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Sanayileşmek, 
en büyük ulusal 
davalarımız 
arasında 
yer almaktadır”



“IF Konseyi” ve Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu’nun (MHGF) kuruluşu
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MHGF’nin temelini oluşturan
IF Konseyi, Türk hazır giyim
sektörünün önde gelen sek-

törel sivil toplum kuruluşları tarafından
İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası
Moda Fuarı’nda sektörlerin birlik ve
beraberliğini sağlamak için 1998 yılın-
da dört sektörel derneğin bir araya
gelmesi ile oluşturulmuştu. Dört kuru-
cu dernekle başlayan IF oluşumu, yıllar
boyunca diğer sektörel derneklerin de
katılımlarıyla sektörün en önemli sivil
toplum birliği olarak gelişim gösterdi.
2007 yılında IF Konseyi içinde yer alan
derneklerin sayısı 16’ya ulaştı.

2007 Aralık ayında Türkiye’nin 
ilk “Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu” kuruldu
2007 yılında IF Konseyi içindeki görüş-
meler sonrasında, Türkiye genelinde si-
vil toplum kuruluşlarından oluşan, sek-
törü ulusal ve uluslararası platformlar-
da temsil edebilecek resmi bir üst, çatı
kimlik gereksinimi olduğuna, bu üst
kimleğin de IF Konseyi çatısı altında
gerçekleştirilen projeler bazında gö-
nüllü olarak bir arada bulunan dernek-
lerin katılımlarıyla oluşacak bir Moda

ve Hazır Giyim Federasyonu kurulması-
na karar verildi. Bu doğrultuda tüzük
ve program çalımalarına başlandı. Böy-
lece Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk “Moda
ve Hazır Giyim Federasyonu”, 2007 yılı
Aralık ayında IF Konseyi içinde yer alan
11 kurucu derneğin başvurusu ile ger-
çekleşti ve birleşik bir çatı örgütü ola-
rak sektördeki önemli bir eksikliğini gi-
dermiş oldu. Moda ve Hazır Giyim

Federasyonu (MHGF)
Aralık 2007’de IF Kon-

seyi içinde yer alan
11 sektörel derneğin

başvurusu ile
kurulmuştur. Haziran

2008’de ilk Genel Kuru-
lu’nu yapan MHGF,

2008 yılında iki sektö-
rel derneğin daha

katılımı ile 13 sektörel
ve bölgesel derneği
temsil eden bir çatı

kuruluşu oldu”



MHGF Kurucu Üyeleri 
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Kahraman Öztürk
Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD)

Nedim Örün
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD)

Kenan Koç
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)

Eyüp Güzel
Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD)

Ragıp Aras
Adıyaman Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD)

Canip Karakuş
Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD)

Hasan Ayyıldız
Adana Giyim Markaları Derneği (AGİMAD)

Ercan Tan
Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD)

F. Bahar Doğanalp Görk
Moda Tasarımcıları Derneği (MTD)

Bahri Özdinç
Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD)

Kazım Arslan
Tekstil Aksesuar Sanayi İş Adamları Derneği (TASİAD)
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Misyon...

Vizyon...

Türkiye’nin istihdamında, üreti-
minde ve ihracatında öncü sek-
törleri olan tekstil, hazır giyim,

moda, deri, deri konfeksiyon ve ayak-
kabıda, sektörel ve bölgesel dernekleri
temsil eden ve alanında ülkedeki tek
üst çatı kuruluşu olan Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu’nun (MHGF) misyo-
nu; temsil ettiği sektörel sivil toplum
kuruluşlarının ortak fayda ve temel dü-
şüncelerde biklikteliğini, dayanışma ve
işbirliği içinde ortak çalışma zeminini
sağlayacak bir çatı kuruluşudur.

MHGF, çatısı altındaki sektörlerin özel-
likle Avrupa Birliği kapsamında uluslar-
arası alanda resmi ve özel sektörel ku-
rum ve kuruluşlara karşı temsil görevini
yerine getirmektedir. 

Ulusal platformda da, temsil ettiği
sektörler nezdinde her türlü gereksi-
nimde referans merkezi olarak varlığını
sürdürecektir. Bu süreçte temsil ettiği
sektörleri yöneltme, yönlendirme ve
şekillendirme konularında vizyonel, ya-
ratıcı ve gelişen dünya koşullarına göre
yeniden yapılandırıcı olacak ve sektör-
lerin ulusal ve küresel mevcut durumu-
nun iyileştirilemesini ve gelişimini sağ-
layacaktır.

Oluşturduğu birliktelik ve temsil ettiği
sektörlerin gücü ile ülkenin uluslararası
platformdaki imajının ve ticari güveni-
lirliğinin yükselmesini de sağlayacaktır.

Sektörde sürdürülebilir rekabet şartları-
nın ve gelişen dünya ticaretindeki payı-
nın artırılmasının takipçisi ve yönlendi-
ricisi olacaktır.

Temsil ettiği sektörlerin Avrupa başta olmak üzere dünyanın en önemli te-
darikçisi ve üretim üssü olmasının getirdiği güçle küresel ölçekte Türk fir-
malarının rekabet gücünü artırma, inovatif ve katma değeri yüksek ürün-

lerle markalaşması amacıyla çalışmalar yürütecektir. Bu süreçte sektörün ulusal
ve uluslararası ölçekte çıkarlarını kollayacak ve koruyacaktır.



5

Rakamlarla sektörün gücü

Tekstil, hazır giyim,
konfeksiyon 

yan sanayi, deri, 
deri konfeksiyon ve

ayakkabıda toplamda yaklaşık 

50 milyar Dolar
işlem hacmi

2014
sonu itibariyle 

18.5 milyar
Dolar’lık 

Hazır Giyim
İhracatı

2014 sonu
itibariyle 

8.5  milyar
Dolar’lık 
tekstil ve

hammadde 
İhracatı

2014 sonu
itibariyle 

1.6  milyar
Dolar’lık 

deri ve 
deri ürünleri 

İhracatı

2014 sonu
itibariyle 

800  milyon
Dolar’ın üzerinde 

ayakkabı 
İhracatı

Birçok
branşta üretimde

Çin’in ardından

Dünya
İkinciliği

Sektörde
yaklaşık 

1.5 milyon
istihdam



DENETLEME KURULU 
ASİL ÜYELER

Orhan Altun (LASİAD)

Zafer Özbilge 

Bülent Albayrak (LASİAD)

DENETLEME KURULU 
YEDEK ÜYELER

Şerafettin Öztürk (KYSD)

Mehmet Yıldırım

Abraham Süslü (KYSD)

6

MHGF 
1. Dönem 
Yönetim
Kurulu
2008-2009

Kahraman Öztürk
Kurucu Başkan

ve 
1. Dönem Yönetim

Kurulu Başkanı

Bugüne kadar bu amaç doğrultusunda hizmet eden 1. ve 2. dönem
başkan ve yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen, destek veren, 
katılan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.

YÖNETİM KURULU 
ASİL ÜYELER

Kahraman Öztürk (KYSD) - Başkan

Hasan Ayyıldız (AGİMAD) 

Canip Karakuş (AGSD)

Ragıp Aras (ADGSD)

Kenan Koç (ÇSD)

Nedim Örün (EGSD)

Reşat Gülen (KYSD)

Ercan Tan (MESİAD)

Fatma Bahar Doğanalp Görk (MTD)

Bahri Özdinç (TİGSAD)

Mustafa Balkuv (TRİSAD)

YÖNETİM KURULU 
YEDEK ÜYELER

İlker Bayram (AGİMAD)

Ergin Şentürk (AGSD)

Mehmet Demir (ADGSD)

Ahmet B. Kıymaz (ÇSD)

Ateş Demirkalkan (EGSD)

Yaşar Sertkaya (KYSD)

Murat Siyahi (MESİAD)

Hatice Gökçe (MTD)

Seyit Çatalkaya (TASİAD)

İrfan Özhamaratlı (TİGSAD)

Reha Erekli (TRİSAD)
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MHGF 
2. Dönem 
Yönetim
Kurulu
2009-2012

Nedim Örün
2. Dönem Yönetim

Kurulu Başkanı

DENETLEME KURULU 
ASİL ÜYELER

Zeki Yalazay (MESİAD)

Osman Sait Günteki (KYSD)

Şükrü Eroğlu (EGSD)

DENETLEME KURULU 
YEDEK ÜYELER

Bülent İyikülah (ÇSD)

Nazım Kanpolat (TİGSAD)

Ateş Demirkalkan (EGSD)

YÖNETİM KURULU 
ASİL ÜYELER

Nedim Örün (EGSD - Başkan

Hüseyin Öztürk (ÇSD) Bşk. Yrd.

Reşat Gülen (KYSD) Bşk. Yrd.

Deniz Kaprol (MTD) Bşk. Yrd.

Ercan Tan (MESİAD) Bşk. Yrd.

Erol Dursun (İNSAD) Gnl. Sekreter

Bahri Özdinç (TİGSAD) Sayman

İlker Bayram (AGİMAD)

Canip Karakuş (AGSD)

Ragıp Aras (ADGSD)

İsa Dal (DETGİS)

Seyit Çatalkaya (TASİAD)

Mustafa Balkuv (TRİSAD)

YÖNETİM KURULU 
YEDEK ÜYELER

Seyhan Gök 

Ergin Şentürk (AGSD)

Mehmet Demir (ADGSD)

Ahmet B. Kıymaz (ÇSD)

Turgut Tosunoğlu (DETGİS)

Özcan Torun (EGSD)

Ahmet Oktay (İNSAD)

Osman Ege (KYSD)

İdris Akdoğan (MESİAD)

Nejla Güvenç (MTD)

Yahya Uğur 

İrfan Özhamaratlı (TİGSAD)

Hakan Kambir



8

DENETLEME KURULU 
ASİL ÜYELER

Reşat Gülen (KYSD)

Bülent İyikülah (ÇSD)

İlhan Kuloğlu (EGSD)

DENETLEME KURULU 
YEDEK ÜYELER

Sezai Boyraz (KYSD)

Ali Bozkan (İNSAD)

Kadir Bayat (TRİSAD)

MHGF 
3. Dönem 
Yönetim
Kurulu
2012-2015

Hüseyin Öztürk

3. Dönem 
YönetimKurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU 
ASİL ÜYELER

Hüseyin Öztürk (ÇSD) - Başkan

Özcan Torun (EGSD) - Bşk. Yrd.

Osman Ege (KYSD) - Bşk. Yrd.

İrfan Özhamaratlı (TİGSAD) - Bşk. Yrd.

Rıza Adıgüzel (TRİSAD) - Bşk. Yrd.

İsa Dal (DETGİS) - Bşk. Yrd.

Ahmet B. Kıymaz (ÇSD) - Gnl. Sekreter

Bahri Özdinç (TİGSAD) - Sayman 

Ahmet Oktay (İNSAD)

Esin Arıcan (GESİD)

Ragıp Aras (ADGSD)

Osman Sait Günteki (KYSD)

Mukaddes Başkaya (DETGİS)

YÖNETİM KURULU 
YEDEK ÜYELER

Simay Bülbül (MTD)

Nazım Kanpolat (TİGSAD)

Onur Işık (EGSD)

Mustafa Balkuv (TRİSAD)

Osman Alyüz (TİGSAD)

Şaban Öngören (EGSD)

Hasan Karavuş (TRİSAD)

Metin Çetinkaya (İNSAD)

Ersin Canik (GESİD)

Mustafa Koltuksuz (DETGİS)

Metin Akyüz (TRİSAD)

Mehmet Demir (ADGSD)

Emine İşman (ÇSD)
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3. DönemYönetim Kurulu 
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MHGF Üyesi Dernekler ve Başkanları

ŞEVKET CİHAN
Ege Ayakkabı 

Sanayicileri Derneği
Başkanı

EYÜP SEVİMLİ
Ege Deri 

Sanayicileri Derneği 
Başkanı

RAGIP ARAS
Adıyaman Giyim 

Sanayicileri Derneği 
Başkanı

HASAN AYYILDIZ
Adana Giyim 

Markaları Derneği
Başkanı

MUKADDER ÖZDEN
Ege Giyim 

Sanayicileri Derneği 
Başkanı

CANİP KARAKUŞ
Ankara Giyim 

Sanayicileri Derneği
Başkanı

AGİMAD

ADIYAMAN GİYİM 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AGİMADAGİMAD
ADANA GİYİM 
MARKALARI DERNEĞİ

AGİMAD

AGİMAD

AGİMAD

AGİMAD

EGE GİYİM 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
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MHGF Üyesi Dernekler ve Başkanları

M. SAİT TÜRKÖZDEN
Gaziantep Nakış 

Sanayicileri Derneği 
Başkanı

BÜLENT İYİKÜLAH
Çorap Sanayicileri 

Derneği 
Başkanı

İSA DAL
Denizli Tekstil ve Giyim

Sanayicileri Derneği
Başkanı

MEHMET KARAKAŞ
Gaziantep Fason Terziler

Dayanışma ve Yard. 
Derneği Başkanı

İ. ÖZCAN ACAR
Denizli Nakış 

Sanayicileri Derneği 
Başkanı

AGİMAD AGİMAD DENSAD
DENİZLİ NAKIŞ 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AGİMAD

AGİMAD

AYLA ERDİM
Fatih Girişimci 

İşadamları Derneği 
Başkanı

AGİMAD

AGİMAD
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MUİN ALTIN
İzmir Nakış 

Sanayicileri Derneği 
Başkanı

METİN ÇETİNKAYA
İstanbul Nakış 

Sanayicileri Derneği 
Başkanı

MHGF Üyesi Dernekler ve Başkanları

MEHMET HASKAYA
Penye Konfeksiyon ve

İmalat Hazır Giyim 
Derneği Başkanı

PROF. ESİN SARIOĞLU
Tekstil Kostüm ve 

Moda Araştırmaları 
Derneği Başkanı

İSMAİL SADİ DOĞAN
MTK Sitesi Sanayici 

ve İşadamları Derneği
Başkanı

SELVİ BORİHAN
Gelinlik Sanayicileri ve

İhracatçıları Derneği
Başkanı

AGİMAD AGİMAD
AGİMAD

İSTANBUL NAKIȘ 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AGİMAD
AGİMAD
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OSMAN EGE
Konfeksiyon Yan 

Sanayicileri Derneği 
Başkanı

MHGF Üyesi Dernekler ve Başkanları

İRFAN ÖZHAMARATLI
Tüm İç Giyim 

Sanayicileri Derneği 
Başkanı

İZZET AVCI
Mimar Kemalettin 

Moda Merkezi Derneği 
Başkanı

MUSTAFA BALKUV
Türkiye Triko 
Sanayicileri 

Derneği Başkanı

MEHTAP ELAİDİ
Moda Tasarımcıları 

Derneği
Başkanı

AGİMAD

AGİMAD

AGİMAD

TÜM İÇ GİYİM 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AGİMAD

AGİMAD
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Başkandan

Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu (MHGF) 2007
yılında 11 sektörel ve bölge-

sel derneğinin bir araya gelmesiyle,
ülkemizde alanında ilk ve tek çatı
örgütü olarak kuruldu. MHGF, birlikte-

liğin getirdiği güçle, ulusal ve uluslar-
arası her platformda ve her düzeyde
sektörün çıkarlarını koruma,
gelişimine katkı sağlama, rehberlik
yapma ve gelecek vizyonunu oluştur-
mayı kendisine misyon edindi. Kısa

MHGF YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK:

“Bizden öncekilerin 
ördüğü duvara birlikte
tuğlalar koyduk”  



15

bir zaman içinde de bu misyon doğ-
rultusunda önemli çalışmalara imza
attı. 

Bu vesileyle ilk ve kurucu Başkanımız
Kahraman Öztürk ile ikinci dönem
Başkanımız Nedim Örün’e, İF Konseyi
döneminden ve Federasyonun kurulu-
şundan günümüze kadar görev alan
yönetim kurulu üyelerine, katılan,
katkı sağlayan herkese yürekten teşek-
kür ediyorum. İyi ki; böyle bir duvar
ördüler ve bize de üzerine tuğlalar
koyma fırsatı verdiler. 

Sevgili dostlarım,

Öyle keyifli, öyle dolu dolu bir üç yılı
geride bıraktık ki, nasıl geçtiğini anla-
madık. Çünkü tat aldık, keyif aldık,
huzur verdik, huzurlu olduk. Çok şey
yaptık ama birlikte yaptık. Türkiye’mi-
zin farklı bölgeleri olarak, sivil toplum
örgütleri, dernekler olarak gün geldi
halay çektik, gün geldi aramızdan ayrı-
lanlara hüzünle veda ettik. Bir araya
geleceğimiz günleri heyecanla bekle-
diğimiz günler oldu. 

Federasyonumuzun 3. Dönem
Yönetim Kurulu olarak bize güven
duyup yüreklendirenlere, farklı bölge-
lerimizden aramıza yeni katılan
derneklerimize, yeni çözüm ortakları-
mıza, yönetim kurulumuzun üyesi

olmasa da toplantılara katılıp katkı
sağlayan üye derneklerimizin üyele-
rine, çalışmalarımıa katkı sağlayan
yerel yönetimlere, başkanlara, birlik ve
oda başkanlarına, bakanlıklarımıza,
müsteşarlıklara ve genel müdürlük-
lere, sivil toplum kuruluşlarına
yürekten teşekkür ediyorum.

Samimi ve keyifli bir süreçti. Geri
dönüp baktığımızda katkı sağladığı-
mızı, etik olmayan, planlı ve kötü
niyetle, kasten bir şey yapmadığımızı
düşünüyorum. Umarım bu duvar gele-
cekte de yapılan katkılarla, konulan
tuğlalarla daha da yükselir.  Sonrasında
bakan herkes keyif alır, onur duyar.
İnsan; yaşadığının toplamıdır. Kim
hangi durumda, hangi ekonomik sta-
tüde,  sosyal sınıfta olursa olsun birgün
kalan şey kendisi ve yaptığı şeyler ola-
cak, bunlarla anılacaktır. 

Bu dönem sevinçlerimiz olduğu gibi
kayıplarımız oldu. Federasyonumuzun
Başkan yardımcılarından, EGSD Baş-
kanı Sayın Özcan Torun ve bir diğer
başkan yardımcımız TRİSAD Başkanı
Sayın Rıza Adıgüzel’in genç yaşta ara-
mızdan ayrılması bizi derinden üzdü.
Her ikisini de bir kez daha sevgi, saygı
ve rahmetle anıyorum. 

Bundan sonraki Federasyon sürecinde,
yeni dönemde, yeni ufuklar açacak

olan arkadaşlarımıza sevgi ve saygıyla
başarılar diliyor 4. Olağan Genel Kuru-
lu’muzun Federasyonumuza ve
sektörümüze hayırlı, uğurlu olmasını
diliyorum.

Hüseyin Öztürk
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu 
3. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı

İF Konseyi 
döneminden ve
Federasyonumuzun
kuruluşundan
günümüze kadar görev
alan başkan ve yöne-
tim kurulu üyelerine,
katılan, katkı sağlayan
herkese yürekten
teşekkür ediyorum. 
İyi ki; böyle bir duvar
ördüler ve bize de
üzerine tuğlalar koyma
fırsatı verdiler” 
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İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN: 

“Tekstil ve hazır giyim 
katılımcılıkta Türkiye’ye
örnek oluyor”

Günümüzde artık temsili de-
mokrasi, katılımcılığın yüksek
seviyelerde olduğu ülkelerde

daha işlevsel ve toplumun her katma-
nına nüfuz edebiliyor. Çünkü artık 
demokrasinin gereği seçimlerle 4-5
yıllık süreler için iktidara gelen yü-

rütme organlarının, dünyadaki baş
döndürücü gelişmelere ayak uydur-
maları çok zor. Bunun için sivil toplum-
dan gelen katılımcı ve paylaşımcı yak-
laşımlar, modern toplamların en
vazgeçilmez dokusu haline gelmiş bu-
lunuyor…



Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işte tam
da bu bağlamda çok önemli bir görevi
yerine getirmektedir. Yani katılımcılık
olgusunun geliştirilmesinde,  ülke kay-
naklarının etkin, verimli ve katma de-
ğer yaratan biçimde kullanılmasını
sağlamak noktasında, sorumluluk, ar-
tık sadece yürütme organlarına bıra-
kılmayacak kadar önemlidir.

Bu nedenle tüm kurum ve kurumları-
mızla hızlı ve sürekli gelişebilmemizin,
bu kurumlarımızın şeffaf ve toplumun
denetimine açık olmasının önemini id-
rak etmeliyiz. Bu farkındalık da ancak
etkin STK’lar yaratmakla mümkün.

Tekstil ve hazır giyim sektörümüz,
temsilcilerinin kurdukları dernek, birlik
ve federasyonlarla, katılımcılık nokta-
sında Türkiye’ye örnek teşkil edebile-
cek güzide sektörlerimiz arasında yer
alıyor..

Bugün tekstil, hazır giyim, moda, deri,
deri konfeksiyon ve ayakkabıda, sektö-
rel ve bölgesel birçok dernek ile gerek
sektörlerine ve gerekse ülke ekonomi-
sine katkı sunan tekstil ve hazır giyim-
ciler, bütün bu dernekleri bir üst ve
alanında ülkedeki tek üst çatı kuruluşu
olan Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu (MHGF) altında birleştirmeyi ba-
şarmıştır. Bu da sözünü ettiğimiz katı-
lımcılık noktasında ne kadar hassas ve

farkındalığı yüksek bir sektör oldukla-
rını göstermektedir.

MHGF, Adıyaman’dan İstanbul’a, satısı
altında topladığı 23 dernek ile sektöre
bir gelecek vizyonu çizerken, aynı za-
manda üyelerine yönelik fuarlardan
teşviklere birçok mekanizma ile de
hizmet etmektedir…

Türkiye’de bu tür STK’ların artması,
demokrasilerdin en vazgeçilmez fak-
törlerinden biri olan katılımcılığın top-
lumda yaygınlaşması açısından önem-
lidir. Federasyonun önümüzdeki
dönem çalışmalarında başarılarının ve
hizmetlerinin devam etmesini diliyo-
rum.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Yönetim Kurulu Başkanı

17

Tekstil, hazır giyim, moda, deri, deri konfeksiyon ve
ayakkabıda, sektörel ve bölgesel birçok dernek ile
gerek sektörlerine ve gerekse ülke ekonomisine katkı
sunan tekstil ve hazır giyimciler, bütün bu dernekleri
bir üst ve alanında ülkedeki tek üst çatı kuruluşu olan
MHGF altında birleştirmeyi başarmıştır
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GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) BAŞKANI ADİL KONUKOĞLU:

“STK’lar, toplumsal gelişimin,
demokratikleşmenin 
ve ekonomik kalkınmanın
önemli birer aktörleridir”

Emek yoğun sektörlerin başında
gelen tekstil sektörü, ülkemiz
ekonomisinin en önemli loko-

motif sektörüdür. Hazır giyim, konfek-
siyon gibi alt sektörlerle birlikte genel
olarak ele alındığında ise Türkiye eko-

nomisinin en büyük net döviz girdisi-
ni, en fazla istihdamı en yüksek üretim
gücünü sağlamaktadır. 

2014 yılında yapılan toplam 157,6 mil-
yar dolarlık ihracatın 8 milyar 887 mil-
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yon dolarlık kısmını tekstil ve 18 milyar
743 milyon dolarlık kısmını hazır giyim
yapmıştır. Ulaşılan bu rakamlarla bir-
likte Türkiye, tekstil ve hazır giyimde
Avrupa ve dünyanın en büyük tedarik-
çilerinden birisi konumunda bulunu-
yor. 

Bu arada, tarih boyunca birçok mede-
niyete beşiklik eden ve tarihi İpek Yolu
üzerinde yer alan Gaziantep, geçmişte
olduğu gibi bugün de tekstil sektörü-
nün yoğunlaştığı önemli bir merkez
konumundadır. Şehrimizde gerçekleş-
tirilen yatırımlarda, üretimde, istih-
damda ve ihracatta önemli bir yere sa-
hiptir. 

Gaziantep’te üretilen ürünler iplik,
ham kumaş gibi genellikle yarı mamul
şeklindedir. İlimizde üretilen yarı ma-
mulleri kullanarak nihai ürün şekline
dönüştürecek giyim ve konfeksiyon
sektörünün gelişmesi için bu alanlara
yatırım yapılması gerekmektedir. 

Geçen yıl Türkiye’den yapılan tekstil ve
hazır giyim ihracatının yüzde 5,5’i Ga-
ziantep tarafından gerçekleştirildi.  
Gaziantep’ten 2014 yılında toplam 1
milyar 517 milyon 652 bin dolar değe-
rinde sektörel ihracat yapılmıştı.  2015
yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle 478
milyon 234 bin dolarlık tekstil ve hazır
giyim ihracatına imza atarak, ülkemiz-

de yapılan tekstil ve hazır giyim ihra-
catındaki payımızı yüzde 6’ya çıkardık. 

Dünyada sanayileşme eğiliminin en
çok etkisi altında olan tekstil ve hazır
giyim sektörü, başlangıçta hammadde
ve emek yoğun üretime dayalı iken
günümüzde giderek teknoloji ve ser-
maye yoğun hale gelmeye başlamıştır.
Küreselleşme sürecinin de etkisiyle
son yıllarda önemli değişimlerin ya-
şandığı bu sektörde rekabetin belirle-
yicisi teknoloji, marka ve tasarım üs-
tünlüğü olmuştur. Bu alanlarda yapısal
dönüşümü gerçekleştirdiğinde Türk
tekstil ve hazır giyim sektörünün, Tür-
kiye’yi 100. yıl hedeflerine taşıyacak
sektörler arasında başı çekeceğine ina-
nıyoruz.

Sivil toplum kuruluşları, toplumsal ge-
lişimin, demokratikleşmenin ve eko-
nomik kalkınmanın önemli birer aktör-
leridir. Tekstil, hazır giyim ve alt sektör-
lerinde bugün sivil toplum kuruluşları-
nın farklı yapılanmalar içerisinde yay-
gınlaştığını ve sayılarının giderek arttı-
ğını görüyoruz. 

Sektörel ve bölgesel derneklerin tek
bir çatı altında bir araya gelmesiyle ku-
rulan Moda ve Hazır Giyim Federasyo-
nu, her platformda sektörün çıkarlarını
korumak, gelişimine katkıda bulun-
mak ve vizyonunu oluşturmak adına

önemli faaliyetler ve projeler gerçek-
leştiriyor. 

Gaziantep’te birlik beraberlik içinde
hareket eden sektördeki sivil toplum
kuruluşları da bir yandan mesleki ve
teknik gelişmeleri organize ederek
üyelerinin gelişimini sağlamaya diğer
yandan sektörün üretim, istihdam ve
ihracat potansiyelini artırmaya yönelik
önemli çalışmalar yapmaya devam
ediyorlar. 

Adil Konukoğlu
Gaziantep Sanayi Odası (GSO)
Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörel ve bölgesel
derneklerin tek bir çatı
altında bir araya gelme-
siyle kurulan MHGF, her
platformda sektörün
çıkarlarını korumak,
gelişimine katkıda
bulunmak ve vizyonunu
oluşturmak adına önemli
faaliyetler ve projeler
gerçekleştiriyor”
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EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI (EBSO) BAŞKANI 
ENDER YORGANCILAR: 

“MHGF ve üye dernekleri
sektörü destekleyici ve 
çeşitli platformlara taşımada
kaldıraç görevi görmektedir”

Sanayileşmenin önemli bir itici
gücü olan tekstil ve hazır giyim
sektörü gelişmekte olan ülkele-

rin kalkınmalarında etkin bir rol oyna-
maktadır. 

Ülkemizde sektör deri ürünleri ile bir-
likte, yaklaşık 70 milyon dolar cirosu ve
31 milyar dolar ihracatı ile 1 milyon ki-
şiye istihdam sağlamaktadır. Dünya sek-
tör ihracatında yaklaşık %3,6 paya sahip
olan Türk tekstil ve hazır giyim sektörü
işgücü, hammadde ve pazarlama avan-
tajıyla Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi
sektörde öne çıkan ülkelerle rekabet
edebilecek konumdadır. Bu bağlamda,
dokuma halıda ilk sırada yer almakta ve
havlu ve çorap tedarikçilerinde başı çek-
mekte olup, Avrupa’nın en büyük üre-
tim kapasitelerine sahip durumdayız.

Ülkemizde sektör gelişen global reka-
bet şartlarını da göz önünde bulundu-

rarak katma değeri yüksek, kalite,
moda ve trend tasarımlarla yüksek tek-
nolojinin kullanıldığı ürünlere yönele-
rek rekabet gücünü yükseltmiştir.

Net ihracatçı olan tekstil, hazır giyim
ve deri ürünleri sektörünün 2014 yılı
ihracatı 30,7 milyar dolar, ithalatı 14,4
milyar dolar, 2015 yılı Ocak-Mart dö-
neminde ihracatı 6,5 milyar dolar, itha-
latı 2,3 milyar olarak geçekleşmiştir.
Aynı dönemde İzmir’in sektör ihracatı
359 milyon dolar, ithalatı 81 milyon
dolardır.

İzmir bölgesinin geniş ve verimli tarım
alanları, liman şehri olması ile uluslar-
arası ticaret yolları üzerindeki konumu
Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektö-
ründe önemli bir yere sahip olmasına
neden olmuştur. Ayrıca IF Wedding gibi
uluslararası fuarların da Ege’nin incisi
İzmir’in sektörde parlamasına, gerek
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yurtiçinde gerek yurtdışında dikkat
çekmesine sebep olmaktadır. Kapasite
kullanım oranı 2014 yılı tekstil ürünleri
imalatında toplam sanayi imalatının da
üstünde %80 olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılı Ocak-Nisan döneminde de
aynı şekilde tekstil ürünleri imalatı top-
lam sanayi imalatının da üstünde
%75,8 seviyesindedir. Odamız tarafın-
dan yapılan bölge kapasite kullanım
oranları çalışmasında, 2014 yılı tekstil
ürünleri kapasite kullanım oranı genel
kapasite kullanım oranın da üstünde
%66 olarak belirlenmiştir.

İzmir’de bulunan sektördeki 6 dernek
ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
sektörü destekleyici ve çeşitli platform-
lara taşımada kaldıraç görevi görmek-
tedir. Bunun yanı sıra, tüm sektörlerde
olduğu gibi maliyet giderlerinin azaltıl-
ması ve yurtdışı pazarlarında rekabet
ortamlarında güçlü yer almak için kü-
melenmenin şart olduğu kaçınılmazdır.
Özellikle organize sanayi bölgeleri-
mizde sektörün kümelenmesi konu-
sunda büyük rol derneklerimize düş-
mektedir. Odamız 4.500 civarında
üyeye sahip olmakla birlikte yaklaşık
%14’ü tekstil sektöründe faaliyet gös-
termektedir.

Sanayi Üretim Endeksi tekstil ürünleri
imalatında 2014 yılında 111,4, 2015 yılı
Ocak-Mart döneminde 101,4, giyim eş-

yaları imalatında 2014 yılında 106,8,
2015 yılı Ocak-Mart döneminde 104,8
olarak gerçekleşmiştir. 

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü başta
fason üretim ile pazarda yer almaya ça-
lışmış, son yıllarda ise, katma değeri
yüksek, marka değeri olan, yenilikçi ve
ileri teknolojili ürün ve hizmet anlayı-
şıyla kapasitesini ve ihracatını arttırma
hedefi içine girmiştir. Bu nedenle, son
yıllarda ön plana çıkan teknik tekstil
alanına ilgi artmaktadır. İzmir’de de Ege
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği, İzmir Kalkınma Ajansı ve Dokuz
Eylül Üniversitesi işbirliği çerçevesinde
Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi kurma çabası içinde ol-
ması şehrimiz ve bölgemiz açısından
önemli bir adımdır.

Türkiye’de 165 ar-ge merkezinin 7’si
tekstil ve 1’i deri ürünleri sektöründe
faaliyet göstermektedir. Temennimiz
hızla bu sayının artması, emek yoğun-
dan ileri teknoloji üretimine geçme-
mizdir.

Türk tekstil sektörü sağladığı istihdam
ve yüksek ihracat potansiyeli ile dış ti-
caret fazlası vererek ekonomiye güç
sağlayan lokomotif sektörlerdendir. İh-
racatta önemli bir yere sahip olan sek-
tör cari açık probleminin yerli üretime
dayalı ihracatla çözümü konusunda, sa-

hip olduğu entegre üretim sistemi, yerli
iş gücü ve hammadde gibi avantajla-
rıyla ön plana çıkmaktadır.

Sektör; yenilikçi, tasarım odaklı, marka
değeri olan ürünler ile yüksek teknolo-
jinin kullanılmasıyla katma değeri
yüksek ürünler üreterek ve aynı
zamanda kamu-özel sektörün işbirliği
içinde olmasıyla 2023 hedeflerine ula-
şabilecektir.

Türk tekstil sektöründe 2015 yılında
yaklaşık 20 milyon dolar ihracat hedef-
lenmektedir. Türkiye’nin ihracatının
%50’ye yakını Avrupa’ya yapılmakta
olup, Euro da düşüş yaşanması ve Rus-
ya’da yaşanan krizin etkisiyle ihracatta
bir miktar azalma beklense de,  köklü
bir geçmişe dayanan tecrübesi ve bilgi
birikimi ile Türk tekstil sektörü 2015 yı-
lında da ihracattaki önemli yerini koru-
yacaktır.

Ender Yorgancılar
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Yönetim Kurulu Başkanı
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DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) BAŞKANI MÜJDAT KEÇECİ:

“MHGF ve ilimizdeki 
üye derneklerinin katkıları
yadsınamaz”

Türkiye yeni ihracat stratejisini
yüksek teknolojili ürünlere yön-
lendirmiş bulunmaktadır. Bu

kapsamda ihracatçı üreticilerimiz 2023
hedeflerinin yakalanabilmesi için ihraç
ettiğimiz ürünlerin değerlerini artır-
maya yönelik stratejilere
yönlendirilmektedir. Artık inovasyon,
Ar-Ge, moda ve marka konuşulmaya
başlandı. Tüm bunlar olumlu karşıladı-
ğımız gelişmeler olsa da, tekstil
ürünleri düşük teknolojili ürünler ola-
rak bu süreçte biraz geri plana atılmış
gibi görünüyor. Ancak Türkiye’yi bu
günlere getiren lokomotif sektörleri-
mizden tekstil sektörünün, ülkemiz
tarafından yapılan toplam ihracatın %
20’sini oluşturduğu ve ileri teknoloji
ürünü jetlerin çoğunluğunu oluşturan
karbon elyafın tekstil ürünü olduğu
gerçeği göz ardı ediliyor. 

Tekstil ve konfeksiyon, Türkiye ekono-
misinin olduğu kadar Denizli ekonomi-
sinin de itici gücüdür. Doğal bir tekstil

ve konfeksiyon kümesi olan Denizli’de
dokumacılığın geçmişi, aslında çok es-
kilere uzanıyor.  Denizlili girişimciler
tekstildeki bu benzersiz deneyim ve
uzmanlıklarını, sanayileşme hamleleri-
nin tam odağına oturtarak Denizli’nin
bir sanayi kenti olmasında ve bugün
Türkiye’nin 8. ihracatçı kenti olmasında
büyük rol oynadılar. Türkiye’de yaklaşık
3.000 ev tekstili üreticisi bulunuyor ve
bunların 750’si orta ve büyük ölçekli
ihracat yapabilen tesislere sahip. Bu fir-
maların ise yarısından fazlası Denizli’de
üretim yapıp, ürettiklerini Denizli’den
ihraç ediyor. 

Türkiye’de Ev Tekstili sektöründe yıllık
üretim değeri 12-13 milyar dolar; ihra-
cat ise 3,5 milyar dolar dolayındadır ve
her geçen sene artmaktadır.
Dünya’nın en büyük tekstil ihracatçısı
Çin, dünya ihracatının neredeyse yarı-
sını gerçekleştiriyor. Düne kadar
imalatçıların korkulu rüyası olan Çin,
ev tekstili anlamında iyi bir ihracat
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pazarına dönüşmeye başladı. Çin’de
alım düzeyi gittikçe yükselen orta sınıf,
artık ev tekstilinde daha kaliteli ürün-
lere yönelmeye başladı. Dünyadaki en
büyük tekstil ithalatçısı olan ABD’de,
“Made in Denizli” havlu, bornoz ve çar-
şafların tercih sebebi olması gibi; bir
süre sonra Çin’de de Türk tekstil ürün-
lerinin ve hatta Denizli havlusunun
tercih sebebi olacağını bugünden
öngörmek o kadar da zor değil. Çünkü
Denizli, artık kendisini bu sektörde
kanıtlamış bir il olarak, tasarıma ve
markalaşmaya yönelmeye başladı.
Desteklerden faydalanarak
yurtdışında kendi mağazasını veya
satış noktasını açan tekstilcilerimizin
sayısı her geçen gün artıyor ve bu bizi
inanılmaz gururlandırıyor. 

Biz kendi kalitemizi biliyoruz ve 
çıtamızı her geçen gün daha da 
yükseltiyoruz. Bu özgüvenin sağlan-
masında Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu ve onun çatısı altında
ilimizde örgütlenmiş olan dernekleri-
miz Denizli Tekstil ve Giyim
Sanayicileri Derneği (DETGİS) ile
Denizli Nakış Sanayicileri Derneği'nin
(DENSAD) sektöre olan katkıları yadsı-
namayacak kadar çoktur. Bu
kurumlarımızın birlikte çalışması ve
Denizli’de Denizli Sanayi Odası başta
olmak üzere diğer kuruluşların da ver-
miş olduğu katkılarla her yıl

düzenlemekte olduğumuz 6 Mart
Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü, bu
birlikteliğin ve desteğin en somut
örneği olarak her sene bizim bu
gururu tekrar yaşamamıza vesile
olmaktadır. 

Müjdat Keçeci
Denizli Sanayi Odası (DSO)
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu özgüvenin
sağlanmasında MHGF 
ve onun çatısı altında
ilimizde örgütlenmiş
olan derneklerimiz
Denizli Tekstil ve Giyim
Sanayicileri Derneği
(DETGİS) ile Denizli 
Nakış Sanayicileri
Derneği'nin (DENSAD)
sektöre olan katkıları
yadsınamayacak 
kadar çoktur” 
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GSMH’nin yüzde 10’unu 
oluşturması, 30 milyar dolarla
toplam ihracatın yüzde 

20’sini gerçekleştirmesi, yıllık 16,5 
Milyar ABD doları dış ticaret fazlası

vermesi ve 1 milyona yaklaşan kayıtlı
istihdam yaratması nedeniyle ülke
ekonomisi açısından büyük önem 
taşıyan Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü,
küresel pazarda söz sahibi olduğumuz

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) BAŞKANI ZEKİ KIVANÇ:

“Sektörel oluşumlar 
sorunlara etkin ve etkili 
çözümde önemli rol oynuyor”
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önemli endüstriler arasında yer almak-
tadır.

Türk ekonomisi için vazgeçilmez
konumda bulunan sektör, entegre
üretim kapasitesinin sağladığı hızlı ve
esnek üretim modeli, ürün kalitesi,
moda ve trendleri belirleme gücüne
sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi
itibarıyla gelecekte de global ticarette
adından daha fazla söz ettirecek
potansiyele sahiptir. Ürün, işgücü kali-
tesi, verimlilik, hammadde, pazarlama
ve dağıtım unsurları bakımından dün-
yanın en rekabetçi ülkeleri arasında
bulunan ve Dünya ihracatı içinde orta-
lama yüzde 4’lük paya sahip tekstil ve
konfeksiyon sektörü, 2009 küresel kri-
zinden tüm sektörler gibi olumsuz
etkilense de, stoksuz ve düşük mik-
tarda alım stratejisi, kaliteli ürünü hızlı
servis edebilme becerisiyle Dünya’nın
her kıtasından birçok büyük alım 
grubunun en önemli tedarik merkez-
lerinden biri olma başarısı
göstermiştir. 

2005 yılı sonrası yaşanan süreçte
önemli değişim ve gelişim gösteren
sektör, klasik üretim anlayışını terk
ederek daha nitelikli ve kaliteli ürün-
leri daha hızlı ve esnek şekilde servis
edebilecek bir yapıya bürünerek
önemli bir rekabet avantajı elde 
etmiştir.

Bugün gelinen noktada ar-ge ve mar-
kalaşma anlamında önemli yatırımlar
yapan sektör, her kademede yenilikçi
yaklaşımlar geliştirmeye yönelik çalış-
malar yapmaktadır. Türk Tekstil ve
Konfeksiyon sektörü, AB’ye fason üre-
tim yaparak başladığı küresel
rekabette, katma değeri yüksek, yeni-
likçi, bilgi ve ileri teknoloji ürün ve
hizmet sunumları, organizasyon ve
ihracat kapasitesiyle kendi Dünya mar-
kalarını yaratmayı hedeflemektedir.

Kamu ve özel sektörün ardından 3.
önemli güç olarak kabul edilen sivil
toplum örgütlerinin çoğalması günü-
müzde büyük önem kazanmaktadır.
Özellikle sektörel oluşumlar, sorunlara
etkin ve etkili çözümler getirilmesi
amacıyla ortak bilinç içinde hareket
edilerek dayanışma sağlanmasına
ortam hazırlamakta, sektörün
kalkınma stratejisinin belirlenmesinde
etkin rol oynamaktadır. Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu, 8 yıllık geçmişine
karşın üye dernek sayısını 12’den 23’e,
bağlı firma sayısını da bin 500’den 7
binin üzerine yükseltmesi önemli bir
başarıdır. Sınırlı doğal kaynaklara
sahip olan ülkemizin gelişimi ancak
daha fazla üreterek ve daha fazla ihra-
cat yaparak mümkün olacaktır.
İhracatımız içindeki yerli girdi oranını
artırabildiğimiz ölçüde ülkemiz kalkı-
nıp gelişecektir. Bu anlamda üreticine,

üretimine, yatırımlarına, işçisine sahip
çıkan sivil toplum örgütlerinin birlik
içinde hareket edebilmesini sevindirici
ve umut verici olarak görüyorum. 

Zeki Kıvanç
Adana Sanayi Odası (ADASO)
Yönetim Kurulu Başkanı



Tüm Odalarda olduğu gibi Adıya-
man Ticaret ve Sanayi Odası
olarak da gücümüzü üyelerimiz-

den alıyoruz. Odamız bünyesinde
birçok farklı branştan ticaret yapan ya

da sanayici olup üretim yapan üyeleri-
miz var. Oda olarak üyelerimizin
sorunlarını bilmek, çözüm üretmek ve
bizi aşan boyutlarda da Ankara’da
hükümet nezdinde ya da bağlı bulun-
duğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne (TOBB) çatısında çalışmalar
yürütmek temel görevlerimiz arasında
yer alıyor. 

Bütün bu çalışmalarımızı yürütürken
üyelerimize ulaşma noktasında sektö-
rel sivil toplum kuruluşları önemli
görev üstleniyorlar. Gerek çalışmaları-
mızın sektör üyelerine duyurulması ve
tabana yayılması, gerekse sorunların
bize ulaşması, sektörün nabzının tutul-
ması noktasında dernekler ve onların
bağlı bulunduğu Federasyonlar büyük
önem taşıyor.  

Bu çerçevede Moda ve Hazır Giyim
Federesyonu (MHGF) ve
Adıyaman’daki üye derneği Adıyaman
Giyim Sanayicileri Derneği’nin (AGSD)
çalışmaları büyük anlam ifade ediyor.

Bu yılın başında MHGF ve AGSD’nin
Adıyaman Üniversitesi işbirliğiyle ilki
düzenlenen Adıyaman Tekstil ve Kon-
feksiyon Çalıştayı bu başarılı
çalışmaların, işbirliğinin somut bir
örneği oldu. 

İşbirliğimizin gelecekte daha da arta-
cağını ümit ediyor, Türkiye genelinde
23 sektörel ve bölgesel derneği temsil
eden MHGF’ye ve özellikle
Adıyaman’daki üye derneği AGSD’ye
bundan sonraki çalışmalarında başarı-
lar diliyorum. 

Mustafa Uslu
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI  BAŞKANI MUSTAFA USLU:

“Sektörel sivil toplum 
örgütleri önemli bir görev
üstleniyor”
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Ticaretin ve insanlararası ilişkilerin
globalleştiği dünyamızda, hukuk
bürolarının da buna ayak uydur-

ması gerekmektedir. Bu ise, hukuk bü-
rolarının hem dünyadaki hukuki geliş-
melere hem de yabancı dil bilgisine
önem vermesi anlamına gelmektedir.
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ile
büromuz arasında global danışmanlık
sözleşmesi bir yıldır yürürlüktedir. 

Büromuz, başından beri uluslararası ka-
lite standartlarına uymak konusunda
zaten önemli adımlar atmış bulunmak-
ta idi. Fakat Moda ve Hazır Giyim Fede-
rasyonu ile olan bu global danışmanlık
süreci, uluslararası hukuk bürolarıyla
olan ilişkilerimizin ve danışmanlık ko-
nusundaki standartlarımızın gelişmesi-
ne yardımcı olmuştur. Gelebilecek so-
rulara ve Federasyonun üyelerinin ihti-
yaçlarına cevap verebilmek adına, ya-
bancı dil bilmeyen avukat kalmamıştır.
Avukat arkadaşlarımızı alanlarıyla ilgili
olarak sürekli yurt dışına seminerlere

göndermekte ve mümkün olabilecek
hemen her ülkede bir partner büro
edinmekteyiz. 

Bu tür anlaşmaların ve hizmetlerin hu-
kuk bürolarını geliştireceği ve hizmet
kalitesinin artması ve uluslararası stan-
dartlara ulaşması ile birlikte, Türk Hu-
kuk bürolarının, hukuk hizmetleri ala-

nındaki yerini de üst sıralara çıkartacağı
açıktır. Bizim de yerimiz ve kalitemizin
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu glo-
bal danışmanlığı ile bir üst seviyeye çık-
tığını kolayca söyleyebiliriz.   

Doç. Dr. Mehmet Köksal
Köksal Avukatlık Ortaklığı 
Kurucu Ortağı

KÖKSAL AVUKATLIK ORTAKLIĞI KURUCU ORTAĞI DOÇ. DR. MEHMET KÖKSAL:

“Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
ile büromuz arasında global 
danışmanlık üzerine işbirliği”
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Tekstil; liften  başlayarak iplik, do-
kuma, örme, boya ve baskı gibi
süreçleri, konfeksiyonun ise bu

süreci kullanım eşyasına dönüştürecek
işlemleri kapsadığı düşünülürse, Dün-
ya’da gelişmekte olan ülkelerin ekono-
misinde lokomotif sektör olma özelliği-
ne sahip Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi,
ülkemizin de sanayileşme sürecine ge-
çişinde etkin rol oynamaktadır. 

Tekstil ve konfeksiyon ile deri Mamül-
leri sektörü verileri birlikte
değerlendirildiğinde, gayri safi yurt
içi-dışı hasıla, imalat sanayi ve sanayi
üretimindeki pay, ihracat, ekonomiye
sağladığı net döviz girdisi, istihdam,
yatırım gibi makro-ekonomik büyük-
lükler açısından Türkiye’nin en önemli
sektörlerinden birisidir. 2014-15
dönemi verileri incelendiğinde yıllık
toplam 155 milyar dolarlık ihracat ciro-
sunun % 18,5 oranındaki (28 milyar
Dolar) kısmını tek başına bu sektör
karşılamaktadır.

Öte yandan küreselleşme sonucunda
dünyaya açılan bu sektördeki tüketici
beklentilerindeki değişimler, üretimin;
katma değeri yüksek, bilgi yoğun, orta
ve yüksek teknolojili ürünlere dönüştü-
rülmesini gerektirmektedir. Başka bir
anlatımla artık tekstil-konfeksiyon, elek-
tronik, bilgi işlem ve eğitim gibi sektör-
lerin tek başlarına değil aksine birlikte
çalışmalarının gerekliliği ortaya çıkmış-
tır. Bu bağlamda, “Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu” ile “Çözüm Ortaklarının”
arasında imzalanan  işbirliği protokolü,
ülkemizin vazgeçilmez olan bu önemli
sektörünün gelişmesi için yüksek önce-
likli bir basamak olacaktır. Ayrıca imza-
lanan bu protokol ile sağlanan “Birlik-
ten Güç Doğar” prensibi, diğer sektörler
içinde örnek oluşturacaktır. İşbirliğinin
önemli başarılarla ülkemizi uluslararası
düzeyde daha büyük bir ivme ile öne
çıkaracağına inanıyorum.

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz
Ege Üniversitesi Rektörü

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ:

“MHGF ile çözüm ortaklarının 
arasındaki işbirliği sektörünün 
gelişmesi için bir basamak olacaktır”
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Kuruluşu 1988 yılına dayanan Ege
Üniversitesi Emel Akın Meslek
Yüksekokulu, Tekstil Teknolojisi,

Moda Tasarım ve Giyim Üretim Prog-
ramlarında, teorik ve kapsamlı uygula-
ma dersleri ile tekstil, moda ve hazır gi-
yim sektörlerine nitelikli teknik eleman
yetiştirmektedir. 

Yüksekokulumuz ve Moda ve Hazır Gi-
yim Federasyonu (MHGF) arasında Üni-
versite-Sanayi işbirliği çerçevesinde bir
çözüm ortaklığı geliştirilmesi amacıyla
18 Şubat 2013 tarihinde bir protokol
imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesin-
de iki kurum arasında eğitim, araştırma
ve proje geliştirme yanında, öğrencile-
rin işyeri uygulama derslerini ve stajları-
nı MHGF üyesi firmalarda yapmaları ile
Federasyon üyesi firmaların okulumuz
mezunlarını öncelikli olarak istihdam
etmeleri konularında işbirliği yapılması
öngörülmüştür.   

Yüksekokulumuz ve MHGF arasında ku-
rulan sıcak ilişkiler sayesinde, geçen
süre içerisinde öğrencilerimiz stajlarını
federasyon mensubu firmalarda yap-
mış, gerek Federasyon Başkanı ve ge-
rekse federasyona mensup deneyimli
ve başarılı isimlerin katılımlarıyla çeşitli
söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçek-
leştirilmiş, firmalara ziyaretler ve teknik
geziler düzenlenmiştir. Federasyonun
yürütmekte olduğu “Candostu Organ
Bağışına Evet Platformu” toplantıların-
dan birisi geniş bir katılımla okulumuz-

da gerçekleştirilmiş ve Emel Akın Mes-
lek Yüksekokulu Moda ve Hazır Giyim
Federasyonunun “Candostu” olmuştur.
Bu faaliyetlerin öğrencilerimize katkıları
dikkate alındığında, bu işbirliğimizin
önümüzdeki yıllarda da artarak devam
etmesini diliyorum.    

Prof. Dr. Arzu Marmaralı
Ege Üniversitesi 
Emel Akın MYO Müdürü

EGE ÜNİVERSİTESİ EMEL AKIN MYO MÜDÜRÜ PROF. DR. ARZU MARMARALI:

“İşbirliğimizin önümüzdeki yıllarda da
artarak devam etmesini diliyorum”

Yüksekokulumuz ve MHGF
arasında kurulan sıcak ilişkiler
sayesinde, geçen süre içerisinde
öğrencilerimiz stajlarını
federasyon mensubu firmalarda
yapmış, gerek Federasyon
Başkanı ve gerekse federasyona
mensup deneyimli ve başarılı
isimlerin katılımlarıyla çeşitli
söyleşiler ve atölye çalışmaları
gerçekleştirilmiş, firmalara
ziyaretler ve teknik geziler
düzenlenmiştir”
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Moda tasarımı,
özellikle İstan-
bul’da köklü bir

geçmişe sahip tekstil ve
giyim sektörleri ile iççice var
olan üretimle tasarım faali-
yetlerini buluşturarak
katma değer yaratan kültür
ekonomisindeki önemli
sektörlerden biridir. Mekân-
sal - ekonomik analizler ve
gerçekleştirilen söyleşilerle
de anlaşıldığı üzere mev-
cutta sunduğu olanaklar
bağlamında İstanbul, ulusal
düzeyde moda tasarımının
merkezi niteliğindedir.
Özellikle küresel ölçekte
üretimin ucuz işgücünün
var olduğu coğrafyalara
doğru kaymasıyla yaşanan
yapısal değişim nedeniyle
tasarımın önemi artış gös-
termiştir. 

Moda çeşitli araştırmalara
konu olan bir kavramdır.

Pek çok düşünür, sosyolog,
tasarımcı, araştırmacı ve sa-
natçı bu kavram üzerinde

durmuş ve uzmanlıkları çer-
çevesinde tanımlar yapmış-
tır. Bu tanımlarla oluşmaya

başlayan bilgi uzun yıllar
süren çalışmalarla kuram-
lara dönüşmüştür.  Kuram-
larda moda kavramı tekrar
tekrar tanımlanmış, moda
nedir, nasıl ortaya çıkar, bir
olgunun (nesne, düşünce,
inanç, biçim vb.) moda ola-
rak adlandırılmasında ne
gibi özelliklere sahip olması
gerekir ya da modanın va-
roluşundaki etkenler neler-
dir gibi sorular
cevaplanmaya çalışılmıştır.
Moda olarak adlandırılan
nesne, düşünce, inanış ya
da biçim vb. olguların za-
manla tekrarlanabilir olması
sorgulanmıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi
(İKÜ) Moda Tasarımı Prog-
ramı 2013 yılında Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu
(MHGF) işbirliğiyle kurul-
muştur.  İKÜ ve MHGF ara-
sında yapılan bir protokol

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ERHAN GÜZEL:

“Moda tasarımı kültürdür”
“Stil ve moda arasındaki fark, kalitedir.” Giorgio Armani
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ile çözüm ortaklığı geliştiril-
meye çalışılmıştır. İKÜ Moda
Tasarımı Programının
amacı, tekstil, hazır giyim ve
moda alanında mesleki ve
teknik donanıma sahip, bi-
limsel düşüncelerini estetik
bir biçimde şekillendirerek
özgün tasarımlar üretebi-
len, çağdaş ve yaratıcı
moda tasarımcıları yetiştir-
meyi hedeflemektedir.

İKÜ Moda Tasarımı Progra-
mının eğitim süresi 2 yıldır
ve  teorik ve uygulamalı
derslerden oluşmaktadır. İki
yıllık eğitim-öğretim süre-
cinde, Moda Resmi ve İllüs-
trasyonu, Kalıp Hazırlama,
Tekstil Teknolojisi, Desen,
Giysi Üretimi, Giysi Tasarımı,
Drapaj, Süsleme Teknikleri,
Konfeksiyonda Kalite Kont-
rol, Triko Giysi Tasarımı,
Abiye Giyim Tasarımı, İç
Giyim Tasarımı, Bilgisayar
Destekli Giysi Tasarımı,
Moda Fotoğrafçılığı, Çağdaş
Moda Akımları, Mesleki Tek-
nik Çizim, Kumaş Yapı Bil-
gisi, Moda Pazarlaması,
Konfeksiyon Üretim Tekno-
lojisi, Moda Sunum Teknik-
leri, Yabancı Dil, Kişiye Özel

Giysi Tasarımı, Proje Geliş-
tirme gibi tekstil, moda,
giyim, sanat, bilim ve ileti-
şim alanında gerekli tüm
bilgi ve becerileri kazandı-
racak dersler yer almaktadır.

MHGF ile üniversite-sanayi
işbirliği çerçevesinde bir
çözüm ortaklığı yapmamız
İKÜ olarak bize güç ve pres-
tij kazandırmıştır.  Bu işbir-
liği bağlamında öncelikli
olarak öğrencilerin işyeri
“uygulaması dersi ve stajla-
rının”  MHGF mensubu fir-
malarda yapmaları
sağlanmıştır. Bu işbirliğinin
geliştirilerek sürdürülmesi
bağlamında  İKÜ ile MHGF
bünyesinde yer alan işletme
ve organizasyonlar arasında
eğitim, araştırma ve proje
düzeyinde işbirliği olanağı-
nın sağlanması; MHGF’nin
mesleki eğitim alanındaki
faaliyetlerini İKÜ üzerinden
yürütmesi; sektöre sertifi-
kalı elemanların kazandırıl-
ması, mevcut çalışanların
sertifikalandırılması ve şir-
ketlere danışmanlık hizmet-
leri verilmesi, İKÜ ve
MHGF’nin karşılıklı işbirliği
yapmaları ve MHGF men-

subu firmaların İKÜ’den
mezun öğrencilerini önce-
likli olarak istihdam etmesi
amaçlanmaktadır.

Son olarak, 1 Haziran 2015
tarihinde İKÜ Akıngüç Odi-
toryumunda düzenlenen
“Modanın Şehir Defteri” te-
malı defilemize verilen katkı
nedeniyle Sayın Başkan Hü-
seyin Öztürk nezdinde
MHGF’ye teşekkür eder say-
gılarımı sunarım

Prof. Dr. Erhan Güzel
İKÜ Rektör Yard.

MHGF ile üniversite-sanayi işbirliği
çerçevesinde bir çözüm ortaklığı
yapmamız İKÜ olarak bize güç ve prestij
kazandırmıştır.  Bu işbirliği bağlamında
öncelikli olarak öğrencilerin işyeri
“uygulaması dersi ve stajlarının”  
MHGF mensubu firmalarda yapmaları
sağlanmıştır”
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Tekstil ve hazır 
giyim sanayi, 
ülkemiz ekonomik

kalkınma sürecinde ihracat
gelirlerindeki %22.6 lık pa-
yıyla ekonomimizin lider
sektörlerinden birisidir.
Sektörde yaklaşık 2 milyon
kişi çalışmakta olup, Tür-
kiye’nin en büyük istihdam
grubunu temsil etmektedir.
Böylesine büyük bir emek
ve ekonomik getirisi olan
bu sektörün, değişen 
dünya rekabet şartlarına
uyum sağlaması gerekmek-
tedir.

Günümüz sektöründe ba-
şarı; tasarım, markalaşma ve
inovasyon ile doğru orantı-
lıdır. Özellikle uzak doğu pi-
yasalarında var olan ucuz
işçilik ve yapılan fason üre-
tim; ülkelerin hazır giyim

sektöründe kendilerini sa-
dece üretim ile değil zeka
ve yaratıcıklarıyla göster-
meleri gerektiği sonucunu
doğurmuştur. Artık, uluslar-
arası alanda moda yapıcı
ülke durumuna gelmek için,
markalaşmak, özgün tasa-
rım ve koleksiyonlarla
dünya giyim trendlerinde
belirleyici olunmalıdır. Bu
yolda ilerleyebilmek adına,
moda tasarımı eğitimi, gün
geçtikçe daha çok önem ka-
zanmaktadır.  Moda tasa-
rımı eğitimi; düşünülenin
doğru olarak çizilebilmesi,
tasarlanan ürünün gerçek-
leştirilebilmesi, gelişen tek-
nolojiye ayak uydurarak,
kendi özünü, kültürel kimlik
ve kişiliğini göz ardı etme-
den, gerekli teknik bilgilere
ve araştırmacı ruha sahip,
yaratıcılığı ön planda tutan,

İSTANBUL ŞİŞLİ MYO MÜDÜRÜ PROF. DR. AYNUR AYDIN:

“İkili işbirliği ile sektörün nitelikli ve 
eğitimli eleman ihtiyacının giderilmesine
yönelik önemli adımlar atıldı”
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bilgili, yetenekli ve becerikli
insan yetiştirilmesini sağla-
maktadır. 

Moda tasarımcısının yaptığı
tasarımın; uygulamada iş-
levsel yani uygulanabilir,
aynı zamanda da ergono-
mik olması gerekir. Bunları
yaparken de tüketicinin is-
teğini karşılayabilecek tasa-
rımlar ortaya koyabilmek ve
maddi anlamda kayba uğ-
ramamak için kalıp ve dikim
teknik bilgisine de sahip ol-
ması gereklidir. Dolayısıyla
tasarımcının uygulamaya
ilişkin becerileri gibi teknik
bilgileri de son derece
büyük önem taşımaktadır.
Eğitim yaşantısı boyunca ki-
şinin gerekli tüm kazanım-
larla donatılması geleceği
için bir anahtar niteliği taşı-
maktadır. Bununla birlikte,
eğitim sürecinin sektörle iç
içe ve işbirliği içerisinde ol-
ması verilen eğitimin niteli-
ğini arttırmakta,
öğrenilenlerin pekiştirilme-
sini sağlamakta, öğrenciyi iş
yaşamına hazırlamakta ve
kazandırmaktadır. Bu ne-
denle öğrencilerin sektör-
den kopuk kalmadan

yetişebilmesi için sektör
bağlantılarının kurulması ve
geliştirilmesi zorunludur.

Eğitim sırasında sektörle ku-
rulan bu bağlantılar, kişile-
rin çalışma hayatına
adaptasyonunu, iş bulma ve
sektör memnuniyetini ko-
laylaştırarak, üretici hale
gelmelerini hızlandırmakta-
dır. 2007 yılında 11 derne-
ğin bir araya gelmesiyle
kurulan; Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu (MHGF),
Türkiye istihdamında, üreti-
minde ve ihracatında öncü
sektörleri temsil etmesi ve
alanında ülkedeki tek üst
çatı kuruluşu olması özellik-
leriyle ön plana çıkmaktadır.
İstanbul Şişli Meslek Yüksek-
okulu olarak;  MHGF ile ya-
pılan işbirlikleri ile sektöre
Ar-Ge ve inovasyon desteği
sağlamanın ötesinde nite-
likli ve eğitimli eleman ihti-
yacının giderilmesine
yönelik önemli adımlar atıl-
mıştır.

İmzalanan protokolle; bun-
dan böyle İstanbul Şişli
Meslek Yüksekokulu ve
MHGF bünyesinde bulunan

işletme ve organizasyonlar
arasında eğitim araştırma
ve proje düzeyinde işbirliği
olanağının artırılması,
MHHF’nin mesleki eğitim
alanındaki faaliyetlerini İs-
tanbul Şişli Meslek Yüksek-
okulu üzerinden
yürütülmesi, sektöre sertifi-
kalı elemanların kazandırıl-
ması, mevcut çalışanların
sertifikalandırılması ve şir-
ketlere danışmanlık hizmet-
lerinin verilmesi
sağlanacaktır. İstanbul Şişli
Meslek Yüksekokulu ile
MGHF’ nin işbirliği içinde ol-
ması; öğrencilerin işyeri uy-
gulaması dersi ve stajlarını
MGHF üyesi firmalarda yap-
maları ve Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu üyesi
firmaların yüksekokul me-
zunu olan öğrencilerimizi
öncelikli olarak istihdam et-
mesi kararlaştırılmıştır. 

İki tarafın da kazanan ol-
duğu bu işbirliğinin uzun
yıllar devam etmesi dile-
ğiyle…

Prof. Dr. Aynur Aydın
İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu Müdürü

MHGF ile yapılan
işbirlikleri ile sek-
töre Ar-Ge ve ino-
vasyon desteği
sağlamanın öte-
sinde nitelikli ve
eğitimli eleman ih-
tiyacının gideril-
mesine yönelik
önemli adımlar
atılmıştır.MHGF
mensubu firma-
larda yapmaları
sağlanmıştır”
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Organ nakli, son evredeki organ
yetmezliği için en iyi hayat
kurtarma yoludur. Newsletter

Transplant dergisine göre 2012 yılının
sonuna kadar Avrupa Birliği üyesi ülke-
lerde 60.000’den fazla hasta böbrek, ka-
raciğer, kalp, akciğer, pankreas, intesti-
nal ya da kompozit doku nakli bekle-
mektedir. Ülkemizde ise bu rakam
24.000 civarındadır. Her gün bekleme

listesindeki 10 hasta uygun organ bulu-
namadığı için hayatını kaybetmektedir.
Bu rakamlar hasta ihtiyaçlarını doğru-
dan yansıtmaktadır.

Organ/doku bekleme listesindeki uzun
bekleyişler, hastaların transplantasyon
ameliyatı geçirmeden sağlıklarının bo-
zulmasıyla veya ölümlerleriyle sonuçla-
nabilmektedir. Umutsuz hastalar tara-
fından, Avrupa yasal ve etik kriterleri dı-
şında alternatif çözümler aramaya baş-
layabilinmektedir. Diyabet artışı, arteri-
yel hipertansiyon ve toplumun bireyle-
rinin yaşam süresindeki genel uzama
organ naklinde artışa sebep olmuştur.
Aslında şu anda nakil alan insanlardan
çok daha fazlası organ naklinden yarar-
lanabilir.

Organ bağışı ve nakli alanı, şu anda bir-
çok ülkede çok iyi bir şekilde düzenlen-
miştir. Bu konuda birçok sivil toplum
kuruluşu destek vermektedir. Bizde
özellikle organ bağışını tanıtmak ve art-

tırmak amacıyla, Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu ile beraber Candostu adı
altına bir platform oluşturularak bu ko-
nuda farkındalık yaratmak amacıyla ça-
lışmalara başladık. İki seneyi aşkın bir
süredir ülkenin değişik illerinde toplu-
ma yönelik kampanyalar başlattık. Ba-
zen üniversitelerde, bazen yüksek okul-
larda, bazen orta öğrenim grubunda ve
bazen de değişik fabrikalarda ve ku-
rumlarda toplantılarla organ bağışını
tanıtmaya çalıştık. Bu konuda belirli bir
yol aldığımız düşüncesindeyim. Can-
dostu platformunun bundan sonraki
yıllarda da faaliyetine devamından ül-
kemiz açısında büyük fayda olacağı dü-
şüncesindeyim.

Prof. Dr. Uluğ Eldegez
Türkiye Organ Nakli Kuruluşları 
Koordinasyon Derneği (TONNKD)
Yönetim Kurulu Başkanı

TONKKD BAŞKANI PROF. DR. ULUĞ ELDEGEZ:

“Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
ile beraber Candostu Platformu’nu
kurduk”
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Bilgi de hammadde, teknoloji ve
sermaye gibi bir üretim girdisi
üstelik kullanıl-

dıkça artan, yenilenen,
kapsama alanı genişle-
yen ve etkinliği artan bir
girdi.

Bilgi şüphesiz ham yö-
nüyle yani yalnızca veri
olarak da kalabilir, işle-
nerek enformasyona da
çevrilebilir, ya da üretim,
pazarlama, yönetim sü-
reçlerinde kullanılarak daha geniş an-
lam da bilimsel bilgiye de erişilebilir.

Üniversitelerin, Ticaret ve Sanayi Odala-
rının, OSB ve Teknoparkların etkin katı-
lımıyla oluşturulan işletmeler ağı ve
ürün arama motoru globalpiyasa.com,
verinin toplanmasından, enformasyona
çevrilmesine kadar olan süreçlerin yanı
sıra bu bilginin doğrudan kullanımıyla,
iletilmesiyle, tasnif edilmesiyle ve üre-
tim süreçlerinde, satış, pazarlama sü-
reçlerinde kullanımıyla da ilgili.
Bu yüzden Moda ve Hazır Giyim Fede-
rasyonuyla sürdürülen veri tabanı oluş-
turma ve sonucunda dijital sanal fuar

elde etme çalışmaları işletmelerin tanı-
tımıyla olduğu kadar ürün ve faaliyetle-

rin kısa metin ve anahtar
sözcüklerle ifade edilme-
siyle de güçleniyor.

Bu anlamda mhgf.global-
piyasa.com uluslararası bir
sanal fuar olarak kapsadı-
ğı 800 civarında tekstil iş-
letmesini  50,000’li rakam-
lara çıkarmayı, milyonlar-
ca tekstil ve hazır giyim
ürününü İngilizce, Rusça

ve Almanca olarak dünya pazarlarına
sunmayı hedefliyor.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonuyla,
Globalpiyasa.com iş birliği tekstil ve ha-
zır giyim sektörünün en büyük fuarını
dijital ortamda oluşturmaya ve yalnız
Türkiye’nin değil Dünya’nın ticari ilgisini
çekmeye yöneliktir.

Bu işbirliği önce ürün, faaliyet ve insan
kaynaklarına yönelik ham bilgiyi, diğer
bir deyişle veriyi toplamaya, sonrasında
bunu işleyerek, bütünleştirerek, kate-
gorilere  ayrıştırmaya yöneliktir. Tüm bu
işlemler veriyi enformasyona dönüştür-

mek, ürün ve faaliyetleri sanal fuar orta-
mında bütünleştirmek içindir. Bu faali-
yetlerin sonucunda MHGF-Globalpiya-
sa.com iş birliğiyle Türkiye’nin en kap-
samlı Moda ve Hazır Giyim işletmeler
ağı ve sanal fuarı oluşturulmuştur.

Bundan sonraki süreçte de, bu işbirliği-
nin, bilgi temelli bir ekonomiye  ve sür-
dürülebilir bir kalkınma vizyonuna kat-
kı sağlaması beklenmektedir. Bu amaç-
la irili ufaklı binlerce firmanın faaliyet ve
ürünlerini içeren web siteleriyle platfor-
ma katılmaları, teşvik edilmeleri, teknik
destek verilmesi planlanmaktadır. Bu
yöndeki saha çalışmaları, ziyaretler, sek-
törel iletişim çalışmaları, anahtar söz-
cüklere yönelik teknik çalışmalar tekstil
sektörüne de  ülkemiz ekonomisine de
katkı sağlayacak, rekabet üstünlüğü-
müzü güçlendirecektir.

Kadir Decdeli
Globalpiyasa.com
Kurucu Ortağı
Kocaeli Sanayi Odası
Meclis Üyesi

GLOBALPİYASA.COM KURUCU ORTAĞI KADİR DECDELİ:

“MHGF – Globalpiyasa.com İşbirliği”
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MHGF 3. Dönem Yönetim Kurulu
görevi devraldı
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3. Dönem Yönetim Kurulu bayrağı
14 Haziran 2012’de devraldı

Türkiye’nin istihdamında, üretimin-
de ve ihracatında öncü sektörleri
olan tekstil, hazır giyim, moda,

deri, deri konfeksiyon ve ayakkabıda,
sektörel ve bölgesel dernekleri temsil
eden ve alanında ülkemizdeki tek üst
çatı kuruluşu olan Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu, 2007 yılında 11 der-

neğin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bir-
likteliğin getirdiği güçle kısa bir sürede
önemli bir noktaya gelen Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu, yurt içi ve yurt dışında
her platformda ve her düzeyde sektörün
çıkarlarını korumayı, gelişimine katkı sağ-
lamayı ve gelecek vizyonunu oluşturmayı
kendisine misyon edindi. 
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14 Haziran 2012’de
gerçekleştirilen Genel

Kurulda seçilen Hüseyin
Öztürk Başkanlığındaki

Yeni Yönetim Kurulu,
Kurucu Başkan

Kahraman Öztürk ile
İkinci Dönem Başkanı

Nedim Örün ve yönetim
kurullarının yaptığı

çalışmaların üzerine bir
tuğla daha koyma

ilkesiyle bayrağı
devraldı” 
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MHGF 3. Dönem Yönetim Kurulu 
kurduğu komitelerle yeniden organize 
olarak çalışmalarına başladı

14 Haziran 2012 tarihinde Genel
Kurul sonrası ilk Yönetim Kurulu
Toplantısı’nı yapan Moda ve Hazır

Giyim Federasyonu (MHGF) ilk iş olarak
görevlendirmeleri yaptı ve çalışma ko-
mitelerini oluşturdu. 



41

MHGF Komiteleri ve Komite Başkanları

OSMAN EGE
Üye İlişkileri ve 
Kurumlararası 

Koordinasyon Komitesi  
/ Aktivite ve 

Yeni Projeler Komitesi
Başkanı

İRFAN ÖZHAMARATLI
Üye İlişkileri ve 
Kurumlararası 

Koordinasyon Komitesi
Başkanı

O. SAİT GÜNTEKİ
Eğitim Komitesi

Başkanı

MUSTAFA BALKUV
Devlet Yardımları, 

Yerel Yönetimler ve 
Teşvikli Bölgeler 
Komitesi Başkanı

İSA DAL
Basın Yayın ve 

İleşitim Komitesi 
Başkanı
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3. Dönemde yeni üye derneklerin 
katılımıyla MHGF temsil gücünü artırdı

Federasyonun 3. Dönem Yönetim
Kurulu ilk toplantısında yıllık ça-
lışma takviminin oluşturmasının

ardından çözüm ortakları ile işbirliği
olanaklarının değerlendirilmesine iliş-

kin hızlı bir çalışma başlattı. Yeni dö-
nemde temsil gücünü daha da artıran
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Os-
man Ege Başkanlığındaki Üye İlişkileri
ve Kurumlararası Koordinasyon Komi-

tesi’nin yürütmüş olduğu çalışmalar so-
nucunda 12 olan üye dernek sayısı
23’e, derneklere bağlı toplam firma sa-
yısı da bin 500’den 7 binin üzerine 
çıkarıldı.

Yeni dönemde
İstanbul ve
Anadolu’daki
sektörel ve
bölgesel
dernekler ziyeret
edilerek üyeliğe
davet edildi.

FAGİDER

BEKSİAD

PENKON GANİDER
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AGİMAD

AGİMAD

AGİMAD DENSAD
DENİZLİ NAKIŞ 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

AGİMAD

AGİMAD
AGİMAD

AGİMAD

AGİMADAGİMAD
AGİMAD

3. Dönemde MHGF’ye Türkiye’nin farklı  illerinden 11 sektörel ve
bölgesel dernek daha katıldı 

İNDER, MK-MODA, EGEAYSAD, GANİDER, DENSAD ve
MTK-SİAD üyelik rozet takma töreni.

Gaziantep Fason Terziler Derneği
Rozet Takma Töreni



44

MHGF’nin yeni dönemde birçok 
sektörlerden 21 çözüm ortağı oldu

Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu (MHGF) yeni dönemde
finanstan, eğitime, sigorta-

dan, iş sağlığı ve güvenliğine, hukuk-

tan, turizme kadar birçok farklı sektör-
den 21 kuruluş ile işbirliği protokolü
imzalayarak yeni çözüm ortaklıkları 
geliştirdi. 

İstanbul Kültür
Üniversitesi 

Ege Üniversitesi

İstanbul Şişli MYO

İstanbul  Aydın
Üniversitesi

İstanbul İl
Milli Eğitim
Müdürlüğü

İstanbul  Arel Üniversitesi

Çözüm 
Ortaklıkları
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Adıyaman ÜniversitesiEF Dil Okulları

HALKBANK

ING BANK

Çözüm 
Ortaklıkları

Vista Turizm

Can Akademi
Ortak Sağlık
ve İş Güvenliği
Birimi 

İTHİB İTA

İTKİB İTA
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Globalpiyasa.com ile Sektörel Sanal Fuar
ve İK Portalı alanında İşbirliği Protokolü

AXA Sigorta ile Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası alanında işbirliği

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordi-
nasyon Derneği ve Sağlık Bakanlığı 

Delta UPS ve 
Regülatörleri

TÜRKKEP Elektronik İmza
ve e-hizmeler

Çözüm 
Ortaklıkları
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Çözüm 
Ortaklıkları

CLK Boğaziçi Elektrik

CLK Boğaziçi Elektrik

Köksal Avukatlık Ortaklığı

1. Halkbank 
2. T.C. Sağlık Bakanlığı
3. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları 

Koordinasyon Derneği
4. İstanbul Kültür Üniversitesi 
5. Ege Üniversitesi 
6. ING Bank 
7.Şişli Meslek Yüksekokulu 
8. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
9.Can Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 
10.EF Dil Okulları

11. İTKİB İTA
12. İstanbul Aydın Üniversitesi
13. Vista Turizm
14. Köksal Avukatlık Ortaklığı
15. Delta UPS&Voltaj Regülatörleri
16. İstanbul Arel Üniversitesi 
17. CLK Boğaziçi Elektrik A.Ş.
18. AXA Sigorta 
19. TÜRKKEP
20. Globalpiyasa.com
21. Adıyaman Üniversitesi

MHGF’nin Çözüm Ortakları
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Eşleştirme toplantıları ile çözüm 
ortakları MHGF üyeleri ile buluştu

MHGF’nin çözüm ortaklarını
üyeleri ile buluşturduğu eş-
leştirme toplantıları İstan-

bul’da ve Türkiye’nin farklı illerinde dü-

zenlendi.  Toplantıda çözüm ortağı fir-
manın yetkilileri Federasyon üyelerine
özel sundukları hizmetler hakkında bil-
gi verdi, soruları yanıtladı.    

25 Şubat 2013’te Halkbank,
İzmir’de Federasyon üyesi
derneklerin temsilcileri ile
bir araya geldi.
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10 Aralık 2013 tarihinde üye derneğimiz
TRİSAD’ın merkezinde çözüm ortağımız
Can Akademi, İstanbul’daki üye dernek-
lerimizin temsilcilerine  iş sağlığı ve gü-
venliği üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

21 Haziran 2013’te 
ING BANK İzmir MHGF 
eşleştirme toplantısı.
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24 Haziran 2014’te üye derneğimiz
TRİSAD’ın merkezinde düzenlenen
toplantıda MHGF’nin çözüm
ortaklarından Globalpiyasa.com sanal
fuar projesi, AXA Sigorta ise Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası hakkında bilgi verdi.
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MHGF’nin çözüm ortaklarından  Globalpiyasa.com
ve TÜRKKEP, 21 Kasım 2014 tarihinde Gaziantep’te

Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim
Derneği’nin (PENKON) merkezinde kentteki üye

derneklerimize verdikleri hizmetlerle ilgili 
bir sunum gerçekleştirdi.

10 Eylül 2014’de İzmir’de üye derneğimiz Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin (EGSD)
ev sahipliğinde EBSO Merkezi’nde, çözüm ortaklarımız TÜRKKEP, Globalpiyasa.com ve 

Köksal Avukatlık Ortaklığı İzmir’de bir sunum yaptı.
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Fuarlarımız yeni dönemde büyüdü
ve sektöre canlılık getirdi

İF Expo İç Giyim Çorap Fuarı
katlanarak büyüdü
İlki 2012 yılında düzenlenen İF Expo 
İç Giyim Çorap Fuarı, son üç yılda sergi
alanı, katılımcı, yerli ve yabancı ziyaretçi
açısından katlanarak alanında küresel 
ölçekte başarılı bir niş fuar konumuna
yükseldi.
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Görkemli 
defileler
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2. İç Giyim Tasarımcıları
Yarışması’nın finali ve
ödül töreni İFExpo’da
gerçekleştirdi

İF Expo’ya katkı sağlayan başkanlar, 
yurt dışı tanıtımlarda görev alan işadamları
organizasyonun başarısında emeği geçenler 
5 Şubat 2015’te plaketle onurlandırıldı.
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Çözüm ortaklarımız da İF Expo’da yer aldı

Dünden Bugüne 
Dikiş Makineleri Sergisi
MHGF Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Bozkan,  tarihi
1850’lere dayanan özel
dikiş makinesi koleksiyo-
nunu İF Expo’da sergiledi.

Kavram Çorap ve 
Moda Tasarımı Önlisans
Programı öğrencilerinin
defilesi
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İF Wedding Fuarı İzmir’i
gelinliğin başkenti yaptı
2016 yılında 10. kez kapılarını açacak olan
İF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık
ve Abiye Giyim Fuarı MHGF ve üye derneği
Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin (EGSD)
desteğiyle gerçekleşiyor.  İF Wedding gös-
terdiği başarıyla İzmir’i gelinliğin başkenti
konumuna getirdi.
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Gelinlik Tasarım Yarışması
IF Wedding Fashion İzmir programı
çerçevesinde her yıl düzenlenen 
Gelinlik Tasarım Yarışması sektöre
yeni tasarımcılar kazandırıyor.
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2014’te MHGF üyesi Konfeksiyon Yan Sanayicileri 
Derneği’nden 20 firma PENTEX’e toplu katılım sağladı.

Penye denince her şey, PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nda
PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, Gaziantep Sanayi Odası ile Federasyonumuzun üyesi PENKON

Penye, Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği’nin (PENKON) destekleriyle her yıl gerçekleştiriliyor. 
PENTEX ilerleyen yıllarla birlikte sektörün buluşma noktalarından biri haline geldi.
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PENTEX Fuarı, MHGF’nin organizasyonu ile İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri-
nin 2014 yılında düzenlediği “1453 Kapalıçarşı”, 2015’te  ise “Zeugma” defileleriyle farklı bir boyut kazandı.
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İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı
MHGF üyesi Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSAD) desteği ile  düzenlenen İzmir
Ayakkabı Fuarı uzun yıllara dayanan geçmişiyle kökleşmiş fuarlardan biri.  İzmir’in Gazie-
mir’deki yeni fuar merkezinde 38.si 14-17 Eylül 2015 tarihleri arasında yeni adı SHOEXPO
adıyla düzenlenecek fuar, bu yıl Uluslararası Ayakkabı Tasarım yarışmasını da başlatıyor.
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Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) İzmir’deki 
üye derneklerinden Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSAD)

2015 yılında EGEEXPO Uluslararası Ayakkabı İkili Görüşmeleri
Organizasyonu düzenleyerek sektör açısından 

önemli bir ilke imza attı.  
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Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF)
desteği, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derne-
ği’nin (DETGİS) organizasyonuyla 2012 yılından bu
yana düzenlenen Dünya Türk Havlu ve Bornoz
Günü, Türk havlu ve bornozunu dünya genelinde
tanıtma ve markalaştırma misyonuyla çıktığı yolda
önemli bir aşama daha kaydetti. Her yıl artan bir
coşkuyla kutlanan etkinlik çerçevesinde alanında
uzman konukların katıldığı seminer ve paneller ile
kortej yürüyüşü ve sergiler de düzenleniyor.

Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü 
uluslararası festival olma yolunda ilerliyor
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Tekstil ve 
Hazır Giyimde

Sektörel İletişim
Toplantıları

Sektörün kendi içinde ve resmi
ve özel kurumlarla iletişimin
önemini bilen MHGF 12 Eylül

2012’de Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uy-
gulama Genel Müdürlüğü, Kredi Ga-
ranti Fonu ve Kalkınma Bankası’ndan
yetkililerin katılımıyla Tekstil ve Hazır
Giyimde Sektörel İletişim Toplantıları
dizisini başlattı. Yoğun ilgi gören top-
lantıda uzmanlar kendi alanlarıyla ilgi-
li bilgi verdi.
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MHGF’nin Tekstil ve Hazır Giyimde Sektörel İletişim Toplantılarının ikincisi İzmir’de 18 Kasım 2012 tarihinde
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleştirildi. 
Altunyaldız konuşmasında Yeni Türk Ticaret Kanunu ve yenilenen gümrük düzenlemeleriyle ilgili bilgi verdi.

Tekstil ve Hazır Giyimde Sektörel İletişim Toplantılarının üçüncüsü 6 Mayıs 2015 tarihinde Kocaeli’de
Kocaeli Sanayi Odası işbirliğiyle yapıldı. Toplantıda; MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, Sabancı Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu, İSİFED Bşk. Mehmet Sandal, EGSD
Bşk. Mukadder Özden, DETGİS Bşk. Yrd. Mukaddes Başkaya, TEMKA Bşk. Prof. Esin Sarıoğlu ve gaze-
teci Rüştü Bozkurt yaptıkları konuşmalarda STK’ların sektör için önemine değindi.
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Tekstil  ve hazır giyim
başta olmak üzere ül-
kemizde birçok iş ko-

lunda giderek artmakta
olan eğitimli ve nitelikli iş-
gücü ve Ar-Ge, inovasyon
ihtiyacı mesleki eğitimle ve
üniversite-sanayi işbirliği ile
ilgili çalışmaları çok daha
önemli kılıyor. MHGF 3. Dö-
nem Yönetim Kurulu bunun

farkındalığıyla eğitim ve
üniversite-sanayi işbirliği
çalışmalarına ağırlık verdi.
Yeni dönemde gerçekleştiri-
len 21 çözüm ortaklığının
sekizi üniversite, eğitim 
kurumları ve eğitimden 
sorumlu resmi kurumlarla
oldu.  İstanbul Kültür Üni-
versitesi, Ege Üniversitesi,
İstanbul Şişli Meslek Yük-

sekokulu, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, EF Dil
Okulları, İstanbul Aydın Üni-
versitesi, İstanbul Arel Üni-
versitesi, Adıyaman Üniver-
sitesi ile işbirliği protokolleri
imzalandı. Bunun yanında
işbirliği protokolü imzala-
madığımız üniversitelerle
de ortak çalışmalar gerçek-
leştirildi. 

Mesleki eğitim ve üniversite-sanayi 
işbirliği MHGF’nin çalışmalarının ağırlık
noktalarından biri oldu

Adıyaman ÜniversitesiEF Dil Okulları İstanbul il Milli Eğitim Müd. İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul Şişli MYOEge Üniversitesiİstanbul Kültür Üniversitesi
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MHGF Öğrenci
Söyleşileri

EÜ Emel Akın
MYO 

İstanbul Kültür Üniversitesi
İşletmecilik MYO
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EÜ Emel Akın
MYO 

İstanbul Kültür Üniversitesi
İşletmecilik MYO 

İstanbul Kültür Üniversitesi
İşletmecilik MYO
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Çukurova Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği

Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongrelerine katılım
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Öğrenci Teknik Gezisi
İKÜ İşletme MYO Moda Tasa-
rım Bölümü Öğrencileri MHGF
Eğitim Komitesi Bşk. Osman
Sait Günteki’ye ait Ece Fermu-
ar fabrikasını ziyaret ederek
incelemelerde bulundu.
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İKÜ İşletmecilik MYO 
Moda Tasarımı Öğrencileri Sergisi

IITAS - Uluslararası Tekstil ve
Hazır Giyim Sempozyumu

EÜ Emel Akın MYO 
Mezuniyet Törenleri

İstanbul Şişli MYO Moda
Tasarımı Bölümü defilesi

Eğitim kurumlarının etkinliklerine katılım sağladık
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Anadolu binlerce yıllık birçok
medeniyete ev sahipliği yap-
mış adeta bir açık hava müzesi

niteliğinde. MHGF olarak eğitimde çö-

züm ortaklarımızdan İstanbul Aydın
Üniversitesi’ne bağlı Anadolu Bil Mes-
lek Yüksekokulu ile Anadolu’da mede-
niyetlere ev sahipliği yapmış kadim

kentlerimizde tarihi defileler düzenle-
yerek bu yörelerimizi tarihiyle, kültü-
rüyle ve ekonomisiyle gündeme getir-
meyi amaçladık. 

Tarihi defilelerle Anodolu’nun kadim
kentlerini kültürü ve ekonomisiyle ön
plana çıkarmayı amaçladık

Güneş Nemrut’tan
Doğar Defilesi
Nemrut’un zirvesinde Koma-
gene Krallağı’nın kadim mer-
kezinde dev heykeller arasın-
da sergilenen Güneş Nem-
rut’tan Doğar Defilesi büyük
ilgi ile karşılandı.
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Güneş Nemrut’tan Doğar Defilesi
Nemrut Dağı / Adıyaman
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Başlangıcın Sırrı Şanlıurfa
Göbeklitepe Defilesi 
“Başlangıcın Sırrı Şanlıurfa Göbek-
lite’pe Defilesi” yine aynı ilimizde büyü-
leyici bir mekanda, Harran evlerinin
avlusunda gerçekleştirildi. 
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İstanbul 1453 
Kapalıçarşı Defilesi 
Osmanlı sarayının görkemli
kıyafetlerinden ilham alan
İstanbul 1453 Kapalıçarşı Defi-
lesi MHGF üyesi PENKON’un
desteğiyle gerçekleştirilen
Gaziantep’teki PENTEX
Fuarı’nın açılışında protokolün
katılımıyla sergilendi.
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22 Medeniyetin Kapısı Kars: 
Kale Defilesi
MHGF’nin 12-15 Haziran 2014 tarihleri arasında Kars’ta düzen-
lediği Kars Uluslararası Kültür ve Turizm Günleri çerçevesinde
sergilenen 22 Medeniyetin Kapısı Kars: Kale Defilesi Kars halkı,
şehir dışından gelen konuklar ve protokolün de katılımıyla dev
sahne ve ışık düzeniyle ilk kez sergilendi. MHGF’nin desteğiyle
İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğretim
görevlileri ile öğrencilerinin Kars’ta yaptıkları uzun araştırmanın
sonucu olarak ortaya çıkan koleksiyon izleyenleri binlerce yıl
önceye götürdü.
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22 Medeniyetin Kapısı Kars: Sözcüsü Ani Defilesi
MHGF’nin 12-15 Haziran 2014 tarihleri arasında Kars’ta düzenlediği Kars Uluslar-
arası Kültür ve Turizm Günleri’nde düzenlenen ikinci defile 22 Medeniyetin Kapısı
Kars: Sözcüsü Ani Defilesi idi. Ermenistan sınırında binlerce yıllık tarihi Ani Hara-
beleri’nde Kars Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve il
protokolünün de katılımıyla gerçekleştirilen defile konuklardan tam not aldı.
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Bakışın Tarih Söyler Özlemin İnsanlığa: Zeugma Defilesi
MHGF’nin Gaziantep’teki üye derneği PENKON’un desteğiyle gerçekleştirilen
PENTEX 2015 Fuarı’nda ilk kez sahnelenen Bakışın Tarih Söyler Özlemin İnsanlığa:
Zeugma başlıklı defile MHGF’nin desteğiyle İstanbul Aydın Üniversitesi Moda
Tasarımı Bölümü’nün Gaziantep’teki araştırmaları ve çalışmaları ile ortaya çıktı.
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Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu’nun ilk kez Adıya-
man’da Nemrut Dağı’nda  İs-

tanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil
Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bö-
lümü işbirliğiyle birlikte “Güneş Nem-
rut’tan Doğar Defilesi” ile başlattığı
Anadolu’nun kadim kentlerini kültü-
rüyle, tarihiyle, ekonomisiyle Türkiye ve
dünya gündemine taşıyan programları
12-15 Haziran 2014 tarihleri arasında
17 etkinliğin yer aldığı Kars Uluslararası
Kültür ve Turizm Günleri ile çok geniş
kapsamda sürdü. 22 Medeniyetin Kapı-
sı Kars ana başlığı ile Kars Kalesi ve Ani
Harabeleri’nde iki farklı koleksiyondan
oluşan defile başta olmak üzere, eko-
nomi paneli, konser, yöresel ürünlerin
sergilendiği sokak pazarı, sergi, grafiti,
motosiklet gösterisi, halk oyunları, 
Harley Davidson ekibi korteji, aşıklar
gecesi, cirit oyunları, çocuk tiyatrosu,
çocuk parkları, ultra maraton ve halk
maratonunun da yer aldığı 17 etkinli-
ğin sahnelendiği yoğun program Kars
halkına ve dışarıdan gelen konuklara
unutamayacakları bir dört gün yaşattı.

2014 Kars Uluslararası Kültür ve 
Turizm Günleri 17 etkinlikle Karslılara ve
konuklara unutulmaz bir dört gün yaşattı
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MMHGF’nin 26-27 Ocak 2015
tarihlerinde Adıyaman Üni-
versitesi ve üye derneği Adı-

yaman Giyim Sanayicileri Derneği
(AGSD) işbirliğiyle ilkini düzenlediği
Adıyaman Çevresi, Tekstil-Konfeksiyon
ve Yeni Sektörel Gelişimlere Destek Ça-
lıştayı bölgede sektörün geleceğine
ışık tuttu. Vali, belediye başkanı başta
olmak üzere bölgedeki idari yetkililer
ile alanında uzman akademisyen ve
sektör temsilcilerinin buluştuğu top-
lantıda görüşler açıkça ortaya kondu,
bilimsel sunumlar ve sektörün önünü
açacak öneriler gündeme geldi. 

Adıyaman Çevresi Tekstil Konfeksiyon 
Çalıştayı’nın ilki başarıyla gerçekleştirildi
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Adıyaman Çalıştayı, kanaat önderlerini
bir masada buluşturdu
Adıyaman Çevresi, Tekstil-Konfeksiyon ve Yeni Sektörel
Gelişimlere Destek Çalıştayı ikinci gününde sektörün
kanaat önderlerini bir panelde buluşturdu. Panelde tekstil
ve hazır giyimin bölgedeki durumu, sorunlar ve çözüm
yolları ele alındı.



84

Soldan sağa Adıyaman Üniversitesi Tektil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tasmacı, Adıyaman OSB Başkanı A. Kadir Çelenk, Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Çifçi Tekstil Yön. Krl. Bşk. Mustafa Çifçi, Adıyaman Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ragıp Aras ve Argento Mayo Yön. Krl.
Bşk. Ömer Gümüş Adıyaman OSB’de yerleşik Çifçi Tekstil ziyaretinde.

Adıyaman’da OSB ve tekstil işletmeleri
ziyaret edilerek bilgi alındı

26-27 Ocak 2015 tarihlerinde
düzenlene Adıyaman Çevresi,
Tekstil-Konfeksiyon ve Yeni Sektö-
rel Gelişimlere Destek Çalıştayı
öncesinde OSB Yönetimi ve kon-
feksiyon fabrikaları ziyaret
edilerek incelemelerde bulunuldu.

MHGF heyeti Adıyaman OSB Başkanı A. Kadir Çelenk’i makamında ziyaret etti.
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Adıyaman Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı
Mustafa Uslu’ya ait olan
tekstil fabrikası ile
kentte farklı konfeksi-
yon atölyeleri ziyaret
edilerek bilgi alındı. 
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Bakanlıklar, müsteşarlıklar, oda ve birlikler
ziyaret edilerek sektörün konuları iletildi

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul
Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü  ziyaret edilerek
sektören birincil konuları birinci elden iletildi ve çözüm ko-
nusunda istişare edildi. 

6 Eylül 2012 tarihinde
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek ve 
Gelir İdaresi Başkanlığı
ziyaret edilerek sektö-
rün bakanlık ile ilgili
konuları birinci elden
aktarıldı.
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İSO ziyareti
MHGF heyeti, 21 Ağustos 2013 
tarihinde İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan’ı 
ziyaret etti. 

Şanlıurfa Ticaret
ve Sanayi Odası
ziyareti

Gümrük Bakanlığı müşteşarı ziyaret edildi
Gümrük ve Ticarat Bakanlığı müsteşarı Ziya Altunyaldız makamında
izayet edilerek başta gümrüklerde yaşanan sorunlar olmak üzere sek-
törün Bakanlıkla ilgili konuları aktarıldı.

Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü ziyareti

İTO ziyareti
17 Şubat 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Odası
(İTO) Başkanı İbrahim Çağlar bir heyetle maka-
mında ziyaret edildi.  
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MHGF Arama Toplantılarında
Federasyonun hareket planı belirlendi

Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu (MHGF) 7 Mart 2013 ta-
rihinde Denizli’de ve 23-25

Ekim tarihleri arasında Kuşadası’nda
yaptığı Arama Toplantılarında sektörün
durumunu değerlendirerek öncelikli ko-

nuları tespit etti. MHGF bu doğrultuda
hareket planını belirleyerek çalışmalarına
yön verdi.

7 Mart 2013
Denizli Arama
Toplantısı
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23-25 Ekim 2014 MHGF Arama Toplantısı
MHGF, Arama Toplantısının ikincisini Aydın, Kuşadası’nda ger-
çekleştirdi. Üye derneklerin başkan ve temsilcilerinin de katıl-
dığı, iki gün süren toplantıda sektörün öncelikli konuları ve
çözüm için yol haritası belirlendi.
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MHGF üyesi dernekler
Yönetim Kurulu

Toplantılarına ev
sahipliği yapmanın

mutluluğunu yaşadı



91



92

Dünya Kadınlar Günü’nü her yıl Denizli’de
Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte kutladık

Her yıl 6 Mart Dünya Türk Havlu
ve Bornoz Günü kutlamaları
nedeniyle Denizli’de toplanan

MHGF Yönetim Kurulu, Dünya Kadınlar
Günü’nü de bu ilimizde kutlamayı ge-
lenekselleştirdi.
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Dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçılarından
Japonya’ya ticari heyet gezisi

30 Mart - 6 Nisan 2015 tarihleri arasında dünyanın
en büyük üçüncü hazır giyim  ithalatçılarından
Japonya’ya ticari heyet gezisi düzenlendi. Moda

ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) organizas-
yonu ile gerçekleşen gezi kapsamında Tokyo Fashion
Wear Expo Fuarı’nın yanı sıra Japon Hazır Giyim
Derneği ve Juki fabrikası da ziyaret edildi.
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Japonya Ticari
Heyet Gezisi
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Techtextil Frankfurt Teknik Tekstiller Fuarı’na
heyet gezisi

12-14 Haziran 2013 tarihlerinde Frankfurt-Almanya’da
düzenlenen Teknik Tekstiller Fuarı 80 farklı ülkeden
gelen 1086 katılımcı ve 23200 ziyaretçi ile gerçekleşti.

Fuarı Başkan Yardımcısı İsa Dal’ın da aralarında bulunduğu
MHGF’den bir heyet ziyaret etti, ikili görüşmeler yaptı.
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“Türkiye-İtalya: İtalya’da Türk yatırımcılar
için iş perspektifleri” Paneli

12 kasım 2013 tarihinde İtalyan
Büyükelçiliğinin istanbul’daki re-
zidansında iki ülke ilişkileri açı-

sından önemli bir panel gerçekleştirildi.
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun
(MHGF) hukukta çözüm ortağı Köksal
Avukatlık Ortaklığı’nın düzenlediği

“Türkiye-İtalya: İtalya’da Türk Yatırımcılar
İçin İş Perspektifleri” başlıklı panele, MHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk de konuşmacı
olarak yer aldı.  Öztürk İtalya’nın Türkiye
için önemli bir tedarikçi olmasının ya-
nında aynı zamanda tekstil ve hazır giyim
için ciddi bir pazar olduğunu hatırlatarak

yaşanan sorunların çözülmesi ve eko-
nomik ilişkilerin güçlendirilmesi için her
iki ülkedeki sivil toplum kuruluşu düze-
yinde çatı örgütlerinin iletişim kurmaları
gerektiğini vurguladı. Öztürk konuşma-
sında Türk işadamlarının yaşadığı vize
sorununa da değindi. 
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Federasyon üyesi firmaları katılım sağladığı sektörel fuarlar,
çatı, oda ve birliklerin düzenlediği çeşitli organizasyonlara
da katılım sağlanarak MHGF temsil edildi.

MHGF’yi temsilen katılım sağlanan fuar
ve organizasyonlar
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Üyelerimizin özel programlarında
ve etkinliklerinde yanlarında olduk
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Mengen, Amasra,
Safranbolu Gezisi

Anadolu’nun tarihi ve turistik bölgelerine
kültür turları düzenledik

Mhgf olarak ticari gezilerin yanı sıra Anadolu’nun doğal güzellikleri, tarihi
ve turistik yönleriyle ön plana çıkmış bölgerine kültür turları düzenle-
dik. Bu kapsamda Mengen-Amasra-Safranbolu gezisi ile Mardin, Bat-

man ve Diyarbakır gezisini gerçekleştirdik.
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Mardin, 
Batman (Hasankeyf) 
Diyarbakır Gezisi
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Federasyondan önemli sosyal sorumluluk projesi:
MHGF, Candostu Organ Bağışına
Evet Platformu’nu kurdu

Moda ve Hazır Gi-
yim Federasyo-
nu’nun Türkiye Or-

gan Nakli Kuruluşları Koordi-
nasyon Derneği ve Sağlık
Bakanlığı işbirliğiyle kurdu-

ğu “Candostu Organ Bağışı-
na Evet Platformu”nun lans-
man toplantısı 16 Ocak 2013
tarihinde ünlü sanatçıların
da katılımıyla İstanbul’da
gerçekleştirildi. Yapacağı bil-

gilendirme çalışmalarıyla or-
gan bağışını artırmayı amaç-
layan Candostu Platformu,
Türkiye’de organ bekleyen
22 binin üzerindeki hasta ve
60 bin diyaliz bağımlısı için

büyük anlam ifade ediyor.
Candostu Türkiye genelinde
organ bağışı ve nakli konu-
sunda bilgilendirme toplan-
tıları düzenleyerek önyargı-
ları kırmaya çalışıyor.
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Candostu Organ Bağışına Evet
Platformu bilgilendirme toplantıları
Türkiye geneline yayıldı

Candostu Platformu’nun kurulu-
şunun ardından Türkiye genelinde
işletmelerde, okullarda ve birden

fazla insanın olduğu her yerde organ
bağışı ile ilgili bilgilendirme toplantıları
yapıldı. 
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40’ın
üzerinde

bilgilendirme
toplantısı 
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Candostu Platformu yaptığı çalışmalarla 
9. Kent ve Yaşam Ödülü’ne layık görüldü.
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MHGF’den dört dilde Sanal Fuar 
ve İnsan Kaynakları Portalı 

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) 
Globalpiyasa.com ile işbirliği ile sektörel sanal fuar
ve insan kaynakları portalını hayata geçirdi. Türkçe

başlayan portal daha sonra İngilizce, Rusça ve Almanca  da-
yayın yapmaya başladı. Portal, günde 4 binlere ulaşan ziya-
retçi trafiği ve 20 bin ürün görüntüleme ile de dikkat çekiyor. 

mhgf.globalpiyasa.com
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Kariyer.net kurucuları tarafından
kurulan ve MHGF’nin işbirliği
yaparak sektörel sanal fuar ve

insan kaynakları portalı projesini haya-
ta geçirdiği çözüm ortağı globalpiya-
sa.com hızlı büyümesini sürdürüyor.
Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Rusça ve
Almanca arayüzü ile artık dünya üzerin-
de daha fazla kitleye ulaşacak olan site-
nin, günde 4 bin dolayındaki ziyaretçi
trafiğini ve 20 bin dolayında ürün gö-
rüntüleme sayısını daha da artırması
bekleniyor. Günlük 500’e yakın yabancı

ziyaretçiyi ağırlayan globalpiyasa.com’a
en fazla giriş yapan ülkeler arasında ise
Almanya ve Azerbaycan ilk sıralarda yer
alıyor. 

Öte yandan, MHGF, Globalpiyasa.com
işbirliğiyle hayata geçen, mhgf.global-
piyasa.com sanal fuar ve insan kaynak-
ları portalı ise her geçen gün sektörden
katılan firmalarla daha da büyüyor. Ya-
pılan eşleştirme toplantılarında global-
piyasa.com yetkilileri projenin detayla-
rını üye dernek ve firmalara anlatıyor. 

mhgf.globalpiyasa.com, sektörel 
sanal ve insan kaynakları portalı ticari
düzeyde, firmaları, ürünleri, satın 
alma taleplerini, işbirliği tekliflerini, 
iş ilanlarını içerirken, aynı zamanda
sosyal düzeyde de iş adaylarını, maka-
leleri, soru – cevap listelerini ve akade-
mik projeleri kapsayan büyük bir veri
tabanı ve arama motoru. Portal; ticaret
ağı, kariyer ağı ve sosyal-akademik ağ
olarak dünyada üçünü birden kapsa-
yan tek uygulama. MHGF üyeleri bu
sisteme çok uygun koşullarla giriyor.

Ticaret ağı, 
kariyer ağı ve sosyal-
akademik ağ olarak
dünyada tek uygulama
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Adres Dergisi

ADRES:
Moda ve
Hazır Giyim
Sektörünün
Buluşma
Adresi 

“Moda ve Hazır Giyim Sektörünün
Buluşma Adresi” sloganı ile Kasım
2012’de yayın hayatına başlayan
Adres Dergisi, Türkiye genelinde bin-
lerce noktaya ulaşarak kısa sürede
sektörün nabzını tutan ve sesini du-
yuran önemli bir mecra haline geldi. 
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Görsel ve yazılı medya ile diyaloğumuzu
ve işbirliğimizi artırdık
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Sevgi, saygı ve rahmetle
anıyoruz

Unutmayacağız








