
Türkiye olarak yönümüzü eko-
nomiye çevireceğiz. Belirsizli-
ğin ortadan kalkmasının
ardından ertelenen yatırım ve
tüketim kararlarının da devreye
girmesiyle birlikte, ekonomi-
mizde önemli ölçüde bir can-
lanma yaşanmasını bekliyoruz.
Hükümetimizin de gerek yatı-
rımlara gerekse de ihracatçılara
sunmuş olduğu desteklerin de
etkileriyle birlikte önümüzdeki
dönemde ihracatımızın çok
daha güçlü bir şekilde artış ya-
kalayacağına inanıyoruz” dedi.

İlk dört ayda ihracata en
yüksek katkı otomotiv-
den geldi

Nisan ayında ihracatın sek-
törel yapısına bakıldığında,
genel ihracat artışına en güçlü
desteği çelik, otomotiv, maden-
cilik ve mücevher sektörleri
verdi. Nisan ayında çelik sek-
törü ihracatı hammadde fiyat-
larındaki artışın da etkisiyle 326
milyon dolar artış göstererek
sanayi sektörleri arasındaki
oransal bazda en güçlü artışı

kaydetti. Otomotiv ihracatı 253
milyon dolar, madencilik sek-
törü ihracatı 112 milyon dolar
ve mücevher sektörü de 100
milyon dolar artış kaydetti.
Tarım sektörü ihracatı ise yüzde
1,3 düşüş gösterdi. Diğer taraf-
tan, nisan ayında Hazır Giyim
sektörü ihracatının baz etkisi
sebebiyle yüzde 11,1'lik kayıp
yaşaması, ihracat artışını sınırla-
yıcı etki yarattı.

“Dünyanın her köşesine
ihracatımızı artırıyoruz”

Yılın ilk dört ayına bakıldı-
ğında, son yıllarda sürekli ola-
rak görüldüğü üzere otomotiv
sektörü, yine ihracata en yük-
sek katkıyı sunan sektör oldu.
Bu dönemde yakalanan 4,5 mil-
yar dolarlık ihracat artışının 1,7
milyar dolarlık kısmı tek başına
otomotiv sektöründen geldi.
Otomotivin ardından en yük-
sek ihracat artışı petrol ve ham-
madde fiyatlarındaki artışın
etkisiyle çelik ve kimyevi mad-
deler ve mamülleri sektörle-
rinde yaşandı. Bu dönemde
çelik ihracatı yüzde 43 artışla 4
milyar dolara çıkarken, kimyevi
maddeler ve mamülleri sektö-
ründeki ihracat ise yüzde 17 ar-
tışla 5,3 milyar dolar seviyesine
yükseldi. Nisan ayında olduğu

gibi ilk dört aylık dönemde de
Hazır Giyim sektörümüzün ih-
racatı geriledi.

Bu yılın başından bu yana
dünyanın her köşesinde 252 ül-
keye ihracat yapıldığını kayde-
den Büyükekşi, ülke grupları
bazında yapılan ihracata ilişkin
şu bilgileri verdi: “Nisan ayında
en önemli ticaret partnerimiz
olan AB'ye ihracatımız yüzde
3,2 artış yakaladı. Yılbaşından
bu yana ise AB'ye ihracatımız
yaklaşık 2,1 milyar dolar artış
gösterdi. Yani, bu dönemde
toplam ihracat artışımızın yarı-
sına yakını Avrupa Birliği ülke-
leri kaynaklı oldu. AB'den sonra
ihracat artışımıza en büyük kat-
kıyı sunan Kuzey Amerika'ya ih-
racatımız yüzde 28,7 gibi çok
güçlü bir artış yakaladı. Bu ar-
tışta ABD'ye olan ihracatımızın
yüzde 26,7 artması etkili oldu.
Nisan'da Ortadoğu ülkelerine
ihracatımız ise Irak'a olan ihra-
catımızın toparlanmasıyla bir-
likte yüzde 8,5 artış kaydetti.
Diğer taraftan, yılbaşından bu
yana ihracatımızın azaldığı Af-
rika ülkelerinde Nisan ayında
da yüzde 5,8 ihracat kaybı yaşa-
dık” dedi.

Ülke bazında ise nisan
ayında en dikkat çekici artışla-
rın Malta, Birleşik Arap Emirlik-

İmaj kampanya-
mıza ilişkin çalış-
malarımız tüm
hızıyla devam edi-
yor. Türkiye'nin
dostları Türkiye'yi
dünyaya anlatıyor.
Türkiye'de faaliyet
gösteren şirketlerin
üst düzey temsilci-
leri, 15 Temmuz
hain darbe girişi-
minden sonra Tür-
kiye ekonomisi
hakkındaki asılsız
spekülasyonlara
karşı kameraların
karşısına geçtiler
ve gerçekleri
olanca açıklığıyla
söylediler. Dediler
ki; 'Biz Türkiye eko-
nomisine inanıyor
güveniyor ve 
kazanıyoruz” 
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leri ve Kanada'da yakalandığını
vurgulayan Büyükekşi, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Bu ülke-
lere ihracat sırasıyla yüzde 351,
yüzde 99 ve yüzde 50 artış kay-
detti. Bu ülkelerin yanı sıra yıl-
başından bu yana yüzde 50'nin
üzerinde ihracat artışı yakaladı-
ğımız Çin'e ihracatımız nisan
ayında da yüzde 38,3 ile artışını
sürdürürken, en önemli ihracat
pazarlarımızdan olan Irak'a
olan ihracatımız da nisan
ayında yüzde 22,8 ile güçlü bir
şekilde artmaya devam etti.
Diğer taraftan, Rusya'ya ihraca-
tımız ise yüzde 5,4 ile artış kay-
detti. Böylelikle, Rusya'ya
ihracatımız ilk 4 ayda yüzde
29,6 artış yakalamış oldu.”

Sakarya en büyük 
katkıyı yapan il oldu

Nisan ayında 47 ilin ihracatı
artarken, 33 ilin ihracatında ise
gerileme yaşandı. Artış yaşa-
yan iller arasında en dikkat çe-
kici gelişme Sakarya ilinde
yaşandı. Önemli otomotiv ihra-
catçısı illerden olan Sakarya'nın
ihracatı nisan ayında yüzde
179,3 artış kaydetti. İlk dört
aylık dönemde ise Sakarya'nın
ihracatı 1,7 milyar dolar oldu.
Sakarya, söz konusu dönemde
tek başına ülke ihracat artışının
yaklaşık dörtte birini gerçekleş-
tirmiş oldu. Sakarya gibi güçlü
ihracat artışı yakalayan bir
diğer il ise Elazığ oldu. Elazığ'ın
ihracatı nisan ayında yüzde
375,1 artarken, yılbaşından bu
yana artış oranı yüzde 330,8
oldu.

TİM Başkanı Büyükekşi,
“Bizleri sevindiren bir diğer ge-
lişme ise adı terörle anılan ille-
rimizin yakaladıkları ihracat
artışları oldu. Nisan ayında Şır-
nak, Hakkari ve Van'ın ihracat-
ları sırasıyla yüzde 19,8, yüzde
65,4 ve yüzde 109,5 artış kay-
detti. Bölgemizde huzurun
tesis edilmesiyle birlikte eko-

nomik aktivitenin hızlanıyor ol-
ması ve bunun ihracatımızı da
artırıcı etki yaratması bizler açı-
sından son derece önemli” diye
konuştu.

Türkiye'nin dostları 
Türkiye'yi dünyaya 
anlatıyor

Büyükekşi, Türkiye'nin
dostlarının Türkiye'yi dünyaya
anlattığı imaj kampanyasına
ilişkin olarak da şu açıklama-
larda bulundu: “İmaj kampan-
yamıza ilişkin çalışmalarımız
tüm hızıyla devam ediyor. Tür-
kiye'nin dostları Türkiye'yi dün-

yaya anlatıyor. Türkiye'de faali-
yet gösteren şirketlerin üst
düzey temsilcileri, 15 Temmuz
hain darbe girişiminden sonra
Türkiye ekonomisi hakkındaki
asılsız spekülasyonlara karşı ka-
meraların karşısına geçtiler ve
gerçekleri olanca açıklığıyla
söylediler. Dediler ki; 'Biz Tür-
kiye ekonomisine inanıyor gü-
veniyor ve kazanıyoruz. Biz
burada kendi hikâyemizi yaz-
dık, sizde gelin ve kendi hikâ-
yenizi keşfedin.' Bugün yedi
büyük hedef pazarımızda ger-
çekleştirmeye başladığımız
kampanya Türkiye ile hesabı
olan bazı çevrelerde infial ya-
ratmış durumda. Bizimle bir-
likte yola çıkan markalara
saldırıyorlar. Bu saldırılar karşı-
sında gayet sağduyulu açıkla-
malar yapan dostlarımızın
açıklamalarını çarpıtarak haber
yapıyorlar. Amaçları siyasi so-
nuçlar doğurmak. Ancak, hiç
kimse temelleri gayet sağlam
olan ekonomimiz hakkında ya-
ratmayı arzu ettikleri gerçek
dışı tedirginlikle bizleri ve dost-
larımızı korkutamaz. Yaklaşık
bir ay önce gerçekleştirdiğimiz
basın toplantısında dile getir-
diğimiz gibi; bu kampanya,
daha geniş kitlelere ulaşabil-
mek adına yeni CEO'ların da
ekleneceği dinamik bir kam-
panya. Çekilen ya da eklenmek
isteyen firmaların olması nor-
mal. Biz kampanyamıza başlar-
ken, ülkemizde faaliyet
gösteren 16 yabancı şirketin
üst yöneticileri ile çekimleri-
mizi tamamlamıştık. Ancak,
sonrasında bazı firmalar bu
kampanyada biz de yer almak
istiyoruz dediler. Şu an görüş-
melerin devam ettiği firmalar
da var. İnşallah, daha geniş bir
aile olarak yabancı dostlarımı-
zın ağzından ülkemizi ve barın-
dırdığı potansiyeli anlatmaya
devam edeceğiz.”

AB ile ilişkiler konusuna da

değinen TİM Başkanı “ Avrupa
Birliği ülkelerinden ve kurum-
larından zaman zaman bizleri
şaşırtan, bizleri üzen, bekleme-
diğimiz yorumlar, tepkiler ve
kararlar geliyor. Bunlara hiç ka-
tılmıyor ve yanlış buluyor olsak
da, Avrupa Birliği bizim demo-
kratikleşme ve hukukun üstün-
lüğü başta olmak üzere birçok
konuda ortak gelecek planı
kurduğumuz bir yapı.   Türki-
ye'nin kalkınma çabalarında
örnek aldığımız, kendimize
hedef olarak belirlediğimiz bir
yapı. Diğer yandan en büyük
ticaret ortağımız ve en fazla ya-
bancı yatırım aldığımız ülkeler
de Avrupa Birliği ülkeleri. Dola-
yısıyla, kendimize çıpa olarak
belirlediğimiz Avrupa, hem si-
yasi, hem hukuki, hem ticari
olarak türkiye'nin en önemli
partneridir.

Hepimizin malumu, geliş-
miş ekonomilerde siyaset ile ti-
caret birbirine karışmıyor.
Siyasi sorun yaşadığımız İsrail'e
ihracatımız son yıllarda kararlı
bir şekilde artarken, Rusya, Irak
ve Mısır ile siyasi sorunlar yaşa-
dığımızda ihracatımızda
önemli düşüşler gördük. Geliş-
mekte olan ülkeler ticareti si-
yasi bir koz olarak kullanma
eğilimde iken, gelişmiş ekono-
milerde iki olgu arasında kalın
bir çizgi var. Buradan hareketle,
AB ülkeleri ile ticari ilişkilerimi-
zin mevcut durumdan etkilen-
meyeceğini öngörüyoruz. Kaldı
ki AB nasıl ki Türkiye'nin en
önemli ticari partneri ise, ülke-
miz de AB ülkeleri için en
önemli ihracat kapılarından
biri. Bu düşüncelerle bir süredir
görüşmeleri devam eden
Gümrük Birliği'nin Güncellen-
mesi konusunda da önemli
adımlar atıldı. Yani AB ile yaşa-
nan siyasi sorunların ihracatı-
mız üzerinde olumsuz bir etki
yaratmasını beklemiyoruz”
dedi. 

Bir süredir görüşme-
leri devam eden
Gümrük Birliği'nin
Güncellenmesi ko-
nusunda da önemli
adımlar atıldı. Yani
AB ile yaşanan siyasi
sorunların ihracatı-
mız üzerinde 
olumsuz bir etki 
yaratmasını 
beklemiyoruz”





Türk toplumunda uzunca bir sü-
redir kavramlara ve bilime ya-
bancılaşma başlamıştır. Bu da

doğrulardan uzaklaşmayı ve herkesin ken-
disine göre bir doğru yaratmasını berabe-
rinde getirmektedir.  Sonuç olarak:

1. Hukuka aykırılıklar
2. Kurallara riayetsizlikler
3. Evrensel değerlerden uzaklaşma
4. Doğru yapılanı övememe
5. Yanlış yapılanı yerememe 
gibi toplumsal rahatsızlıklar doğur-

maktadır. Bu rahatsızlığın giderilmesi için
en iyi sağaltım, okumak ve doğru olan bil-
giyi yakalamaktır. Bilginin sadece internet
üzerinden yayılması her zaman doğruyu
bulmaya yardımcı olamamaktadır. Çünkü
internet üzerinde çok sayıda yanlış bilgi de
yer almaktadır. Ancak bu nedenle interne-
tin yasaklanması da abestir. Yapılması ge-
reken, insanların aldıkları bilgilerin doğru-
luğunu analiz edebilecekleri yeteneklere
sahip olmalarını sağlamaktır. Buna ulaşma-
nın en önemli aracı, herkeste olup da en-
der kullanılan “akıldır”. O halde öncelikle
duyduklarımızı ve okuduklarımızı aklımızın
süzgecinden geçirmeyi öğrenmeliyiz. Bu
alıştırmayla olur. Aklımızın süzgecinin de-
liklerini uygun aralıklarda ve açık tutabil-
mek için ki, bu yanlış bilgilerin kalıcı olma-
dan akıp gitmesini sağlayacaktır, alıştırma-
nın yanı sıra öğreticilere de ihtiyaç vardır.
Nedir bunlar: Kitaplar ve öğretmenlerimiz

yani yol göstericilerimiz. Yalnız akıl, yalnız
kitap veya yalnız öğretmen eksik kalır.
Bunların birbirini tamamlaması gerekir. İn-
sanın ateşi keşfetmesi örneğin, akıl ürünü-
dür. Ateşte yemek pişirebilmek ise bilgidir.
İnsanın örneğin tekerleği keşfetmesi akıl-
dır. Araba yapıp tekerleği arabada kullan-
ması ise bilgidir. Biraz daha açarsak, teker-
leğin keşfi akıl, tekerlekten yararlanmak
akıl + bilgi ve araba üretip tekerleği orada
kullanmak akıl + bilgi + bilgi birikimidir
(sonuncusuna tecrübe de diyebiliriz). 

O halde akıl bilgiyle birleşince sonuca
ulaşır. Tek başına akıl, gerçi hayatta kalmayı
sağlar; ama işe yaramaz. 

Aynı şekilde akılla bütünleşmemiş bilgi
de hiçbir sonuca götürmez. Aklın olmadığı
ve bilgiyle birleşmediği yerde bilgi birikimi
de olmaz. 

“Hukuk normları” deyince, 
“istediğim gibi davranırım” diye
anlaşılıyorsa bir yanlış vardır

Peki bir insanı nasıl manipüle edebilir-
siniz? Günlük dilde buna insanın “aklını ka-
rıştırmak” diyoruz. Bir insanın aklını nasıl
karıştırırsınız?

Akıl süzgecindeki delikleri kapatarak;
yani aklı yanlış bilgilerle donatarak, evren-
sel kavramların anlamlarını akla yanlış yer-
leştirerek. Örneğin “hukuk normları” deyin-
ce, “istediğim gibi davranırım” diye anlaşılı-
yorsa bir yanlış vardır. “Kuvvetler ayrılığı”

dendiğinde, “demokrasinin çerçevesini çi-
zen kuvvetlerin hiçbir şekilde birbirine mü-
dahale edemeyecekleri” anlaşılıyorsa yan-
lıştır. “Trafik kurallarına polis varsa uyulur”
diye düşünülüyorsa, sadece o kurallara uy-
mamanın sonuçlarından korkuluyor, ama
kuralların getirdiği “düzen” göz ardı edili-
yordur veya anlaşılamamıştır. “Demokrasi-
lerin kurtarılması veya yeniden sağlanma-
sı” dendiğinde akla askeri müdahaleler ge-
liyorsa, toplumun bir travma yaşıyor olma-
sı su götürmez bir gerçek olarak karşımıza
çıkmaktadır. 

Bunun gibi evrensel değerler de, adı
üzerinde “evrenseldir”. Kişiye özel olarak
değiştirilen veya yorumlanan bir değer, ev-
renselliğini kaybeder. Bu, akıl süzgecinden
geçmiş doğruları söylemenin bir toplum-
sal görev olması anlamındadır. 

Hukuk öğrenimi de hukukçu olacak ki-
şilere yukarıda tanımladığımız yetenekleri
kazandırmak içindir. Hukukçuya kanun hü-
kümleri ezberletilmez, ezberletilmemelidir. 

İyi bir hukukçu, önüne gelen ve sonuç-
ları itibariyle toplumu doğrudan veya do-
laylı olarak ilgilendiren sorunların çözü-
münde, çözümü hangi kurala göre bulması
gerektiğini, bu kuralı nerede bulacağını,
kuralı bulduğu zaman nasıl yorumlaması
gerektiğini iyi bilen kişidir.  

Hukukun ne olduğu ve tipleri konu-
sunda çeşitli anlayışlar vardır. Hukuku ken-
di çıkarları doğrultusunda yorumlayan fira-
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1)   Köksal Avukatlık Ortaklığının kurucu ortağıdır. Faal olarak avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda 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 Başkanı
ve Alman Ekonomi Meclisi Türk Alman Ekonomik İlişkiler Özel Yetkilisi ve Diplomatic Council Türkiye Direktörüdür.

TÜRK TOPLUMUNDA UZUNCA BİR SÜREDİR KAVRAMLARA VE Bİ-
LİME YABANCILAŞMA BAŞLAMIŞTIR. BU DA DOĞRULARDAN
UZAKLAŞMAYI VE HERKESİN KENDİSİNE GÖRE BİR DOĞRU YA-
RATMASINI BERABERİNDE GETİRMEKTEDİR.  

Akıl, bilgi ve
hukuk öğrenimi

Doç. Dr. Mehmet Köksal 1

mkoksal@koksal.av.tr
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vunlar olagelmiştir. Hukuku emellerine
ulaşmak için kullanan diktatörler var ol-
muşlar; ancak kalıcı olamamışlardır. Ayrıca
hukuku çıkarlar ve emeller doğrultusunda
kullanmamın sadece insanlığa zarar verdi-
ği de yine insanlık tarihinin acı hatıraları
arasında yer almaktadır. 

Acı hatıralarla dolu hukuk tarihi son
geldiği aşamada, hukuku, insanların barış
içerisinde, birlikte ve onurlu yaşamlarını
sağlayacak bir araç olarak görmektedir. 

Bu nedenle eski yunan felsefesinin or-
taya attığı demokrasi kavramı, günümüzde
insanlık adına değişmiş, herkese eşit mesa-
fede duran, genel soyut ve objektif kurallar
koyarak toplumsal düzeni sağlamaya çalı-
şan, yönetenlirin denetlenmesi ve sorumlu
tutulmasını esas edinmiş bir sisteme dön-
üştürülmüştür. Bu sistemi en iyi şekilde
koruyacak olanlar da yine insanların
kendileri oldukları için yönetenleri
seçme hakkı verilmiştir. Hukuka
da evrensel temel hak ve öz-
gürlükleri koruma görevi yük-
lenmiştir. 

Günümüzde insanlığın
eriştiği nokta, baskıcı ve te-
mel hak ve özgürlüklere say-
gı duymuyan rejimlerin ulus-
lararası mahkemelerde yargı-
lanmasıdır. Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi bu nedenle ku-
rulmuştur. Bundan dolayıdır ki,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
ihlal edilen temel hak ve özgürlük-
lerde bağlayıcı kararlar verebilmekte-
dir. 

Temel hak ve özgürlükler de insanlığın
büyük mücadeleleri sonucunda belirlen-
miştir. İnsanın en temel hakkı “yaşam hak-
kıdır”. Herkes ve her devlet vatandaşı olsun
olmasın herkesin yaşam hakkına saygı
duymak ve bunu sağlamakla yükümlüdür.
O nedenle; devletin öldürme yetkisi olarak
tanımlanan idam cezası bir çok modern
demokrasilerde, modern hukuk devletle-
rinde kaldırılmıştır.

Din ve vicdan özgürlüğü bir diğer te-
mel hak ve özgürlüktür. Herkes inancında
ve bu inancını yaşamakta serbesttir. Top-
lumsal barışı sağlamak anlamında devlet,
laik olmak zorundadır. Devletin dini olmaz.
Çünkü aksi takdirde diğer inançlardan olan
kişilerin o devlette özgür yaşama şansları

kalmaz. Devlet her inanca ve dine eşit me-
safede durmakla yükümlüdür. 

Aile birliği içerisinde yaşamak da insa-
nın temel hak ve özgürlüklerindendir. Bir
kaç gün evvel, gazetelerde okuduğumuz
bir haber, bir Türk vatandaşıyla evli ve ço-
cukları olan bir yabancı kadının, vizesiz
Türkiye’de kalmış olduğu gerekçesiyle sınır
dışı edildiğini bildirmekteydi. Çok yanlış
olan ve evrensel değerlere aykırı olan bu
kararı alan hakimler, savcılar ve uygulama-
yı yapan memurlar insanlık suçu işlemişler-
dir. Hiç bir kural, ailenin korunması ve aile
birliği içerisinde yaşamayı engelleyecek şe-
kilde yorumlanamaz. Bu örnekte, bu kararı

alanların ve sınırdışı uygulaması yapanların
bilgiyi akılla harmanlamadan hareket ettik-
lerini açıkça görüyoruz. 

Aynı şekilde eğitim de temel hak ve öz-
gürlüklerdendir. Eğitim konusunda söyle-
necek çok şey var. Bunlara ana başlıklar al-
tında geçmeden önce, AB’nin ilke olarak
kabul ettiği bir kaç değeri burada belirt-
mek gerekecektir. Böylece belki de AB’nin
“bizden ne istediğini” de anlamamız kolay-
laşacaktır.

Demokratik eşitlik ilkesi: Birlik üyesi
devletler, bütün faaliyetlerinde vatandaşla-
rın eşitliği ilkesine uyarlar. Herkes, Birliğin
kurumları, organları, ofisleri ve dairelerin-

den eşit ölçüde ilgi görür.
Temsili demokrasi ilkesi: Birliğin çalış-

ması temsili demokrasi ilkesi üzerine kurul-
muştur. Vatandaşlar, Avrupa Parlamento-
su'nda doğrudan temsil edilirler. Üye Dev-
letler, kendi vatandaşları tarafından seçilen
ve ulusal Parlamentolara karşı sorumlu
olan kendi hükümetleri tarafından Avrupa
Konseyi'nde temsil edilirler.

Katılımcı demokrasi ilkesi: Birlik Ku-
rumları, uygun yollarla vatandaşlara ve
temsilci derneklere, Birlik faaliyetlerinin
tüm alanlarında kendi görüşlerini bildirme
ve açıkça tartışma fırsatını tanırlar.

Açıklık ilkesi: İyi yönetimi teşvik etmek
ve sivil toplumun katılımını sağlamak ama-
cıyla, Birlik kurumları, organları, ofisleri ve
daireleri, açıklık ilkesine en uygun şekilde

çalışmak zorundadırlar.
Birlik, Üye Devletlerde bulunan

kiliselerin ve dini örgütlerin veya
toplulukların ulusal yasa çerçe-

vesindeki statülerine saygı
gösterir ve ihlal etmez. Birlik,
felsefi ve dini cemaatlerin
statülerine karşı eşit ölçüde
saygılıdır. 

Avrupa Birliği Anayasa-
sı, birçok uluslararası söz-
leşmelere gönderme yapa-

rak, temel hak ve özgürlükle-
re ilişkin anlaşma hükümleri-

nin Avrupa Birliği’nce de geçer-
liliğini teyit etmektedir.

Temel eğitimin sorunları say-
makla bitmez. Neredeyse her dört yıl-

da bir değiştirilen sistem, ezberci, akıldan
uzaklaşmış ve gittikçe daha fazla dini te-
mellere dayandırlan bir eğitim sistemi,
maalesef çocuklarımızın geleceğini çal-
maktadır. Çocuklarımız uluslararası dğer-
lendirmelerde sonunca olmaktadırlar. Du-
rumun farkında olan anne babalar, varlık-
larını satarak çocuklarını özel okullarda
okutmaya çalışmaktadırlar. Devletin görev
ve sorumluluğu alanında olan temel eği-
tim neredeyse tamamen özel eğitim ku-
rumlarına terk edilmiştir. Bu da doğal ola-
rak eğitimde fırsat eşitliğini yok etmekte-
dir. 

Devlet mesleki eğitime önem verme-
mekte, sürekli üniversite açmaktadır. Türki-
ye’de 183 üniversite vardır. Hukuk Fakülte-
lerinin sayısı da 99’u bulmuştur (bu sayıya

HUKUKUN ‘ADRES’İ
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Kıbrıs ve açılmış ama henüz öğretime baş-
lamamış hukuk fakülteleri daildir). Türki-
ye’de devlet üniversitelerinde okutman,
uzman, yardımcı doçent, doçent ve profe-
sörler dahil olmak üzere 118 bin 320 ve
özel üniversitelerdeki 18 bin 576 akademik
personel ile birlikte toplam 136 bin 896
akademik personel görev yapmaktadır.

Hukuk fakültelerinde çalışna öğretim üyesi
sayısı da yaklaşık 1200’dür. Bir başka söyle-
yişle fakülte başına toplam 12 öğretim
üyesi düşmektedir. Keşke rakamlarla ger-
çekler bibirini hep oransal olarak tutsalar!
Ama gerçek çok daha vahim. Bazı dallarda,
örneğin Anaysa Hukukunda veya Ceza Hu-
kukunda, İdare Hukukunda ve Vergi Huku-
kunda ve başka bir çok alanda da öğretim
üyesi toplam sayısı fakülte sayısının üçte
bir kadardır. 

Sayılar bize bir gerçeği gözlerimizin
önüne seriyor: Güçlükle yetiştirdiğimiz öğ-
retim üyelerini bir çırpıda kaybetmememiz
gerekiyor 

Kısaca bir hususu daha belirtmek isti-
yorum. Çünkü bu beni bir akademisyen
olarak özellikle rahatsız etmektedir. Üni-
versite ve üniversitedeki öğrenim anlayışı-
mız, bakış açımızla paralel. Biz üniversiteye
“okul” diyoruz. Oysa okulda eğitim alınır.
Örneğin ilkokul, lise veya meslek eğitim
okulları gibi. Üniversitede ise bilimsel ça-
lışma yapılır. Biz çocuklarımızı meslek öğ-
rensinler diye üniversiteye yolluyoruz.
Oysa meslek, meslek okullarında öğrenilir.

Üniversite öğreniminin meslek ile karıştırıl-
ması da yukarıda bahsettiğimiz kavram
kargaşalarından biridir. Örneğin hukuk 
fakültesinde avukat yetiştirmeyiz. Hakim
yetiştirmeyiz. Bir şirkete yönetici yetiştir-
meyiz. Fakültede hukuk biliminin ne an-
lama geldiği ve nasıl kullanılması gerektiği
öğretilir. Fakültedeki öğrenim bittikten

sonra bilimsel çalışma yerine bir mesleğe
yönelmek isteyenler, öğrendiklerini o mel-
sekte nasıl kullanmaları gerektiğini ayrıca
bilmek zorunda kalırlar. Avukat olmak iste-
yen, avukatlık stajı yapıp bir süre başka bir
avukatın yanında yetişmek, hakim olmak
isteyen hakimlik sınavını başarmak ve aka-
demiye devam ederek iki yıl staj yapmak
zorundadır. Bu yanlışı düzelterek devam
edelim.

Hukuk öğrenimi felsefesi, tarihi, mantı-
ğı ve yorumlarıyla bir bütündür. Bu bütünü
doğru analiz edemeyenler, hukuk devleti
ilkesinin, yargı bağımsızlığının, güçler ayrı-
lığının ne demek istediğini anlayamaz ve
yanlış sonuçlara ulaşırlar. 

Yasama, yargı ve yürütme, bir demo-
kratik hukuk devletinin ana yapısını oluş-
tururlar. Bunlara “kuvvetler”de denmekte-
dir. Hatta bir “organ” olduklarından da söz
edilmektedir. Aynı bir şirketin ve derneğin
olduğu gibi devlet de bu üç organa sahip-
tir. Yasama, toplumu düzenleyen yasaları
yapan gücü, yasama organı da bu gücü
kullanan vücudu ifade eder. Yürütme, yapı-
lan yasaları uygulayan kuvvet, yasaların

uygulanmasını yerine getiren de yürütme
organı olmaktadır. Bu nedenle de yürütme
organına, yasaların nasıl uygulanacağını
gösteren yönetmelik ve tüzük gibi düzen-
lemeler yapma yetkisi verilmiştir. Yargı
gücü ise, yasalarda yer alan yaptırımları uy-
gulayan ve yasaların ve yürütmenin tasar-
ruflarının denetimini yapan kuvvettir.
Bunu da yargı organları yani mahkemeler
aracılığıyla yerine getirir. Sistemin tamamı-
na da yargı erki, yargı organı adı verilir. 

Devlet ise biraz evvel de ifade ettiğimiz
gibi bu üç organdan oluşan yapıdır. İlginç
bir tesadüftür ki, “Devlet benim” (l'État c'est
moi) diyen XIV Louis de kuvvetler ayrılığı il-
kesini ortaya atan Jean-Jacques Rousseau
da Fransız topraklarında yetişmiş, ortaya
çıkmıştır. Bu üç güç birbiriyle ne kadar iç
içe geçer ve tek bir organda birleşirse de-
mokrasiden o kadar uzaklaşılır. Bu üç güç
birbirinden ne kadar bağımsız olur ve ayrı
ayrı kişilerde birleşirse demokrasi o kadar
sağlanmış ve toplumda hukuki güvene
ulaşılmış olur. 

O nedenle kuvvetler ayrılığı demokra-
silerin olmazsa olmaz ilkesidir.

Temel hak ve özgürlükler tüm yasaların
hatta anayasaların da üzerindedir. Çünkü
bu ilkeler üzerinde bütün insanlığın muta-
bakatı vardır.

Hukuk fakültelerinde işte bu hususlar
öğretilmelidir. Tabii ki bunun yanı sıra top-
lumu düzenleyen kurallar bütünü de öğre-
tilmektedir. Ama hiç bir zaman kanunlar
ezberletilerek olmamaktadır. Son zaman-
larda da gördük ki, kanunlar çok sık ve her-
gün değiştirilebilmektedir. İşte bu kanun-
ları yukarıdaki ilkeler ışığında değerlendi-
rip, ugulayacak olanlar meslek sahibi hu-
kukçulardır. Bu kuralların yanlış ve doğru-
luğunu yorumlayacak olanlar da hukuk
akademisyenleridir. 

Her zaman doğruları savunan, evrensel
ilkelere saygılı ve hukuku bilen, fikri hür,
vicdanı hür, dimağı açık nesiller yetiştir-
mek, aklı bilgiyle harmanlamaktan ve üs-
tüne tecrübeyi katmaktan geçer. Fikri ve
vicdanı hür, dimağı açık insan, doğruyu
över, yanlışı reddeder ve böylece akıl süz-
gecinin deliklerini daima açık tutabilirse
topluma yararlı olur; evrensel değerler de
korunmuş olur.

Mutlaka bir yandaş olmayı arzuluyor-
sak, doğrunun yandaşı olalım.
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Kıdem tazminatında 
yeni dönemin ipuçları 

Bugün iş sözleşmesi
sona eren her 10 ça-
lışandan sadece biri

kıdem alırken, fon sistemi kurul-
duğunda bütün çalışanlar kıde-
mini alabilecek. Konuyla ilgili en
çok merak edilen 10 sorunun
yanıtı şöyle:

İstifada haklı neden
aranmıyor

Yeni sistemde işçinin kıdem
alabilmesi için istifasını haklı bir
nedene dayandırması zorunlu
olmayacak.

İflasta hak yanmıyor
Bir şirket iflas ettiğinde çalı-

şanın kıdem hakkı yanmayacak.
Birikimleri devlet güvencesinde

olduğu için şirket batsa da
kıdem hakkı korunacak.

Yeni iş bulan hesabını 
taşıyabilecek

İşten ayrılma durumunda
aynı hesap üzerinden kıdem sü-
recek. Her ayın sonunda hesa-
bın hangi noktada olduğu,
neması izlenecek.

Düşük kıdem önlenecek
Kazanımlar korunurken 

çalışanın düşük kıdem tazmi-
natı ile işten çıkarılmasının da
önüne geçilecek.

Ortak hesap yok
Bireysel kıdem fonu siste-

minde İşsizlik Fonu'nda olduğu

ortak hesap söz konusu olma-
yacak.

İşverenin maliyeti 
düşecek

İşverenin de maliyeti düşe-
cek. Her ay prim ödeneceği için
maliyet zamana yayılmış olacak.

Yaptırımlar 
Bireysel kıdem tazminatı

hesabına primi düzenli yatırma-
yan işverene vergi desteği başta
olmak üzere teşvik kapıları ka-
panacak.

Bir yıla 30 gün
Kıdem tazminatı sisteminde

fona yatırılacak prim oranı
yüzde 8.33. Bir yıla karşılık 30
günlük ücret aynen korunuyor.

İşveren ve çalışanın 
anlaşmasıyla yeni 
sisteme geçiş mümkün 

Çalışan ve işverenin uzlaş-
ması durumunda yeni sisteme
geçiş de mümkün olacak.

İşsizlik fonu sürecek
Kıdem Tazminatı Fonu ile İş-

sizlik Fonu birbirinin alternatifi
değil tamamlayıcısı olacak.

Kıdem Tazminatı Fonu'nda
bireysel emeklilik sisteminde ol-
duğu gibi belli bir süre doku-
nulmayacak. Sınırlı özel
durumlarda erken alma imkânı
getirilebilecek.

İŞVEREN VE ÇALIŞANLARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ KIDEM TAZMİNATI FONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU'NDA (EKK) MASAYA YATIRILIYOR. ÇALIŞMA BAKANLIĞI, 
KIDEMDE ÇALIŞAN HAKLARINDA HİÇBİR KAYBA NEDEN OLMAYACAK, İŞÇİ-İŞVEREN KESİMİNİ
RAHATLATACAK BİR FORMÜL ORTAYA KOYDU.
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TÜSİAD VE TÜRKONFED İŞBİRLİĞİYLE, BÖLGELERARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI,  TÜR-
KİYE’DEKİ GİRİŞİMCİ VE KOBİ'LERİN GÜÇLENEREK BÜYÜMESİ HEDEFİYLE YÜRÜTÜLEN “BÖLGELERARASI
ORTAK GİRİŞİM PROJESİ” KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTILARIN İKİNCİSİ,  GARANTİ BANKASI’NIN
DESTEĞİYLE MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. “İŞİMİZİ NASIL BÜYÜTECEĞİZ? GELECEK KUŞAKLARA NASIL
DEVREDECEĞİZ?” BAŞLIKLI TOPLANTI KAPSAMINDA, İŞİNİ BÜYÜTMEK İSTEYEN ÇUKUROVALI KOBİ’LER,
TÜRK İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ İLE BİR ARAYA GELME FIRSATI YAKALADI.  

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin güç-
lendirilmesiyle bölgelerarası
gelişmişlik farklarının azaltıl-

ması, özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerinde refahın artırılması
amacıyla, TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirli-
ğiyle yürütülen Bölgelerarası Ortak Girişim
Projesi (BORGİP) kapsamında düzenlenen
toplantıların ikincisi Mersin’de yapıldı. Ga-
ranti Bankası’nın desteği ile “İşimizi Nasıl Bü-
yüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl
Devredeceğiz?” başlığı ile gerçekleştirilen
toplantı, işini büyütmek isteyen Çukurovalı
KOBİ’leri, Türkiye’nin önde gelen iş insanla-
rıyla buluşturdu.

ÇUKUROVASİFED ve MESİAD ev sahipli-
ğinde Mersin Divan Otel’de düzenlenen
toplantı; TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baş-

kanı Tarkan Kadooğlu, ÇUKUROVASİFED
Başkanı Ali Doğan ve MESİAD Başkan Yar-
dımcısı Hasan Engin’in açılış konuşmalarının
ardından, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı & TÜSİAD BORGİP Çalışma

Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk tarafından
yapılan BORGİP proje sunumu ile devam
etti. Toplantı kapsamında ayrıca, KOBİ’lere
nitelikli insan kaynaklarına erişim, mentor-
luk, danışmanlık hizmetleri, teknoloji kulla-
nımını artırmaya yönelik danışmanlık ve
destekler, pazarlama ve ihracat konularında
da sunumlar yapıldı.

KADOOĞLU: “BORGİP BİR TÜRKİYE
PROJESİDİR”

Türkiye’nin küresel rekabetini artırma-
nın yolunun, ülke ekonomisinin yüzde
99’unu oluşturan KOBİ’lerin rekabetçiliğini
artırmaktan geçtiğinin altını çizen TÜRKON-
FED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kado-
oğlu; “BORGİP ile verimlilik, istihdam,
teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi

Çukurovalı KOBİ’ler BORGİP Mersin
Toplantısı'nda buluştu

TÜRKONFED Bşk. Tarkan Kadooğlu
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alanlarda KOBİ’lerin küresel rekabet gücünü
artırmayı hedefiyle yola çıktık. Projeye baş-
ladıktan sonra bölgeye yaptığımız ziyaretler
KOBİ’lerimizin sorunlarının bölge ve ülke
kalkınması için yarattığı açmazı da ortaya
koydu. Türkiye’de girişimci ve KOBİ’lerin
güçlenerek büyümesi için nelere ihtiyaç
duyduklarını tespit edip, profesyonel danış-
manlar, konunun uzmanı sivil toplum kuru-
luşları, finans kurumları ve iş insanları ile bir
network yaratıldı. Pilot proje ile seçilen KO-
Bİ’lere nitelikli insan kaynaklarına erişim,
mentorluk, danışmanlık hizmetleri, tekno-
loji kullanımını artırmaya yönelik danışman-
lık ve destekler ile pazarlama ve ihracat
konularında eğitimler verildi.  BORGİP,
bugün itibarıyla Türkiye ekonomisinin dün-
yanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gir-
mesinin ve Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışının
anahtarı niteliğindedir. Çünkü KOBİ’lerimi-
zin Türkiye’nin büyümesinde çok önemli bir
rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlamda da
bunun sadece bölgesel bir proje olmasının
dışında tüm Türkiye’yi kucaklayan bir proje
olması için çaba gösteriyoruz. Türkiye eko-
nomisinin sürdürülebilirliği, işletmelerin
üretkenliği ve verimliliğine odaklanan BOR-
GİP, bir Türkiye projesidir” dedi. 

ÜNLÜTÜRK: “BORGİP’İN BİNLERCE
FİRMALIK BİR ALANA YAYILMASINI
HEDEFLİYORUZ”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’ne yatırım çekmek, bölgede sosyal hayatı
canlandırmak ve refahı artırmak için BOR-
GİP projesine başladıklarını belirten TÜR-

KONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
& TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı
Şükrü Ünlütürk, şöyle devam etti: “Ülke-
mizde, KOBİ’lerin ortalama ömürleri, benzer
ülkelere göre çok daha kısa. BORGİP ile ha-
yata geçirdiğimiz mentorluk yaklaşımıyla,
başta KOBİ’ler olmak üzere tüm Türkiye’nin
büyümesinde çok önemli bir rol oynayabi-
leceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kamu po-
litikalarını yönlendirebileceğini, bilgi
sunabileceğini, bilimsel bir veri oluşturabi-
leceğini hayal ediyoruz. Projenin binlerce
firmalık bir çalışma alanına yayılmasını he-
defliyoruz. Bu anlamda da BORGİP’in sa-
dece bölgesel bir proje olmasının dışında
tüm Türkiye’yi kucaklayan bir proje olması
için çaba gösteriyoruz.”

KIVRAK: “BORGİP’TE İŞBİRLİĞİ 
YAPMAKTAN MUTLUYUZ”

Ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin sür-
dürülebilir işletmeler olmasını, büyümesini,
dolayısıyla ülke ekonomisine ve istihdama
katkısını son derece önemsediklerini belir-
ten Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Pazar-
lama Koordinatörü Esra Kıvrak şunları
söyledi:

“Ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin sür-
dürülebilir işletmeler olmasını, büyüme-
sini, dolayısıyla ülke ekonomisine ve
istihdama katkısını son derece önemsiyo-
ruz. KOBİ Bankacılığı’nda sahip olduğumuz
birikim ve saha tecrübesinin yanı sıra kap-
samlı finansal ürün ve hizmetlerle KOBİ’le-
rin her zaman yanındayız. Finansal
olmayan ürün ve hizmetlerimizle de KO-

Bİ’lere yol göstermeye, bilgi birikimiyle viz-
yonlarını güçlendirmeye önem veriyoruz.
Bu kapsamda, Anadolu’daki girişimleri des-
teklemek, ihtiyaç duydukları yatırım fi-
nansmanı, mentorluk ve eğitim gibi
imkânları sağlamak üzere, Bölgelerarası
Ortak Girişim Projesi’nde, TÜSİAD ve TÜR-
KONFED ile işbirliği yapmaktan mutluluk
duyuyoruz. Garanti olarak, KOBİ’lerin bü-
yümelerinin önündeki engelleri tespit
eden projede; mentörlük, danışmanlık hiz-
metleri, nitelikli insan kaynaklarına erişim,
teknoloji kullanımını artırmaya yönelik da-
nışmanlık, pazarlama, satış ve ihracat ko-
nularında destek sağlıyoruz.” dedi.

“DOĞAN: “İŞİMİZE, AŞIMIZA, 
EŞİMİZE ÖNEM VERMELİYİZ”

Bölge iş insanları olarak üretime, yatı-
rıma ve katma değer yaratmaya büyük
önem verdiklerini belirten ÇUKUROVASİ-
FED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğan da,
“Günümüzde eski zamanlarda ki ataerkil
yöntemlerle değil yönetişimle paylaşmakla
işlerimizi delege ederek birbirimize güven-
memizden geçer. İşlerimizin büyümesi için
yere basan hayallerimiz olmalıdır. Bu ha-
yalleri bir projeye dönüştürmek, bu projeyi
uygulamak, kontrol etmek ve denetlemek
başarıya götürür. Yaşam sürecimizin sağ-
lıkla gitmesi için işimize, aşımıza, eşimize
önem vermeliyiz.”

Ülkemiz ve bölgemiz coğrafyasında,
yatırımların büyük bölümünün batıya ya-
pıldığını, bu yatırımların tek taraflı avantaj
gibi görünse de ülke geneline bakıldığında
dezavantajlı bir yapı oluşturduğunu kayde-
den MESİAD Başkan Yardımcısı Hasan Engin
de, “İş insanlarının yatırım yapabilmeleri için
demokrasi, istikrar ve güvenlik olmazsa ol-
mazımızdır” dedi.

TÜRKONFED
Bşk. Yrd.
Şükrü Ünlütürk
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TÜRKONFED üyesi
Orta Anadolu Sana-
yici ve İşadamları

Konfederasyonu (ORSİFED) ve
Kadın Komisyonu ve Kadın İş-
birliğini Geliştirme Derneği
(KİGDER) ev sahipliğinde Ab-
dullah Gül Üniversitesi’nde dü-
zenlenen toplantıya,
TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Başkanı Tarkan Kadooğlu, Ab-
dullah Gül Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu,
TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve İDK Ko-
misyonu Başkanı Prof. Dr. Yase-
min Açık, ORSİFED Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz
ile KİGDER Başkanı Dr. Sema Ka-
raoğlu katıldı.

Çok sayıda iş kadını derne-
ğinin ve iş dünyası temsilcisinin
katılımıyla gerçekleşen toplantı
kapsamında ayrıca, Arya
Women Yatırım Platformu Yatı-
rım Lideri Münteha Adal’ın mo-
deratörlüğünde “Teknoloji ve
Kadın Girişimciliği” paneli dü-
zenlendi. Kadınların teknolojiye
erişiminin artırılmasının girişim-
cilik üzerindeki olumlu etkileri-
nin ele alındığı panelde,
KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi
Devrim Erol, TOBB Kadın Giri-
şimciler Kurulu Başkanı Hatice
Kal ile M-GEN Gelecek Planlama
Merkezi Kurucu Ortağı ve Baş-

kanı Ufuk Tarhan konuşmacı
olarak yer aldı.

KADOOĞLU: “REKABETÇİ-
LİĞİN ARTMASI İÇİN
KADIN İSTİHDAMI ART-
MALI”

Rekabetçilikte kadınların ol-
duğu her alanda şirketlerin,
kentlerin ve ülkelerin rakiple-
riyle arayı açtığını belirten TÜR-
KONFED Yönetim Kurulu
Başkanı Tarkan Kadooğlu: “Kay-
seri’nin de bölgesel bir güç ol-
ması için sadece sanayi ve
ticarette değil; rekabetçilik ve
girişimcilik alanlarında da daha
fazla aksiyon alması gerekmek-

tedir. TÜRKONFED ile Ekonomi
ve Dış Politika Araştırma Mer-
kezi-EDAM tarafından hazırla-
nan İl Bazında Rekabetçilik
Endeksi raporuna göre 2008 yı-
lında 81 il arasında 21. sırada
bulunan Kayseri, 2014 yılında
36. sıraya gerilemiştir. Nüfus açı-
sından Türkiye’nin en büyük 15.
kenti olan Kayseri’de, mevsim-
sellikten arındırılmış verilere
göre istihdam edilen kadın nü-
fusunun yalnızca 43 bin civa-
rında olması, hiç kuşkusuz
rekabetçiliği engelleyen en
önemli nedenler arasında yer
almaktadır. Bu sayının artması
için de kadınlara yönelik giri-

şimcilik eğitimleri, mikro kredi-
ler ve mevzuat düzenlemeleri-
nin acilen hayata geçirilmesi
gerekmektedir” dedi.

“KADINLARIN İŞ 
HAYATINDAKİ VARLIĞI
KALKINMA 
GÖSTERGESİDİR”

Türkiye’nin dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasında
yer alabilmesinin, nüfusun yarı-
sını oluşturan kadınların ekono-
mik ve sosyal hayata aktif
katılımı ile mümkün olabilece-
ğinin altını çizen Kadooğlu,
şöyle devam etti: “Kadınların iş
hayatındaki varlığı, kalkınmanın

BÜNYESİNDEKİ İŞ DÜNYASINDA KADIN (İDK) KOMİSYONU ARACILIĞIYLA, KADININ İŞ GÜCÜNE
KATILIMININ ARTIRILMASI, SOSYAL VE TOPLUMSAL STATÜSÜNÜN YÜKSELTİLMESİ, KADIN
GİRİŞİMCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GİBİ FARKLI ALANLARDA PROJELER GERÇEKLEŞTİREN
TÜRKONFED TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “KADININ ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ’NİN
2017 YILINDAKİ İLK TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 TARİHİNDE “TEKNOLOJİ VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ”
ANA TEMASI İLE KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TÜRKONFED, teknoloji ve kadın
girişimciliğini ele aldı
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en önemli göstergesidir. Dün-
yada kadınların işgücüne katı-
lımı ortalama yüzde 50’lerde
seyrederken, ülkemizde bu
oran maalesef yüzde 32’lere
yeni gelmiştir. Uluslararası orta-
lamaların gerisinde kalan kadın
istihdamı oranımızın anlamlı şe-
kilde artması, ilgili politikaların
bütüncül ve eşzamanlı olarak
hayata geçmesi ile yaratılabilir.
Bu anlamda kadınların iş gücü
piyasasına katılımında, iş-aile
dengesini sağlamaya destek
olacak kurumsal mekanizmala-
rın yaygınlaşması büyük önem
taşımaktadır. Bu konuda atıl-
ması gereken adımların başında
ise çocuk bakım hizmetlerinin
yaygınlaştırılması ve teşvik edil-
mesi gelmektedir. Çatımız altın-
daki 32 kadın derneği ile
Türkiye’nin en büyük örgütlü
kadın gücü olan TÜRKONFED
olarak; İş Dünyasında Kadın Ko-
misyonumuzun etkin çalışmala-
rıyla son 12 yılda olduğu gibi,
bundan sonra da kadınların iş
hayatına katılımını artıracak po-
litikaların takipçisi olmaya
devam edeceğiz.”

AÇIK: “KADIN GİRİŞİMCİ-
ĞİNİN ARTMASI İÇİN 
TEKNOLOJİYE ERİŞİM 
KRİTİK”

Türkiye’de kadınların iş ha-
yatında erkeklere benzer oran-
larda ve etkinlik düzeyinde yer
alamadığını ifade eden TÜR-
KONFED İş Dünyasında Kadın
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ya-
semin Açık: “OECD ülkeleri ara-
sında kadınların iş gücüne
katılımında yüzde 32,5’lik
oranla Türkiye 33. sırada bulun-
maktadır. Her 100 erkekten
77’sinin iş yaşamına katıldığı ül-
kemizde, her 100 kadından yal-
nızca 33’ü iş gücüne dâhildir.
Yani ülkemiz, nüfusun yarısını
oluşturan nitelikli insan kayna-
ğını kullanamamaktadır. Oysa
kadın istihdamının artırılması,

Türkiye’nin küresel rekabette de
üst sıralara çıkmasını sağlaya-
caktır. Küreselleşme ile birlikte
sürekli gelişen teknolojiye eri-
şim ve teknoloji kullanımı da
kadınların iş gücüne katılımını
doğrudan etkileyen faktörler
arasındadır. Özellikle, her 10 gi-
rişimciden yalnızca birinin
kadın olduğu ülkemizde, kadın
girişimciliğinin artması için tek-
noloji ve dijitalleşme kritik
öneme sahiptir. Teknoloji kulla-
nımı; kadınlara çevrelerindeki
dünyayı öğrenme, iş kurma,
işini geliştirme, kendilerini ve
çocuklarını eğitme, sağlık danış-
manlığı ve desteği alma ile ileti-
şim ağları oluşturma gibi
önemli imkânlar sunmaktadır.
Bu kapsamda, 2017 yılında Kay-
seri ile başladığımız Kadının
Çok Yönlü Güçlendirilmesi Pro-
jesi toplantılarını ‘Teknoloji ve
Kadın Girişimciliği’ teması ile
Mersin, Diyarbakır, Elazığ ve
Samsun’da da yapmayı hedefli-
yoruz” dedi.

YILMAZ: “KADINLARIMIZ
BAŞARACAK, TÜRKİYE 
BAŞARACAK!”

Türkiye’de ve dünyada deği-
şimin temelini çalışan kadınla-
rın oluşturacağını belirten
ORSİFED Yönetim Kurulu Baş-

kanı İbrahim Yılmaz; kadınların
güçlenmesini sağlamanın yolu-
nun ise çalışma alanlarını geniş-
letmekten geçtiğini ifade etti.
Kadınların iş dünyasındaki varlı-
ğının artmasıyla şirket perfor-
manslarının yukarı doğru ivme
kazandığını, cirolarının ve karlı-
lık oranlarının arttığını kayde-
den Yılmaz; kadınların her
alanda desteklenmesi ve güç-
lendirilmesinin, kadın hakları-
nın ve kadının toplumsal
statüsünün korunmasının, ka-
dına karşı ayrımcılık ile her tür
şiddet ve istismarın önlenmesi-
nin en önemli devlet politikası
olması gerektiğinin altını çizer-
ken, “Kadınlarımız başaracak,
Türkiye başaracak!” dedi.

Kadın girişimcilerin ülke
ekonomilerini geliştirmede giri-
şimcilik faaliyetleri ile önemli bir
kaldıraç görevi gördüklerini be-
lirten KİGDER Başkanı Dr. Sema
Karaooğlu da şunları söyledi:
“Yapılan çalışmalar bir kadının
geçmişinde girişimci kadınların
olmasının, mevcut ve gelecekte
girişimcilik faaliyetlerine yönel-
melerine destek sağladığını
gösteriyor.  Rol model, girişimci
adayının güvenini etkiliyor. Bu
doğrultuda, Kayseri’de girişimci
kadınlar için KİGDER bir rol
model görevi üstleniyor. KİG-

DER olarak kadın girişimciliğini
ve kadın istihdamını arttırmak
misyonuyla faaliyet gösteriyor,
bu alanlarda önemli çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Alzheimerli
hasta bakımı eğitimi aldırdığı-
mız 24 kadınımızla yaptığımız
proje ile, evde hastaya bak-
makla yükümlü kadına sosyal
fayda sağlamayı  ve bu kadınları
iş gücüne dahil etmeyi amaçla-
dık. KOSGEB akrediteli girişimci-
lik eğitimlerimiz kapsamında
geçen aylarda 54 kadınımız der-
neğimizden sertifikalarını aldı.
Bu eğitimlerimizi devam ettire-
ceğiz. Kas gücünün değil, kafa
gücünün öne çıktığı yeni dü-
zende yerimizi almak için biz
kadınlar hazırız.” 

BÖLGENİN BAŞARILI 
İŞ KADINI ÖDÜLÜNÜ 
ŞULE BAŞARSLAN ALDI

Açılış konuşmalarının ardın-
dan, interfilite (kısırlık) test kiti
alanındaki yazılımı ile bölgenin
başarılı iş kadını biyomedikal
mühendisi Şule Başarslan’a
ödülü, KİGDER Başkanı Sema
Karaoğlu tarafından takdim
edildi. Mikro finans kredisinden
faydalanarak işini büyüten böl-
genin girişimci iş kadınlarından
Fadime Hacati de katılımcılarla
başarı öyküsünü paylaştı. 
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MHGF’nin kurucu
üyesi dernekle-
rinden olan

EGSD tarafından düzenlenen
Ege Tekstil ve Konfeksiyon Te-
darikçileri Buluşması bu yıl da
yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.
İzmir’de  Hilton Oteli'nde tek
günlük gerçekleştirilen buluş-
manın açılışına EGSD Yönetim
Kurulu Başkanı Atınç Abay, Ege
İhracatçı Birlikleri Tekstil ve
Hazır Giyim ve Konfeksiyon ih-
racatçıları Birliği Başkan Yar-
dımcısı Burak Sertbaş,  Ege

Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Meclis Başkanı Salih Esen, MTK
SİAD Başkanı İsmail Sadi
Doğan, Mimar Kemalettin
Moda Derneği Başkanı İzzet
Avcı, akademisyenler, sektör
temsilcileri, firma yetkilileri ve
dernek üyeleri katıldı. 

Yeni trendler tanıtıldı 
Etkinliğin açılışında konu-

şan EGSD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Atınç Abay, bu
organizasyonu önümüzdeki yıl
fuar haline getirmeyi düşün-

düklerini söyledi. Abay, "Geçen
yıl farklı illerden 325 profesyo-
nel ziyaretçiyi İzmir'e getirmeyi
başardık. Bu buluşmadaki ama-
cımız üyelerimizin yeni ürünle-
rini, yeni trendleri sunmak,
onların ticaret hacimlerini artır-
mak" dedi. 

Tekstilin yan sanayisine yö-
nelik firmaların katıldığı buluş-
manın başarılı bir
organizasyon olduğunu ifade
eden Abay, "Gelecek yıldan iti-
baren buluşmayı bir fuar haline
getirmeyi istiyoruz. Bunun te-

EGE GİYİM SANAYİCİLER DERNEĞİ’NİN (EGSD) HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ 
EGE TEKSTİL VE KONFEKSİYON TEDARİKÇİLERİ BULUŞMASI'NIN 4'ÜNCÜSÜ HİLTON OTELİ'NDE
YAPILDI. TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN MARKALARININ TEMSİLCİLERİNİN 35 STANT İLE YERİNİ
ALDIĞI BULUŞMADA FİRMALAR ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ TANITILIRKEN, BÜYÜK İLGİ GÖREN
BULUŞMADA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

TEKSTİL SEKTÖRÜ İZMİR’DE BULUŞTU
MHGF üyesi EGSD’nin düzenlediği
Tedarikçi buluşmasına büyük ilgi 
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mellerini yönetim kurulunda
zaten attık. Fuara dönüşmesi
halinde yer sorunu nedeniyle
kısıtlı tuttuğumuz katılımcı
firma sayısını daha da arttırıp
bine ulaşacağımıza inanıyo-
rum" diye konuştu. 

Fermuardan  yazılımı
Buluşmada stant açan fir-

malar; Aksesuar, ambalaj ve
poşet, brode, güpür, dantel ve
dar dokuma, denim kumaş,
dokuma kumaş, düğme, etiket,

fermuar, iş elbisesi kumaşları,
kapitone, konfeksiyon makine-
leri, lazer kesim ve aksesuarları,
nakış, örme kumaş, dijital met-
raj ve parça baskı, taş baskı,
teknik tekstil ürünleri, tela, üre-
tim takip yazılımları gibi ürün-
lerini tanıttı. İzmir Büyükşehir
Belediyesi Meslek Fabrikası da
firmalarla işbirliğini artırmak
için etkinlikte yerini alırken,
Ege İhracatçı Birlikleri de tek-
nik tekstil konularında bilgi
verdi.   

SHOEXPO İzmir, 41. kez kapılarını açtı

Moda ve Hazır Giyim Fede-
rasyonu (MHGF) üyesi Ege
Ayakkabı Sanayicileri Der-

neği’nin (EGEAYSAD) desteği ile İZFAŞ ta-
rafından gerçekleştirilen SHOEXPO - İzmir
Ayakkabı ve Çanta Fuarı, bu yıl 41. kez ka-
pılarını açtı. Türk ayakkabı sektörünün en
önemli etkinliklerinden biri olan SHOEX-
PO’nun açılışını İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı. Geçtiğimiz yıl 166 firmanın katılı-
mıyla 6 bin 243 metrekare alanda 11 bin sektör profesyonelini
ağırlayan fuar, bu yıl 7 bin 111 metrekarelik alanda 171 öncü mar-
kanın katılımıyla açıldı. Yaklaşık 13 bin ziyaretçinin gezdiği fuarda

ayakkabı ve çanta sektörüne dair geniş bir
ürün yelpazesi sunuldu. Fuar, ticari önemi-
nin yanı sıra defileleriyle de dikkat çekti. 
41. SHOEXPO'nun açılış gününde "2. Ulus-
lararası Ayakkabı Tasarım Yarışması" final
defilesi ile Sertaç Delibaş'ın "hayal" koleksi-
yonu sergilendi. Gala defilesine imza atan
Delibaş'ın 25 parçalık özel koleksiyonu;
umut, sabır ve hayal üçlüsünden esinlene-

rek oluşturulmuş. Genç tasarımcıların sektörü girmeleri için fırsat
yaratan yarışmada 2017 yılı yarı finalistlerinin, "TRANSFORM" 
(Dönüşüm) temasıyla düzenlediği sergide kadın ve erkek katego-
rilerinde toplam 19 adet ayakkabı yer aldı. 
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EGE TMF -1. EGE TEKSTİL, HAZIR GİYİM MAKİNALARI, TEKSTİL KİMYASALLARI VE DİJİTAL TEKSTİL
BASKI TEKNOLOJİLERİ FUARI 22 -25 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİ-
YESİNE AİT DKM – DENİZLİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİNDE  ( EGS PARK FUAR ALANI)  DÜZENLENDİ.
DÜNYA TÜRK HAVLU VE BORNOZ FESTİVALİ NEDENİYLE DENİZLİ’DE BULUNAN MHGF YÖNETİM KU-
RULU KALABALIK BİR HEYETLE FUARI ZİYARET ETTİ.

EGE TMF -1. Ege Tekstil, Hazır giyim
Makinaları, Tekstil Kimyasalları ve 
Dijital Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı 

Yerli ve yabancı
100’e yakın firma-
nın doğrudan

katılım gösterdiği EGE TMF -
1. Ege Tekstil, Hazır giyim Maki-
naları, Tekstil Kimyasalları ve
Dijital Tekstil Baskı Teknolojileri
Fuarı büyük ilgi görürken, ilk
kez bu fuarda sergilenecek
teknolojilerin olması tüm dik-
katleri Denizli’de toplanmasını
sağladı. 

MHGF, kalabalık 
bir heyetle fuarı 
ziyaret etti

Moda ve Hazır Giyim Fede-
rasyonu’nun (MHGF)
Denizli’deki üye derneklerin-
den Denizli Tekstil ve Giyim

Sanayicileri Derneği (DETGİS)
tarafından düzenlenen Dünya
Türk Havlu ve Bornoz Festivali
nedeniyle kentte bulunan Baş-
kan Hüseyin Öztürk’ün de
aralarında olduğu MHGF Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, fuarı
kalabalık bir heyetle ziyaret
etti. 

Tekstil, hazır giyim 
makineleri ile tekstil
kimyasalları alanında
yenilikler sergilendi

Dokuma, Örme, Boya ve
Finisaj Makinaları, Hazır Giyim
Makinaları, Tekstil Kimyasalları
ve Dijital Tekstil Baskı Teknolo-
jileri sergilenirken, özellikler
makinelerin çalışır halde ziya-
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Yurt içi ve yurt dışı sektörel fuar takvimi

retçilerin beğenisine sunula-
cak olması Denizli başta olmak
üzere bölgede ki yatırımcıların
dikkati çekmekte. 

Denizli’den 20 firma
fuara katıldı

İtalya, Almanya, Belçika,
İsviçre, Japonya, Çin gibi ülke-
lerin yanı sıra İstanbul,
Tekirdağ, Bursa, İzmir, Gazian-
tep ve 20 Civarında Denizli
firması ürünlerini sergiledi. 

8500 metre kare kapalı
alanda gerçekleşen fuarda

dokuma ve baskı makinaları
üretiminde dünyanın en
büyük firmalarından İTEMA
GROUP, STAUBLI, SMİT TEXTILE,
VAN DE WIELE, ROBUSTELLI,
MONOLISA, Optimum Dijital,
BTC Bilgi Teknolojileri, Prodigi-
tal vb. yer aldı. 

Yerli Yuvarlak Örme Maki-
neleri üretiminde ülkemizin
lider firmalarından SAVA MAKİ-
NA’nın yanı sıra TETAŞ A.Ş.,
TEKSEL TEKSTİL, TEKSPART,
RETAŞ, MAKROTEKS, SERAMİK
TEKSTİL, makinelerini sergiledi.

Fuar Tarihi:

06.06.2017 -  08.06.2017

08.06.2017 - 13.06.2017

13.06.2017 - 16.06.2017

20.06.2017 - 22.06.2017

20.06.2017 -  22.06.2017

04.07.2017 -  06.07.2017

05.07.2017 -  08.07.2017

06.07.2017 - 08.07.2017

11.07.2017 - 13.07.2017

30.07.2017 - 01.08.2017

09.08.2017 - 12.08.2017

23.08.2017 - 26.08.2017

28.08.2017 - 30.08.2017

29.08.2017 - 31.08.2017

01.09.2017 - 03.09.2017

11.09.2017 - 14.09.2017

14.09.2017 - 17.09.2017

14.09.2017 - 17.09.2017

Fuar Adı:

Deri ve Kürk Giyim: Deri ve Kürk Konfeksiyon Fuarı

Dossodossi Moda Gösteri: 11.Uluslararası Dossodossi Moda Gösteri Fuarı

Pitti Immagine Uomo: Erkek giyim fuarı

Techtextil North America: Tekstil Fuarı

Techtextil North America: Tekstil, Tekstil Makineleri ve Ev Tekstili Fuarı

PREMIUM ORDER: Hazır Giyim Fuarı

JUNIOSHOW: Bursa 9.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı

Intertextile Pavilion: Tekstil, Kumaş Fuarı

Milano Unica: Uluslararasi Tekstil, Kumaş ve Aksesuar Fuarı

Chicago Collective: Erkek Hazır Giyim Fuarı

Decorex Joburg: Tekstil Fuarı

Intertextile Shanghai Home Textiles: Çin Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı 

Preview SEOUL: Seoul Uluslararası Tekstil Fuarı

SpinExpo: İplik Fuarı

Bread & Butter Berlin: Marka Fuarı

Ciff Homedecor & Hometextile: Ev Tekstili , dekorasyonu ve aksesuarları fuarı

Kind + Jugend Koln: Çocuk Giyim ve Moda Fuarı

Child Youth ( Kind+Jugend ): UluslararasıÇocuk ve Gençlik Fuarı

Yer ve Organizatör:

WOW Kremlin Palas Antalya / Artı Fuarcılık

Titanik Otel Belek ANT / Dossodossi Fuarcılık

Floransa / Firenze Expo

Chicago / USA Messefrankfurt

Sikago / Messe Frankfurt

Berlin / Premium 

TÜYAP  Bursa / TÜYAP Bursa Fuarcılık

Shenzhen / Messe Frankfurt

Milano / Fiera Milano

Sikago / MMPI

Johannesburg / Reed Exhibitions

Şangay / Messe Frankfurt

Seoul / Kofoti

Şangay / Spin Expo

Berlin / Bread & Butter

Sangay / CFTC

Köln / Köln Messe

Köln / Köln Messe



Başbakan Yardımcısı
Şimşek, yaptığı ko-
nuşmada, tekstil ve

hazır giyim sektörünün her
alanda Türk sanayisinin çok
önemli bir lokomotifi oldu-
ğunu söyledi.

Bu sektörde 50 bin tane iş-
yeri bulunduğunu, muazzam
bir istihdam ve katma değer
sağladığını, tekstil ve hazır gi-
yim ihracatının geçen yıl 26
milyar doları aştığını bildiren

Şimşek, Türkiye’nin dünya teks-
til ihracatında altıncı ve dünya
hazır giyim ihracatında seki-
zinci sırada bulunduğuna dik-
kati çekti. Şimşek, şunları kay-
detti:

“Bu sektör küresel anlamda
Türkiye’ye 2 milyar dolarlık
doğrudan yabancı yatırım çek-
miş. Ama Türk firmalarının bu
alanda yurtdışında yaptığı yatı-
rım miktarı da 1,3 milyar doları
bulmuş. Bu, sektörün ülkemiz

açısından büyük önem kazan-
dığını ortaya koymaktadır. Sek-
törün geleceği markalaşmada,
Ar-Ge çalışmalarındadır. Zaten
kalitede, deneyimli iş gücü an-
lamında birçok eşiği aşmış du-
rumdadır. Şimdi küresel reka-
bette konumumuzu daha fazla
güçlendirmek için markalaşma
önemli.”

Dünyanın devlet destekli
ilk ve tek markalaşma prog-
ramı Turquality’nin Türkiye’de

başlatıldığını hatırlatan Şimşek,
sektör temsilcilerine “Tasarım,
Ar-Ge alanlarında her türlü
desteğimiz var, mutlaka fayda-
lanın. Sizin yanınızdayız. Des-
tek vermeye devam edeceğiz”
diye seslendi.

“İSTİHDAM SEFERBERLİ-
ĞİNE VAR GÜCÜMÜZLE
KATKIDA BULUNACAĞIZ”

GSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Adil Sani Konukoğlu da
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6. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı
(PENTEX) emin adımlarla ilerliyor
MHGF ÜYESİ PENKON’UN DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN “6. PENYE, TEKSTİL VE TEKNOLOJİLERİ
FUARI (PENTEX)”, ORTADOĞU FUAR MERKEZİ’NDE TÖRENLE AÇILDI.  FUARIN AÇILIŞI, BAŞBAKAN
YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK, VALİ ALİ YERLİKAYA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA
ŞAHİN, MHGF BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK VE PENKON BAŞKANI MEHMET HASKAYA’NIN DA
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 



konuşmasında, tekstil ve hazır
giyim sektörünün gerek ülke
geneline işletme yapısı ve istih-
dam olanaklarıyla, gerekse net
ihracat fazlasıyla Türkiye için
olduğu kadar dünya için en
önemli sektörlerden birisi ol-
duğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, dün TOBB
Ekonomi Şurası’nda istihdam
seferberliği başlattığını 
anımsatan Konukoğlu, şunları
kaydetti:

“Özellikle konfeksiyon 
ithalatının önüne 
mutlaka duvar 
çekmemiz lazım”

“Tekstil sektörü ve Gazian-
tep olarak hepimiz bu sefer-
berliğe katkı koymak için yola
çıktık. Bizlerin bunları yapabil-
mesi için önümüzdeki çakıl taş-

larının ayıklanması gerekiyor.
Özellikle konfeksiyon ithalatı-
nın önüne mutlaka duvar çek-
memiz lazım. Binlerce işsizimiz
varken, Suriye’den gelenlere de
iş imkanı sağlamaya çalışan bu
sektör varken; ithalatına mü-
saade etmemiz doğru değil.
Gümrük duvarlarımızı yukarıya
çekip, Türkiye’deki tekstilin
önünü açmak lazım. Gümrük
duvarlarının yukarıya çekilme-
siyle birlikte, biz şu anda tekstil
sektöründe çalışan sayısının en
az yüzde 25 daha fazlasının ça-
lıştırırız.”

Konukoğlu, Türkiye gene-
linde tekstilde 1,5 milyondan
fazla çalışan olduğunu, yan sa-
nayilerle birlikte bu rakamın 5
milyonu bulduğunu bildirdi.

Gaziantep’in tekstilin
önemli başkentlerinden birisi
olduğuna işaret eden Konu-

koğlu, Gaziantep’in geçen yıl 1
milyar 295 milyon dolarlık teks-
til ihracatı, 137 milyon dolarlık
hazır giyim ihracatı gerçekleş-
tirdiğini belirterek, sözlerine
şöyle devam etti:

“Şehir olarak 2017 yılı Ocak
ayında, geçen yılın aynı ayına
göre hazır giyim ihracatımızı
yüzde 55,7 oranında artırdık.
Zorluklara rağmen yılmayarak
ihracatımızı gerçekleştirmeye
çalışıyoruz. Gaziantep’in top-
lam ihracatı da yüzde 16 arttı.
Atalarımız milli mücadeleyi na-
sıl yaparak 96 yıl önce ‘Gazi’ un-
vanını aldıysak, bugün de eko-
nomik seferberlikte varız.
Gerek istihdam seferberliğine
gerekse ekonomi seferberli-
ğine var gücümüzle katkıda
bulunacağız. Bu konuda bizi
destekleyen bütün sanayicileri-
mize teşekkür ediyorum.

Çünkü onların sayesinde bu şe-
hir ayakta duruyor, Türkiye’ye
katkıda bulunuyoruz.”

PENKON Başkanı 
Mehmet Haskaya:
“Küçük sermayelerle 
çalışıyoruz”

MHGF üyesi PENKON 
Derneği’nin Başkanı Mehmet
Haskaya, fuarın her geçen yıl
değerine değer kattığını söy-
ledi. Ekonomiye rağmen, çev-
redeki savaşlara rağmen tekstil
emekçilerinin çalışmaya üret-
meye devam ettiğini belirten
Haskaya, "Tekstil sektörünün
işgücüne çok büyük katkısı
vardır. Ülkemize katkı sağla-
yanbir sektör. Bu sektörde kü-
çük sermayeler var.  Kendi pa-
zarımızı kendimiz buluyoruz.
Kış fuarı da yapmayı düşünü-
yoruz" dedi. 
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İzmir Moda Tasarımcılar Derneği’nin (İMOT) 
katılımıyla MHGF’nin üye sayısı 25’e yükseldi

İzmir Moda Tasarımcıları Derneği (İMOT), Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (MHGF) ailesine katıldı. Denizli’de
gerçekleştirilen MHGF Yönetim Kurulu Toplantısı sıra-

sında düzenlenen törenle üyelik rozeti İMOT Yönetim Kurulu
Başkanı Dilek Süslüer’e takıldı. İMOT’un katılımıyla MHGF üyesi
derneklerin sayısı 25’e yükselmiş oldu.
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Türk Sinemasında Ustalar: 
Lütfi Akad

95 yıllık yaşamı ve filmo-
grafisiyle Türk sinema-
sının hikayesini

yansıtan, 100. yaşını andığımız
Akad'ın sinemasını inceleyen arşiv
sergisi, filmografisinden bugüne
kadar gün yüzüne çıkmamış set
fotoğrafları, film kareleri, orijinal
senaryolar ve afişler gibi 100 par-
çalık arşiv malzemesini bir araya
getiriyor. Bu görsel malzeme yine yönetmenin sözleriyle anlatılı-
yor. Gözlemciliğini sadece filmlerinde değil, anılarında da görme-
nin mümkün olduğu Akad’ın, Yeşilçam’ın doğuşuna, koşullarına

ışık tutan yazıları ve söyleşileri bu
serginin anlatıcısı oluyor.

Dört Mevsim İstanbul’a 
filmografisinde öne çıkan
filmler yer alıyor

Sergiye paralel, 19-29 Mayıs
tarihleri arasında sunulacak 10
filmlik programda Akad’ın 1949’da
çektiği ilk filmi Vurun Kahpe-

ye’den 1990 yılında son kez kamera arkasına geçtiği ve uzun za-
mandır kayıp olan belgeseli Dört Mevsim İstanbul’a filmografisinde
öne çıkan filmler yer alıyor. Küratör: Müge Turan - Danışman: Burçak Evren

İSTANBUL MODERN SİNEMA, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜ-
ĞÜ’NÜN KATKILARIYLA “TÜRK SİNEMASINDA USTALAR” ADLI YENİ BİR PROJEYE BAŞLADI.
TÜRK SİNEMASININ KURUCU YÖNETMENLERİNE ADANMIŞ BU SERİNİN İLK KONUĞU, ADINI 
SİNEMA TARİHİMİZE “USTASIZ USTA” OLARAK YAZDIRMIŞ, “SİNEMACILAR DÖNEMİ” OLARAK
ANILAN DÖNEMİN ÖNCÜSÜ, LÜTFİ AKAD.
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“Çiftdüşün sizin için muhte-
melen olumsuz bir kav-
ram. Biz Rusya’da bunun

sadece bir başlangıç olduğunu düşünüyo-
ruz,” diyor Rus sanatçı Pavel Pepperstein.
Sergi Pepperstein ve 1970 ve 1980’lerde
devlet tarafından sanatçı olarak tanındıkları
için farklı bir iletişim biçimi kurmak zorunda
kalan başka bazı Moskova kavramsalcıla-
rıyla başlıyor ve tüm dünyadan 34 sanatçı-
nın yapıtları aracılığıyla metinle imge
arasında yeni bir düşünme dengesini gözler
önüne seriyor.

George Orwell’ın 1984 romanında kul-
landığı “Çiftdüşün” kavramına bir gönder-
meyle isim bulan ve aralarında Tracey Emin,
Marcel Dzama, Anselm Kiefer, Bruce Nau-
man, Raymond Pettibon ve Thomas Ruff
gibi isimlerin yanı sıra Türk sanatçıların da

yer aldığı seçki, çoğulcu düşünmenin izini
sanat eserleri üzerinden sürüyor. 
Küratör:  Alistair Hicks

Sanatçılar:
Yuri Albert, Nikita Alexeev, Kader Attia,

Sarnath Banerjee, Erik Bulatov, Hera Büyük-
taşçıyan, Olga Chernysheva, Aslı Çavuşoğlu,
Marilá Dardot, Marcel Dzama, Tracey Emin,
Merike Estna, Claire Fontaine, Sandra Ga-
marra, Duan Jianyu, Ali Kazma, William Ken-
tridge, Waqas Khan, Anselm Kiefer, Galim
Madanov ve Zauresh Terekbay, Marko Mäe-
tamm, Mónica de Miranda, Ciprian Mure-
şan, Arkadiy Nasonov, Bruce Nauman, Pavel
Pepperstein, Raymond Pettibon, RAQS
Media Collective, Thomas Ruff, Nedko Sola-
kov, Erdem Taşdelen, Gavin Turk, Keith
Tyson, Yangjiang Group

DÜŞÜNME BİÇİMİMİZ KÖKTEN BİR DEĞİŞİME UĞRAMIŞ DURUMDA, AMA İNSANLARIN ÇOĞU
BUNUN PEK FARKINDA DEĞİL GİBİ. KURUMSALLAŞMIŞ DÜŞÜNME BİÇİMİ SON 24 YÜZYILDIR YAP-
TIĞI GİBİ DOĞRUSAL NEO-PLATONİK YAPISINI SÜRDÜRÜYOR. AMA SAYGINLIĞINI YİTİRDİ. TIPKI
SANAT GİBİ O DA KAİDESİNDEN AŞAĞI YUVARLANDI. ARALARINDA HUKUK, EĞİTİM VE ANAYASA
ÖRGÜTLERİNİN DE BULUNDUĞU PEK ÇOK KURUM ARTIK TAMAMEN METİN TEMELLİ. 

“Çiftdüşün, Çiftgörü” Pera’da
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“Ready-to-wear is the
key sector for Attraction
Centres” 

Dear my friends, 

As we Fashion and Apparel Fed-
eration (MHGF) always empha-
sized that ready-to-wear sector

is the key sector Eastern and South-Eastern
regions of Turkey with its low investment
costs and dense employment by contrast
with it at every turn and continue to do it.
We shared our view as “There is no other
sector providing 1 million employments
with 1 billion dollars” by even asserting a
claim. Ready-to-wear has a feature that it
can quickly remove the development dif-
ference with other sides of the country, pro-
vide dense employment and stimulate
many lines of business. 

As we MHGF started a special new pro-
gramme for our 23 cities declared as “At-
traction Centres” in 5 different regions in
Eastern and South-Eastern Anatolia by the
government in this context. We organize
the first of our programme, which will draw
the attention of textile and ready-to-wear
investor to these cities, between the dates
18-21 May 2017  under the name “Iğdır In-
vestment Opportunities in Textile-Ready-
to-Wear Sectors and Promotion Days” in
Iğdır. A delegation including the members
of MHGF, our solution partners and the rep-

resentatives of national press will partici-
pate to this programme, which we will real-
ize by the very valuable contributions of
University of Iğdır, Iğdır Chamber of Com-
merce and Industry, Municipality of Iğdır,
Governorship of Iğdır and by the collabora-
tion of Serhat Development Agency
(SERKA). They will see Iğdır on site, and get
idea about Iğdır by being informed from
opinion leaders and high level official insti-
tutions one-to-one. There is no place like
Iğdır where the borders of four countries in-
tersect in a very short distance. It is a com-
merce door opening to Middle East market
and a big part of Middle Asia. Apart from its
geographical advantage, it has many seri-
ous advantages with its young population,
fertile soil where many cereals and fruits es-
pecially like cotton and apricot. We will
meet statesmen, public leaders of the city
and academicians with the investors of our
sector to achieve this potential. 

We aim to continue our Attraction Cen-
tres Promotion Programme, which we
started in Iğdır, as one city at least in differ-
ent 5 regions. We must declare these cities
as plot area in certain and standard prod-
ucts in ready-to-wear according to results

obtained. When towel and bathrobe are
mentioned, Denizli is remembered, each of
these cities can be a production base in cer-
tain standard products and brand. The
most important point, which we wanted, is
23 attraction centre cities’ not competing
with each other, but their being partners
completing each other.  As we MHGF we
are ready to support with our experience
and knowledge during this process.  

Europe, our biggest market, has to sat-
isfy 20 percent of its ready-to-wear de-
mand. But our share is nearly 12 percent in
this market. If the situation like this, we can
move our standard product manufacturing
to Anatolia, provide Istanbul and other big
cities to focus on value-added products by
lightening their workloads. Briefly, if we
can organize well, we can get more share
from ready-to-wear market in the world.
There is no reason for its not coming true.
Only we will know each other with all our
potential and bridge our gaps with each
other again. 

Hüseyin Öztürk
Fashion and Apparel Federation 
Chairman of Executive Board 
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Turkish textile and
ready-to-wear sec-
tors continue to con-

tribute to Turkish economy seri-
ously as braches of activity,
which we can compete globally
and provide trade surplus with
the share it takes from GDP,
manufacturing industry manu-
facturing, employment it pro-
vides and value-added side it
creates…

The other important advan-
tage of the sector is its creating
fashion in the short time and
creating collection. Thus, the
sector, which only could create
collections 1 or 2 times in re-
cent years, reached to the abil-
ity to design different collec-
tions according to frequency of
buyers’ demands today.  

Sector’s increasing its com-
petition power and providing
its sustainable exportation in-
crease is very much important
by protecting its present ad-
vantages. At this point, creating
brand, design and R&D are our
key words. We must carry our
knowledge and business expe-
rience to upper levels. Other-
wise, competing with the coun-
tries manufacturing cheap

products with low costs will not
be a sustainable strategy. 

Our basic strategy must not
be selling cheap products, but
selling more qualified product
with higher prices by focusing
on product differentiation strat-
egy. So, on one hand as we are
increasing our exportation in
quantity, on the other hand we
must grasp to the fields having
high value-added side and in-
crease the manufacturing the
products having high value
added side and share of our
branded products. Besides, ori-

entation to innovative product
and manufacturing methods,
developing infrastructure in
technical textiles and smart tex-
tiles are also very much impor-
tant. Realizing this structural
transformation and establish-
ing manufacturing structure for
new operation fields like tech-
nical textiles, space technology
and automotive sectors provid-
ing future for the sector must
be the common target of all
shareholders. 

The other important matter
is branding. We must try to in-

crease Turkish branded expor-
tation so that power of brand
has an influence on buying de-
cision. We must make the ex-
pression of “Made in Turkey” full
in this period when we observe
that this expression becoming
a cause of choice. 

Now, Turkish fashion de-
signers has begun to be men-
tioned in creating fashion
mostly leaded by western
countries today. International
fashion events organized in
turkey offers an important op-
portunity to Turkish fashion de-
signers so that they can set
global agenda in this field. 

As we Ministry of Economy
carry the concept of design to
the agenda of Turkey with an
organization where every com-
ponent of design like leading
companies in design, designers,
universities, also containing
fashion design will meet in
Turkish Design Week, which we
will organize every year from
now on and did it for the first
time last year. 

Nihat Zeybekçi 
Republic of Turkey Minister of
Economy 

ZEYBEKÇİ, TURKISH MINISTER OF ECONOMY:
“Fashion, brand, design and R&D must
take place in their exportation strategies
and have priority of Turkish companies”
I WOULD LIKE TO CELEBRATE YOUR MAGAZINE, WHICH IS THE OFFICIAL PUBLICATION
OF FASHION AND APPAREL FEDERATION, WHICH IS THE ONLY AND FIRST UMBRELLA
ORGANIZATION OF ITS FIELD AND ESTABLISHED BY THE COOPERATION OF 24 SECTO-
RAL AND REGIONAL ASSOCIATIONS OF TURKEY, DUE TO ITS CONTENTFUL AND SUC-
CESSFUL PUBLISHING ESPECIALLY MOVING THE SECTOR.  
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Collaboration by MHGF and TEMSAD  
Historical step on domestic machine
manufacturing in Turkish textile and
ready-to-wear sectors

Fashion and Apparel Federation (MHGF) and   Textile Ma-
chinery and Accessories Industrialists’ Association (TEM-
SAD) realizes an important collaboration about manufac-

turing of domestic machine and its accessories on a going-forward
basis and increasing productivity within Industry 4.0 transformation
by sharing mutually their sectoral knowledge and experiences by
open innovation. This process, which will seriously contribute to
Turkish economy by reducing foreign dependency, started by the
signatures of Hüseyin Öztürk, President of MHGF, and Adil Nalbant,
President of TEMSAD. 

Seriously Contributes to Turkish Economy
Hüseyin Öztürk, President of MHGF, who stated the 2016 expor-

tation of Turkey is nearly 142 billion dollars, told: “25 billion dollar of
it is textile and ready-to-wear. It is followed by automotive with 23.9
billion dollars and chemical substances with 13.9 billion dollars. As
we a sector trading with its own equity protect our leadership. The
machine importation of this sector, which has an importation in

manufacturing, exportation and employment, was 2.2 billion dol-
lars in 2014 and 1.3 billion dollars in 2015. On one hand we want to
draw attention of ready-to-wear other manufacturing sectors to
satisfy their machinery needs from domestic manufacturers, on the
other hand we want to support domestic machine manufacturing
and remove our importation dependency in this field.”

Öztürk, who told they will position themselves to understand
their needs more clearly and swiftly by meeting two sectors by
open innovation, expressed as: “We aim to start this transformation
process especially to Industry 4.0.”

Sector Satisfies Its Machinery Needs from 
Abroad in 80 percent  

Adil Nalbant, President of TEMSAD, who stated industrial revo-
lution started with textile machines in the world, told as follows:
“First, the steps must be quickly taken to manufacture textile ma-
chines need by Turkish textile industrialists. This kind of collabora-
tions and right planning are very much important in a textile coun-
try where 80 percent of machinery needs are imported. Turkish ma-
chinery manufacturers have the ability and sufficiency to manufac-
ture this machines imported. Besides, there are suspended invest-
ments in textile sector. These will begin to realize and textile will be
the brightest sector of following five years.”

Nalbant, who stated this collaboration will reduce foreign de-
pendency of Turkey in machinery, drew attention that MAKFED
(Turkish Machinery Federation), which TEMSAD was the founder
member, would give place to every idea which it has fought by this
time. 

How will this process work from now on?  
It is projected to reach to target by finding solutions with TEM-

SAD in this direction and collect demands of sectors by organizing
research visits to companies in different branches selected by
MHGF in this process which new collaborations will also be devel-
oped with public institutes and universities.  

A HISTORICAL STEP WAS TAKEN ON DOMESTIC MACHINE AND ITS ACCESSORIES MANU-
FACTURING AND INCREASING PRODUCTIVITY IN TEXTILE AND READY-TO-WEAR, THE LEA-
DING SECTORS IN THE MANUFACTURING AND EXPORTATION OF TURKEY. THE PROCESS,
WHICH WAS STARTED BY TEMSAD AND MHGF, WILL SERIOUSLY CONTRIBUTE TO TURKISH
ECONOMY BY REDUCING FOREIGN DEPENDENCY. 
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MHGF, which is the only um-
brella organization in its field
and representing 25 sectoral

and regional associations throughout
Turkey, started publicity meetings for 23 At-
traction Centre cities in 5 regions deter-
mined by the government. The first meet-
ing will realized under the name “Iğdır In-
vestment Opportunities in Textile-Ready-
to-Wear and Promotion Days”  between the
days 18-21 May 2017 by the contributions
of Governorship of Iğdır, Municipality of
Iğdır, Iğdır Chamber of Trade and Industry
with University of Iğdır and by the collabo-
ration Serhat Development Agency (SERKA)
in the scope of programme aiming to stim-
ulate the ready-to-wear investor to the re-
gion. 

Ready-to-wear is a key sector for
23 attraction centres

Hüseyin Öztürk, President of MHGF,
who said there is no sector providing 1 mil-
lion  employment with a 1-billion dollar in-
vestment, told: “Ready-to-wear is the key
sector for 23 attraction centres declared by
the government. Young labour force in this

region will quickly be employed with the
low investment advantages. As we Federa-
tion try to draw the attention of Turkish
ready-to-wear to these cities with this pro-
gramme we started. Iğdır has an important
advantage in both manufacturing and
trade with its unique geographical advan-
tage having borders to three countries
within its young labour force. In this sense,
we try to draw the investor and public opin-
ion’s attention to Iğdır.”

It is aimed to increase ready-to-
wear investments in the region 

Hüseyin Öztürk, President of MHGF,
who said they aim to increase ready-to-
wear investments and will continue this
meeting series in each of 5 regions de-
clared as attraction centres, told as follows:
“Fist, we must categorize declared cities in
terms of human resources, logistics and in-
frastructure, and explore SWOT analyses.
We must declare these cities as plot area in
certain and standard products in ready-to-
wear according to results obtained. Be-
cause standard product means result-ori-
ented product in one move.” 

The programme, which important sec-
toral businessmen and national press rep-
resentatives as well as Arslan, Turkish Minis-
ter of Transportation, and Rifat Hisarcık-
lıoğlu, President of TOBB will also partici-
pate on the second day, will start with the
meeting on 18th May 2017 on 09:30 at Uni-
versity of Iğdır.  A study and promotion trip
will realize to OIZ and important centres of
the city in the scope of Iğdır Investment
Opportunities in Textile-Ready-to-Wear and
Promotion Days.  Businessmen and journal-
ists will find the opportunity to visit the his-
torical and touristic places of Nakhichevan
in the last day of the programme.  

FASHION AND APPAREL
FEDERATION (MHGF)
STARTED A SERIES OF
PUBLICITY MEETINGS FOR
23 ATTRACTION CENTERS
CITIES DETERMINED IN
EASTERN AND SOUTH-
EASTERN ANATOLIA
REGIONS. 

MHGF STARTS ATTRACTION CENTERS PUBLICITY MEETINGS
Ready-to-wear Investors 
Meets in Iğdır 

Fist, we must categorize declared
cities in terms of human re-
sources, logistics and infrastruc-
ture, and explore SWOT analyses.
We must declare these cities as
plot area in certain and standard
products in ready-to-wear 
according to results obtained”
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The aids of Taiwanese reached to
Syrian Children in Kilis by means of
MHGF’s organization  

MHGF, which also made the
aids of STUF United Fund
and World Taiwanese

Chambers of Commerce reached to Kilis
Öncüpınar Camp within the ones from
collected from its own members last
January, delivered 10 thousand pieces of
coats for Syrian children out of the camp

this year, too. A part of the coats brought
by STUF United Fund and World Taiwanese
Chambers of Commerce from Taiwan were
given to the needies with a ceremony
organized in Kilis.  Yaser Tai-Hsiang Cheng,
Ankara Ambassador of Taiwan, Hasan Kara,
Municipal of Kilis, Jeff Hung-Chih, CEO of
STUF United Fund and World Taiwanese

THE AID OF STUF UNITED FUND AND WORLD TAIWANESE CHAMBERS OF COMMERCE CON-
TAINING 10 THOUSAND PIECES OF WINTER COAT REACHED TO SYRIAN CHILDREN IN KILIS
BY THE COLLABORATION OF FASHION AND APPAREL FEDERATION (MHGF). 
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Chambers of Commerce, Chaolun Aracı,
President of Europe Taiwan Chamber of
Commerce and Members of STUF
participated to the ceremony within
Hüseyin Öztürk, President of MHGF, and its
members. 

Hüseyin Öztürk, President of MHGF,
who made a speech in the ceremony

where coats, boots and winter cloths were
delivered to children and women also
including Syrian refugees, told: “STUF has
also contributed with cloth donation to
the campaign organized by MHGF. We also
organized one more aid program”, by
stating they came to Kilis Öncüpınar Camp
to help Syrian guests with the Embassy of
Taiwan last year. Öztürk, President of
MHGF, continued his speech as follows: 

Öztürk, President of MHGF: 
“I believe this solidarity culture
will end the wars”

“We realized this aid by the support of
STUF and Taiwan Embassy. We are living in
a process when human dignity is hurt and
insulted. The people leave their houses by
immigrating because of the war, families
breaks up and they struggle for their lives.
I wish a world where children sleep and
wake with toys but not bombs, no war
exists and everyone lives in peace. Today,
we a give a social message that we are
against the war with the same heart even
we do not speak the same language,
wherever we are in the world, to both Kilis
people and our Syrian guests for telling
them they are not alone. You are not
alone. We are  not here for help but for
solidarity. I believe this solidarity culture
will end the war by wishing that the
children will be born and live in a more
beautiful world.”

Kaya, Municipal of Kilis: 
“The Aids Arrived on Time”

Hasan Kara, Municipal of Kilis, who
stated Hüseyin Öztürk, President of MHGF,
gave him this good news by calling at the

time when they have said “Our coats just
have finished” in the scope of “A coat, a
boat” campaign as Municipality they have
started, told as follows: “We give our
endless thanks to our MHGF President, the
team of Turkish Red Crescent team, Dear
Ambassador and Taiwanese public
because of their help”, by drawing
attention to Tawian’s support to Syrians
even it is thousands kilometres far away
from Turkey.

Ercan Tan, Vice President of Turkish
Red Crescent, told as follows: “We are 
one of the rare institutions of the world
bringing the aids from Taiwan, 8 thousand
kilometre far from Turkey, and delivering
them to needies. This is our duty and we
are proud of it.”  

“We continue to collaborate
Yaser Tai-Hsiang Cheng, Ankara

Ambassador of Taiwan, told: “Today’s
delivery is small step but it is a good start
for Taiwanese government. We will
continue a good collaboration with you”,
by stating that they want to collaborate
with Turkey in aid activities.  

Jeff Yao, CEO of STUF said their only
aim is to deliver these aids to Syrians. 
Yao, who told he personally wanted to see
the works on Syrians in Kilis, expressed as:
“We appreciate Turkish public for their
help to our Syrians brothers. The aim of
our Kilis visit is personally see the
situation. This time we brought various
kind of cloths. We hope that we want
continue humanitarian aids especially 
like education field.”

A part of aids were delivered to
needies after the speechs.   
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