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Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
Değerli Üyelerimiz;

2020 yılını küresel olarak yaşadığımız pandemi ile tamamlarken 2021 yılı telafi yılı oldu ve
sektörümüz ihracat rekoru kırma yolundadır.

Dernek faaliyetlerimizin bir kısmını dijital ortamda gerçekleştirdik fakat fiziki ortama
taşıdığımız faaliyetlerimiz de oldu. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik teması çerçevesinde
etkinliklerimiz devam etti. Bu yıl yaptığımız faaliyetler hakkında kısa bilgilendirme notları
ekteki dosyada bilgilerinize sunulmaktadır.

2021 yılını geride bırakırken , 2022 yılının ülkemize ve sektörümüze refah getirmesini 
diliyorum. Tüm sektör temsilcilerimize ve ailelerine sağlık ve esenlik dolu nice mutlu yıllar 
diliyor , sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ediyorum.

Saygılarımla,

Hayati ERTUĞRUL
13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
EGSD



Ege Giyim Sanayicileri Derneği 

 VİZYON

Türkiye moda ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ulusal ve uluslararası alanda

rekabet gücünü arttırmasını destekleyen lider kuruluş olmak.

 MİSYON

Devletimizin ilgili kurumları ile üyelerimiz arasındaki karşılıklı bilgi akışını sağlamak, sektörümüz 

bünyesinde faaliyet gösteren farklı alanlardaki (gelinlik, kumaş, makine, konfeksiyon, nakış, baskı 

vs.) firmalar arasında işbirliği fırsatları yaratarak karşılaşılan sorunlara ortak çözüm bulmak.

 EGSD- Ege Giyim Sanayicileri Derneği Kasım 1992 yılında sektörün önde gelen 30 

girişimcisinin önderliğinde kurulmuştur.

 Sektörel sivil toplum kuruluşu olan EGSD’nin üyeleri Hazır Giyim Konfeksiyon sektörleri ve 

bu sektörün tedarikçisi firmalardan oluşmaktadır. Ege Giyim Sanayicileri Derneği’nin bir 

diğer özelliği de bünyesindeki geniş yelpaze ile sektörün farklı dallarında faaliyet gösteren 

firmaları kaynaştırmasıdır. Üyelerin hizmet alanları ; konfeksiyon imalatı, ihracatı  (örme –

dokuma ) , iç piyasa ,yan sanayi, kumaş , aksesuar , makine , organik hazır giyim üretimi , 

gelinlik , abiye , damatlık firmaları üyelerimiz arasında yer almaktadır. 



 IF Wedding Fashion İzmir – Gelinlik , Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 

Ege Giyim Sanayicileri Derneği, 15 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ile partner olarak IF 

Wedding Fashion İzmir – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nı gerçekleştirmektedir. Fuarımız 

16 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında 195 katılımcı ile yaklaşık 20.000 m2’de fuarizmir’de

gerçekleştirilmiştir. 84 ülkeden , 2089 yabancı ,67 ilden  13.904 yerli profesyonel ziyaretçi fuarı 

gezmiştir. 

 Gelinlik Tasarım Yarışması 

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında bu yıl on ikincisi gerçekleştirilen     Gelinlik Tasarım 

Yarışması genç tasarımcıların moda sektöründeki yerini almaları için fırsat yaratmaktadır. Ödül olarak 

verilen performans defileleri sonrasında her yıl  sektöre değerli tasarımcılar kazandırılmıştır. Bu yıl ,

“ Uyanış ” temasıyla hazırlanan yarışmaya 101 tasarımcı 295 tasarım ile başvuruda bulunmuş ve 15 

finalist belirlenmiştir. Derneğimiz jüri başkanlığı görevini yürütmektedir. Finalistlerin tasarımlarının 

dikimleri İzmir Moda Tasarımcıları Derneği üyesi tasarımcılarının atölyelerinde dikilmiştir. Fuarın ilk 

günü açılışta gerçekleştirilen yarışma defilesi ile ödüller sahiplerini bulmuştur. 

Bu yıl başvurular arasında yer alan , Van’dan gelen dosyanın sahibine EGSD sosyal sorumluluk 

projesi olarak burs vermeye karar vermiştir. 



Ege Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması

Fashion Prime – Tekstil , Hazır giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı

Fashion Tech İzmir – Hazır giyim , Konfeksiyon ve Tekstil Makinaları ,
Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı – 15 / 17 Eylül 2021

Derneğimizin önemli projelerinden diğeri ise altı yıl boyunca gerçekleştirilen Ege Tekstil ve
Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması’dır. Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz “Ege
Tekstil ve Konfeksiyon Tedarikçileri Buluşması” en son 2019 yılında Alsancak'ta Tarihi Havagazı
Fabrikasının salonunda 30 tedarikçi üyemizin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Üyelerimizin iş hacmini
artırmak , bölgemize daha çok katma değer kazandırmak amacıyla tekstil ve konfeksiyon tedarikçileri
ile üreticilerin bir araya gelmesi amacıyla bir günlük etkinlik sektörün önemli bir buluşma noktası haline
gelmiştir.

Hedeflendiği gibi etkinliğimiz Fashion Prime İzmir – Tekstil , Hazır giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri
Fuarı’na dönüşmüş ve sektörümüze bir fuar daha kazandırılmıştır. Pandemi sürecinde ara verilen
Fashion Prime – Tekstil , Hazır giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı 15 – 17 Eylül tarihleri arasında
dördüncü kez gerçekleştirildi ve bu yıl içerisinden yeni bir fuar daha doğdu. Fashion Tech İzmir – Hazır
giyim , Konfeksiyon ve Tekstil Makinaları , Tekstil Baskı Teknolojileri fuarı ilk kez gerçekleştirilmiştir. İzgi
Fuarcılık ve İzfaş organizasyonunda gerçekleştirilen fuarda Derneğimiz partner olarak yer almıştır. 15
– 17 Eylül tarihleri arasındaki ilk Fuar, sektörün yoğun ilgisi ile tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iki fuarın da sektöre faydalı olacağı
inancını taşımaktayız. 6 yıldan beri Derneğimizin faaliyetleri arasında yer alan tedarikçiler buluşması
etkinliğimizin fuara dönüşmesinden ayrıca büyük gurur duymaktayız. Sektörün fuarı sahiplendiği ve
hep birlikte hareket ettiği takdirde yine sektöre büyük fayda sağladığını birlikte yaşadık. Hazır giyim ve
konfeksiyon ihracatımız ülkemiz için lokomotif güç konumundadır. Kentimiz ve bölgemizde önemli
markalar üretilerek tüm dünyaya ulaştırılmaktadır. Doğal kümelenmenin olduğu kentimizde bu
fuarların gerçekleştiriliyor olması çok doğru bir adımdır ve kentimiz için önemlidir.



Eğitim Faaliyetleri  

Tüm sektörlerin genel ihtiyacı olan ara eleman sıkıntısı ülkemizin genel sorunu olarak karşımıza

çıkmaktadır. Sektörümüzdeki teknik eleman ihtiyacını gidermek için Dernek Yönetim kurulumuz içinde

oluşturduğumuz eğitim komitemiz çalışmalarına hızla başlamıştır.

Eğitim komitemiz sektörümüzün en büyük eksiği olan ara eleman yetiştirme konusunda çok çeşitli

projeler gerçekleştirmiştir. Bunlardan en önemlisi ; MEGİP – Mesleki Eğitim ve İş Geliştirme Protokolu

kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi -İŞKUR – EBSO - EGSD ortaklığında Temmuz 2019 itibari

ile başlamış olan makine operatörü yetiştirme kurslarıdır. Derneğimiz üyesi olan 10 firma bu projeden

faydalanmış ve yetişen kişilerin istihdamı sağlanmıştır.

Belirlenecek uygun bir proje modeli ile modelist yetiştirme konusunda kurslar açılarak sektöre hazır

işgücü sağlama hedefindeyiz. Ayrıca Meslek Liseleri ziyaret ederek ihtiyaçları belirlenmektedir. Kariyer

günlerinde yer alarak öğrencilerin hazır giyim ve tekstil teknolojileri bölümlerini seçmeleri için tanıtım

çalışmaları geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönem de devam etmektedir. Üniversiteler , Meslek

Yüksek Okulları ve Meslek Liseleri ile güncel projeler geliştirmekteyiz.



Tasarım Faaliyetleri 

"İyi Tasarım İzmir" EGSD Faaliyetleri

Gelinlik Tasarım yarışması dışında Derneğimizin tasarımcılar ile buluşması , İzmir Büyükşehir

Belediyesi önderliğinde İzmir Akdeniz Akademisi ev sahipliğinde gerçekleştirilmekte olan "İyi Tasarım

İzmir" etkinliği kapsamında gerçekleşmektedir. Derneğimiz ilk yıldan beri katıldığı etkinliklerde

sanayicilerle tasarımcıların buluşması sağlanmaktadır. 2017 yılında Narkon Tekstil - Black Spade'in

destekleri ile gerçekleştirilen tasarım etkinliğimiz, 2018 yılında DEÜ GSF ve EÜ Emel Akın MYO ile

işbirliğinde Sparmax AirBrush ve sessiz kompresörlerin Türkiye'deki distribütörü Şimşek Makine'nin

katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı İyi Tasarım İzmir etkinliği kapsamında ise Derneğimiz

tarafından “Bez Çanta Yüzey Tasarımı Yarışması” gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında dijital ortamda

yapılan etkinlikte Derneğimiz video konferans organizasyonu ile katılmıştır. 2021 yılında Kasım ayında

gerçekleştirilecek olan etkinlikte ise Derneğimiz farklı bir proje ile yer almıştır.

2021 yılı “İyi Tasarım İzmir – 6 ” etkinliğinde Derneğimiz bu yıl da yerini almıştır. Etkinliğin teması

“Yeniden Müşterek Gelecekler” olmuştur. Derneğimiz gerçekleştirdiği projede, üniversite – sanayi

işbirliğinde örnek bir çalışma modeli sergilemiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile bir protokol

imzalanmış, Doç. Şölen Kipöz mentörlüğünü üstlenmiş, öğrenciler üyelerimiz ile eşleştirilmiştir.

Projenin finalinde “İmalattan Tasarıma Moda Endüstrisinde Döngüsel Modelin Vaadi” konulu panel

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenmiş , projeye destek veren üyelerimiz, Barse

Tekstil, Hugo Boss ve Seyfeli Tekstil konuşmacı olarak yer almıştır.

İzmir Fashion Week

Dernek üyemiz olan Rönesans Ajans tarafından gerçekleştirilen İzmir Fashion Week İzmir'de

geleneksel hale gelmiştir. Her yıl gelişerek devam etmekte olan etkinliğine Derneğimiz düzenli olarak

destek vermektedir.



Kurumlar arası İlişkiler

 Derneğimizin kurucu üyeler arasında yer aldığı Moda ve Hazır giyim Federasyonu (MHGF), 2007 yılı

Kasım ayında kurulmuştur. 32 üyeye ulaşan Federasyon, bünyesindeki sektörel dernekler ile projeler

üretmeye devam etmektedir. Derneğimiz Başkan Yardımcılığı ve Ege Bölgesi Koordinatör Başkanlığı

görevini sürdürmektedir.

 İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege İhracatçı Birlikleri , İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi

Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Kosgeb, İBB Meslek Fabrikası gibi kurumlar ile iletişim halinde

sektörümüz ve şehrimiz ile ilgili projelerde paydaş olarak yer alma prensibi devam etmektedir.

 İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyesi olan Derneğimiz ayda bir gerçekleştirilen

toplantılarda temsil edilmektedir.

 TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisinin üyesi olan Derneğimiz toplantılara

katılım sağlayarak sektörel konularda görüş bildirmektedir.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Tekstil Teknik Komitesi'nin üyesi olan

Derneğimiz toplantılara katılım sağlayarak sektörel konularda görüş bildirmektedir.

 İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından kurulan Sürdürülebilirlik komitesi üyesi olan Derneğimiz ,

toplantılarda Dernek görüşümüzü paylaşmaktadır.

 Çeşitli Üniversitelerin Danışma Kurullarına davet edilen Derneğimiz , Yönetim Kurulumuzdan

temsilcilerin katılımı ile Dernek görüşlerimizi üniversitelere iletmektedirler.
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2021 Yılı EGSD Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 
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Tüm Sektör Temsilcilerimize Sağlık
Mutluluk ve Huzur dolu
Nice mutlu yıllar dileriz

EGSD 13. Dönem Yönetim Kurulu

info@egsd.org.tr  / www.egsd.org.tr


