






• TEKSTURE NYLON 6 İPLİKLER
• NYLON POY İPLİKLER

• TEKSTURE NYLON 66 İPLİKLER

• NYLON SARGILI GİPELER
• POLYESTER SARGILI GİPELER

• NYLON PUNTALI GİPELER
• LYCRALI GİPELER

• POLYESTER PUNTALI GİPELER

• DESENİP
• BURUNFİL DİKİŞ İPLİĞİ

• LASTİK GİPELER-NYLON

Türkiye'nin
900 ton/ay NAYLON İPLİK Kapasitesi ile

En Büyük Nylon İplik Üreticisi

İLETİŞİM:

• Serkan Sey 0533 381 20 81

• Şenol Özbek 0533 667 93 42

• Serkan Cihan 0533 613 58 28 dahili 1702

• Melis Kantar 0212 438 54 25 dahili 1730

melis.kantar@eurotex.com.tr

• Bayrampaşa Bobin Market 0212 501 21 93

• Bayrampaşa Bobin Market CEP - 0539 269 82 34

WWW.EUROTEX.COM.TR
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Kalitenin Beylikdüzü’ndeki yeni adresi
Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü

ADRES: 
Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1999 Sk. No: 9 Esenyurt, İstanbul - Türkiye
T: +90 212-867 1900 F: +90 212-867 1901

LOKASYON: 
• TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne 1 km. 
• İstanbul Atatürk Havalimanı’na 20 km.
• Taksim Meydanı’na 35 km. uzaklıktadır.

Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ne, CNR Expo Fuar Alanına ve

Atatürk Havalimanı’na yakın konumu ile Beylikdüzü’nün yeni konaklama merkezi olarak hizmet vermektedir.    

İş, sanayi ve tatil amaçlı seyahat eden herkesin kısa sürede ilgisini çeken Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü;

alternatifsiz hizmeti ile siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.

• Toplam 144 oda

• 6 adet toplantı odasından 5'i gün ışığı  almaktadır

• Özel lezzetler sunan Garden Grille Restaurant ve modern 

tasarıma sahip Garden Bar

• 24 saat hizmet veren marketimiz  Pavilion Pantry

• 24 saat açık iş merkezi

• Kapalı yüzme havuzu

• Fitness

• Özel araç park alanı

• Ücretsiz yüksek hızlı kablosuz internet erişimi

www.hiltongardeninn.com
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Sektörümüzün Saygıdeğer 
Üyeleri ve Sayın Çorapland Okurları, 

15 Temmuz’da FETÖ ve
arkasındaki destekçi dış
güçler tarafından plan-
lanan, ülkemizi karan-

lığa götürmeye, geleceğine ipotek
koymaya yönelik hain darbe girişimi
çok şükür ki devletimizin ve aziz
milletimizin dayanışması ile bertaraf
edilerek sonuçsuz kaldı. Türkiye’yi
adeta uçurumun kenarından döndü-
ren Türk milletinin bu birlik ve be-
raberlik ruhu, Cumhuriyet tarihi-
mizde eşi benzeri görülmemiş şanlı
bir destan yazdı. Bu hain kalkışma
sonrası iş dünyası ve sivil toplum
kuruluşları da milli iradeye, Cumhu-
riyetimize, demokrasiye olan bağlı-
lıklarını net bir şekilde ortaya koya-
rak tüm dünyaya net bir mesaj
verdi.

Ülke olarak, geçmişte de demok-
rasimizi sekteye uğratan, milli ira-
deyi hiçe sayan darbelerle onlarca

yıl kaybettik. Son darbe girişimi de
her ne kadar demokrasimizde bir
kara leke olarak yer alacaksa da, bir
diğer açıdan, çalışanı, işvereni, me-
muru ve tüm kesimleriyle birlik ve
beraberliğimizin, demokrasiye olan
bağlılığımızın bir nişanesi olarak ta-
rihimizde altın harflerle yazılacaktır. 

Türkiye’de üretimde, ihracatta ve
istihdamda öncü bir sektörün çatı
kuruluşu Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) olarak biliyoruz ve inanıyoruz
ki; ekonomik olarak kalkınmanın
yolu, ancak ve ancak demokrasiden
geçer. Bunun dışındaki tüm müde-
haleler ülkemizi geri götürmekten
başka bir işe yaramaz. 

Son yaşanan hain olay her ne
kadar bizi sarsmış olsa da, ülkemizin
geleceğine olan güvenle tekrar üret-
meye, müşteri gelmiyorsa bile ayak-
larına giderek dünyanın dört bir
yanına kadar ürünlerimizi pazarla -
maya, ülkemize döviz kazandırmaya,
2023 hedeflerimizi yakalamak için
var gücümüzle çalışmaya kararlıyız.

Çünkü ülke olarak kalkınmamızın ve
dünya ile rekabet etmemizin yolu
üretmek ve çalışmaktan geçer. 

Bu vesileyle, ÇSD Yönetim 
Kurulu olarak her zaman demokrasi-
nin ve milli iradenin yanında olaca-
ğımızı bir kez daha hatırlatıyor, 
15 Temmuz’da canları pahasına
darbecilere karşı koyarak hayatlarını
yitiren demokrasi şehitlerimize yüce
Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize
acil şifalar diliyorum. Türk milletinin
başı sağ olsun.

Saygılarımla,

Bülent İyikülah
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Türk milleti, birlik ve 
beraberlik içinde 15 Temmuz’da
oyunu bozarak milli iradeye ve

demokrasiye sahip çıktı”
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ÇSD GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ SEKTÖRÜ, RAMAZAN’IN KUTSAL 
ATMOSFERİNDE BİR ARAYA GETİRDİ
ÇSD Geleneksel İftar Yemeği, sektörün önde gelen temsilcilerini
buluşturdu. Florya Crown Plaza Otel’de gerçekleştirilen iftara
oda ve birlik başkanları ile sektörel sivil toplum kuruluşlarının
başkan ve yöneticileri katıldı. 

İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN
STK’LARINDAN DARBE
GİRİŞİMİNE KARŞI ORTAK
BİLDİRİ



www.csd.org.tr

BU SAYIMIZDA...

7Çorapland Temmuz-Ağustos 2016

VERGİLEMEDE ‘İZAHA DAVET’ 
UYGULAMASI GETİRİLİYOR ......................... 68

TİTANİK’İ KAÇIRIP ÖLÜMDEN 
KIL PAYI KURTULDU:  
YENİ HAYATLARA SAĞLIKLA 
KAPI AÇAN HEKİMİMİZ 
BESİM ÖMER AKALIN ................................. 76

İZMİR KÖRFEZİ’NİN 
ASIRLIK BEKÇİSİ: 
TARİHİ ASANSÖR ............................................ 78

MERAKLISINA:
PROF. DR. NURHAN ATASOY’UN 
KALEMİNDEN MİNYATÜR SANATI ........ 74

TÜRKİYE’DE BİR DÖNEMİN ÜRETİM 
ORTAMINI ANLATAN SERGİ:
TEK VE ÇOK ............................................................ 85

KÜLTÜR-SANAT:
OKUNASI, İZLENESİ, DİNLENESİ ........... 86

AKLI VE BEDENİ BULUŞTURAN 
SPOR DALI: 
SATRANÇ BOKSU ............................................ 88

ENGLISH TRANSLATION ............................. 90

KISA KISA: 1001 SÖZ .................................. 96

YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 9,4 İLE
ÇORAP İHRACATINDAKİ ARTIŞ 

GENEL HAZIR GİYİM İHRACAT ARTIŞINI
GERİDE BIRAKTI

2016 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yüzde 9,4 ihracat artışı

gerçekleştiren sektör, yüzde 7’lik hazır
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BÜYÜMEYE GERİ DÖNEN 
AVRUPA PAZARINDA ÇİN İLE FİYAT
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KARŞILIKSIZ ÇEKE YENİDEN HAPİS CEZASI GELDİ

34
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�?FT SARGILI ?PL?KLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP KONÇ LASTİĞİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) MEDİKAL

ÜRÜNLER



ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

TEK SARGILI ?PL?KLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS

HAVA KAPLAMALI
?PL?KLER
KULLANIM 
ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS

ELAST?K SARGILI ?PL?KLER
I) TEK SARGILI İPLİKLER
II) ÇİFT SARGILI İPLİKLER
III) HAVA KAPLAMALI İPLİKLER

BAKIRCILAR VE PİRİNÇCİLER 
SANAYİ SİTESİ 
MENEKȘE CAD. NO: 10/2
34524 BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 875 07 02 (pbx)
Faks: +90 (212) 875 08 04
Cep: +90 (532) 633 92 96
E-Posta: aliates@aymeras.com
Web: www.aymeras.com

AYMER DIȘ TİC. A.Ș.



Çorap Sanayicileri Der-
neği’nin (ÇSD) Gele-
neksel İftar Yemeği bu
yıl da Ramazan’ın kut-

sal atmosferinde sektör ve sektör
dostlarını aynı çatı altında bir araya
getirdi. ÇSD Yönetim Kurulu Başka-

nı Bülent İyikülah’ın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen iftara, İstanbul Sa-
nayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı-
ları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Gülle, ÇSD’nin kuru-

www.csd.org.tr
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ÇSD Geleneksel İftar Yemeği, sektörün önde gelen temsilcilerini buluş-
turdu. ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İyikülah'ın ev sahipliğinde
Florya Crown Plaza Otel’de gerçekleştirilen iftara, oda ve birlik başkan-
ları ile sektörel sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı. 

ÇSD Geleneksel İftar Yemeği 
sektörü, Ramazan’ın kutsal 
atmosferinde bir araya getirdi



cusu ve dönem başkanı olduğu
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Öztürk, Türkiye Triko Sana-
yicileri Derneği (TRİSAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv,
Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derne-
ği (KYSD) Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Murat Özpehlivan, Oda ve Birlik-
lerin yönetim kurulu üyeleri, sivil

toplum kuruluşları başkan ve temsil-
cileri ile ÇSD yönetim kurulu üyeleri
ile sektör mensupları katıldı.

ÇSD BAŞKANI BÜLENT İYİKÜLAH
SEKTÖRÜN DÜNYADA GELDİĞİ 
KONUMDA KATKISI OLAN ÇORAP
SANAYİCİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Moderatörlüğünü deneyimli ha-
ber spikeri Ebru Hekimoğlu’nun
yaptığı gecede ilk konuşmayı ev sa-
hipi olarak ÇSD Başkanı Bülent İyi-
külah yaptı. Konukları ağırlamaktan
duyduğu mutluluğu dile getirerek

konuşmasına başlayan İyikülah, kut-
sal Ramazan ayı için iyi dileklerini
aktardı. Kuruluşundan bu yana
ÇSD’ye katkı sağlayan ve sektörün
dünyadaki geldiği başarılı konumun-
da payı olan herkese teşekkür eden
İyikülah, ÇSD’nin bir çatı kuruluşu
olduğunu dile getirerek, sektörün
gelecekte çok daha iyi yerlere gele-
ceğini ifade etti.

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah’tan
sonra kürsüye gelen İSO Başkanı
Erdal Bahçıvan gecede yaptığı ko-
nuşmada, terör örgütlerinin kan
akıtmaktan vazgeçmeyerek toplu-
mun huzurunu bozma ve toplumu
tahrik etme noktasında her türlü
yola başvurduklarını söyledi. Bahçı-
van, bu kadar insan hayatına doku-
nan ve hayatın içinde olan ve nesil-
lerden beri aileler arasında süreklili-
ğini devam ettiren çorap sanayisi
sektörünü, yatırım, ihracat ve istih-
dam aşkından vazgeçmeden moda-
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Bu kadar insan hayatına dokunan ve

hayatın içinde olan ve nesillerden beri

aileler arasında sürekliliğini devam etti-

ren çorap sanayisi sektörünü, yatırım,

ihracat ve istihdam aşkından vazgeç-

meden modasıyla teknolojisiyle geldiği

noktadan dolayı tebrik ediyorum”
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sıyla teknolojisiyle geldiği noktadan
dolayı tebrik etti. Gecede bayrağı bir
sonraki kuşağa devreden sanayicileri
gördüğünü belirten Bahçıvan, bu
tablonun özlemini duyduklarını kay-
detti. Bahçıvan, birçok sanayi sektö-
ründe bu bayrak değişimini göreme-
diklerini ifade etti.

“HER SEKTÖR KENDİ İŞİNİ EN
DOĞRU VE EN NİTELİKLİ ŞEKİLDE
YAPARSA, TÜRKİYE’NİN KALİTELİ,
NİTELİKLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMASINA BU ŞEKİLDE 
KATKIDA BULUNABİLİRİZ”

Günümüzde sanayiciliğin pek çok
zorluğa göğüs gerdiğini hatırlatan
Bahçıvan, sanayicilerin inşaata teş-
vik edilmesi yerine herkesin kendi
işine odaklanarak sanayicinin sanayi,
inşaatçının da inşaat yapması gerek-
tiğini kaydetti. Bahçıvan “Biz sanayi-
ciler olarak inşaatın müşterisi ola-
lım. İnşaat da daha çok satın alsın ve
sanayicinin müşterisi olsun. Her
sektör kendi işini en doğru ve en ni-
telikli şekilde yaparsa, Türkiye’nin
kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir
kalkınmasına bu şekilde katkıda bu-
lunabiliriz” şeklinde konuştu.

Sanayi sektörünün tüm zorlukla-
ra rağmen yoluna devam ettiğini
dile getiren Bahçıvan, geçtiğimiz

hafta açıklanan ilk çeyrek büyüme
oranlarının sanayinin vermiş olduğu
destek ile dünyaya ve Türkiye’ye
parmak ısırttığını belirtti. Bahçıvan,
birtakım dış pazarların kaybedilme-
sine rağmen alternatif pazarlar nok-
tasında gayret gösterdiklerini ifade
etti. Toplumun her türlü zorluğu
aşarak her geçen gün biraz daha ol-
gunlaştığına dikkat çeken Bahçıvan,
her zorluğun kendilerini çözüm bul-
ma konusunda farklı bir noktaya ta-
şıdığını söyledi.

“ANCAK VE ANCAK İNSANIMIZI
GELİŞTİREREK BU FABRİKA VE
MAKİNELERİN SÜREKLİLİĞİNİ 
SAĞLAYABİLİRİZ”

Bahçıvan, konuşmasında “Her şe-
yin başı insan” diyerek doğru insanı
doğru eğitimle donattıkları takdirde
Türkiye’nin önünün açık olacağını
ifade etti. İSO olarak geçtiğimiz ay-
larda Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
bir protokol imzaladıklarını hatırla-
tan Bahçıvan, protokol ile meslek li-
selerini firmalar ve sektör dernekleri
ile buluşturarak onlara hamilik yap-
ma imkanı sağlandığını dile getirdi.
Çorap sanayicilerinden kendi bölge-
lerine yakın meslek liseleri ile irtiba-
ta geçmek istemeleri halinde kendi-
lerinin yardımcı olacağını belirten
Bahçıvan, hep birlikte gayret ederek
bu konuda ilerleme sağlayabilecekle-
rini aktardı. Bahçıvan, ancak ve an-
cak insanımızı geliştirerek bu fabrika
ve makinelerin sürekliliğini sağlaya-
bileceklerini kaydetti.

İTHİB BAŞKANI İSMAİL GÜLLE:
“SEKTÖRÜ ÜLKENİN EN BÜYÜK
ÜRETİCİSİ VE İHRACATÇISI
YAPAN TEMSİLCİLER 
KENDİLERİYLE NE KADAR 
ÖVÜNÇ DUYSA DA AZ”

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Gülle ise bu tür akşamların
dostları buluşturmasının ve oluştur-
duğu ambiyansın önemli olduğunu
söyledi. Sektörün dokumanın, çora-
bın ve örmenin sesiyle büyüdüğünü
kaydeden Gülle, sektörü ülkenin en

Bülent İyikülah

ÇSD Yön. Krl. Bşk. 

Erdal Bahçıvan

İSO Yön. Krl. Bşk. 

İsmail Gülle

İTHİB Yön. Krl. Bşk. 
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büyük üreticisi ve ihracatçısı yapan
temsilcilerin kendileriyle ne kadar
övünç duysa da az olduğunu belirtti.
Çorap sanayicilerinin yaptığı üretim
ve istihdama teşekkür eden Gülle,
bu yapılanların unutulmayacağını
ifade etti. Zor bir coğrafyada bulun-
duklarını hatırlatan Gülle, buna kar-
şın çorap sanayicilerinin çalışmaya
ve emek harcamaya devam ettiğini
sözlerine ekledi.

KAMEROĞLU İNŞAAT, SANKO
TEKSTİL VE KUMAŞ TEKSTİL’E 
DEĞERLİ KATKILARINDAN DOLAYI
PLAKET VERİLDİ

Konuşmaların ardından ÇSD Ge-
leneksel İftar Yemeği’nin gerçekleş-
mesine değerli katkılarıyla destek
veren firmalar birer plaket verildi.
Bu çerçevede Kameroğlu İnşaat’a
ÇSD Başkanı Bülent İyikülah, Sanko
Tekstil’e İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
ve Kumaş Tekstil’e İTHİB Başkanı
İsmail Gülle birer plaket takdim etti.

ÇSD Geleneksel İftar Yemeği’nde
ÇSD’nin son bir yıllık faaliyetlerinin
aktarıldığı bir sunum da gerçekleşti-
rildi.

Geceye desteklerinden ötürü ÇSD Başkanı Bülent İyikülah 

Kameroğlu İnşaat Yön. Krl. Bşk. Adem Kameroğlu’na  bir plaket takdim etti.

Sanko Tekstil’e plaketini ÇSD Başkanı Bülent  İyikülah,

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ile birlikte verdi.

Kumaş Tekstil Genel Müdürü Mehmet Kumaş, plaketini 

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah ve İTHİB Başkanı İsmail Gülle’nin elinden aldı.

Sektörü ülkenin en büyük

üreticisi ve ihracatçısı yapan

temsilciler kendileriyle ne kadar

övünç duysa azdır. Çorap

sanayicilerinin yaptığı üretim ve

istihdama teşekkür ederim. 

Zor bir coğrafyada bulunmanıza

karşın çalışmaya ve emek

harcamaya devam ediyorsunuz” 
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ÇSD GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ’NDEN KARELER
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Aralarında Çorap Sana-
yicileri Derneği’nin
(ÇSD) de olduğu Ana-
dolu Aslanları İşadam-

ları Derneği (ASKON), Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu (DEİK), İMEAK Deniz
Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası
(İSO) İstanbul Ticaret Borsası
(İSTİB), İstanbul Ticaret Odası (İTO),
Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD), Türkiye Alışveriş
Merkezleri ve Perakendeciler Fede-
rasyonu (TAMPF), Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM), Tüm Sanayici ve İş
Adamları Derneği (TÜMSİAD), Ulus-
lararası Yatırımcılar Derneği (YASED)
ve Türkiye Seyahat Acentaları Birli-
ği'nden (TÜRSAB) oluşan sivil top-
lum kuruluşları tarafından,
“Karanlıktan Aydınlığa 15 Temmuz”
adıyla kamuoyu ile bir bildiri payla-
şıldı. Ortak bildiride şöyle denildi:

KARANLIKTAN AYDINLIĞA: 
15 TEMMUZ

Ülkemiz, 15 Temmuz Cuma ge-
cesi önce karanlığı; ortaya konan
büyük inanç ile de aydınlığı yaşadı.

Artık 15 Temmuz, öznesi millet
olan demokrasinin kazandığı bir gün-
dür. Bugün, yalnızca Türkiye’nin
değil, dünyanın tarihine geçecek
Milli İrade günüdür.  Ülkemizin
büyük demokrasi yürüyüşüne yöne-
lik 15 Temmuz saldırısında, millet ile

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine tepki olarak, aralarında
ÇSD’nin de bulunduğu iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluş-
larının başkanları bir basın açıklaması yaptı.

İş dünyasının önde gelen
STK’larından darbe girişimine
karşı ortak bildiri
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iradesi arasındaki köprüye atılan her
bomba, sıkılan her kurşun, aslında
bunu yapanların karanlık planlarının
aydınlığa çıkmasını sağladı.

MİLLETİN İRADESİNDEN BAŞKA
İRADE TANIMIYORUZ…

Ülkemizdeki iş dünyasının temsil-
cileri olarak, demokrasimizin derin-
leşmesi ve ekonomimizin
güçlenmesinin sivil bir yönetimle
mümkün olduğunun bilinci ile de-
mokrasi dışı güçlerin müdahaleleri-
nin en başta ekonomimize büyük
zarar vereceğini, tüm birikimlerimizi
heba edeceğini biliyoruz.

Seçilmiş hükümeti yıkmaya yöne-
lik teşebbüsler demokrasimizi ve

ekonomimizi katledecektir. Anti de-
mokratik her türlü girişimin karşı-
sında kararlılıkla duruyoruz.
Darbecileri lanetliyor, hükümetimizi
destekliyor ve milletimizin iradesin-
den başka bir irade tanımıyoruz.

MİLLETİN İSTİKRARI 
EN İYİ CEVAPTIR…

Bu hain girişimin çökertilmesinin
orta ve uzun vadede ülkemiz ekono-
misine olumlu yansımalarının olacağı
kanaatindeyiz. Çünkü iş dünyası
huzur, güven ve istikrar ister.

Yaşananlar, tüm bu bileşenleri
perçinlemiştir. İstikrarın sadece hü-
kümetle olmayacağını söyleyenlere,
siyasi risk olduğunu söyleyenlere,

her görüşten milletin istikrarı cevap
vermiştir.

Güçlü millet iradesi her türlü zor-
lukla baş edebileceğimizi, ülkemizin
uluslararası arenada da siyasi ve eko-
nomik gücünün kat be kat artacağını
ortaya koymuştur.

ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ…

Başbakanımızın dünkü açıklama-
larında söylediği gibi ekonomimizin
temelleri sağlamdır ve hükümetimiz
ile Merkez Bankası ve ilgili kuruluşlar
da gereken tedbirleri almıştır. Tür-
kiye, global krizlere karşı ayakta dur-
mayı başaran, G20 üyesi ve AB
adayı, serbest piyasa ekonomisini ve
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çok partili siyasi sistemi içselleştir-
miş güçlü bir ülkedir. İlk refleks ola-
rak olumsuz etkiler hissetsek de
ülkemizin güçlü imajı, kısa sürede
hem iç pazarda hem de dış pazar-
larda bu olumsuzlukları bertaraf ede-
cektir. Keza, kamuoyunun da izlediği
gibi bütün piyasalar süratle normal
seyrine ulaşmıştır. Bundan sonra da
bizler daha çok çalışarak ve üreterek
ekonomimizi büyütmeye devam ede-
ceğiz.

ŞİMDİ “SAĞDUYU VE HUKUK” 
ZAMANI…

Şimdi, paralel terör örgütü dar-
becilerinin hukukla yüzleşme ve mil-
letin derin hafızasında mahkûm
olma zamanıdır. Bu ihanet tezgahını
tasarlayan hainlerin hukuk çerçeve-
sinde yargılanarak, en ağır ve caydı-
rıcı cezaları almasını bekliyoruz.
Artık darbe kelimesinin literatürden
kalkmasını istiyoruz.

Meclis’te siyasi partiler arasında
takdir edilen bir yaklaşım varken
toplumda ayırımcılık yapılması terö-
ristlerin amacına ulaşmasına sebep
olur. Sağduyu içerisinde hareket et-
meliyiz.

GÜN BİRLİK GÜNÜ, MİLLETİMİZE
TEŞEKKÜRLER…

Milli İradeyi korurken şehit
düşen vatandaşlarımıza ve güvenlik
görevlilerimize Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Gün birlik günüdür. Demokrasi-

mize sahip çıkan necip milletimize,
halkımıza kararlılığı ile cesaret
veren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep
Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanı-
mız ile hükümetimize, darbe girişi-
mine destek vermeyen ve karşı
mücadele eden Türk Silahlı Kuvvet-
leri mensuplarımıza, polisimize ve
güvenlik güçlerimize, darbeye kalkı-
şanlara bir ağızdan karşı çıkan parti
liderleri ile STK’larımızın sağduyulu
açıklamalarına ve basınımızın darbe
karşıtı tutumuna sonsuz teşekkür
ediyoruz.

ÜRETMEYE VE DEMOKRASİ 
NÖBETİNE DEVAM EDECEĞİZ…

Bizler de iş dünyası olarak,  üret-
meye ve demokrasi nöbeti tutmaya
devam edeceğiz.”

Açıklamanın ardından STK Baş-
kanları basın mensuplarından gelen
soruları da yanıtladı. İSO Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan gelen
bir soru üzerine, şunları söyledi:

“Her karanlık kendi aydınlığını
getirir. Türkçe’de bununla ilgili de-
yimlerimiz vardır. Örneğin ‘Her şer-
den bir hayır çıkar’ deriz. Bir de Çin
atasözü vardır. Her kriz bir fırsatın
habercisidir. Aslında bu olayı Tür-
kiye için eğer doğru kullanabilirsek
bize muhteşem fırsatlar sunuyor.

Bizim Türk insanında bir dü-
şünce vardı; Türk insanı darbeyi ön-
leme inisiyatifine sahip değil.
“Rusya’da Boris Yeltsin’in tankın
üzerine çıkarak verdiği görüntü

bizde neden olmuyor?” denirdi. Son
yaşananlarla bu durum ukde olarak
bizden önceki nesillerin içinde kal-
madı.

Biz tankın üzerine çıkmadık. Biz
tankın altında ezildik. Uçaklara ve
helikopterlere göğüs gererek, Mecli-
sine sahip çıkarak olağanüstü top-
lantıya çağırarak sahip çıktık.
Yaralılarımız var. 200’ün üstünde
ölümüz var. Şehit vererek de de-
mokrasiye sahip çıktık. Türkiye ola-
rak demokrasi dersi verecek bir
markaya sahibiz. Eğer bu olayı dün-
yaya doğru anlatabilirsek Türkiye
dünyaya demokrasi dersi verecektir.
Bu durumu ekonomimiz, ülke imajı-
mız ve sosyal hayatımız açısından
çok iyi kullanabileceğimiz bir imkan
söz konusu. Olay çok taze ve trav-
mamız büyük. Bir an evvel bir araya
gelerek ve hiçbir bütçeden kaçınma-
dan dünyanın en güçlü PR ajansları
ile çalışarak Türkiye’de halkın gü-
cünü, iradesini, müteşebbis gücünü,
işini ve demokrasiyi korumak konu-
sundaki kararlılığını anlatmalıyız.

Yabancılar kamuoyu anketlerini
çok sever. Türkiye demokrasi konu-
sunda 15 Temmuz’da tarihinin en
büyük kamuoyu anketini yaptı. Zor-
luğa karşı nasıl durulur, bunu kanı
ve canı pahasına ortaya koydu. Her
türlü bütçe kullanılarak önümüzdeki
birkaç gün içinde güçlü bir ortak
akılla bunu dünyaya anlatacak güç-
teyiz. Yeter ki burada olduğu gibi bir
olalım, diri olalım.” 
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İSO Meclisi, Milli İradeye Saygı ve 
Demokrasiye Koşulsuz Sahip Çıkma
Gündemi ile Toplandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Meclisi aylık olağan toplan-
tısı, 15 Temmuz 2016’da ya-
şanan darbe girişiminin ar-

dından “Milli İradeye Saygı ve
Demokrasimize Koşulsuz, Tereddüt-
süz Sahip Çıkmanın Milletimiz, Ülke-
miz, İş Dünyamız ve Sanayimiz İçin
Önemi” ana gündemi ile 20 Temmuz
2016 tarihinde yapıldı. İSO Meclis
Başkanı Zeynep Bodur Okyay tarafın-
dan yönetilen Meclisin Temmuz ayı
toplantısının gündem maddesinin
önemi dolayısıyla İSO Meslek Komi-
teleri (MESKOM) üyeleri de katıldı.

ZEYNEP BODUR: “15 TEMMUZ
MİLLETİMİZİN TALİHİNİ GERİ ÇE-
VİRDİĞİ BİR TARİH OLARAK HA-
TIRLANACAKTIR”

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur
Okyay da Meclisi açarken yaptığı ko-
nuşmasında 15 Temmuz akşamı ül-
kenin adeta bir kabustan bir demok-
rasi aydınlığına uyandığını,
siyasetçilerin, medya organlarının,
sivil toplumun ve halkımızın dik du-
ruşunün tüm ülkelere emsal oldu-

ğunu belirterek, “15 Temmuz mille-
timizin talihini geri çevirdiği bir ta-
rih olarak hatırlanacaktır. Bu müpte-
zel kalkışmanın yurt dışında yatırım
ortamını zedeleyecek menfi algıyı
tersine çevirmeliyiz. Türkiye ekono-
mide büyük ve güçlü bir ülkedir”
dedi.

ERDAL BAHÇIVAN: “AZİZ MİLLE -
TİMİZE VE HEPİMİZE BÜYÜK 
GEÇMİŞ OLSUN”

Daha sonra ana gündem maddesi
ile ilgili konuşmasını yapmak üzere
kürsüye gelen İSO Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan, demokrasi
tarihi içinde kara bir leke olarak yer
alacak, paralel yapı olarak adlandırı-
lan illegal örgüt tarafından planla-
nan ve gerçekleştirilen 15 Temmuz
gayri meşru darbe teşebbüsünün
herkesi derinden sarstığını söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
(TBMM) bombalayan uçaklarla, ma-
sum ve savunmasız sivillere kurşun
yağdıran acımasız bir alçaklıkla karşı
karşıya kaldıklarını dile getiren Bah-
çıvan, “Aziz milletimize ve hepimize

büyük geçmiş olsun” şeklinde ko-
nuştu. Bahçıvan şöyle devam etti:

İşte, bugün de, milli iradeye gös-
terdiğimiz saygıyı, demokrasiye ko-
şulsuz, tereddütsüz sahip çıkacağı-
mızı bir kere daha ifade etmek için
toplanmış bulunuyoruz. Siz meclis
üyelerimizin de kürsüye gelerek, söz
alarak değerli görüşleriyle yaşadığı-
mız zorlu süreçten hep birlikte çık-
mamıza katkıda bulunacağına yürek-
ten inanıyorum.”

15 Temmuz gecesi, Cumhuriyet
ve demokrasi tarihimizin yakın za-
manlarda şahit olduğu, hatırlamak
bile istemeyecekleri, en uzun, en
zor, en sancılı gecesi olduğunu vur-
gulayan Bahçıvan, o lanetli gecede
kardeşin kardeşi vurduğunu ve kor-
kunç görüntülere tanık olduklarını
dile getirerek çocuk, genç, yaşlı de-
meden birçok masum insanın de-
mokrasi şehidi olduğunu kaydetti.
İSO Başkanı Bahçıvan konuşmasına
şöyle devam etti:

İSO Başkanı Bahçıvan’ın ardın-
dan kürsüye gelen Meclis Üyeleri de
darbe girişimi karşısında demokrasi-
nin önemine ilişkin duygu ve düşün-
celerini paylaştı.

“DÜNYAYA BU DEMOKRASİ DER-
SİNİ VEREN TÜRKİYE BİR ÜÇÜNCÜ
DÜNYA ÜLKESİ DEĞİLDİR”

Konuşmasında bu süreçte Tür-
kiye ekonomisinin önemine de deği-
nen Bahçıvan, “Dünyaya bu demok-
rasi dersini veren Türkiye bir
üçüncü dünya ülkesi değildir. De-
mokrasisiyle, güçlü ekonomisiyle,
köklü değerleriyle, istikrarlı kurum-
sal yapısıyla hem dünyada hem de
bölgesinde önemli bir ülkedir. Tür-
kiye dünyanın 18’nci büyük ekono-
misidir.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO), üyeleri arasında bulunan ve 74 ülkede faa-
liyet gösteren 600’ü aşkın uluslararası sermayeli firmayı bugün Başba-
kan Binali Yıldırım ile buluşturdu. 

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM İSO’DAN TÜRKİYE’YE SESLENDİ:

“Ekonomimiz de demokrasimiz de 
sapasağlam ayaktadır”

İSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erdal
Bahçıvan’ın ev sa-
hipliğinde gerçek-

leşen “Türkiye’ye Güve-
nenler, Türkiye’de
Üretenler” konulu toplan-
tıya, Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ve Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Faruk Özlü de katıldı. Uzun
yıllardır Türkiye’de faaliyet
gösteren, üretim yaparak
ve istihdam yaratarak eko-
nominin kalkınmasına kat-
kıda bulunan gıda, otomo-
tiv, kimya, makine gibi
sektörlerden uluslararası
sermayeli İSO Üyesi 600’ü
aşkın şirket yöneticisinin
hazır bulunduğu toplantıda
İSO Meslek Komitesi Üye-
leri de yer aldı.

Toplantıya katılarak bi-
rer konuşma yapan Sie-
mens Sanayi ve Ticaret
Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı ve CEO’su Hüse-
yin Gelis, Unilever Sanayi
ve Ticaret Türk A.Ş. Tür-
kiye, Rusya, Orta Doğu,
Kuzey Afrika, Orta Asya ve
Kafkasya Hukuktan So-
rumlu Başkan Yardımcısı
ve Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Saraç, Shell Tür-

kiye Ülke Başkanı Ahmet
Erdem, Ford Otomotiv Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali
Koç, Good Year Lastikleri
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Mahmut Sarıoğlu,
ABB Elektrik Sanayi Mu-
rahhas Üye Sami Sevinç,
BASF Türk Kimya Sanayi
ve Ticaret CEO’su Buğra
Kavuncu, Sandoz / Novartis
Türkiye ve Orta Doğu Böl-
gesi Başkanı Dr. Altan De-
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mirdere, Procter & Gamble
Tüketim Malları Sanayi
Türkiye ve Kafkaslar Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tankut
Turnaoğlu ve Nestle Tür-
kiye Pazarlama ve Kurum-
sal İletişim Direktörü Zey-
nep Sungu, Türkiye’ye
güvendiklerini, yatırıma,
üretime, istihdama ve ihra-
cata devam edeceklerini
söyledi.

Toplantıya video konfe-
rans ile katılan Başbakan
Binali Yıldırım aynı za-
manda tüm Türkiye’de ya-
yınlanan konuşmasında bu
toplantıyı düzenlediği için
İstanbul Sanayi Odası Baş-
kanı Erdal Bahçıvan'a te-
şekkür etti. İş dünyasına
“Demokrasimiz de ekono-
mimiz de sapasağlam
ayaktadır” mesajını verdi.

Başbakan Binali Yıldı-
rım şunları söyledi:

BAŞBAKAN YILDIRIM:
“SANAYİ SEKTÖRÜ 
TÜRKİYE’NİN 
LOKOMOTİFİDİR”

“Toplantıda çok kap-
samlı uzun bir değerlen-
dirme yaptınız. Sorunları
Türkiye’nin sanayi ile ilgili
ekonomi ile ilgili gelecek
vizyonunu değerlendirme
fırsatı buldunuz. Sanayi
sektörü Türkiye’nin loko-
motifidir. Sizler istihdam
oluşturuyorsunuz. Ülkemi-
zin değerine değer katıyor-
sunuz. Size yapılan her
türlü destek fazlasıyla ye-
rini buluyor. Sanayi meşak-
katli bir iş. İmalat imkanı-
nın gittikçe zorlaştığı
şartlarda böyle bir işe talip
olmak bir sevda işidir. Bir
işin ürününü gördüğünüz
zaman çektiğiniz bütün sı-
kıntıları unutursunuz.
2023 hedeflerini taşıyacak
bir sektör olarak sanayi

sektörünü görüyorum. Sa-
nayi sektöründe sanayi
4.0’a geçiş sürecini de ıs-
kalamamak gerekir. 2023
hedefleri yakalamak isti-
yorsak sanayi devrimini bi-
lişim ve teknoloji ile bir-
likte düşünmek gerekiyor.

Sürekli bu darbe ile ya-
şamamız asla doğru değil-
dir. Bizim önümüzde çok
iddialı hedeflerimiz var.
2023’e çok az bir zaman
kaldı. Artık kaybedecek bir
günümüz yoktur. Ekonomik
kazanımların korunması
demokratik kazanımların
korunmasına bağlıdır. Do-

layısıyla Türkiye’nin de-
mokrasisine saldıranlar
aynı zamanda Türkiye’nin
ekmeğine aşına saldırmış-
tır. Darbeciler Türkiye’nin
ekonomimizi sarsmamıştır.

TURKUAZ KART, 
YEŞİL PASAPORT VE 
ÇEK YASASINDA 
YENİ DÜZENLEMELER

Turkuaz kart ve yeşil
pasaport için çalışmalar ya-
pıyoruz. Kare kodlu çek ve
çeki ödemeyenler için yeni
baştan düzenleme yapıyo-
ruz. Hükümet olarak ger-
çek ekonominin hep ya-

nında olacağız. Ekonomi-
mizin gelişmesi için yeni
istihdam alanlarının oluş-
ması için gereken her ça-
lışmayı yapacağız. Ayrıca
geçmişteki borçlarınız için
yeniden kolaylık getirilerek
taksitlendirilmesine varın-
caya kadar birçok kolaylığı
hayata geçirdik ve geçir-
meye devam edeceğiz.
Aranızda yıllardır Tür-
kiye’de yatırım yapan kü-
resel yatırımcılar var. Tür-
kiye’nin gerçekleri ile
Türkiye’nin dışarıdaki al-
gısı ne yazık ki olduğundan
farklıdır. Bu FETÖ’nün bir
marifetidir. Sanki Türki-
ye’de istikrarsızlık var.
Türkiye gibi bir hukuk dev-
letinin maalesef göz ardı
edilmesi Türkiye’ye yapılan
bir haksızlıktır. Sizlere ger-
çek Türkiye’yi anlatmak
için görev düşmektedir.”

Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan İSO Yö-
netim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan, paralel yapı ola-
rak bilinen FETÖ terör ör-
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gütü tarafından gerçekleş-
tirilen 15 Temmuz darbe
girişiminin ilk saatlerinden
itibaren İSO olarak tered-
dütsüz bir şekilde demok-
rasinin, milli iradenin ve
seçilmiş Hükümetin ya-
nında olduklarını hatırlattı. 

Yıllardır Türkiye’ye gü-
venen ve Türkiye’de üre-
tim yapan yatırımcıların bu
toplantıda bulunmasının
ülkemizin geleceğine du-
yulan güvenin en güzel ör-
neğini ortaya koyduğunu
belirten Bahçıvan, “Bugün
burada birlikte yaşadığı-
mız, aslında Türkiye’ye gü-
venenlerin, Türkiye’de
Üretenlerin hikayesidir. Bu,
üretim çarkını dostça, kar-
deşçe, elbirliğiyle çeviren
hepimizin hikayesidir. İSO
bünyesindeki yerli ve ya-
bancı sermayeli 18 bin
üyemiz, bilgilerini, tecrü-
belerini ve vizyonlarını bir
sinerji yaratacak şekilde
bugüne kadar gerek müş-
terek olarak ve gerekse
ferdi olarak ülkemizin kal-
kınması için seferber et-
mişlerdir” dedi.

ERDAL BAHÇIVAN:
“TÜRKİYE EKONOMİSİNE
İNANCINIZI DÜNYA KA-
MUOYU İLE PAYLAŞIN”

Toplantıya katılan ya-
bancı sermayeli firmalara
seslenen Bahçıvan, “Türki-
ye’de yaşanan gerçekleri
ve ekonomimize olan inan-
cınızı, ülkenizle ve dünya
kamuoyuyla paylaşmanız,
kuşkusuz bizler için en an-

lamlı ve güçlü destek ola-
caktır. Nitekim sizler ve
temsil ettiğiniz firmaları-
nız, Türkiye’nin çok kıy-
metli elçileri, ortakları,
dostlarısınız. Ülkemiz ko-
şullarını tanıyan, gelişme-
leri yıllardan beri yakından
izleyen ve değerlendirebi-
len konumlarda bulunuyor-
sunuz. Uluslararası temas
ve işbirliklerine her za-
mankinden çok nitelik ve
nicelik kazandırmamız ge-
rekiyor” dedi.

TÜRKİYE VARLIK FONU,
BES, VARLIK BARIŞI,
TAŞINIR MALLARIN 
BANKARA TEMİNAT
GÖSTERİLMESİ 

Bahçıvan, İSO olarak
uzun zamandır dile getir-
dikleri ve Hükümetin gün-
deminde olan “Fonların

fonu” niteliğindeki Türkiye
Varlık Fonu’nun oluşturul-
masına ilişkin olarak “Hem
mega projelere finansman
temin edecek, hem de pi-
yasalarda dalgalanmaları
önleyecek Türkiye Varlık
Fonu, ekonomimize büyük
bir ivme kazandıracaktır”
dedi.

BES ve Varlık Barışı ve
taşınır malların da banka-
lara teminat gösterilme-
sine ilişkin konularda yapı-
lan yeni düzenlemeleri
memnuniyetle karşıladıkla-
rını belirtti ve Kalkınma
Bankası’nın işler hale geti-
rilmesi konusuna da de-
ğindi.

Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek ise şöyle
konuştu:

“Ekonomide bazı yapı-
sal sorun alanlarımız var

ama genel anlamda ekono-
mimizin temelleri sağlam-
dır. Bu temeller sağlam ol-
masaydı gerçekten
Türkiye’nin bu süreci atlat-
ması daha zor ve piyasala-
rın durumu çok daha kötü
olurdu. Bizim bir yapısal
reform gündemimiz var.
Çok kısa bir sürede bu
gündeme döndük.

KATMA DEĞER ÜRETİMİ
İÇİN TEŞVİK PAKETİ 
HAZIRLANDI

Katma değer üretimi
için AR-GE yapmamız ve
bir ekosistem oluşturma-
mız lazım. Bunun için teş-
vik paketi yaptık. Kalkınma
Bankasını yeniden yapılan-
dırıyoruz. Patent kanunu
Meclis’te. İnşallah muhale-
fet ile birlikte bu temel ya-
sayı da geçiririz. AR-GE
konusunda birçok adım
atıldı. Şimdi AR-GE’nin ti-
carileşmesi için çalışmak
gerekiyor. Bilirkişi tasarısı
Meclis’te, yine İstanbul
Tahkim Kurulu kuruldu.

Darbe girişiminden
sonraki haftalarda tasar-
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rufları hayata geçirecek
çok önemli güncellemeleri
yaptık. Türkiye’de yapısal
reformlar olmazsa olmazı-
mızdır. Türkiye batıdan
kopmayacak, AB’den vaz-
geçmeyecektir. Türkiye çok
büyük bir ekonomi, o ne-
denle Türkiye global norm-
larda sadece bir demokrasi
değil aynı zamanda ekono-
mik sisteme de entegre ol-
muştur. Özetle hayat nor-
male dönüyor. Bu süreci
kısa bir sürede tamamlaya-
cağız. Türkiye için reform
yollarımızı belirledik. Tür-
kiye olarak dünyadan kop-
muyoruz, kendi içimize
dönmüyoruz.”  

“YARATILMAK İSTENEN
OLUMSUZ ALGININ DEĞİ-
ŞECEĞİNE İNANIYORUM”

Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Bülent Tüfenkci ise
konuşmasında şöyle dedi:

“Sizlerin ve burada bu-
lunmayan iş adamlarımızın
yurt dışında yaşayan va-
tandaşlarımızın temsilcile-
rimizin gayretiyle Türkiye
hakkında yaratılmak iste-
nen olumsuz algının deği-
şeceğine inanıyorum. Eğer
2023 hedeflerini oluştur-
muşsak bunu sizleri düşü-
nerek planladık.”

“FAİZ REKABETİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMA-
SINI SAĞLAYACAĞIZ” 

Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci de konuşmasında
şunları dile getirdi:

“İnşallah önümüzdeki
dönemde bankaların baş-
lattığı yeni faiz rekabeti
ekonomi yönetimi olarak
da destekleyerek sürdürü-
lebilir olmasını sağlayaca-
ğız. Ticaretimizi artırmak
ile ilgili çalınmadık kapı bı-
rakmayacağız. Firmalarla

oturacağız. Liman yol ne
lazımsa bunu devlet yapa-
cak. Sizin ihtiyaç duyduğu-
nuz ne varsa onları da ko-
nuşacağız.”

“TÜRKİYE’Yİ YÜKSEK
TEKNOLOJİ ÜSSÜ 
YAPMAK İSTİYORUZ”

Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Faruk Özlü de
şunları söyledi:

“Türkiye bugün dünya-
nın önemli üretim üslerin-
den biridir. Bugün Tür-
kiye’yi yüksek  teknoloji
üssü yapmak istiyoruz. Bu
alanlarda kendimizi gelişti-
rebildiğimiz ölçüde gelir
seviyemizi daha yukarı çe-
kebiliriz.

AR-GE desteklerini ya-
salaştırdık. Tasarımı da bu
kapsama aldık. Üzerinde
çalışmakta olduğumuz
üretim reform paketi ile
yatırım ortamını daha da

artıracağız. Mesela TÜBİ-
TAK’ı yeniden yapılandır-
mak için bir çalışma grubu
oluşturduk. TÜBİTAK’ın
reel sektöre daha etkin
destekler vermesini sağla-
yacağız. Benzer şekilde 4.
Sanayi devrimi için de ça-
lışmalarımıza devam edi-
yoruz. Yapay zeka, oto-
masyon gibi teknolojiler
için model ve mekanizma-
lar geliştiriyoruz. Yatırım-
cının önünü açmaya de-
vam edeceğiz. Sizleri
planladığınız yatırımları
daha erkene çekmeye da-
vet ediyorum.”

“KİRLİ ENFORMASYONU
TEMİZLEMEMİZ LAZIM”

AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve İstanbul Mil-
letvekili Mehdi Eker de
şöyle konuştu:

“Türkiye demokrasiye
insan haklarına milli ira-

deye sahip çıktı. Yani hu-
kukun üstünlüğüne sahip
çıktı ve darbenin karşı-
sında durdu. Bu değerler
aslında AB’nin üzerine
inşa edilen değerler değil
mi? Avrupa bir düşünce
olarak bir felsefe olarak as-
lında bu değerleri dünyaya
yaymıyor mu? Peki Tür-
kiye demokrasi ve insan
hakları ve hukukun üstün-
lüğü için mücadele edince
nasıl oluyor da bu yanlış
anlaşılıyor. Bunu medya-
dan ve Avrupalı siyasetçi-
lerin beyanatlarından maa-
lesef anlıyoruz. Bizim bu
kirli enformasyonu temiz-
lememiz lazım. Ben Sayın
Erdal Bahçıvan’a ve İSO’ya
çok teşekkür ediyorum.
Türkiye’nin en büyük fir-
malarının temsilcilerinin
burada bir irade beyanında
bulunması çok önemli ve
çok anlamlı.”
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Şimdilerde adına etik de-
diğimiz ahlaki davranış
ve mesleklerin kanun-
larda yer almayan kural-

larına olan ihtiyacımız her geçen
gün daha da artmaktadır. Buradan
geçmişte varolan tüm gelenek ve
göreneklerin yeniden birebir uygula-
maya konulmasını anlayamayız. An-
cak her ikisinin sentezi pekâlâ müm-
kün olabilir. Bazen nostalji olsun
diye sergilenen bir takım ritüelleri
seyretmek hangimizin hoşuna gitmi-
yor ki?

Üretim yaparken verimlilik ve re-
kabeti korurken zayıf ve güçsüze de

yaşama hakkı tanınması sağlanamaz
mı? Bu ortamı iş hayatı için ahilik il-
keleriyle bir parça da olsa sağlamak
mümkün olamaz mı? Yani geçmişin
güzel değerleriydi diyerek nostalji
de olsa anlattığımız bazı değerleri
tekrar ihya ve inşa edemez miyiz?

AHİLİK, YARDIMLAŞMAYA 
DAYANAN ESNAFIN TEŞKİLATIYDI

Ahilik kurumu Osmanlı’da mer-
kezî devletin güçlendiği son döneme
kadar toplumsal, ekonomik, dinî ve
ahlaki alanlarda önemli rol oynamış-
tır. Ahilik; Moğol ve Haçlı saldırıları-
nın ardından bozulan Anadolu birli-
ğinin yeniden sağlanmasında önemli
roller üstlenen sufi meşrepli bir ku-
rumdur. Fütüvvet usullerini iş, sanat
ve zaviye hayatına tatbik eden Ahi-
ler sadece şehirlerde değil, köylerde
de etkili olmuşlardır. (1)  Ahilik, 13.
ve 19. Yüzyıllar arasından 600 yıl,
Anadolu ve yakın coğrafyasında ya-
şamış olan Türk Halkının iş, zanaat,
meslek, ticaret ve toplum hayatının
düzenlenmesini, gelişmesini, tüke-
tici ve üreten haklarının korunma-
sını, kaliteli mal üretilmesini sağla-
yan önemli bir oluşumdu.(2) Ahilik,
yardımlaşmaya dayanan esnafın teş-
kilatıydı.

O günkü koşullar bugün yok di-
yerek baştan bu değerlere karşı çık-
mak, aslında değişmeyenin insan ol-

duğunu unutmaktır. Biz yine insan
olmanın fiziksel ve duygusal ihtiyaç-
larını taşımaktayız. Bir mal ve hiz-
met satın alırken beklentilerimizi tü-
ketici hakkı olarak tanımlayan yasal
kurallar tüm sorunları çözüyor mu?
Esnaf, zanaatkar, ticaret ve sanayi
erbabı kendi aralarındaki ilişkilerini
düzenlemede var olan sektörel oda,
birlik ve federasyonlara rağmen der-
nek ve vakıflar kurmaktadır. Bu du-
rum hala sosyal birtakım ihtiyaçların
varolduğu şeklinde yorumlanabilir.

Yüzyıllar önce biraraya gelen es-
naflar yüzlerce kural koyarak toplum
ve iş hayatını düzenleyerek insanla-
rın ihtiyaçlarını karşılarken kendi
aralarında birlik, beraberlik ve daya-
nışmayı sağlamaya çalışmışlardır.
Bugün sadece çeşitli belge, sertifika
ve diplomalarla yetki alarak işe baş-
lamak yasal şartları yerine getirmek,
milli manevi ahlaki ve mesleki de-
ğerleri gözardı ederek iş yapmaya
çalışmak ne bu işi yapanları ne de
hizmet alanları tam anlamıyla mutlu
edebilir.

AHİLİĞE KABUL EDİLENLERİN 
SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN 
OLDUKÇA AYRINTILI KURALLARI
DA BULUNMAKTADIR

Levha haline getirilerek bugün
işyerlerinde asılan “ustalığa yükse-
len gence nasihat” olarak törende de

Ülkemiz de kaçınılmaz olarak modernizmden nasibini almış olmasına rağ-
men hala bazı gelenek ve göreneklerimiz yaşatılmaya çalışılmaktadır. Esna-
fın hala sabah ilk alışverişine “siftah sizden bereketi Allah’tan” demesi bu-
nun küçük bir işaretidir. Bazıları geçmiş ve geleceğimizle bir bağ ve denge
kurarak değişime uğrasa bile güzel geleneklerin yaşatılması toplumun ihti-
yacıdır. 

Erol Demir  - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Şube Müdürü 

Bu zamanda ahilik...
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söylenen bu kurallardan bazıları;
“Harama Bakma, Haram Yeme, Ha-
ram İçme. Doğru, Sabırlı, Dayanıklı
Ol. Yalan Söyleme. Büyüklerinden
Önce Söze Başlama. Kimseyi Kan-
dırma. Kanaatkâr Ol. Dünya Malına
Tamah Etme. Yanlış Ölçme, Eksik
Tartma. Kuvvetli ve Üstün Durumda
İken Affedici, Hiddetli İken Yumuşak
Davranmayı Bil. Kendin Muhtaç İken
Bile, Başkalarına Verecek Kadar Cö-
mert Ol.” Şeklinde sıralanmaktadır.
Ahiliğe kabul edilenlerin oturup-
kalkmaktan tutun da yemek, su iç-
mek, söz söylemek, sokakta yürü-

mek, hasta ziyareti gibi sosyal hayatı
düzenleyen oldukça ayrıntılı kural-
ları da bulunmaktadır.

Ahîlik kurumundaki, meslek eği-
timinde izlenen “işbaşında eğitim”
metodunun bir diğer adı da, “usta-
çırak eğitimi” metodudur. Ahîliğe
girenler aynı zamanda çırak sınıfın-
dan sayılır ve bir ustanın yanında
sanat öğrenmeye başlar. Çırak usta-
sının yanında işin yapılış tarzını öğ-
renir ve istendiğinde kendisi uygu-
lar. Sanatta belirli bir yol alındığı
zaman, usta çırağına iş verir ve yap-
masını ister. İstenilen düzeye gelen
çırak bir törenle kalfalığa terfi ettiri-
lir. Bu eğitim tarzı ustalığa kadar de-
vam eder, olgunlaştığı kabul edilen
ve usta olan dilediği takdirde kendi
işyerini açar.

“KİŞİDE OLGUNLUK ESASTIR; 
BİLGİSİZLİK BİLE OLGUN KİŞİDE
BİLGİ VE HÜNER HALİNE GELİR”

13. yüzyılda yaşamış büyük dü-
şünür Mevlana’nın eğitim anlayışına
göre; “Eğitimin ilk amaçlarından
biri, kişinin olgunlaştırılmasıdır.
Çünkü olgunlaşma sağlanmadan
bilgi ve hüner bir işe yaramaz. Ki-
şide olgunluk esastır; bilgisizlik bile
olgun kişide bilgi ve hüner haline
gelir; olgun olmayan kişide bilgi ve
hüner ise, bilgisizlik ve hünersizliğe
dönüşür.”(3)

MESLEKÎ EĞİTİMDE ÇIRAĞA 
BECERİLER BELİRLİ SIRA 
İLE KAZANDIRILIR VE BUNLARIN 
KAZANILIP KAZANILMADIĞI 
DEVAMLI KONTROL EDİLİRDİ

Ahlâkî eğitim metotları arasında
da yer alan bu yöntem, meslek eğiti-
minde de geçerlidir. Çıraklığa alınan
kişiye meslek bilgileri, beceriler ve
hünerler, basitten karmaşıklığa, ko-
laydan zora doğru uzanan bir sü-
reçte kazandırılmaya çalışılır. Bu
metoda göre işyerine giren çırağa,
işyerinin en basit işleri verilir ve
bunları kavradıkça daha ağır işler
verilir. Ancak, bu yöntemle çırağa
sanat sevdirilir ve benimsetilirdi.
Meslekî eğitimde çırağa davranışlar

Ahîlik kurumundaki, meslek

eğitiminde izlenen “işbaşında

eğitim” metodunun bir diğer adı da,

“usta-çırak eğitimi” metodudur.

Ahîliğe girenler aynı zamanda çırak

sınıfından sayılır ve bir ustanın

yanında sanat öğrenmeye başlar.”



(beceriler) belirli sıra ile kazandırılır
ve bunların kazanılıp kazanılmadığı
devamlı kontrol edilir. Ahîlik kuru-
munda meslekle ilgili davranışlar
sadece işin kendisi ile ilgili değildir.
Davranışlar, mesleğin bütününün
yerine getirilmesi ve diğer sanatkâr-
lara karşı davranışları da kapsa-
makta idi. (4)

Ahilik bizim kültürümüzün temel
değerlerinden biridir. Ahilik sadece
esnaf ve zanaatkâr kurumu değildir,
bir medeniyet projesidir ve manevi
boyut içerir. Ne var ki, Ahiliği se-
nede bir kutlanan romantik anma
törenleri olarak bırakmamak, bunun
yerine kültürel belleğimizin tazelen-
mesi ve müktesebatımızın hayata
geçirilmesi için vazgeçilmez unsur-
lardan biri olarak değerlendirmek
gerekmektedir. Bunu yaparken de
modern dönemin getirdiği yenilikle-
rin göz önünde bulundurulması ge-
rekir.(1)

Mezuniyet törenine katıldığım
Kapadokya Meslek Yüksekokulu, öğ-
rencilerine bu mutlu günlerinde ya-
bancı bir ülke geleneği olan kep fır-
latmak yerine cübbelerinin
omuzunda bulunan kuşağı onları ye-
tiştiren öğretmenleri tarafından tö-
renle beline bağlayarak artık o mes-
leği yapabileceğini ve bu kuşağı
kendilerince saklanmasını ahilik de-
ğerlerimizin yeniden canlandırılıp
yaşatılabileceğinin güzel bir örneği-
dir.

Ahiliğin özü; karşılık sevgi, saygı
ve hoşgörü, adalet, doğruluk, üretici
ve tüketicinin korunması, standart
ve kaliteye dikkat etmek, cömert ve
akılcı olmak, dindar ve nefsine ha-

kim olmak, çalışkan ve erdemli ve
kendini halkına adaması şeklinde
açıklanmaktadır. (2) Bugün milli eği-
timde önemli bir proje uygulan-
makta olan değerler eğitimi, geç-
mişte milletimizin sahip olduğu ve
koruyamadığımız güzel hasletleri-
mizdi. Değerlerin bizden sonrası ku-
şaklara aktarılmasını sadece okuldan
beklemek yerine aileden başlayarak
toplumun her kesiminden çaba gös-
termek gerekmektedir. Bu konuda
güzel örnekleri ortaya çıkarmak ve
yaygınlaştırmak gelecekte toplumun
huzurla yaşaması için önemli bir
katkı olacaktır.

Erol DEMİR 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - 

Şube Müdürü

Elektronik Uzman Öğretmeni - 

İşletme Sosyal Bilim Uzmanı 
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Tümay Mercan, Kocaeli Üni. Öğr.Gör.

(3) http://www.kamuajans.com/egitim-personeli/

mevlananin-egitim-modeli-h495563.html

(4) https://anayasa.wordpress.com/2009/01/13/

ahilik-gorgu-kurallari - 22/04/2016
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Ahiliği senede bir kutlanan

romantik anma törenleri olarak

bırakmamak, bunun yerine 

kültürel belleğimizin tazelenmesi

ve müktesebatımızın hayata 

geçirilmesi için vazgeçilmez un-

surlardan biri olarak değerlendir-

mek gerekmektedir. Bunu

yaparken de modern dönemin

getirdiği yeniliklerin göz önünde

bulundurulması gerekir”
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Dergimizin 2016 yılı ilk
sayısında, İngiltere
çorap pazarında, Bre-
xit sonrası yaşanabi-

lecek sıkıntılardan bahsetmiş, ikinci
sayısında da Çinli çorapçıların İngil-
tere pazarında çok aşırı düşük fiyat-
larla çorap sokmaya başladıklarını ve
bu durumun da ileride bizim için

problem olmaya aday bir durum ol-
duğunu yazmıştım. 

EU28 PAZARINDA ÇİN ÇORAP
İHRAÇ FİYATLARI HIZLA 
DÜŞÜYOR

EUROSTAT bazlı pamuklu soket
çorap segmenti özelinde analiz ede-
ceğim rakamlar bize, Çin’in 2016 yılı
başından başlayan süreçte, Grafik
2’de görebileceğiniz gibi, Avrupa pa-
zarının genelinde çorap ihracat fi-
yatlarını hızla düşürmeye başladığını
göstermektedir. Düşen fiyatlarıyla,
Avrupa genelinde çorap ihracatını
arttıran Çin, pazarda 2010 yılından
beri yaşadığı düşüş trendini, Grafik
1’de görüldüğü gibi, geri çevirmeye
başlamış izlenimi vermektedir. 

ÇİN YUAN’I DOLARA KARŞI 
YÜZDE 10.5 DEĞER KAYBETTİ

2015 yılında Avrupa genelinde
çorap ithalatında görülen yavaşlama
yerini, Grafik 7’de görebileceğiniz
gibi, özellikle 2016 başından beri
Çin’in artan çorap ihracatından kay-
naklanan bir büyüme trendine bı-
raktı. 2015 yılı ortasında başlayan
Türkiye’nin Avrupa çorap ihracatın-
daki büyümesi her ne kadar 2016 yı-
lında da devam etse de, 2015 yılında
Avro’nun dolara karşı ani düşüşünü
Avro bazında fiyat artışı olarak fiyat-
larına yansıtan Çin, 2016 yılı başın-
dan beri fiyatlama stratejisini değiş-

Büyümeye geri dönen
Avrupa pazarında Çin
ile fiyat rekabeti
kızışıyor
Mithat Aracı / Da Kong Enterprise Co. Ltd. Türkiye Temsilcisi 
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tirmiş izlenimini vermektedir. Çin’in
2014 yılı ortalarında Dolara karşı
6.0 rakamına kadar değerlenen Çin
Yuan’ını 2015 yılı ortalarından itiba-
ren bir trend değişikliği yaparak Do-
lar karşısında düşmeye başlaması ve
neredeyse bugüne kadar dolar karşı-
sında yüzde 10.5 değer kaybetmiş
olması, Çinli ihracatçılara ekstra bir
destek vermiş olduğu izlenimini ver-
mektedir. 2016 başından beri nere-
deyse tüm Avrupa pazarında, Avro
bazında kırmaya başladığı fiyatlar,
Çin’in Avrupa pazarı genelinde hızla
pazar payı kazanmasına neden ol-
maktadır. Türkiye, büyümeye devam
eden Avrupa çorap ithalat pastasın-
dan şimdilik gerekli payı almış gö-
rünse de, önümüzdeki dönemde 
Avrupa pazarında meydana gelebile-
cek bir yavaşlamanın bizleri negatif
olarak etkileme potansiyelinin 
yüksek olduğu uyarısını yapmak 
isterim.

2015 YILINDA ÇİN’İN FİYATLARI,
TÜRKİYE ORTALAMA FİYATLARIN-
DAN YÜZDE 20-30 DAHA UCUZ-
KEN, 2016 YILINDA YÜZDE 40-50
DAHA UCUZ HALE GELDİ

EU28 toplam ithalatında, Grafik
3’de görebileceğiniz gibi, Çin’in or-
talama fiyatlarının, Türkiye’nin orta-
lama fiyatları oranının, 2015 yılı
sonlarından başlayan süreçte, yüzde
20-25 bandından hızla yüzde 40-50
bandına düştüğünü görmekteyiz. Di-
ğer bir değişle, Çin 2015 yılı içinde
yaptığı yüzde 30’a yakın fiyat artı-
şını, yüzde 10.5’a ulaşan Çin Yu-
an’ının Dolar karşısındaki devalüas-
yonunun da yardımıyla, çok kısa bir
süre içinde tersine çevirmiş, fiyatla-
rını 2013/2014 yılı seviyelerine geri
çekmiştir. 2015 yılında Çin’in fiyat-
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GRAFİK 1- EU28 TÜRKİYE VE ÇİN PAYLARI

GRAFİK 2- EU28 İTHALATINDA FİYATLAR

GRAFİK 3 - EU28 ÇİN / TÜRKİYE FİYAT ORANI
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En büyük pazarımız İngiltere’ye

ihracat rakamlarımız henüz

potansiyel tehdidi yansıtmıyorsa

da, bu ülkedeki ortalama ihracat

fiyatlarımızın, Almanya’nın aksine

düşmesi bize yakında

yaşanabilecek problemlerin

sinyalini veriyor”

36

ları, Türkiye ortalama fiyatlarından
yüzde 20-30 daha ucuzken, 2016 yı-
lında artık yüzde 40-50 daha ucuz
hale gelmiştir. Şimdilik açılan bu fi-
yat farkı satışlarımızda İHKİB ra-
kamlarına göre çok ciddi bir farklılık
yaratmamışken, Çin ile açılan fiyat
makasının negatif etkilerini görme
ihtimalimizin orta vadede çok yük-
sek olduğunu tahmin ediyorum.

İNGİLTERE PAZARINDA ÇİN İLE
FİYAT MAKASIMIZ AÇILMAYA
DEVAM EDİYOR

EUROSTAT rakamları bize, İngil-
tere pazarında Türkiye’nin fiyatla-
rında, Grafik 4’de görebileceğiniz
gibi, mevsimlik değişimler dışında

ciddi fiyat değişimi olmadığını ancak
fiyat değişiminde trendin yavaş da
olsa yukarı yönlü olduğunu göster-
mektedir. Ancak Çin, İngiltere paza-
rında, aynı grafikte görebileceğiniz
gibi, 2014 yılı ortasından beri hızlı
bir şekilde fiyat indirmektedir. Nede-
nini dergimizin bir önceki yazısında
uzun bir makale ile analiz etmeye
çalıştığım, Türkiye’nin önlem alması
gerektiğini düşündüğüm bu durum,
ülkemizin bu pazardaki satış potan-
siyelinden önce fiyat yapısını etkile-
meye başlamıştır. İHKİB 2015/2016
Ocak- Mayıs dönemi istatistikleri
Türkiye’nin İngiltere pazarında Avro
bazında yüzde 8.6 oranında fiyat kı-
rarak, bu ülkeye yaptığı satışları
yüzde 6 gibi ılımlı bir büyümede tut-
tuğunu göstermektedir. Aynı dö-
nemde, İngiltere’nin Türkiye’nin
toplam çorap ihracatında, 2015 yı-
lında yüzde 27.5 olan payı, yüzde
25.5’a inerek 2 puan düşmüştür.
Yani diğer ülkelerde yakalanan bü-
yüme İngiltere pazarında maalesef
gerçekleşememektedir. Aynı dö-
nemde Türkiye'nin Almanya pazarın-
daki hem satışları yüzde 9 hemde fi-
yatı yüzde 5 artmıştır. 

İNGİLTERE PAZARINDA 
ORTALAMA İHRACAT FİYATLARI-
MIZIN, ALMANYA’NIN AKSİNE 
DÜŞÜYOR OLMASI YAKIN 
GELECEKTE YAŞANABİLECEK 
SORUNLARIN İŞARETİ

Grafik 5’de Çin ile Türkiye arasın-
daki İngiltere pazarındaki fiyat farkı-
nın aylık bazda değişimini görmekte-
yiz. Bu grafiğe göre 2014 yılı
ortalarına kadar İngiltere pazarında
yüzde 10-20 arasında seyreden fiyat
farkımız, bu tarihten sonra Çin çorap
ihracatçılarının aşırı fiyat kırmaları
sonucu önce yüzde 45-55 aralığına,
dergimize bir önceki sasısında yazdı-
ğım bu durumu açıklayan yazıdan
sonraki dönemde ise, Çin ile olan fi-
yat farkımız yüzde 65-75 aralığına
düşmüştür. Bu durumu rakamsal ola-
rak bir örnekle izah etmek isterim.
Çin, İngiltere pazarında Mayıs 2016
ayında, çift çorap başına ortalama

GRAFİK 4- İNGİLTERE’DE TÜRKİYE VE ÇİN’İN SATIŞ FİYATLARI

GRAFİK 5- İNGİLTERE’DE ÇİN / TÜRKİYE FİYAT ORANI
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14 Avro cent gibi inanılmaz ortalama
fiyattan çorap satarken, Türkiye’nin
ortalama fiyatı aynı ayda 55 Avro
cent olmuştur. Yani ikisi arasında
yüzde 75 fiyat farkı vardır. Bu durum
bence, İngiltere pazarı için alarm ve-
ricidir. En büyük pazarımız olan İn-
giltere’ye olan çorap ihracat rakam-
larımız henüz bu potansiyel tehdidi
yansıtmıyorsa da, bu pazarda 
ortalama ihracat fiyatlarımızın, 
Almanya’nın aksine düşüyor olması
bize yakın gelecekte yaşanabilecek
problemlerin yaklaşmakta olduğu
öncü işaretlerini vermektedir. 
Dergimizin gelecek sayılarında 

İngiltere’de yaşanmakta olan bu du-
rumu yakından takip etmeye devam
edeceğim.

AVRUPA ÇORAP İTHALAT PAZARI
BÜYÜME TRENDİNİ TAKİP EDİYOR

2015 yılında EU28 pazarının it-
halat oranlarında yaşanan durgun-
luktan sonra, nihayet 2016 yılında
size pozitif birşeyler söyleyebilece-
ğim olumlu bir trend görmeye başla-
dık. Bu pozitif trend, özellikle düşen
Çin çorap ihracat fiyatları nedeniyle,
EU28 pazarının büyümeye başlamış
olmasıdır. EU28 pazarının çorap it-
halat artış oranı, Grafik 7’de görebi-

leceğiniz gibi, Mayıs ayında yüzde
24’e çıkmıştır. Mayıs 2016 ayında
Grafik 6’ya göre Türkiye Mayıs
2015’e göre yüzde 21 oranında Çin
ise aynı dönemde yüzde 30 oranında
büyüme kaydetmiştir. 2016 yılında
görülen bu pazar büyümesi saye-
sinde, şu ana kadar Çin’in EU28 pa-
zarı genelinde gerçekleştirdiği fiyat-
larındaki düşüşün bize olabilecek
negatif etkisini henüz görmediğimizi
tahmin ediyorum. Ancak Grafik 7’de
görebileceğimiz gibi 2010 yılından
beri EU28 pazarının çorap ithala-
tında büyüme döngüsü, inişi 2 yıl,
çıkışı da iki yıl olmak üzere 4 yıllık
periyotları takip etmektedir. 2016
yılında yaşamaya başladığımız bu
büyüme döngüsü (bakınız grafik 7)
2017 yılının sonuna doğru yerini da-
ralma döngüsüne bırakabilecektir.
İşte o zaman yeterince büyümeyen
pazarda, fiyatını ciddi oranda kırmış
Çin ile pazar payı rekabetine girdiği-
mizde oldukca zorlanabileceğimizi
hissediyorum. 

İNGİLTERE PAZARINDA BAŞLAYAN
FİYAT DÜŞÜŞÜMÜZÜN BİR ÖNCÜ
ENDİKASYON OLDUĞUNU KABUL
EDİP, BİRLİK İÇİNDE AKSİYON 
ALMALIYIZ

Sonuç olarak, büyümeye yeni baş-
lamış ve büyüme döngüsünün, bu-
günden sonra, geçmiş rakamlara ba-
karak en az bir yıl daha devam
edebileceğini tahmin ettiğim EU28
çorap ithalat pazarında Çin’in hızla fi-
yat kırması sonucu tekrar ele geçir-
meye başladığı pazar payı artışlarını
çok fazla hissetmiyoruz. Ancak, şim-
diden özellikle, dergimizin bir önceki
sayısında analizini yaptığım neden-
lerle, İngiltere pazarında başlayan
fiyat düşüşümüzün bir öncü endi-
kasyon olduğunu kabul edip, İngil-
tere pazarında birlik içinde aksiyon
almazsak, yakın gelecekte Avru-
pa’nın genelinde yaşama olasılığı
yüksek olan pazar payı kayıplarını
yavaşlatmaya çalışmak, bize şu anda
İngiltere pazarında acil önlem alma
senaryosuna göre çok daha pahalıya
mal olabilecektir.... 

GRAFİK 7- EU28 TOPLAM İTHALATININ 
AYLIK BÜYÜME ORANLARI

GRAFİK 6- AYLIK BÜYÜME ORANLARI
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TİM, 2016 ikinci çeyrek gerçekleşme ve üçüncü çeyrek beklenti anke-
tini açıkladı. Ankete göre ABD, Rusya, İran, Çin ve Almanya ihracatçı-
lar için hedef ülkeler sıralamasında öne çıktı. Rusya ile yaşanan olumlu
gelişmeler, bu ülkeyi ihracatçılar için yeniden hedef pazar sıralamasın-
da ikinciliğe yükseltti.   

Türkiye İhra-
catçılar Mec-
lisi (TİM),
2016'nın

ikinci çeyrek gerçekleşme
ve üçüncü çeyrek beklen-
tilerini içeren ihracatçı
eğilim anketi sonuçlarını
açıkladı. 487 firmanın ka-
tıldığı anket, ihracatçıların
yatırım planlarından üre-
timlerine, yeni pazar he-

deflerinden genel karlılık
düzeylerine, piyasa tah-
minlerinden istihdama ka-
dar birçok alanda beklen-
tileri ortaya koydu.   

Ankete göre ihracatçı-
ların ilk kez girmeyi he-
deflediği pazarlar arasında
ABD yüzde 16 oranıyla ilk
sıradaki yerini korurken,
Rusya yüzde 12,1, İran
yüzde 10,3, Çin yüzde 9,7

ve Almanya yüzde 9,4
oranlarıyla diğer hedef pa-
zarlar olarak öne çıktı.
Türkiye ile Rusya arasında
karşılıklı olarak atılan
olumlu adımlar, birinci
çeyrekte hedef pazarlar
arasında ilk 5'e giremeyen
Rusya'yı yeniden ilk sıra-
lara taşıdı. Bu olumlu ge-
lişmeleri değerlendiren
TİM Başkanı Mehmet Bü-

Rusya, Türkiye’nin yeniden 
öncelikli pazarları arasında 
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yükekşi, “2014 yılının ilk
7 ayında Rusya'ya ihracat
gerçekleştiren firmaları-
mızın sayısı 5 bin 665
iken, 2015 yılının aynı dö-
neminde bu rakam yüzde
10 azalışla 5 bin 81'e,
2016'da ise 2 bin 674'e
düşmüştü. 2015 yılında
Rusya'ya ihracat gerçek-
leştiren firmaların sayısın-
daki azalışta bu ülke eko-
nomisindeki daralma etkili
oldu. 2016 yılındaki geri-
lemede de hem yaşanan
uçak krizi hem de Rusya
ekonomisinde görülen da-
ralma dikkat çekti. Hükü-
metimizin attığı olumlu
adımlarla ihracatçılarımı-
zın önümüzdeki dönemde
Rusya'daki kayıplarını te-
lafi edeceklerine inanıyo-
ruz” dedi.

İHRACATÇININ YATIRIM
PLANLARI, KATMA DE-
ĞERİ YÜKSEK ÜRÜNE
ODAKLI

Eğilim anketinde ihra-
catçıların yılın üçüncü
çeyreğinde yatırıma yöne-
lik beklentilerini değerlen-
diren Büyükekşi,
“2016'nın üçüncü çeyre-
ğinde ihracatçı firmaların
yüzde 28,1'inin moderni-
zasyon, yüzde 19,9'unun
ise Ar-Ge ve inovasyon
yatırımı planlayarak yük-
sek katma değerli ürün-
lere yöneldiği görülüyor.
Ayrıca firmaların yurtdışı
yatırım planlarında yüzde
15,4'ünün satış ve dağıtım
ağını genişletme hedefini
ilk sıraya alması yeni pa-
zarlara verilen önemi gös-
teriyor. İhracatçılarımızın
bir yandan katma değerli
ürünlere yönelmeleri ve
diğer yandan yurtdışında
satış ağlarını genişletme
hedefleri ihracatımıza bü-

yük katkılar sağlayacak.
Firmalarımızın bu yöndeki
yatırım planlarına yönel-
meleri bizlere umut veri-
yor” diye konuştu.

BÜYÜKEKŞİ:
“DAVUL TOKMAKLA 
BULUŞTU”

Büyükekşi, Exim-
bank'ın Ekonomi Bakanlı-
ğı'na bağlanmasıyla ilgili
ihracatçıların olumlu gö-
rüşler bildirdiğini de dile
getirerek, “Ankete katılan
firmalarımızın yüzde
88,6'sı, ihracatın geliştiril-
mesi için kurulan Exim-
bank'ın Ekonomi Bakanlı-
ğı'na bağlanmasının
koordinasyonu artıracağını
düşünüyor. Bu gelişmeyi
'Davul tokmakla buluştu'
diye değerlendiriyoruz”
dedi.

“ŞİMDİYE KADAR HİÇ
VERİLMEMİŞ TEŞVİKLERİ
BEKLİYORUZ”

Anketin 21 Haziran – 
2 Ağustos tarihleri ara-
sında yapıldığını ve elde
edilen verilere göre 15
Temmuz terörist paralel
girişimin beklentilerde bir
bozulmaya yol açmadığı-
nın görüldüğünü kayde-
den Büyükekşi, sözlerini
şöyle sürdürdü.

“Yatırım Ortamını İyi-
leştirme Koordinasyon Ku-
rulundan çıkan kararlar
bizler için kritik öneme sa-
hip oldu. İhracatçılara ye-
şil pasaport verilmesini ta-
lep etmiştik, kanunlaştı.
Ar-Ge ve Tasarım Faaliyet-
lerine ayrı destekler veril-
mesini talep etmiştik, bir-
kaç gün önce yönetmeliği
Gazi Meclisimizden çıktı.
İhracatçılar olarak bizler,
taleplerimizin karşılığını
hiçbir dönemde bu kadar

hızlı almamıştık. Bu çerçe-
vede, Hükümetimize şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Di-
ğer taraftan, Sayın
Cumhurbaşkanımız, Baş-
bakanımız ve ilgili Bakan-
larımız tarafından dile ge-
tirilen ve önümüzdeki
günlerde açıklanmasını
beklediğimiz ihracatı ve
yatırımları artıracak, şim-
diye kadar hiç verilmemiş
teşvikleri de dört gözle
bekliyoruz.”

TİM Eğilim Anketine
göre öne çıkan veriler
şöyle:

ÜÇ İHRACATÇIDAN 
BİRİ YENİ PAZARLARA
GİRİŞ YAPTI

2016 yılının ilk çeyre-
ğinde olduğu gibi ikinci

2014 yılının ilk yedi

ayında Rusya'ya ihracat

gerçekleştiren

firmalarımızın sayısı 

5 bin 665 iken, 2015

yılının aynı döneminde 

bu rakam yüzde 10

azalışla 5 bin 81'e,

2016'da ise 2 bin 674'e

düşmüştü”
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çeyrekte de ihracatçıların
üçte birinden fazlası yeni
pazarlara giriş yaptı. Yeni
pazarlara girdiğini bildiren
firmaların oranı yüzde
34,9 seviyesinde iken,
mevcut pazarlarda yeni
müşteri kazanan firmala-
rın oranı yüzde 51,5 oldu.

ÜRETİME VE İHRACATA
YÖNELİK BEKLENTİLER
OLUMLU

2016'nın üçüncü çeyre-
ğinde ihracatçıların yüzde
76,5'i üretimin, yüzde
67'si de ihracatın azalma-
yacağı beklentisinde oldu-
ğunu belirtti. Bu veriler,
önceki dönemle paralellik

göstermesi dikkat çekti.
Genel karlılık düzeyinin
azalmayacağı beklenti-
sinde olan ihracatçıların
oranı geçen dönem yüzde
59,2 iken, bu dönem
58,5'e düştü.

YERLİ HAMMADDE 
KULLANIM ORANI 
ARTTI

Ankete katılan ihra-
catçı firmalar, Nisan-Hazi-
ran 2016 döneminde, bir
önceki döneme kıyasla
üretimlerinde kullandıkları
yurtiçi menşeli hammad-
deleri yüzde 67,1'den
yüzde 67,5'e artırdı.
Hammaddede dışa bağım-

lılığın en yüksek olduğu
sektör kimyevi maddeler
sektörü olurken, en düşük
olduğu sektör ise maden
ve mücevher sektörü oldu.

İSTİHDAM EDİLEN 
PERSONEL SAYISI 
ARTTI

Bir önceki çeyrekte fir-
maların ortalama çalışan
sayısı 148 iken, ikinci çey-
rekte bu 153 oldu.  Ankete
katılan firmaların yüzde
34,5'i üçüncü çeyrekte is-
tihdamını artırmayı hedef-
liyor.

KOMŞULARLA İLİŞKİLER
GELİŞMELİ

İhracatçıların önümüz-
deki çeyrekte yatırım yap-
masını veya mevcut yatı-
rımlarını artırmasını
sağlayacak etkenler ola-
rak, “Türkiye'nin Rusya,
Irak, Suriye ve Mısır ile
ekonomik ve siyasi ilişkile-
rinin gelişmesi” görüşü
yüzde 41,3 oranıyla ilk sı-
rada yer aldı. İkinci sırada
yüzde 23,3 ile yeni bir ya-
tırım teşvik sistemi,
üçüncü sırada da yüzde
16,4 ile de faizlerin düş-
mesi oldu.  

İHRACATÇININ 
YIL SONU KUR VE 
ENFLASYON BEKLENTİ-
LERİ OLUMLU

İhracatçıların 2016 yıl-
sonu piyasa beklentileri
incelendiğinde, USD / TL
kur tahmini 3,07, EURO /
TL kur tahmini 3,36,
EURO / USD parite tah-
mini ise 1,09 olarak ger-
çekleşti. İhracatçı firmala-
rın 2016 yılsonu enflasyon
tahmini yüzde 8,17 olur-
ken, yılsonu büyüme bek-
lentileri de yüzde 3,9 ola-
rak öne çıktı. 

Türkiye'nin Rusya,

Irak, Suriye ve Mısır

ile ekonomik ve siyasi

ilişkileri gelişmeli”
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197,5 milyon TL net 
üretim satışıyla İSO’nun
ikinci en büyük 500 

firması listesine 72’inci sıradan 
giren Penti’yi açık ara sonra Beks
Çorap takip etti. İkinci 500’de
223’üncü sırada yerini alan firma
2015’te 155,7 milyon TL net üre-
tim satışı gerçekleştirdi. Beks 
Çorap ve İç giyim A.Ş’den sonra
aynı listede üçüncü en büyük ço-
rap üreticisi Bony Tekstil İşletme-
leri A.Ş. oldu. Firma 141,7 milyon
TL net satış rakamıyla listede
281’inci sırada yerini aldı. Bony
Çorap’tan sonra listede Altın İplik
ve Çorap Sanayi yer aldı. Bu firma
ise 137,6 milyon TL net satış 
rakamıyla ikinci 500’e 303’üncü 
sıradan girdi.

ÇORAP SANAYİNİN EN BÜYÜK
ÜRETİCİLERİ
1- Penti – Net satış: 

197,5 milyon TL
2- Beks Çorap – Net satış: 

155,7 milyon TL
3- Bony Tekstil – Net satış: 

141,7 milyon TL
4- Altın İplik ve Çorap – Net satış:

137,6 milyon TL

En büyük 
çorap 
üreticileri
belli oldu
İSO’nun açıkladığı Türki-
ye’nin en büyük ikinci
500 şirketi listesinde ço-
rap firmaları da yer aldı.
Sektörün liderlerini ortaya
koyan bu listeye göre Tür-
kiye’de çorapta en büyük
üretici firma Penti oldu.

Türkiye’nin çorap ihracatı
2001-2015 döneminde
yüzde 3,2 büyüdü. İTKİB

tarafından hazırlanan çorap ihracat
araştırmasına göre 2001 yılında 324
milyon dolar olan çorap ihracatı,
2015 yılında 3,2 kat artarak 1 milyar
33 milyon dolara yükseldi.

2001-2015 döneminde en fazla
ihracat 2014 yılında yapıldı. Bu ta-
rihte sektör 1 milyar 227 milyon do-

larlık çorap ihracatı gerçekleştirerek
15 yılın rekorunu kırdı. Çorap ihracatı
2001-2015 döneminde sadece iki kez
düşüş gösterdi. Bunlardan biri 2012
yılı diğeri de 2015 yılında gerçekleşti.
2011 yılında 1 milyar 57 milyon dolar
olan çorap ihracatı 2012 yılında 992
milyon dolara geriledi. 2014 yılında 
1 milyar 227 milyon dolar olan ihra-
cat ise 2015 yılında 1 milyar 33 
milyon dolara düştü.

Çankaya Köşkü’nde TİM
heyetini kabul eden
Başbakan Binali Yıldı-
rım yatırımcıyı ve ihra-

catçıyı coşturacak
yeni teşvik paketi
ile ilgili ipuçları
verdi.  Buna göre:
• Mevcut yatırım

teşvik sistemi-
nin etkinliği art-
tırılacak. 

• Yatırım döne-
minde bütün kazançlar üzerinden
vergi indirim oranı bütün bölgeler
için yüzde 80'e çıkacak. 

• Vergi indirim tutarı yeniden değer-
lemeyle enflasyon karşısında koru-
maya alınacak.

• Avantajlı desteklerle ilgili kalıcı uy-
gulama olacak. Bu teşviklerin nasıl
olacağı, nasıl uygulanacağı yani ka-
nunla yazıp, uygulamada  buharlaş-
mayacağının burada sözünü veriyo-
ruz. Kanunda yazılan her şey
eksiksiz uygulanacak. Orta ve yük-
sek teknolojiye  yönelirseniz teşvik
miktarı da artıyor.

• Paket kapsamında, yüksek teknolo-
jide hangi bölgede yatırım yapılırsa
yapılsın en yüksek teşviğin alınaca-

ğına işaret eden Yıldırım;
• Benim size tavsiyem birinci, ikinci

bölgeye yapmayın. Bizim Güneydo-
ğu'da da sorunumuz var. Oralara

yapın bu yatırımı.
Orada yaparsanız or-
tağınız biziz. Hem
alım garantisi veriyo-
ruz hem de yatırımını-
zın sabit maliyetlerini
karşılıyoruz. Gidin
Van'a, Mardin'e,
Muş'a, Iğdır'a, Hakka-

ri'ye yatırımı yapın. O kararı verin,
fabrikayı biz yapacağız, elinize ve-
receğiz” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bu tip yatırım-
larda ürünün pazarlamasına da des-
tek olunacağını aktararak, “Ürünün
cinsine göre yani her ürün olmayabi-
lir. Orada ülkenin ihtiyacı olan veya
rekabet şansımızın yüksek olduğu
alanlar, bunları da oturup beraber ka-
rarlaştıracağız. Yani iki ortak gibi ma-
saya oturacağız. Karşılıklı görüşerek
teşvikleri ayarlayacağız. Yani konfek-
siyon usulü teşvikten, ısmarlama
usule geçiyoruz. En uygun teşvik
hangisiyse o teşviğe yöneleceğiz”
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çorap ihracatı 15 yılda
3 kattan fazla arttı

Başbakan Yıldırım, yeni teşvik
paketi ile ilgili ipuçları verdi
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İhracatçıya ‘Yeşil Pasaport’ dopingi
İhracatçıların uzun süredir beklediği yeşil pasaport hakkı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) getirilen düzenlemeyle yasalaştı. 
İlk başta 1 milyon Dolar ve üzeri ihracat yapanlara verilecek yeşil pasa-
port hakkından yaklaşık 11 bin ihracatçı yararlanabilecek.

İhracatçıların heyecanla bek-
lediği yeşil pasaport düzen-
lemesi TBMM’de kabul edil-
di. Hangi ihracatçılara yeşil

pasaport verileceğini Bakanlar Kurulu
belirleyecek. İlk etapta 1 milyon do-
lar ve üzerinde ihracat yapanlara ye-
şil pasaport verilmesi gündemde.

Daha sonra bu limitin 250 bin dolara
indirilmesi bekleniyor. Limit 250 bin
dolar olarak kabul edilirse 23 bin ih-
racatçı firma sahibi ve yetkililerine
yeşil pasaport verilecek. Türkiye’de
halen 1.6 milyon yeşil pasaport bulu-
nuyor.

Yatırım ortamının iyileştirilmesine
ilişkin düzenlemeleri de içeren torba
yasa tasarısı, varlık barışının tasarı-

dan çıkarılması üzerine TBMM’de ön-
ceki gece jet hızıyla görüşülerek ka-
bul edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan’ın onayının ardından yürürlü-
ğe girecek yasayla, son üç yılda yıllık
ortalama ihracat tutarı Bakanlar Ku-
rulu’nun belirleyeceği değerin üze-
rinde olan firma yetkililerine yeşil pa-

saport verilecek. Yeşil pasaport veril-
mesinde en önemli kriter olan ihracat
limitinin ilk etapta 1 milyon dolar
olarak belirlenmesi bekleniyor.

SAYIYI  BAKANLAR KURULU 
BELİRLEYECEK

Uygulamanın seyrine bakılarak
daha sonra limitin 250 bin dolara çe-
kilebileceği belirtiliyor. Son üç yılda

ortalama 1 milyon doların üzerinde
ihracat yapan firma sayısının 11 bin
olduğu belirtiliyor. Limit 250 bin do-
lara indirildiğinde, yeşil pasaport
hakkından yararlanacak firma sayısı
23 bine ulaşacak. Bakanlar Kurulu,
ihracat limitine göre hangi ölçekteki
firmalarda kaç yetkiliye kadar pasa-
port verileceğini tespit edecek. Örne-
ğin 1 milyon dolarlık ihracat yapan
firmada iki kişiye; 100 milyon dolar
ihracat yapan firmada daha fazla kişi-
ye pasaport verilecek.

Türkiye’de 3. dereceyi geçen tüm
kamu görevlilerine yeşil pasaport ve-
riliyor. Mevcut yeşil pasaportlu sayısı
ise yaklaşık 1.6 milyon kişi.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Kasten işlenen bir suçtan dolayı

bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına çarptırılanlar ile affa uğra-
mış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, hileli iflas gibi suçlar-
dan mahkûmiyeti bulunanlar yeşil
pasaport hakkından yararlanamaya-
cak. İhracatçıların yanı sıra turizmci-
ler gibi ihracat sayılan döviz kazandı-
rıcı faaliyette bulunanlar da belirle-
necek limitler dahilinde yeşil pasa-
port alabilecekler.

Karşılıksız çekte önceki uygulamaya dönüldü.
Karşılıksız çıkan her çek yaprağı için bin 500
güne kadar adli para cezası uygulanacak. Bu

ceza, 150 bin liraya kadar para cezası anlamına geliyor.

Genel Kurul’da önceki gece kabul edilen önerge uya-
rınca, uygulanacak ceza, karşılıksız çek tutarı ile temer-
rüt faizi ve mahkeme masraflarının altında olamayacak.
Para cezasını ödemeyen hapis cezasına çarptırılacak.

Karşılıksız çeke yeniden hapis cezası
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İTKİB Ocak-Temmuz 2015
ve 2016 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2016 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

Necip Öztaş 
Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İTALYA

İSVEÇ

İSPANYA

BELÇİKA

POLONYA

SLOVAKYA

İSVİÇRE

YUNANİSTAN

DANİMARKA

NORVEÇ

ABD

SUUDİ ARABİSTAN

BULGARİSTAN

AVUSTURYA

BOSNA-HERSEK

İRLANDA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

2015 (ÇİFT)

226.149.440

199.134.975

88.797.243

38.926.614

33.005.052

22.317.023

22.957.493

24.934.171

12.569.425

15.823.278

11.130.753

10.261.648

11.558.621

8.932.373

7.745.639

4.674.553

1.911.664

5.634.633

4.774.703

4.360.039

8.443.773

2016 (ÇİFT)

237.090.988

195.819.387

99.152.044

44.760.406

43.413.049

28.010.317

27.902.697

25.823.570

15.490.228

13.984.195

12.273.392

12.136.552

11.339.498

8.961.995

7.905.958

7.807.871

7.583.285

7.413.438

7.088.397

6.473.648

6.090.156

DEĞİŞİM (%)

4,84

-1,66

11,66

14,99

31,53

25,51

21,54

3,57

23,24

-11,62

10,27

18,27

-1,90

0,33

2,07

67,03

296,69

31,57

48,46

48,48

-27,87

2015 (USD)

141.842.441,68

111.190.326,16

58.785.884,23

24.141.347,60

18.069.225,34

13.467.329,81

22.761.530,94

17.740.491,24

8.887.606,93

8.037.637,98

7.441.357,23

3.971.672,82

8.722.802,42

5.680.870,43

7.870.899,66

4.141.505,08

743.763,26

3.317.911,37

1.693.471,09

2.497.877,82

6.397.299,08

2016 (USD)

133.636.518,62

115.651.599,63

64.233.047,23

26.123.612,70

21.438.736,44

15.654.905,47

24.247.261,36

16.721.227,54

13.652.210,45

6.552.501,90

8.489.608,02

4.806.287,18

8.431.915,02

5.397.138,67

7.186.946,34

6.194.459,44

3.605.645,44

4.665.915,44

2.150.546,38

3.522.914,96

4.709.685,17

DEĞİŞİM (%)

-5,79

4,01

9,27

8,21

18,65

16,24

6,53

-5,75

53,61

-18,48

14,09

21,01

-3,33

-4,99

-8,69

49,57

384,78

40,63

26,99

41,04

-26,38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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ÜLKELER 2015 (ÇİFT) 2016 (ÇİFT) DEĞİŞİM (%) 2015 (USD) 2016 (USD) DEĞİŞİM (%)

FİNLANDİYA

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN

ÇEK CUMHURİYETİ

MAKEDONYA

TÜRKMENİSTAN

UKRAYNA

SIRBİSTAN

ROMANYA

İSRAİL

IRAK

İRAN (İSLAM CUM.)

LİBYA

CEZAYİR

MACARİSTAN

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ŞİLİ

RUSYA FEDERASYONU

KOSOVA

GÜRCİSTAN

HIRVATİSTAN

ESTONYA

JAPONYA

ARNAVUTLUK

ÜRDÜN

KANADA

SLOVENYA

LİTVANYA

TACİKİSTAN

KAZAKİSTAN

AVUSTRALYA

KARADAĞ

PERU

KIRGIZİSTAN

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

3.824.111

928.521

1.253.558

4.165.827

5.455.415

3.248.845

2.080.304

5.090.307

3.228.981

3.743.216

2.553.082

4.098.139

2.723.423

2.514.910

1.459.838

329.443

8.064.040

1.941.213

2.065.407

1.708.615

1.164.224

1.477.003

1.473.834

794.193

1.412.951

1.506.300

1.160.624

1.018.843

971.189

1.566.900

1.876.018

375.234

680.428

9.487.491

849.485.540

6.017.002

5.430.499

5.280.681

5.043.608

4.706.881

4.541.988

4.060.587

3.829.129

3.623.305

3.616.886

3.451.720

3.221.512

3.177.695

2.967.493

2.909.782

2.874.789

2.647.971

2.349.595

2.024.529

1.985.575

1.824.166

1.685.654

1.568.322

1.506.912

1.478.045

1.363.398

1.317.920

1.311.602

1.279.209

1.264.319

1.162.485

1.061.280

1.056.056

11.858.055

930.019.721

57,34

484,85

321,26

21,07

-13,72

39,80

95,19

-24,78

12,21

-3,37

35,20

-21,39

16,68

18,00

99,32

772,62

-67,16

21,04

-1,98

16,21

56,69

14,13

6,41

89,74

4,61

-9,49

13,55

28,73

31,72

-19,31

-38,03

182,83

55,20

24,99

9,48

1.925.224,38

1.172.399,96

774.348,84

1.070.122,32

1.200.678,21

2.950.969,12

1.307.398,87

8.344.770,18

2.301.890,17

2.271.395,02

2.542.214,67

2.155.290,83

1.400.758,28

1.213.611,66

1.427.243,05

324.931,29

6.175.377,21

1.208.385,01

1.242.750,56

894.342,82

711.412,47

1.072.422,43

451.907,30

367.604,94

1.477.034,73

892.863,12

985.075,64

223.808,25

1.497.900,73

1.753.055,45

596.371,98

267.301,12

1.537.983,45

8.736.840,69

539.878.936,92

2.901.423,44

3.143.468,98

2.491.261,94

1.488.566,00

1.012.118,90

3.915.267,21

1.229.080,99

3.150.423,52

2.418.011,80

2.462.956,23

2.754.466,33

1.118.839,99

1.766.388,35

959.366,74

2.449.294,41

2.166.985,42

2.466.035,17

1.512.210,44

2.636.644,31

975.847,23

1.050.152,43

1.291.467,94

610.351,24

722.144,89

1.372.902,56

829.399,92

671.281,97

322.843,95

1.879.020,20

1.486.518,47

286.589,71

707.097,76

2.734.115,68

11.420.619,16

565.475.846,68

50,71

168,12

221,72

39,10

-15,70

32,68

-5,99

-62,25

5,04

8,43

8,35

-48,09

26,10

-20,95

71,61

566,91

-60,07

25,14

112,16

9,11

47,62

20,43

35,06

96,45

-7,05

-7,11

-31,85

44,25

25,44

-15,20

-51,94

164,53

77,77

30,72

4,74

22

23
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İhracatta hangi
ülkelere ağırlıkta
çalışıyorsunuz?

Ukrayna, Rusya ve Türk
Cumhuriyetleri olmak üze-
re birçok ülkeye ihracat ya-
pıyoruz. Yeni olarak İran’a
da çalışmaya başladık. Biz-
de bilgisayarlı üç boyutlu
farklı makineler olduğu
için sektörümüzde daha
büyük oranda ihracat ya-
pan firmalara da üretim
desteği de veriyoruz. Ayrı-
ca, ağırlıklı ihracat yaptığı-
mız Rusya ile yaşanan kriz
sonrası Ankara, Karadeniz, 
Ege Bölgesi, Bursa başta
olmak üzere iç piyasaya da
çalışmaya başladık. 

Üretim gamınız hak-
kında kısaca bilgi verir mi-
siniz?

Çocuk grubunda; bebek
külotlu, bebek soket, çocuk
külotlu çocuk soket ve ak-
sesuarlı çoraplar, bayan
grubunda ise; soket, külot-
lu, havlu, bambu, modal ve
aksesuarlı çorap, erkek
grupta da; penye, havlu,
çift taban, modal, bambu
ve merserize çorap ile çok

geniş bir üretimim yelpaze-
miz var. Ancak ağırlığımız
yüzde 70 oranında çocuk
külotlu. 

Ağırlıklı çalıştığınız
Rusya ile önce develüas-
yan ardından da uçak krizi
sonrası ticaretimiz çok za-
rar gördü. Siz nasıl etki-
lendiniz?

Özellikle uçak krizi son-
rası işlerimiz kesildi. İki

ülke arasındaki olumlu an-
lamda yeni gelişmelerle bir-
likte küçük de olsa sipariş-
lerimiz başlamış durumda.
Umut var ama aradan çok
zaman geçince istemeden
de olsa müşterilerimiz Çin’e
yöneldi, fiyatları öğrendiler.
Ancak bizim ürünlerimiz yı-
kamalı ve kaliteli. Umut
ediyoruz ki; geri dönüş ol-
sun. Bu pazar bizim için çok
önemli. Kendi KBS marka-

mızla satış yapıyoruz. 
Özellikle Ukrayna, Rusya ve
Türk Cumhuriyetleri’nde
bir markayız. 

“TEKSTİLDEN, 
ÇORAPTAN ANLAMAYAN
İNSANLAR SEKTÖRE
GİRDİ, KENDİNE, 
SEKTÖRE VE ÇEVRESİNE
ZARAR VERDİ”

Belli başlı sorunlarınız
nelerdir?

Biraz önce de bahsetti-
ğim gibi ağırlıkta çalıştığı-
mız Rusya pazarında yaşa-
dığımız sorunlar bizi çok
etkiliyor. Sonuçta insan ça-
lıştırıyoruz, maaş ödüyo-
ruz. Elimizde olmayan ne-
denlerle ortaya çıkan bu
gelişmeler ekonomik an-
lamda zor durumda bırakı-
yor. Bir sanayici, üretici ve
ihracatçı olarak; müşteri-
miz olsun, ipliğimiz olsun,
makinelerimiz boş durma-
sın, çalışsın ve çalışanları-
mıza maaşlarını zamanında
ödeyelim istiyoruz. Kriz
sonrası 5-10 senelik çalı-
şan işçilerimizi çıkarmak
zorunda kaldık ve çok yük-
lü kıdem tazminatları öde-
dik. Ancak şimdi birçoğunu

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) üyesi KBS Çorap, bundan 11 yıl önce sektörde
bugün itibariyle 30 yılı aşkın tecrübeye sahip Naci Gültepe tarafından kuruldu.
Firma ağırlıkta, Rusya, Ukrayna gibi Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
ülkelerine ihcarat yapıyor. Naci Gültepe ile özellikle kendisinin uzmanlık alanı, 
Türkiye için de çok önemli Rusya pazarı ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik. 

“Gümrük birliği anlaşmamız olsa
Rusya’ya çorap ihracatımız 
en az İngiltere düzeyinde olur”

Çorapland Temmuz-Ağustos 2016

Naci Gültepe / KBS Çorap
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geri çağırdık.  Direniyoruz,
ayakta kalmaya çalışıyoruz.
Tekstilden, çoraptan anla-
mayan insanlar sektöre
girdi. Hesabını, kitabını
bilmeden fiyat veriyorlar.
Bir müddet sonra batıyor-
lar ancak bize, tedarikçisi-
ne ve çevresine çok zarar
veriyorlar. Sektörde 30 yılı
aşkın tecrübem var, Yeşil-
direk’te, çekirdekten yetiş-
tik ve mesleğimizin aşığı-
şız. Paranın ötesinde işimi-
ze severek gidiyoruz. Yurt
dışına fuarlara gittiğimize
yeni ürünler gördüğümüz-
de heyecanlanıyoruz. Aynı
sermaye ile inşaat sektörü-
nü girseydik, hem üzülmez
ve çok kazanır hem de bu
gerilimi yaşamazdık. 

“YATIRIMCIYA, 
FAİZSİZ YA DA ÇOK
DÜŞÜK FAİZLE KREDİ 
VERİLMELİ”

Bu mesleği bilenler, 
sevenler yapsa bu duruma
düşmezdik. Çin’e gittim
çok büyük, devlet destekli
firmaları gördüm. Burada
üretici ihracat yaptığını
söyleyince devlet, ipliğini,
işçilik maliyetini her şeyini
karşılıyor, bankaya para
geldiğinde de bu masrafla-
rını alarak, kalanını firma-
nın hesabına geçiyor. Maa-
lesef bizde böyle destekler
yok. Dünyanın hiçbir ye-
rinde olmayan, çok yüksek
faizleri ödüyoruz. Özellikle
yatırımcıya, faizsiz ya da
çok düşük faizle kredi ve-
rilmesi gerekiyor. Bunu bı-
rakın, bankalar zor duruma
düştüğünüzde ikinci bir
kredi vermedikleri gibi
mevcut verdikleri kredileri
bile geri istiyor, tefeci
mantığında çalışıyorlar.
Böyle bir durumda senin
ipliğin, makinen, malın,

mülkün de para etmiyor.
18 bin, 23 bin Euro’ya al-
dığın makine, getirip çalış-
maya başladıktan sonra
yarı fiyatına düşüyor. 

“İMALAT YAPMAYAN
ÜLKELER BATAR”

İmalat giderek ülkemiz-
de zorlaşıyor. İmalat yap-
mayan, üretim yapmayan
bir ülke batar. Biz ataları-
mızdan bunu öğrendik.
Üretim demek, istihdam
demek, kendi ürettiğin pa-
muğu ipliği kullanmak de-
mek, ihracat demek, döviz
demek. Türkiye, tekstilde,
hazır giyimde çok önemli
bir konumda, büyük bilgi
birikimi, tecrübesi var.
Özellikte çorapta İtalya’yı
bile geride bıraktığımızı dü-
şünüyorum.

“ÜLKEYE DÖVİZ GETİREN
İHRACATÇIYA YEŞİL 
PASAPORT VERİLMESİ,
VİZE ENGELİNİN KALDI-
RILMASI GEREK” 

Bir de özellikle ihracat-
çıya yeşil pasaport verilme-
sini istiyorum. İhracat ya-
pan, ülkeye döviz kazandı-
ran bir firmanın vizeyle,
bürokrasiyle uğraşmaması
gerekiyor. Geç kalınmış bir
konu ama zararın neresin-
den dönsek kardır. İşvere-
nin, ihracatçının önündeki
bu engelin bir an önce kal-
dırılması gerekiyor.

RUSYA’YA İHRACATTA
NAVLUN BEDELİ, GÜM-
RÜK VE KDV VERGİLERİ
TOPLAMDA KİLO BAŞINA
YAKLAŞIK 6,5 DOLAR 
EK MASRAF GETİRİYOR

Bir de Rusya’ya ihracat-
ta yaşanan önemli bir ko-
nuya dikkat çekmek istiyo-
rum. İhracatta nakliye,
gümrük vergisi ve KDV’yi

topladığımızda kilo başına
ortalama 6,5 Dolar gibi çok
ciddi bir masraf biniyor.
Ürün gruplarına göre bu
rakam değişiyor. Tekstilde
başka, deride başka oluyor.
Bazı ürünlerde 10 Dolar’a
kadar çıkıyor. Rusya’dan
sonra Türk Cumhuriyetleri
de bu uygulamaya geçti.
10 ton mal gönderdiğiniz-
de 65 bin Dolar gibi bir pa-
raya tekabül ediyor. Bu ne-
denle Rusya’da fiyat tut-
turmakta zorlanıyoruz.
Özellikle standart ürünler-
de çok zorlanıyorsunuz.
Ancak Çin’de yapılmayan
katma değeri yüksek, üst
segment ürünleri bizden
alıyorlar. Bu ürünlerde artı
olarak bir de ÖTV benzeri
bir vergi daha talep edili-
yor. Gümrük birliği anlaş-
mamız olmadığı için Türk
mallarından çok vergi alı-
nıyor. Ürünlerimizin fiyat-
ları kalitesine göre çok dü-
şük olmasına rağmen bu
giderler nedeniyle iki katı-
na çıkıyor. Bu, bizim reka-
bette gücümüzü düşürü-
yor. Bu uygulama 2001 yı-
lından bu yana devam edi-
yor. Bu tarihten önce mal
yetiştiremiyorduk. Ekono-
mi Bakanlığı’mızın bu ko-
nuyu gündemine alması ve
Türkiye-Rusya arasındaki
ikili ticaret anlaşmasında
konuyla ilgili yeni bir dü-
zenleme yapılmasını istiyo-
ruz. Bu düzenleme yapıldı-
ğı taktirde inanıyorum ki;
en az Rusya’ya İngilte-
re’ye, Almanya’ya sattığı-
mız miktarda ihracat yapa-
rız. Çok büyük bir ülke ve
kış da uzun sürüyor. Bu
nedenle ciddi anlamda po-
tansiyel var. Mevcut şart-
larda potansiyelin ancak
yüzde 3’ünü değerlendire-
biliyoruz. Oysa hazır gi-

yimde ve özellikle çorapta
İngiltere pazarının iki katı
bir potansiyeli düşünebilir-
siniz.  

“İRAN PAZARINDA
POTANSİYEL VAR”

İran pazarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin nüfusu ka-
dar nüfusa sahip büyük bir
pazar. Çorapta ağırlıklı te-
darikçileri Çin. Kendi üre-
timleri hem çok eski tek-
nolojiyle, hem de çok dü-
şük düzeyde. Sadece yazın
bir ya da bir buçuk ay ço-
rap giyilmiyor. Çoğu insan
sıcak bir iklime sahip oldu-
ğunu sanıyor oysa özellikle
kuzey tarafı Türkiye’nin ik-
limine çok yakın ve kar ya-
ğışının da olduğu karasal
kış iklime sahip bir ülke.
Bu anlamda Türk çorap
sektörü açısından önemli
bir pazar olduğunu düşünü-
yorum.

Dünyanın hiçbir yerinde

olmayan, çok yüksek

faizleri ödüyoruz. Özellikle

yatırımcıya, faizsiz ya da

çok düşük faizle kredi

verilmesi gerekiyor. Bunu

bırakın, bankalar zor

duruma düştüğünüzde

ikinci bir kredi

vermedikleri gibi mevcut

verdikleri kredileri de 

geri istiyor”
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Türkiye İhracat-
çılar Meclisi
(TİM) tarafın-
dan açıklanan

verilere göre, 2016 yılının
Ocak-Haziran ilk altı aylık
döneminde Türkiye’nin ha-
zırgiyim ve konfeksiyon ih-
racatı 2015 yılının aynı dö-
nemine göre yüzde 7’lik ar-
tış ile 8,7 milyar dolar oldu.
Hazır giyim ve konfeksiyon
sektörü, 2016 Ocak-Hazi-

ran döneminde yüzde
12,4’lük payı ile otomotiv
sektöründen sonra en fazla
ihracat yapan ikinci sektör
olarak yerini aldı.

İLK YARIDA ÇORAP 
İHRACATTA HAZIR GİYİ-
MİN GENELİNDEN DAHA
İYİ BİR PERFORMANS
ORTAYA KOYDU

Çorap sanayi Türk hazır-
giyim ve konfeksiyon sektö-

rünün önde gelen alt sek-
törlerinden biri. 2016 Ocak-
Haziran döneminde Türki-
ye’den 483,3 milyon dolar-
lık çorap ihraç edildi ve
geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine kıyasla yüzde 9,4 ora-
nında arttı.

ÖRME SEKTÖRÜ İÇİNDE
DE ÇORAP BİRİNCİ 
SIRADA

Çorap ihracatındaki artış
oransal olarak örme konfek-
siyon ihracatındaki artıştan
(yüzde 6) daha yüksek oldu-
ğu için, bu önemli alt sek-
törde ilk altı ayda sektörel
ihracattan daha yüksek bir
performans gösterildiği
söylenebilir.

YÜZDE 2,9’LUK DÜŞÜŞE
RAĞMEN 115,1 MİLYON
DOLARLA EN BÜYÜK
ALICI YİNE İNGİLTERE.
ALMANYA İSE İKİNCİ 
SIRADA YER ALIYOR

2016 Ocak-Haziran dö-
neminde Türkiye’den en
fazla çorap ihraç edilen ül-
keler İngiltere, Almanya,
Fransa, Hollanda ve İspan-
ya olarak sıralanmaktadır.
İngiltere’ye ihracat 2015

Çorap sektörümüz bu yıl ihracatta iyi bir performans ortaya koymaya ve önceki
kayıplarını telafi ederek yeni rekorlar kırmaya doğru gidiyor. 2016 yılının ilk
yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 ihracat artışı gerçekleş-
tiren sektör, yüzde 7’lik hazır giyim ihracatını da geride bırakarak ciddi bir ba-
şarıya imza attı.

Yılın ilk yarısında yüzde 9,4 ile
çorap ihracatındaki artış genel
hazır giyimi geride bıraktı
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Ocak-Haziran dönemine
kıyasla yüzde 2,9 oranında
azalarak 115,1 milyon do-
lar olmuş, Almanya’ya ih-
racat yüzde 15,9 oranında
artarak 99,9 milyon dolara
yükselmiştir. İngiltere’ye
yapılan çorap ihracatının
Türkiye toplam çorap ihra-
catı içinde payı yüzde 23,8
ve ikinci büyük pazar Al-
manya’nın Türkiye toplam
çorap ihracatında payı yüz-
de 20,7’dir.

ÜÇÜNCÜ SIRADA YER
ALAN FRANSA’YA
ÇORAP İHRACATI İLK
YARIDA YÜZDE 12,6
ARTIŞ KAYDETTİ

Üçüncü en fazla çorap
ihraç edilen ülke Fransa’ya
çorap ihracatı 2016 Ocak-
Haziran döneminde yüzde
12,6 oranında artarak 
54,2 milyon dolara çıktı. 
Dördüncü sırada Hollan-
da’ya ihracatta yüzde 8,3
oranında artışla 21,8 mil-
yon dolara yükselmesi söz
konusudur. Beşinci sırada
İspanya’ya ihracat ise yüz-
de 8,3 oranında artarak
18,6 milyon dolara yük -
seldi.

2016 Ocak-Haziran dö-
neminde en fazla çorap ih-
raç edilen ilk yirmi ülkeden
on altısına ihracat yüzde
2,1 ile yüzde 433,9 arasın-
da değişen oranlarda artar-
ken, diğer dört ülkeye ihra-
cat yüzde 2,9 ile yüzde 24,2
arasında değişen oranlarda
düştü.

İLK 20 ÜLKEDE YÜZDE
433,9’LUK ARTIŞ İLE
BULGARİSTAN DİKKAT
ÇEKİYOR

İlk yirmi ülke içerisinde
en yüksek oranlı artış yüzde
433,9 ile Bulgaristan’da söz
konusu olurken, Polonya

yüzde 61,9 artış ve 11,7
milyon dolarlık ihracat de-
ğeri ile ikinci en fazla artış
görülen pazardır.

Yüzde 24,2 düşüş görü-
len Birleşik Arap Emirlikle-
ri, en fazla çorap ihracatın-
da en büyük performans
kaybı görülen pazardır. Bu
düşüş oranı neticesinde
Birleşik Arap Emirlikleri’ne
gerçekleşen çorap ihracatı
5,8 milyon dolardan 4,4
milyon 36 dolara inmiştir.
Slovakya yüzde 3,8 düşüş
ve 5,7 milyon dolarlık ihra-
cat değeri ile ikinci önemli
kayba uğranılan pazardır.

2016 İLK YARISI HAZIR
GİYİM GENELİ İHRACATI

2016 Ocak-Haziran dö-
neminde, Türkiye’den AB
ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri,
Eski Doğu Bloku ülkeleri,
Afrika ülkeleri, Amerika ül-
keleri, Türk Cumhuriyetle-
ri, Asya ve Okyanusya ülke-
leri ile Serbest Bölgelere
yapılan hazırgiyim ve kon-
feksiyon ihracatı, yüzde 5,4
ile yüzde 22,4 arasında de-
ğişen oranlarda arttı. Afrika
ülkeleri ihracatta azalma
görülen tek ülke grubu ola-
rak dikkat çekmektedir.
Sektörel ihracatın yüzde
70,8’i AB ülkelerine gitmiş
ve bu ülke grubunda yüzde
6,1’lik bir artışa ulaşılmış-
tır. Bu artışın yanı sıra,
Türk Cumhuriyetleri ülke-
lerine ihracatta yüzde
20,2’lik artış ile diğer ülke
gruplarında elde edilen ar-
tışlar da Türkiye’nin hazır-
giyim ve konfeksiyon ihra-
catının yüzde 7 oranında
artmasında etkili oldu.

2016 yılının ilk altı ayın-
da Türkiye’den en fazla ha-
zırgiyim ve konfeksiyon ih-
racatı yapılan ülkeler Al-
manya, İngiltere, İspanya,

Fransa, Polonya, Hollanda
ve İtalya olarak sıralanmış-
tır. En fazla ihracat yapılan
ilk on ülke içinde Hollanda
ve Irak hariç diğer sekiz ül-
kenin tamamına yönelik ha-
zırgiyim ve konfeksiyon ih-
racatı, 2015 yılının Ocak-
Haziran dönemine kıyasla
yüzde 1,2 ile yüzde 89,5
arasında değişen oranlarda
artmıştır. En yüksek oranlı
ihracat artışı yüzde 89,5 ile
Polonya’ya ihracatta kayde-
dildi.

AB ÜLKELERİ’NE 
İHRACATTA ARTIŞ:
YÜZDE 6,1

2016 Ocak-Haziran dö-
neminde Türkiye’den 28
AB ülkesine 6,2 milyar do-
lar değerinde hazırgiyim ve
konfeksiyon mamulü ihraç
edilmiştir. Bu rakam ile 28
AB ülkesinin Türkiye top-
lam hazırgiyim ve konfeksi-

2016 Ocak-

Haziran döneminde

Türkiye’den en

fazla çorap ihraç

edilen ülkeler

İngiltere, Almanya,

Fransa, Hollanda

ve İspanya olarak

sıralanmaktadır”
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yon ihracatından aldığı pay,
yüzde 70,8 olmuştur. Bu
pay 2015 eş dönemindeki
paydan (yüzde 71,4) 0,6
puan düşüktür. AB ülkeleri-
ne ihracat 2016 Ocak-Hazi-
ran döneminde yüzde 6,1
oranında artmıştır. AB ülke-
lerine ihracattaki bu artış,
yüzde 7’lik sektörel ihracat
artışının biraz altında kal-
maktadır.

Irak, Suudi Arabistan,
İsrail, Birleşik Arap Emirlik-
leri, İran gibi ülkelerin yer
aldığı Ortadoğu ülke grubu-
na Türkiye’den yapılan ha-
zırgiyim ve konfeksiyon ih-
racatı, 2016 Ocak-Haziran
döneminde 2015’in eş dö-
nemine kıyasla yüzde 10,5
oranında artarak 955 mil-
yon dolardan 1,1 milyar do-
lara yükselmiştir. Bu artışla
ülke grubunun Türkiye top-
lam hazırgiyim ve konfeksi-
yon ihracatından aldığı payı
yüzde 12,1 olarak hesap-
landı.

Rusya, Ukrayna, Bosna
Hersek, Gürcistan, Kosova
ve Sırbistan gibi ülkelerin
yer aldığı eski Doğu Bloku
ülke grubuna 2016 Ocak-

Haziran döneminde 371,3
milyon dolarlık hazırgiyim
ve konfeksiyon ihracatı ger-
çekleştirilmiştir. İhracat
2015 yılının ilk altı aylık
dönemine kıyasla yüzde 5,9
oranında artmıştır. Bu artış
sonrasında da ülke grubu-
nun Türkiye toplam hazır-
giyim ve konfeksiyon ihra-
catında payı yüzde 4,3 ola-
rak kalmaya devam etti.

Türkiye’den Afrika ülke-
lerine 2016 Ocak-Haziran
döneminde 368,7 milyon
dolar değerinde hazırgiyim
ve konfeksiyon ihracatı ya-
pılmıştır. İhracat 2015
Ocak-Haziran dönemine kı-
yasla yüzde 1,4 oranında
azaldı.

AMERİKA ÜLKELERİ 
İHRACATINDA YÜZDE
16,3 ARTIŞA ULAŞILDI

2016 Ocak-Haziran dö-
neminde ABD, Kanada,
Meksika, şili, Brezilya, Pana-
ma ve Kolombiya gibi ülke-
lerin gruplandırıldığı Ame-
rika ülke grubuna Türki-
ye’den yapılan hazırgiyim
ve konfeksiyon ihracatı,
yüzde 16,3 oranında artarak

265 milyon dolardan 308,1
milyon dolara yükseldi. 

Grubun en fazla ihracat
yapılan ülkesi ABD’dir.
2016 Ocak-Haziran döne-
minde ABD’ye yüzde 16,6
artışla 250,8 milyon dolar-
lık ihracat yapılmıştır.
ABD’nin Türkiye hazırgiyim
ve konfeksiyon ihracatında
payı yüzde 2,9’dur. Grubun
ikinci en fazla ihracat yapı-
lan ülkesi Kanada’ya ise
2016 Ocak-Haziran döne-
minde yüzde 12,1 oranında
artışla 29 milyon dolarlık
ihracat yapıldı.

ABD ve Kanada’nın ar-
dından üçüncü büyük pazar
olan Meksika’ya ihracat
yüzde 45,2 oranında arta-
rak 5,8 milyon dolardan 8,4
milyon dolara yükselirken
dördüncü sıradaki şili’ye ih-
racat yüzde 91,2 oranında
artarak 5,5 milyon dolara
çıktı.

TÜRK CUMHURİYET-
LERİ’NDE ARTIŞ ORANI
YÜZDE 20,2

Kırgızistan, Kazakistan,
Azerbaycan, Türkmenistan,
Tacikistan, özbekistan gibi
Türk Cumhuriyetleri’nin
yer aldığı ülke grubuna,
2016 Ocak-Haziran döne-
minde Türkiye’den 182,9
milyon dolar değerinde ha-
zırgiyim ve konfeksiyon
mamulü ihraç edilmiştir.
İhracat 2015 yılının eş dö-
nemine kıyasla yüzde 20,2
oranında arttı.

2016 Ocak-Haziran dö-
neminde Türkiye’den en
fazla hazırgiyim ve konfek-
siyon ihraç edilen Türk
Cumhuriyeti Kazakistan’dır.
Kazakistan’a Türkiye’den
yüzde 18,2 artışla 55,2 mil-
yon dolar değerinde ihracat
yapılmıştır. Kazakistan’ın
Türkiye toplam hazırgiyim

ve konfeksiyon ihracatı
içinde payı, yüzde 0,6’dır.

Grubun ikinci en fazla
ihracat yapılan ülkesi Kırgı-
zistan’dır. Kırgızistan’a
2016 Ocak-Haziran döne-
minde yüzde 15,8 oranında
artışla 50,9 milyon dolarlık
hazırgiyim ve konfeksiyon
ihracatı yapıldı.

ASYA VE OKYANUSYA
ÜLKELERİNE İHRACAT DA
ARTIŞA GEÇTİ: 
YÜZDE 13,4

Asya ve Okyanusya ülke
grubuna 2016 Ocak-Hazi-
ran döneminde 2015 eş dö-
nemine kıyasla yüzde 13,4
oranında artışla, 122 mil-
yon dolar değerinde hazır-
giyim ve konfeksiyon ma-
mulü ihraç edilmiştir. Bu
ülke grubuna 2015 yılında
ihracatın yüzde 3,8 oranın-
da azaldığı dikkate alındı-
ğında, 2016 Ocak- Haziran
döneminde ulaşılan artış
olumlu bir gelişmedir.

Ülke grubunun en fazla
ihracat yapılan ülkeleri çin
Halk Cumhuriyeti, Avus-
tralya, Hong Kong, Japon-
ya ve Güney Kore olarak
sıralanmaktadır. 2016
Ocak-Haziran döneminde
çin Halk Cumhuriyeti’ne
yüzde 24,1 artışla 32,1
milyon dolarlık ihracat ya-
pılırken, Avustralya’ya yüz-
de 0,2 azalışla 18,2 milyon
dolarlık, Hong Kong’a yüz-
de 10,8 artışla 14 milyon
dolarlık, Japonya’ya yüzde
19,2 artışla 13,8 milyon
dolarlık ihracat gerçekleş-
tirilmiştir. Güney Kore
Cumhuriyeti yüzde 15,4
artış; Singapur ve Malez-
ya’da ise sırasıyla yüzde
28,7 ve yüzde 17,6 oranla-
rında düşüşler meydana
geldi.
(Kaynak: TİM, İTKİB)
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Şili, hazır giyimde yükselen
ithalatıyla dikkat çekiyor
İsmi Aymara dilinde "dünyanın bitimi" anlamına gelen “chilli” kelimesinden
gelen Şili, Güney Amerika’nın güneybatı kıyısında yer alan bir ülke. Şili,
Türkiye’den Ocak - Temmuz döneminde 2,2 milyon dolarlık çorap ithal ede-
rek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 567 gibi çarpıcı bir perfor-
mans ortaya koydu. Böylesine çarpıcı bir performans gösteren Şili’yi T.C.
Ekonomi Bakanlığı verileriyle size tanıtmaya çalışacağız.

Başkent Santiago
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Güney Amerika’nın en
batısında yer alan,
Yaklaşık 20 milyon nü-
fusa sahip olan Şili’nin

nüfusunun %90’ı kentlidir ve toplam
nüfusun %40’ı başkent Santiago ve
çevresinde yaşamaktadır. Kuzeyde ve
güneyde tarımın yapılabildiği And
Dağları’nın arasında kalan ovalarda
ve Santiago'nun 100 km batısındaki
liman şehri Valparaiso’da yerleşim
yoğun iken; ülkenin kuzey ve güney
uç noktalarına gidildikçe elverişsiz
iklim koşulları sebebiyle nüfus yo-
ğunluğu azalmaktadır.

DOĞAL KAYNAKLARI
Şili’nin başlıca doğal kaynakları;

bakır, iyot, kereste, demir cevheri,

nitrat, değerli metaller ve molibden-
dir. Şili’nin başlıca tarım ve hayvan-
cılık ürünleri; üzüm, elma, armut,
soğan, buğday, mısır, yulaf, şeftali,
sarımsak ve fasulye olmakla beraber;
sığır eti, kanatlı etler, yün ve deniz
ürünleri ise başlıca hayvancılık ürün-
leridir. Ülkenin imalat sanayisi bakır,
madencilik, gıda ürünleri, balıkçılık,
demir-çelik, ahşap, taşıt araçları, çi-
mento ve tekstilden oluşmaktadır.

Ülke özellikle turizm açısından
önemli doğal güzelliklere sahiptir.
And dağları sayesinde Şili’nin büyük
bir hidroelektrik enerji potansiyeli
bulunmaktadır. Kıyıları boyunca ülke-
nin zengin balıkçılık kaynakları mev-
cuttur. Kuzeydeki kurak araziler
maden yatakları ile bezenmiştir.

EKONOMİK YAPI
Siyasi istikrar, ticaret serbestisi,

kişibaşı gelir, yaşam standardı, basın
özgürlüğü, şeffaflık ve rekabetçilik
açısından Latin Amerika’nın önde
gelen ekonomilerinden olan Şili’nin
finans sistemi de oldukça gelişmiştir.
Şili, Latin Amerika’da kredi notunu
25 yıldır A’da tutmayı başarabilen tek
ülkedir.

Şili ithal ikameci ekonomi politi-
kalarını 1970’lerin ortasında, diğer
Latin Amerika ülkelerinden yaklaşık
on yıl önce terk etmiş ve liberal eko-
nominin uygulanması doğrultusunda
önemli adımlar atmıştır. Bu durum,
üretim artışını ve rekabeti berabe-
rinde getirmiş, madencilik ve balıkçı-
lık başta olmak üzere geleneksel
ihracat endüstrilerinde büyüme kay-
dedilmiştir. Aynı zamanda, selüloz,
meyve, somon, ağaç ürünleri, şarap-
çılık ve metanol gibi yeni sektörlerde,
hava ve gemi taşımacılığı ve turizm
gibi hizmet sektörlerinde gelişme
sağlanmıştır.

İHRACAT GELİRLERİNİN YÜZDE
40’I MADENCİLİKTEN

İhracat gelirlerinin %40’ını ma-
dencilikten, milli gelirin ise üçte bi-
rini bakırdan elde eden Şili’nin en
büyük madencilik şirketi olan Co-
delco, tek başına dünya bakır üreti-

minin %10’unu gerçekleştirmektedir.
GSYİH’nin %12’sini oluşturan ve ül-
kedeki işgücünün %12’sine istihdam
sağlayan imalat sanayinde 2009 kri-
zinde meydana gelen gerilemede
sektörün küçük ve orta ölçekli şirket-
lerden oluşması etkili olmuş, hükü-
met tarafından bu üreticilere vergi
kolaylıkları tanınmıştır. Kriz nede-
niyle ülkenin en önemli sektörlerin-
den olan işlenmiş meyve-sebze ve
şarap ihracatı da gerilemiştir. Hay-
vancılık ve balıkçılık sektörlerinin ge-
lişmiş olduğu Şili’de işgücünün
%10’u tarım sektöründe istihdam
edilmektedir. Ülkede petrol üretimi
20 yıldır azalmakta olup, doğal gaz
üretimi de tüketimi karşılayacak dü-
zeyde değildir.

Ekonomik faaliyetler özellikle ül-
kenin orta kısmında yoğunlaşmıştır.
Ülke nüfusunun %40’ını barındıran
Santiago, GSYİH’nin %47’sini üret-
mektedir. Valparaiso bölgesindeki
nüfus toplam nüfusun %10’unu oluş-
turmaktadır. Kuzeyde madencilik
sektörünün gelişimi; güneyde somon
yetiştiriciliği, turizm ve metanol üre-
timi, ekonomik faaliyetlerin ülke ge-
neline yayılmasını sağlamıştır.

2008 yılı sonunda ABD’de başla-
yan ve dünyaya yayılan küresel eko-
nomik krizden de sağlam bankacılık
sistemi ve güçlü ekonomisi sayesinde
nispeten az etkilenen ve Latin Ame-
rika bölgesinin en liberal ekonomile-
rinden biri olan Şili sonraki yıllarda
yeniden inşa çalışmaları, iç dinamik-
ler ve istikrar sayesinde yeniden bü-
yüme trendine girmiştir.

Aralık 2013 seçimlerini kazanan
ve Mart 2014’te yönetimi dört yıllı-
ğına devralan Michelle Bachelet hü-
kümetinin önceliği ise gelir dağılımı
adaletsizliğinin giderilmesidir. Nite-
kim Şili, OECD ülkeleri içinde gelir
dağılımı adaletsizliğinin en yüksek
olduğu ülkedir. Ekonomiyi canlandır-
mak ve tüketicilerin güveni artırmak
için yapılan reformlar sonucunda ya-
tırımlar ve ekonomi bir miktar yavaş-
lamıştır.

Şili’nin son yıllarda Çin ile yakın-
laşması ise, ABD ve Avrupa kaynaklı
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krizlerin ülke ekonomisine etkisinin
sınırlı tutulmasında önemli bir unsur-
dur. Nitekim ülkede çıkarılan bakır,
Çin gibi hızlı büyüyen ülkelerden
büyük talep görmekte ve bakır fiyat-
larındaki artış Şili ekonomisine
önemli katkı sağlamaktadır. Ancak
Şili’de üretilen madenlerin en büyük
alıcısı konumunda olan Çin ekonomi-
sinin halihazırda %7-8 seviyesindeki
büyüme hızının 2020 yılında %5 se-
viyelerine gerileyeceğine yönelik ya-
pılan tahminler, Şili ekonomisinin de
uzun vadede olumsuz etkilenebilece-
ğini ve 2013 yılı öncesindeki büyüme
oranlarını bir daha yakalayamayaca-
ğını bir işaret etmektedir.

DIŞ TİCARET
Küresel ekonomik

krizin olumsuz etkile-
rine rağmen yıllardır
dış ticaret fazlası veren
Şili’nin 2012 ve 2013
yıllarında dış ticareti
açık vermiş, ancak
2014 yılında yeniden
toparlanma gerçekleş-
miştir. 2015 yılında ise
ülke ihracatı %17 aza-
lırken, ithalattaki
azalma %13 olarak ger-
çekleşmiş ve dış ticaret
fazlası %92,5 düşüşle
322 milyon Dolara ge-
rilemiştir.  

İHRACAT
Şili’nin 2015 yılı ihracatının

%22,7’si rafine edilmiş bakırdan,
%22’si ise bakır cevherlerinden oluş-
maktadır. Sodalı ve sülfatlı odun ha-
muru (selüloz), işlenmemiş bakır,
balık filetoları, üzüm şarabı, üzüm,
dondurulmuş balık, uzunlamasına
kesilmiş/biçilmiş ağaç, altın, taze
meyveler, molibden cevheri ve demir
cevheri ise Şili’nin ihraç ettiği diğer
başlıca ürünlerdir. Tarım ve gıda
ürünlerinin Şili’nin ihracatındaki payı
%24,8’dir.  

Şili’nin 2015 yılı ihracatında
%26,3 payla ilk sırada Çin yer almak-
tadır. ABD (%13), Japonya (%8,6),

Güney Kore (%6,5) ve Brezilya (%4,9)
ise ülkenin diğer önemli ihraç pazar-
larıdır. Türkiye yine %0,5 payla Şi-
li’nin 2015 yılı ihracatında 29. sırada
yer almıştır.

İTHALAT
Şili’nin 2015 yılı ithalatının

%14’ünü oluşturan mineral yakıt ve
yağlar (HS:27) haricinde; binek oto-
mobilleri (%5,1), ham petrol (%4,5),
telefon cihazları (%3,7), eşya taşı-
maya mahsus motorlu taşıtlar (%2,7),
petrol gazları (%2), bilgisayar ve par-
çaları (%1,9), karayolu taşıtları ak-
samı (%1,6) ve kauçuk lastik (%1,6)
gibi ürünler ithal ettiği görülmekte-
dir.  

2015 yılı ithalatının %23,5’ini
Çin’den gerçekleştiren Şili’nin diğer
tedarikçileri ABD (%18,7), Brezilya
(%7,7), Arjantin (%4), Almanya
(%3,8), Meksika (%3,4), Japonya
(%3,3), ve Güney Kore’dir (%3,3).
Türkiye ise, Şili’nin 2015 yılı ithala-
tında %0,4 payla 31. sıradadır.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI
1989 yılından bu yana sürdür-

düğü başarılı liberal politikaları ile
ikili ve çok taraflı ticaret müzakerele-
rinde aktif rol oynayan Şili, ticaret or-
taklarının hemen hemen tamamıyla
Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış-
tır. Şili Dışişleri Bakanlığı DIRECON
verilerine göre ülke, dünya nüfusu-
nun %64’ünü, dünya GSYİH’sinin ise

%86’sını oluşturan ülkeler ile serbest
ticaret yapmakta; ihracatının ve itha-
latının ise %94’ünü STA imzaladığı
ülkeler ile gerçekleştirmektedir. Dün-
yada en fazla ülke ile Serbest Ticaret
Anlaşması imzalayan ülke olan Şi-
li’nin halihazırda Türkiye dahil 64
ülke ile 25 Serbest Ticaret Anlaşması
yürürlüktedir.

1 Ocak 1995 tarihinde Dünya Ti-
caret Örgütü’ne üye olan Şili, Latin
Amerika Birliği’ne (The Latin Ameri-
can Integration Association, The
Asociación Latinoamericana de In-
tegración, ALADI) üye olup, MERCO-
SUR’un da ortak üyesi
konumundadır. UNASUR’un kurucu
üyesi olan Şili, 2010 yılında Ekono-

mik Kalkınma ve İşbir-
liği Örgütü’ne (OECD)
üye olmuştur. Şili’nin
Asya-Pasifik Ekonomik
İşbirliği’ne (APEC) de
üyeliği mevcuttur.

TÜRKİYE İLE İMZALA-
DIĞI DIŞ TİCARET 
ANLAŞMASI HALEN
YÜRÜRLÜKTE

Şili’nin Türkiye, Ma-
lezya, Ekvator, Kolom-
biya, Avustralya, Peru,
Küba, Panama, Japonya,
Hindistan, P-4 ülkeleri
(Brunei, Yeni Zelanda,

Singapur), Çin, EFTA ülkeleri (İz-
landa, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre),
Güney Kore, ABD, AB, Orta Amerika
(Kosta Rika, El Salvador, Guatemala,
Honduras), Meksika, Kanada, MER-
COSUR (Arjantin, Brezilya, Paraguay,
Uruguay), Venezuela, Bolivya, Tay-
land, Hong Kong ve Vietnam ile im-
zaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları
halihazırda yürürlüktedir. Hindistan
ile imzalanan STA ve Trans-Pasifik
Ortaklık Anlaşması (TPP) onay aşa-
masındadır. Endonezya ile de STA
müzakereleri ve Pasifik İttifakı ticaret
müzakereleri ise devam etmektedir.
Şili ile Türkiye arasında 2008 yılında
başlayan STA müzakereleri tamam-
lanmış ve söz konusu Anlaşma 14
Temmuz 2009 tarihinde imzalanmış

Başkent Santiago
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ve 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Şili’nin imzaladığı ticaret
anlaşmaları ile ilgili detaylı bilgi, DI-
RECON web sitesinde
www.direcon.cl mevcuttur.

İTHALAT REJİMİ
Şili, ürün sınıflandırmasında Har-

monize Sistem kullanılmaktadır. Şili
gümrüklerinde gümrük değerlemesi
ürünün indirimsiz bedeli ve CIF de-
ğeri üzerinden yapılmaktadır. İkinci
el eşyalara, eşyanın sıfır bedeli üze-
rinden ve kullanıldığı her yıl için %10
düşülerek (en fazla %70’e kadar)
gümrük yetkililerince değer biçilmek-
tedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi Şili
gümrükleri web sitesinden
www.aduana.cl alınabilir.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE DİĞER
VERGİLER

Şili’nin uyguladığı gümrük vergisi
oranlarına ilişkin bilgi, T.C. Ekonomi
Bakanlığı web portalı www.eko-
nomi.gov.tr Şili sayfasında yer alan
“İkili Anlaşmalar” bölümünde yer
alan Türkiye-Şili Serbest Ticaret An-
laşması metni incelenerek temin edi-
lebilmektedir. İthalat prosedürlerine
ve ürün standartlarına ilişkin detaylı
bilgilerin ise, Avrupa Birliği Pazara

Giriş Veritabanının (Market Access
Database, http://madb.europa.eu)
“Exporters’ Guide to Import Formali-
ties” bölümünden, ülke adı ve ürün
GTİP’i ile arama yapılarak öğrenil-
mesi mümkündür.

ÜRÜN STANDARTLARI İLE İLGİLİ
UYGULAMALAR

Şili’de birçok sektörde zorunlu
standartlar bulunmamakla birlikte,
bu standartlara uyum sağlanması
bazı sektörlerde firmalara artı değer
katmaktadır. Endüstriyel güvenlik,
inşaat malzemeleri, doğal gaz ve
elektrik gibi sektörlerde kullanılmak
üzere ithal edilen bazı ürünlerin de-
netleyici kuruluşun istediği gerekli-
likleri sağlaması gerekmektedir.
Örneğin, yeni inşaatların depreme
dayanıklılığına ait özel düzenlemeler
bulunmaktadır.

DOĞRUDAN YABANCI 
YATIRIMLARIN GÖRÜNÜMÜ

Latin Amerika’nın en dışa açık ve
istikrarlı ekonomilerinden biri olan
Şili, yaklaşık 17,5 milyonluk nüfusu
ile göreli olarak küçük bir pazar görü-
nümünde olmasına rağmen, ülkenin
son yıllarda yürüttüğü dışa açılım po-
litikalarının etkisiyle pazarda rekabet

oldukça yoğundur. Şeffaf ve etkin bir
devlet mekanizmasına ve yaygın dış
ticaret kültürüne sahip bulunan Şili,
iş yapma kolaylığı bakımından da
bölge ülkeleri arasında öne çıkmakta-
dır.

Siyasi ve ekonomik açıdan bölge-
nin en istikrarlı ülkelerinden olan Şi-
li’de yerli ve yabancı yatırımcılar
arasında ayrımcılık yapılmamakta,
yatırımcılara güvenilir bir yatırım or-
tamı sunulmaktadır. Bu durum ya-
bancı sermayeyi oldukça artırmış
olup, küresel krizlere rağmen ülkeye
yabancı sermaye girişi hız kesmemiş-
tir. Son yıllarda artan DYY girişleri,
Şili’nin ekonomik büyümesinde ve
gelişmesinde önemli rol oynamış; re-
kabetçilik, teknolojik gelişim ve bilgi
birikimi de sağlamıştır. 

Şili’de şirket kurma ile ilgili iş-
lemler maliyetli veya çok zaman alıcı
olmayıp, yaklaşık 1 ay sürmektedir.
Doğrudan maliyet kalemleri avukatlık
ücreti için yaklaşık 1.500 Dolar ve
noter ücreti, ticaret sicil kaydı ve
resmi gazetede yayınlama gibi mas-
raflar için de yaklaşık 500 Dolar’dır.
Şili’de şirket kurulması için yerel or-
taklık şartı bulunmamaktadır. Ka-
muda birçok işlem online veya
mektup yoluyla yapılmaktadır. Bütün
anlaşmalar noter önünde imzalan-
maktadır. Şili’de yaşayan ve geliri
olan birinin kefil göstermeden her-
hangi bir yeri kiralaması ise oldukça
zordur. Ülkedeki avukatlık ve danış-
manlık firmalarının adresleri Şili Ya-
bancı Yatırım Komitesi’nin web
sitesinde listelenmektedir. www.ciec-
hile.gob.cl

TÜRKİYE İLE TİCARET
Şili, T.C. Ekonomi Bakanlığı tara-

fından 2016-2017 döneminde Önce-
likli Ülkelerden birisi olarak
belirlenmiştir.

Türkiye ile Şili, birbirinden çok
uzak coğrafyalarda yer almasına rağ-
men, iki ülke halkı arasında özel bir
sempati vardır. 1923'te kurulan Tür-
kiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Latin
Amerika ülkesi Şili olmuştur. Bu dav-
ranış Türkiye'de, Şili ulusunun milli

Valparaiso kenti
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bağımsızlığa ve ülkeler arasındaki
dostluğa verdiği değerin somut bir
ifadesi olarak kabul edilmiş ve her iki
ülke arasında 1926 yılında imzalanan
Dostluk Anlaşması ile ikili ilişkilerin
sağlam temelleri oluşturulmuştur. İki
ülke arasındaki ticari ilişkiler ise
1970'li yıllarda başlamıştır.

Türkiye ile Şili arasındaki ticaret
yıllar itibarıyla incelendiğinde, söz
konusu ülkeye gerçekleştirilen ihra-
catın 2009-13 yılları arasında düzenli
olarak arttığı, 2014 yılında ihracatı-
mızda %9,4 oranında, 2015 yılında
ise %5,3 düşüş gerçekleştiği görül-
mektedir. 2014 yılında Şili’den itha-
latımız %10,5 oranında, 2015 yılında
ise %22,2 oranında azalmıştır. İki
ülke arasındaki ticaret hacmi 2015
yılı itibarıyla 470 milyon Dolar olup,
ülkemiz aleyhindeki dış ticaret açığı-
nın aynı yıl %42,6 düşüşle yaklaşık
95 milyon Dolar düzeyinde gerçek-
leştiği görülmektedir.

Şili’ye 2015 yılı ihracatımızın
%11’ini oluşturan ve ilk sırada yer
alan demir-çelik çubukları %9,3 pay
ile binek otomobilleri ve steyşın va-
gonlar izlemektedir. Eşya taşımaya
mahsus motorlu taşıtlar, saf amon-
yak, demir-çelik profiller, kara taşıt-
ları aksamı, halı ve kilim, traktörler,
inşaat demiri, krom oksitleri, kağıt ve
karton ambalaj malzemeleri ise bu
ülkeye ihraç edilen diğer başlıca ürün
gruplarıdır. Aynı dönem Şili’ye ihra-
catımızın %3,9’unu tarım ve gıda
ürünleri oluşturmuştur.

İHRACAT POTANSİYELİ 
Güçlü rakiplerin varlığına karşın

bölgenin en gelişmiş ve liberal ülke-

lerinden biri olan Şili ile ülkemiz ara-
sında yürürlükte olan Serbest Ticaret
Anlaşması’nın da olumlu katkısıyla
Türk ürünlerinin tanıtımına yönelik
aktif bir strateji uygulanarak bu ül-
keye yönelik ihraç ürünlerimizin çe-
şitlendirilmesi mümkündür. Ayrıca
her iki ülke de, coğrafi konumları ve
bölgesel ilişkileri nedeniyle kendi pa-
zarları yanında, dahil oldukları bölge-
sel işbirlikleri kapsamında diğer
pazarlara da giriş fırsatı sunmaktadır.

DAĞITIM KANALLARI
Şili’de bir bağlı kuruluş ya da

şube açmak, Şili pazarına girmek is-
teyen ihracatçılar için önemli bir ba-
şarı unsurudur. Yurt dışında yasal
olarak kurulmuş herhangi bir şirket
Şili’de kendi adı altında yetkilendiril-
miş bir şube (agencia) kurabilir. Özel-
likle pazara yeni girecek ihracatçılar
için başka bir pratik ve daha çok ter-
cih edilen pazara giriş stratejisi ise
alıcılara erişimi iyi olan ve teknik uz-
manlığa sahip bir acente ya da tem-
silci atamaktır. Küçük ya da orta
ölçekli şirketler Şili pazarına genel-
likle bir acente, distribütör ya da top-
tancı ile girmeyi tercih etmektedir.
Şili’de neredeyse tüm firmaların
merkez ofisleri Santiago’dadır. Büyük
firmaların Iquique ve Punta Arenas
serbest ticaret bölgeleri de dahil
olmak üzere ülkenin diğer bölgele-
rinde şubeleri bulunmaktadır.
Acente/temsilci komisyonları ürüne
göre değişmekle birlikte, %5–10 ara-
sındadır.

Şili’ye ithal edilen mallar için en
önemli giriş noktaları limanlardır. İh-
racatın %97’si, ithalatın ise %59’u

başta San Antonio ve Valparasio li-
manları olmak üzere limanlar üzerin-
den gerçekleştirilmektedir. Geriye
kalan ticaret ise havayolu, karayolu
ve demiryolu (özellikle Arjantin, Bre-
zilya ve Bolivya’dan) aracılığıyla ya-
pılmaktadır. Malların ülke içinde giriş
noktasından nihai varış noktalarına
dağıtımında karayolu ve demiryolu
kullanılmaktadır. Şili’nin demiryolu
ağı çok geniş olmayıp, demiryolları-
nın modernleştirilmesi planlanmak-
tadır. Ülkenin lojistik altyapısı
modernize edilmiş, çok sayıda dağı-
tım merkezi ve depo (özellikle çok
katlı mağazalar, süpermarket zincir-
leri ve dağıtım şirketleri gibi büyük
perakendeciler tarafından) inşa edil-
miştir. Kurye ve taşımacılık şirketleri
ülke çapında etkin bir biçimde faali-
yet göstermektedir.

2014 yılı itibarıyla kişi başı özel
tüketim harcamaları 9.191 ABD Do-
ları civarında olup, 2015 yılı için bek-
lenen artış reel olarak %1,9’dur.
Tüketim harcamalarının dağılımına
bakıldığında; gıda ve alkolsüz içecek-
ler, ev eşyaları ve hizmetler, sağlık
hizmetleri ve ürünleri, hazır giyim ve
ayakkabı, konut, lojistik, telekomüni-
kasyon, eğitim, oteller ve yiyecek-
içecek tedariki, tatil ve eğlence,
alkollü içecekler ve tütün harcamaları
öne çıkmaktadır. (T.C. Ekonomi Bakanlığı)

Şili ile ülkemiz arasında

yürürlükte olan Serbest Ticaret

Anlaşması’nın da olumlu

katkısıyla Türk ürünlerinin

tanıtımına yönelik aktif bir

strateji uygulanarak bu ülkeye

yönelik ihraç ürünlerimizin

çeşitlendirilmesi mümkündür”Puerto Varas
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Türk hazır giyim endüstrisi 
4 milyar dolar cirolu alım devleri 
ile güven tazeledi

İstanbul Hazırgiyim İhracat-
çıları Birliği (İHKİB), uluslar-
arası pazarlarda oluşturul-
mak istenen olumsuz

Türkiye algısını kırmak için harekete
geçti. 

Türkiye’den yılda yaklaşık 4 mil-
yar dolar alım yapan küresel ölçek-
teki 20 civarında hazır giyim devinin
temsilcileri İHKİB Başkanı Hikmet
Tanrıverdi’nin ev sahipliğinde bir
araya geldi. 

Hikmet Tanrıverdi, toplantıda
yaptığı konuşmada, dünyanın en
önemli üreticilerinden olan Türk ha-
zır giyim sektörünün alım gruplarıyla
birlikte çok daha güçlü olduğunun al-
tını çizerek, işbirliklerini her plat-
formda zenginleştirmeye çalıştıkla-
rını söyledi. 

Yaklaşık 4 milyar dolarlık alım ya-
pan küresel grupların Türk hazırgi-
yim endüstrisi için vazgeçilmez
öneme sahip olduğunu anlatan Tanrı-

verdi, Türkiye’nin 17 milyar dolar ih-
racatla dünyanın yedinci, AB’nin ise
üçüncü büyük tedarikçisi konumunda
bulunduğunu ifade etti. 

HAZIRGİYİM İHRACATI 7 AYDA
YÜZDE 3,4 ARTTI

Tanrıverdi, küresel pazarlardaki
sıkıntılara rağmen 2016’nın 7 aylık
bölümünde geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 3,4 artış ihracat ar-
tışı gerçekleştirdiklerini, yükseliş

Alım gruplarının temsilcileri ile gelecek planlarını değerlendiren Hikmet Tanrı-
verdi,  hazır giyim sektörü olarak ara vermeden yatırıma, üretime ve ihracata
devam ettiklerini vurguladı. Tanrıverdi, “Uluslararası iş ortaklarımızla çok daha
güçlüyüz. Onların da yakından takip ettiği gibi iş süreçlerimiz aksamadan sürü-
yor, taahhütlerimizi kesintisiz yerine getiriyoruz” dedi.
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trendinin Ağustosun ilk yarısında da
devam ettiğini bildirdi. 

7 ayda 10 milyar doları bulan ih-
racatın yıl sonunda 18 milyar dolara
ulaşacağını söyleyen Tanrıverdi, ra-
kamların yüzlerini güldürdüğünü
vurguladı. Hikmet Tanrıverdi, sektö-
rel ihracatın yüzde 72-73’ünün AB
ülkelerine yapıldığını,  2017’nin 7 ay-
lık diliminde bu ülkelere ihracatta
yüzde 2,3 artış kaydedildiğini ifade
etti. 

Söz konusu dönemde özellikle İs-
panya, Polonya ve Danimarka’ya ih-
racatta kaydedilen büyük artışa dik-
kat çeken Tanrıverdi, Türk hazır
giyim endüstrisinin Avrupa’da güçlü
konumunu sürdürdüğünün altını
çizdi. 

“HIZ,  KALİTELİ İŞÇİLİK VE 
ÇEVREYE SAYGI İLE RAKİPLERİ-
MİZDEN AYRIŞIYORUZ”  

Tanrıverdi, şöyle devam etti: 
“Dünyanın ikinci büyük hazır gi-

yim ithalatçısı konumundaki AB
başta olmak üzere küresel pazarlar-
daki bu başarımızın ardındaki en
önemli faktörler; hızlı hareket ede-
bilme kabiliyeti, kısa termin ve kali-
teli işçilik. 

Çevre, insan ve çalışma koşulla-
rına gösterdiğimiz saygı ve uyumu da
Türk hazır giyim sektörünü rakiple-
rinden ayrıştıran özellikler olarak sı-
ralayabilirim. Diğer taraftan Türkiye
her zaman, her dönemde ve bütün
siparişlerde öncelikli çözüm ortağı
olarak öne çıkıyor. Türk hazır giyim
sektörünün gücünde ve başarısında
paydaşları ile yakın diyalogunun da
büyük etkisi var. Alıcılarımızla ve
müşterilerimizle sektörün bugününü,
geleceğini, hatta 2030’ları konuşup
çözüm parametrelerini birlikte oluş-
turuyoruz.  Bu paylaşımlardan
önemli dersler çıkarıyor, hızla faaliyet
planlarımıza yansıtıyoruz. Bugün bu-
rada Türkiye’den yılda yaklaşık 4 mil-
yar dolarlık alım yapan büyük marka-
ların temsilcileri ile bir aradayız.
Güçlü bir şekilde yine aynı masa et-
rafındayız ve el ele verip Türkiye
ekonomisinin parlayan yıldızı hazır

giyim sektörünün geleceğini kurgulu-
yoruz.”

“ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZIN 
BEKLENTİ VE TALEPLERİ BİZE 
IŞIK TUTUYOR”

Sektörün geleceğini planlarken
çözüm ortaklarının beklenti, talep ve
önerilerinin kendileri için yol göste-
rici olduğunu, ışık tuttuğunu vurgu-
layan Tanrıverdi, dönemsel geçici bir
takım sıkıntılar olsa bile emin adım-
larla geleceğe yürüdüklerini söyledi.
Bu yürüyüşte hükümetin desteğini de
her zaman yanlarında hissettiklerini
bildiren Tanrıverdi,  tasarım, Ar-Ge
ve yatırım teşviklerinin, ihracatçıya
yeşil pasaport verme hazırlığının mo-
tivasyonlarını daha da arttırdığını
ifade etti. 

Türkiye’nin dünyanın 10 büyük
ekonomisinden biri olma hedefini ha-
tırlatan Tanrıverdi, sözlerine şöyle
devam etti: 

“EKONOMİMİZ SARSINTILARA
KARŞI DAYANIKLILIĞINI 
KANITLADI”

“İçeride ve dışarıda yaşanan sar-
sıntılar karşısında dayanıklılığını ve
gücünü kanıtlayan Türkiye ekono-
misi,  bu büyük hedefe ulaşmak için
emin adımlarla yoluna devam ediyor.
Hazır giyim başta olmak üzere ülke
ekonomisine öncülük eden tüm sek-
törler, yatırımlarına ara vermeden
hatta yeni yatırımlar planlayarak gü-
cünü ortaya koyacak.  Uluslararası iş
ortaklarımızla çok daha güçlüyüz.
Onların da çok yakından takip edip

bildiği gibi üretim ve ihracat süreçle-
rimiz aksamadan sürüyor, taahhütle-
rimizi kesintisiz yerine getiriyoruz.”

Türkiye’nin  sanayi alanında yeni
bir dönüşüme hazırlandığını vurgula-
yan Tanrıverdi, bu sürecin hazır gi-
yim sektörüne yansımalarının pay-
daşları için de fırsat kapıları
aralayacağını vurguladı

RUBLE İLE TİCARET İHRACATIMIZI
İKİYE KATLAR  

Hikmet Tanrıverdi, bir soru üze-
rine Ruble ile ticaretin, Türkiye’nin
Rusya’ya ihracatını iki katına çıkara-
bileceğini söyledi. Tanrıverdi, “ Biz
bu yönde bir çalışma yapılmasını ve
ihracatın en azından belli bir bölü-
münün Ruble ile gerçekleştirilmesini
uzun zamandır istiyor ve bekliyoruz.
Bu konuda Merkez Bankası’nın dev-
reye girmesi gerekiyor” dedi.  

SPRING TÜRKİYE MÜDÜRÜ
ERCAN: EYLÜL’DEN SONRA 
İŞLER DÜZELİR

Toplantıya katılan gruplardan
Spring Near East Manufacturing Tür-
kiye Müdürü Esra Ercan ise yabancı
alıcıların terör olaylarını gerekçe gös-
tererek birkaç aydır Türkiye’ye gel-
mek istemediğini söyledi.  Yabancılar
gelmediği için kendilerinin bavulu
alıp yurt dışına gittiklerini anlatan
Ercan, “Onlar buraya geldiklerinde üç
yerine beş alabiliyorlardı. Biz kısıtlı
malzeme ile gittiğimizde kısıtlı satış
imkânı buluyoruz. Eylül’den sonra iş-
lerin düzelmesini bekliyorum” diye
konuştu.



Kamuoyunda yatırım
teşvikleri ve vergi ba-
rışı olarak bilinen yeni
torba kanun tasarısı

TBMM görüşülmeye başlanacak. Dü-
zenlemede birçok husus var ancak
bu hususlardan biri var ki mali ida-
renin vergi incelemelerine yaklaşı-
mını değiştirmesi bakımından
oldukça önem arz etmektedir. Bu
yeni değişiklik tasarısı ile 213 sayılı
Vergi Usul Kanununa yeni bir mües-
sese getirilmektedir. 

DÜZENLEME BİR NEVİ ÖN 
İNCELEME AŞAMASI İHDAS 
EDİYOR:

Düzenleme bir nevi ön inceleme
aşaması getiriyor.  Uygulama, mü-
kellef nezdinde vergi kayıp ve kaça-
ğına yönelik ön tespitler bulunması
durumunda inceleme elemanının
veya idarenin yani Vergi Dairesi’nin
mükellefi izaha davet etmesi esasına
dayanıyor. 

Geçmiş yıllarda kamu otoritesi
bu türden uygulamalara benzer bazı
yöntemleri idare olarak karar alıp
yürütmüştü. Vergi Daireleri veya
Vergi Dairesi Başkanlıkları bünye-
sinde yer alan Denetim Müdürlük-
leri aracılığı ile bu tür denetimler
yapılmıştı. Vergi inceleme eleman-
ları veya Denetim Müdürlükleri, mü-
kellefi görüşmeye davet edip
ellerinde daha önceden hazırlanan
ve çalışması yapılan bazı veriler ışı-
ğında mükelleften matrah artırı-

mında bulunmalarını istemekteydi-
ler. Bu uygulamalar temelde gönüllü
uyum olarak adlandırılmaktaydı. Ör-
neğin 2005 ile 2010 yılları arasında
İstanbul’da sürücü kursları, inşaat
yapım işi ile uğraşanlar, oto galerici-
leri, su satıcıları, marketler, satış
sonrası servis işi yapanlar, okul
servisleri, kuyumcular gibi birçok
sektörde bahsedilen gönüllü uyum
çalışması adı altında denetimler ya-
pıldı.

Bahsettiğimiz yöntemde seçilen
sektör hakkında ön çalışmalar yapıl-
makta ve faaliyet gösteren mükellef
hakkında da bilgiler derlenerek mü-
kellef görüşmeye çağrılmaktaydı.
Görüşmeye çağrılan mükellefle de
önceden yapılan tespitler ışığında
pazarlık(!) başlayıp anlaşma sağlan-
dıktan sonra da tespit edilen tutarda
matrah artırımında bulunması sağ-
lanmaktaydı. Matrah artırımı yap-
mayan mükellefler de vergi
incelemesine sevk edilmekteydi. 

Bu şekilde yapılan vergileme iş-
lemi kanunda yeri olmadığı için pi-
yasa tarafından Deli Dumrul vergisi
diye tanımlanarak birçok eleştiri al-
maktaydı. Şimdi ise bu denetim yön-
temine yasal alt yapı kazandırılıyor.

DÜZENLEMENİN İŞLEYİŞİ:
Düzenlemeye göre hakkında te-

reddüt bulunan mükellef vergi ince-
leme elemanı veya vergi dairesi
tarafından yazı ile izaha davet edile-
cek. Mükellefin 15 gün içerisinde
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Vergilemede ‘izaha davet’ 
uygulaması getiriliyor
Kamuoyunda yatırım teşvikleri ve vergi barışı olarak bilinen yeni torba kanun
tasarısı TBMM görüşülmeye başlanacak. Düzenlemede birçok husus var ancak
bu hususlardan biri var ki mali idarenin vergi incelemelerine yaklaşımını de-
ğiştirmesi bakımından oldukça önem arz etmektedir. Bu yeni değişiklik tasarısı
ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa yeni bir müessese getirilmektedir. 

Erdoğan Karahan
Yeminli Mali Müşavir / Genel Müdür



vereceği izahat yeterli görülürse
herhangi bir tarhiyat yapılmayacak,
yeterli görülmezse mükellefin aynı
süre içerisinde bu eksikliği kabul
edip gecikme zammı ile birlikte
beyan edip ödeme yoluna gitmesi
durumunda sadece vergi ziyaı ceza-
sının yüzde 20’si oranında ceza kesi-
lecek. Bu şekilde tespit edilen ve
mükellef tarafından düzeltilmesi is-
tenen eksiklik düzeltilmez ise bu
defa mükellef hakkında vergi incele-
mesi yapılabilecek. Yani kısacası
vergi incelemesi sopası gösterilerek
hızlı ve süratli bir şekilde sonuç
alınmaya çalışılacak. Bir nevi ölümü
gösterip sıtmaya razı edilme du-
rumu söz konusu olacak.

PİŞMANLIK MÜESSESİNDEN
FARKLI OLARAK YÜZDE 20 DE
OLSA CEZAİ MÜEYYİDE SÖZ 
KONUSU

Bu yöntemle mükellefe vergi in-
celemesinden önce gönüllü uyum
yoluyla sisteme katılma imkanı veri-
liyor. Bu uygulamanın Vergi Usul

Kanununda yer alan pişmanlık mü-
essesinden farklı olarak da yüzde 20
de olsa cezai müeyyideye yer ver-
mesi söz konusudur. Pişmanlıkta
mükellef idarenin haberi olmadan
kendiliğinden gönüllü olarak vergi
kayıp kaçağını düzeltme yoluna git-
mektedir. Ancak bu düzenlemede
idarenin tespiti ve ardından baskısı
üzerine düzeltme yapıldığından
yüzde 20’de olsa ceza öngörülmüş-
tür.

SAHTE BELGE DÜZENLEME 
FİİLİNİ İŞLEYENLER UZLAŞMA 
MÜESSESESİNDEN YARARLA -
NAMIYOR

Düzenlemede özellikle sahte
belge düzenlemek gibi konusu vergi
suçu teşkil eden hususlar kapsam
dışında tutuluyor. Sahte Belge dü-
zenleme fiili idarenin uzlaşma mües-
sesinde de yer almamaktadır. Yani
bu fiili işleyen mükellefler uzlaşma
müessesesinden yararlanamadıkları
gibi bu uygulamadan da yararlana-
mayacaklar. Belli bir tutarda (Her bir
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Yeni düzenlemeyle 

hakkında tereddüt bulunan

mükellef vergi inceleme

elemanı veya vergi dairesi

tarafından yazı ile izaha

davet edilecek” 



www.csd.org.tr

MEVZUAT...

70 Çorapland Temmuz-Ağustos 2016

belge başına 50.000-TL’yi geçmeyen
ve toplamda da dönem alışlarının
yüzde 5’ini aşmayan sahte veya
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
kullanımları) sahte belge kullanı-
mında bulunan mükelleflerin uygu-
lamadan yararlandırılması
öngörülüyor. Hali hazırda sahte
belge kullanımı yönünden yapılan
vergi incelemelerinde idare sahte
belgeye konu faturalara ait KDV’yi
mükellefin indirimlerinden çıkar-
makta ve tarh edilen vergi için kesi-
len ceza da uzlaşma esnasında
yüzde 20 ye indirilmektedir. Bu ne-
denle rutin hale gelen bu uygulama-
nın yapılan düzenleme ile vergi
incelemesi haline dönüşmeden hızlı
bir şekilde sonuçlandırılması amaç-
lanmaktadır. Bakıldığında vergi in-
celemesi ile hali hazırda ulaşılan
sonuca bu yeni düzenleme ile daha
hızlı ulaşılabileceğini görmekteyiz. 

SONUÇ:
Bu yöntemin uygulanışı bakımın-

dan vergi incelemelerine hız kazan-
dırma, cari dönem denetimleri
yapma, vergiye gönüllü uyumu sağ-
lama gibi birçok avantajının oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra
izaha davet edilen konu ile alakalı

idarenin yönlendirmesine uyarak
matrah artırımında bulunan veya
tespit edilen eksikliği gideren mü-
kellef hakkında aynı konu ile ilgili
bir daha inceleme yapılmaması ge-
rekmektedir. Ancak bu şekilde bir
izaha davet yapıldığında matrah ar-
tırımında bulunan mükellefin yeni-
den aynı dönem için hakkında
inceleme yapılma olasılığı olması
mükellef bakımından tereddüt yara-
tabilir.

Bunun yanı sıra sadece ön bazı
araştırmalara ve verilere dayanarak
mükelleften izah istemek ve bu izah
kabul edilmez ise tarhiyat yapmak,
bu işlemi yapmaya yetkili olanlar ba-
kımından da birçok riskli durum or-
taya çıkaracaktır. Bu türden izahat
talep etmeye yetkili birimler nasıl
seçilecek, hangi kriterlere göre izaha
davet istenecek, izaha davet edilen
mükellefler hakkında mükellef hak-
ları doğrultusunda yapılan her işlem
kayıt ve tutanak altına alınabilecek
mi? Bu soruların da şeffaflık mantığı
doğrultusunda açıklığa kavuşturul-
ması gerekmektedir.

Bu nedenle bu müessese faydalı
olmakla birlikte işleyiş olarak kural-
larının kesin ve kati bir şekilde çizil-
mesi gereken bir düzenlemedir.

Bu yöntemin uygulanışı

bakımından vergi incelemelerine

hız kazandırma, cari dönem

denetimleri yapma, vergiye

gönüllü uyumu sağlama gibi

birçok avantajının olduğunu

söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra

izaha davet edilen konu ile

alakalı idarenin yönlendirmesine

uyarak matrah artırımında

bulunan veya tespit edilen
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hakkında aynı konu ile ilgili bir

daha inceleme yapılmaması

gerekmektedir”
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09.08.2016 tarihinde
“6728 Sayılı Yatırım Or-
tamının İyileştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanun-

larda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” yayımlanmış olup ticaret ka-
nunu, icra iflas kanunu ve çek ka-
nunu gibi birden fazla kanunda de-
ğişiklik gerçekleştirilmiştir. Ticaret
hayatının vazgeçilmez ödeme araç-
larından olan çek bakımından  ger-
çekleştirilen değişiklikleri tacirin
kullanımına yönelik olanlara ağırlık
vererek incelemek gerekirse; 

TCMB KAYITLARI YERİNE 
RİSK MERKEZİ VE ADLİ SİCİL 
KAYITLARI SAKLANACAK

Yasanın 61. Maddesi ile çek yasa-
sının 2. Maddesi değiştirilerek; 

- Banka tarafından çek hesabı sa-
hiplerinin Türkiye Cumhuriyeti Mer-
kez Bankası (TCMB) kayıtları yerine
artık “risk merkezi kayıtları ve adli
sicil kayıtlarının” banka tarafından
saklanacağı şeklinde değiştirilmiş ve
“Muhatap banka; gerçek veya tüzel
kişi adına açılması talep olunan çek
hesaplarında bunların, sermaye şir-
ketlerinde ayrıca yönetim organında
görev yapanlar ile ticaret siciline
tescil edilen şirket yetkililerinin çek
hesabı açma yasağının bulunmadığı

hususunu kontrol ederek, yasağın
bulunmadığına ilişkin sorgulama so-
nucunu muhafaza eder. Bankalar çek
hesabı açtıkları kişiler ile çek hesabı
sahibi tüzel kişi ise hesap açılış 
tarihi itibarıyla tüzel kişi tarafından
bildirilen işlem yetkililerini
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 780’inci madde-
sinin üçüncü fıkrasında belirtilen
sisteme kaydeder” şeklinde yeni hü-

küm eklenmiştir. Buna göre şirketin
yönetim organında görevli şahsın
veya sicile tescil edilen şirket yetkili-
sinin çek hesabı yasağı olması
halinde şirketin çek hesabı açamaya-
cağı anlaşılmaktadır. 

ÇEKTE T.C. KİMLİK YA DA MERSİS
NUMARASI YER ALACAK

Ayrıca e ve f fıkraları ile çek yap-
raklarında bulunması gerekli husus-
lara ilave yapılarak; 

e) Çek hesabı sahibi gerçek kişi
ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası; tüzel kişilerde ise varsa
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)
numarası,

f) Çek hesabı sahibi ile düzenle-
yenin farklı kişiler olması hâlinde,
ayrıca düzenleyenin Türkiye Cum-
huriyeti kimlik numarası” da çek
yaprağında bulunacağı belirlenmiş-
tir. 

Yasanın 62. Maddesi ile çek
yasasının 3. Maddesinde belirlenen
karşılıksız çek şikayet mercii değişti-
rilerek İcra Mahkemeleri görevlendi -
rilmiştir. 

Ayrıca evvelce büyük problemler
yaşanmasına neden olan sonradan
yetkilinin değişmesi durumuna çö-
züm getirir şekilde “(10) Lehine ka-
rekodlu çek düzenlenen lehdar, tes-
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Gündem yoğun, hukuki düzenlemeler, kanun hükmünde kararnameler (KHK),
torba yasalar ile yoğun gündeme paralel yasal düzenleme ve değişikliklerle yoğun
bir dönemden geçmekteyiz. Bu kadar önemli değişiklikler mevcut iken konu seç-
mek son derece zor. Bu nedenle daha evvelki yazılarımızda da izlediğimiz yön-
temle genel olarak ticaret hayatını ve taciri yakından etkileyen konulardan başla-
mayı tercih ettim.  

Av. Volkan Erel

Av. Volkan Erel

KARŞILIKSIZ ÇEKE YENİDEN HAPİS CEZASI GELDİ

Çek kanununda değişiklik 
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lim aldığı çeki Türk Ticaret Kanunu-
nun 780’inci maddesinin üçüncü fık-
rasında belirtilen sisteme kaydeder.
Karekodlu çekin sisteme kaydedil-
diği tarihten sonra çek düzenleyen
tüzel kişinin temsilcilerinde mey-
dana gelen değişiklikler, çek hesabı
sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz” hükmü getiril-
miştir. Böylece tanzim ile vade ara-
sında çeki düzenleyenin yetkilile-
rinde meydana gelen değişiklikler
nedeniyle lehdarın mağdur edilmesi-
nin önü kapatılmıştır. Yasa koyucu
bu maddenin yürürlük tarihini
31.12.2017 olarak belirlemiştir. 

3. Çek Kanunu’nun “Çek Düzen-
leme Ve Çek Hesabı Açma Yasağı”
başlıklı 5. Maddesine getirilen deği-
şiklikler aşağıda kısaca özetlenmiş-
tir:

HER BİR ÇEKLE İLGİLİ BİNBEŞYÜZ
GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI

63. madde ile çek yasasının 5.
Maddesinde değişiklikler yapılmış
olup;

(1) Üzerinde yazılı bulunan dü-
zenleme tarihine göre kanuni ibraz
süresi içinde ibrazında, çekle ilgili

olarak “karşılıksızdır” işlemi yapıl-
masına sebebiyet veren kişi hak-
kında, hamilin şikâyeti üzerine, her
bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz
güne kadar adli para cezasına hük-
molunur. Ancak, hükmedilecek adli
para cezası; çek bedelinin karşılıksız
kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı
bulunan düzenleme tarihine göre
kanuni ibraz tarihinden itibaren işle-
yecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari
işlerde temerrüt faizi oranı üzerin-
den hesaplanacak faizi ile takip ve
yargılama gideri toplamından az ola-
maz. Mahkeme ayrıca, çek düzen-
leme ve çek hesabı açma yasağına;
bu yasağın bulunması hâlinde, çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasa-
ğının devamına hükmeder. Yargı-
lama sırasında da resen mahkeme
tarafından koruma tedbiri olarak çek
düzenleme ve çek hesabı açma yasa-
ğına karar verilir. Çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağı, çek hesabı
sahibi gerçek veya tüzel kişi, bu tü-
zel kişi adına çek keşide edenler ve
karşılıksız çekin bir sermaye şirketi
adına düzenlenmesi durumunda ay-
rıca yönetim organı ile ticaret sici-
line tescil edilen şirket yetkilileri

hakkında uygulanır. Koruma tedbiri
olarak verilen çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağı kararlarına karşı
yapılan itirazlar bakımından
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra
ve İflas Kanununun 353 üncü mad-
desinin birinci fıkrası hükmü uygu-
lanır. Bu suçtan dolayı açılan davalar
icra mahkemesinde görülür ve İcra
ve İflas Kanununun 347, 349, 350,
351, 352 ve 353 üncü maddelerinde
düzenlenen yargılama usulüne iliş-
kin hükümler uygulanır. Bu davalar
çekin tahsil için bankaya ibraz edil-
diği veya çek hesabının açıldığı
banka şubesinin bulunduğu yer ya
da hesap sahibinin yahut şikâyetçi-
nin yerleşim yeri mahkemesinde gö-
rülür.

ÇEK YASAĞI OLANLAR, SERMAYE
ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİNDE
GÖREV ALAMAYACAK

(2) Birinci fıkra hükmüne göre
çek karşılığını ilgili banka hesabında
bulundurmakla yükümlü olan kişi,
çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sa-
hibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu
tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle
görevlendirilen yönetim organının
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üyesi, böyle bir belirleme yapılma-
mışsa yönetim organını oluşturan
gerçek kişi veya kişiler, çek karşılı-
ğını ilgili banka hesabında bulundur-
makla yükümlüdür. Birinci fıkra uya-
rınca hakkında çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağı kararı veri-
lenler, yasaklılıkları süresince ser-
maye şirketlerinin yönetim
organlarında görev alamaz-
lar. Ancak, hakkında yasak-
lama kararı verilenlerin mev-
cut organ üyelikleri görev
sürelerinin sonuna kadar de-
vam eder.

RİSK MERKEZİ ÇEK YASAĞI
OLANLARI BANKALARA 
İLETECEK

(8) Çek düzenleme ve 
çek hesabı açma yasağı kara-
rına ilişkin bilgiler, güvenli
elektronik imza ile imzalan-
dıktan sonra, Adalet Bakan-
lığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemi (UYAP) aracılığıyla
MERSİS ile Risk Merkezine
elektronik ortamda bildirilir.
Hakkında çek hesabı açma
yasağı kararı verilen kişiler,
Risk Merkezi tarafından ban-
kalara bildirilir. Bu bildirim-
ler ile bankalara yapılacak duyuru-
lara ilişkin esas ve usuller, Adalet
Bakanlığının uygun görüşü alınarak
Risk Merkezi tarafından belirlenir.

ÇEK YASAĞI KALKANLAR 
MERSİS İLE RİSK MERKEZİNE 
BİLDİRİLECEK

(9) Karşılıksız kalan bir çekle il-
gili olarak yapılan yargılama netice-
sinde mahkeme tarafından beraat,
ceza verilmesine yer olmadığı, dava-
nın düşmesi veya davanın reddine
karar verilmesi hâlinde, aynı ka-
rarda, çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağının kaldırılmasına karar
verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağının kaldırılmasına ilişkin
kararların kesinleşmesi üzerine, bu
kararlar, MERSİS ile Risk Merkezine
sekizinci fıkradaki usullere göre bil-
dirilir ve ilan olunur.”

“(10) Birinci fıkrada tanımlanan
suç nedeniyle, ön ödeme, uzlaşma
ve hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılmasına ilişkin hükümler uygulan-
maz.”

“(11) Birinci fıkra uyarınca veri-
len adli para cezalarının ödenme-
mesi durumunda, bu ceza,

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İn-
fazı Hakkında Kanunun 106 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasında yer
alan kamuya yararlı bir işte çalış-
tırma kararı verilmeksizin doğrudan
hapis cezasına çevrilir.

64. madde ile çek yasasının 6.
Maddesinde değişiklikler yapılmış
olup; 

Etkin pişmanlık ve çek düzen-
leme ve çek hesabı açma yasağının
kaldırılması;

MADDE 6 – (1) Karşılıksız kalan
çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı
bulunan düzenleme tarihine göre
kanunî ibraz tarihinden itibaren işle-
yecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî
işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden
hesaplanacak faizi ile birlikte tama-
men ödeyen kişi hakkında,

a) Yargılama aşamasında mah-
keme tarafından davanın düşmesine,

b) Mahkûmiyet hükmünün kesin-
leşmesinden sonra mahkeme tara-
fından hükmün bütün sonuçlarıyla
ortadan kaldırılmasına,

karar verilir. Çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağının kaldırıl-

dığı, MERSİS ile Risk Mer-
kezine 5’inci maddenin se-
kizinci fıkrasındaki usullere
göre bildirilir ve ilan olunur.

(2) Şikâyetten vazgeçme
hâlinde de birinci fıkra
hükmü uygulanır.

(3) Kişi, mahkûm olduğu
cezanın tamamen infaz edil-
diği tarihten itibaren üç yıl
ve her halde yasağın konul-
duğu tarihten itibaren on yıl
geçtikten sonra, hükmü ve-
ren mahkemeden çek dü-
zenleme ve çek hesabı
açma yasağının kaldırılma-
sını isteyebilir; mahkeme-
nin vereceği karara itiraz
edebilir. Bu itiraz bakımın-
dan İcra ve İflas Kanunu-
nun 353 üncü maddesinin
birinci fıkrası hükmü uygu-
lanır. Çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağının kal-

dırılmasına ilişkin karar kesinleşti-
ğinde, yasağın kaldırıldığı, MERSİS
ile Risk Merkezine 5 inci maddenin
sekizinci fıkrasındaki usullere göre
bildirilir ve ilan olunur.”

Ayrıca yasanın 65. Maddesi ile
çek yasasının geçici 4. Maddesine
yasanın değişikliklerinin yürürlü-
ğünden evvel verilmiş olan çek he-
sabı açma yasaklarına ait kararların
TCMB tarafından silinme şartları
oluşuncaya dek tutulacağı belirle-
mesi yapılmıştır. 

Çalışmamızın hepinize faydalı 
olması dileği ile ÇSD ailesine ve 
Sayın Başkanımıza ülkemizin ticari
hayatı için giriştikleri özverili gay-
retleri nedeniyle teşekkür ederim. 
Saygılarımla,

Av. Volkan EREL 
www.erel.av.tr

Adli para cezalarının ödenmemesi durumunda,
kamuya yararlı bir işte çalıştırma 
kararı verilmeksizin doğrudan 

hapis cezası verilecek.
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Ancak hayat onun karşı-
sına sevdiği ve çalıştığı
yolda öyle kapılar
açmış ki, neredeyse

dünyaya gözlerini sağlıklı açan çoğu
bebekte onun imzası var denilebilir.
Bu durumda, yapacak o kadar önemli
işleri varmış ki, iyi ki gemiye vak-
tinde yetişememiş diyebiliriz.

1862-1940 yılları arasında yaşa-
yan bu büyük bilim adamımız halk
arasında sevilen ve “Paşa” diye anıl-
mıştır. Besim Ömer'in, henüz yaşar-
ken Haseki Hastanesi'nin bahçesine
heykeli dikilmiştir. Ayrıca adına pul
çıkarılmış ender kişiliklerdendir.

TİTANİK’LE NEW YORK’TAKİ 
SAĞLIK KONGRESİNE GİDECEKTİ

Besim Ömer, 1912 yılında New
York'taki bir sağlık kongresine gitmek
için, Titanik'te kendisine bir ay önce-
sinden kendisine bilet alarak kamara
ayırtmıştı. Yolculuğa, Titanik'in uğra-
yacağı limanlardan biri olan Fran-
sa'nın Cherbourg limanından binerek
çıkmayı planlıyordu. Ancak Besim
Ömer'in treni, Fransa'daki şiddetli
yağış ve toprak kaymaları sonucu,
tam 16 saat gecikti. Hekimimiz Cher-
bourg'a geldiğinde, Titanik limandan
çoktan ayrılmıştı. Ömer Besim, New
York'a gidecek bir başka gemiyi bek-
lemeye koyuldu ancak bu sırada Tita-

nik'in battığı haberi geldi. Üstelik fa-
ciadan kurtulamayan yolcuların adla-
rının yer aldığı listede, kendi ismi
bile yer alıyordu. Adı listeden çıkarıl-
mamış olduğundan böyle bir yanlışlık
söz konusu idi. Yıllar sonra, bu olayı
bir gazeteciye şöyle anlatmıştı "Tita-
nik'ten kurtulan tek Türk benim.
Onun için artık hiç bir kazadan kork-
muyorum. 1514 ölü. Elimi bir az
daha çabuk tutsaydım bu rakamı
1515 yapabilirdim. Hayatımı, bir
vapur kaçırmama borçluyum" 

Belki de onun bu vapuru kaçır-
ması bu kadar ölüme karşın, binlerce

yeni hayatın sağlıkla dünyaya gel-
mesi için planlanmıştır, kim bilir?

Besim Ömer Akalın. Hem tıp pro-
fesörü ve bilim insanı, hem de sivil
toplum örgütçüsü ve milletvekiliği
yapmış çok yönlü bir kişilik. 1862’de
İstanbul’da doğmuş olan Akalın’ın
babası ilk Osmanlı Meclis-i Mebu-
san'ında Sinop milletvekili olan Nar-
dalı Ömer Şevki Paşa, annesi Afife
Hanım ise Yaşar Paşa'nın kızıydı. 

İlköğrenimini Priştine'de yaptı ve
ortaöğrenimine Kosova Mülkî Rüşti-
yesi’nde başladı. Kuleli Askerî Tıb-
biye İdâdisi'nde tamamladı. Yüksek
öğrenimini askeri öğrenci olarak yük-
sek başarılarla her sınıfta birinciliği
elinde tutarak Mekteb-i Tıbbiye-i Şâ-
hâne'de 1885'te bitirdi.

PARİS’TE ÖĞRENDİKLERİNİ 
KİTAPLAŞTIRDI

Sonrasında bir süre askeri hekim
olarak Yunanistan sınırında görev
yaptı. Ancak burada tifoya yakalandı
ve İstanbul'a döndü. Hastalığı atla-
tınca Tıp Okulu'nda doğum kliniğinde
Mehmet Vahit Bey'in yanında yar-
dımcısı olarak çalıştı. Ardından uz-
manlık için, eğitimini tamamlamak
üzere Paris'e gönderildi. Burada 1891
yılına kadar Chartie Hastanesi'nde
Prof. Dr. Budin ve Prof Dr. Pinard'ın
yanında asistan olarak çalıştı. Paris'te

Meşhur Titanik gemisinin batışı ve sonrasında buradan kurtulanların ya-
şadıklarını, zaman zaman anlatılanlarla öğrendik. Bunlardan biri olmasa
da ilgili bir hikaye de bize ait. Besim Ömer Akalın bileti olmasına rağmen
saatinde yetişemeyerek Titanik’e binememiş, ancak hayatının geri kala-
nında birçok insana sağlıkla kapı açmış bir hekim.

Titanik’i kaçırıp ölümden kıl payı kurtuldu 

Yeni hayatlara sağlıkla kapı açan
hekimimiz Besim Ömer Akalın

Çorapland Temmuz-Ağustos 201676



Çorapland Temmuz-Ağustos 2016

www.csd.org.tr

KİM KİMDİR?...

öğrendiklerini "Doğum Tarihi" adı al-
tında kitaplaştırdı. Bu kitap Türki-
ye'de doğumla ilgili ilk çağdaş eser
olarak tanınır.

ÜLKENİN İLK DOĞUM KLİNİĞİNİ
AÇTI

Paris'te aldığı eğitimin ardından
yurda döndüğünde rütbesi general-
liğe yükseltilir. Besim Ömer bundan
sonra eğitimini aldığı bilginin gücü
ile bir doğum kliniği açmak ister. Bu
amaçla girişimlerde bulunur. Defa-
larca başvurmasına rağmen isteği II.
Abdülhamit tarafından reddedilir. Bu
reddedilişler Besim Ömer’i yıldıra-
maz. 1892 yılında saraydan gizlice
bir doğum kliniği açar. Mekteb-i Tıb-
biye yakınlarındaki üç odalı küçük bir
bina ülkenin ilk doğum kliniği olur.
Bu doğumhane 17 yıl boyunca hiz-
met verdikten sonra, Kadırga'daki
büyük bir binaya taşınmıştır.

Bu arada 1895 yılında Ebe Oku-
lu'nda öğretmenlik de yapmaya baş-
lamıştı. Bu sıralarda ebelik alanında
çığır açan ve ilk kitaplar olan "Doğur-
duktan Sonra", "Ebe Hanımlara Öğüt-
lerim" ve "Ebelik" adlı kitaplarını da
yayımlayarak çağdaş ebeliğin ülke-
deki kurucusu olmuş oldu.

RÜTBESİ GENERALLİKTEN 
ALBAYLIĞA İNDİRİLDİ AMA 
HALKIN NAZARINDA HER ZAMAN
“PAŞA” OLDU

1899 yılında Doğum Kliniği Şefi
oldu. II. Meşrutiyet ilan edildiğinde
(1908) rütbesi albaylığa indirildi ama
halk arasında "Paşa" olarak anılmaya
devam etti.

Konuya yaşadığı dönem olarak ba-
kıldığında, Besim Ömer’in düşünce-
leri, çalışmaları ve çabaları çağının
çok üzerinde kalmaktadır. Hatta
gayet rahat söylenebilir ki, Besim
Ömer doğum biliminin dünyadaki ön-
cülerinden ilerici bir bilim insanıdır.
Karşılaştığı bütün  zorluklara karşı
ülkedeki ilk doğum kliniğini açmış ve
doğum üzerine ilk çağdaş kitabı ya-
yımlamış olmakla ülkede tıbbî yayın-
cılığı başlatan isim de olmuştur. Aynı
zamanda ebelik mesleğinin kurum-

sallaşmasını sağlayıp, hemşirelik ve
hasta bakıcılık mesleğine büyük katkı
sağladığından, "Ebelerin ebesi" diye
de anılmaktadır.

DOKTORLUĞUN YANI 
SIRA HEMŞİRE VE HASTA
BAKICILIK MESLEĞİNE
BÜYÜK KATKISI OLDU

Hemşirelik mesleğinin
Avrupa'daki durumunu,
orada bulunduğu süre içeri-
sinde inceleyen ve gelişimini
izleyen Besim Ömer Paşa,
vatana döndüğünde bu ko-
nuda da yapabileceği bir şey-
ler olduğunu düşünüyordu. O
dönemlerde yaygın olan tutum ve
inanışlar doğrultusunda kadınların
çalışması çok yadırganıyordu. Bu an-
layışın yıkılması, hemşirelik ve hasta-
bakıcılık mesleğinin ilerlemesi
gerekli idi. Besim Ömer Paşa bunun
için Japonya'da ilk defa kadın hasta-
bakıcı yetiştirilmesinde uygulanan
yöntemi İstanbul'da uygulamaya
karar verdi ve projeyi hayata geçirdi.
1911 yılında bir kurs açtı ve İstan-
bul'un en bilinen ailelerinin kızlarına
bizzat kendisi ders verdi. Bu “Gö-
nüllü Hastabakıcılık Kursu” 6 ay
sürdü ve kurs bitiminde Türk kadın-
ları, ilk defa yaralı askerlerin bakı-
mını yababilecek duruma geldiler.
Savaş yıllarına gelinmişti. Daha çok
hastabakıcı ve hemşireye ihtiyaç du-
yuluyordu. Bu nedenle 1913-1914
yıllarında bu defa halktan kadınlara
hastabakıcılık kursları açıp onları da
yetiştirdi. Bu kurslardan yaklaşık 300
kişi eğitim alarak hasta bakıcı-hem-
şire olarak yetişti. Bunların çoğu I.
Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi
ve diğer cephelerde yaralanan asker-
lerle ilgilendiler. Bu sırada Besim
Ömer Paşa Kızılay Genel Müdürlüğü
görevinde idi.

1919 yılına gelindiğinde Darülfü-
nun'un başına rektör yani "Emîn" ola-
rak seçildi. Burada da önemli
hizmetler yapıyordu. 1922 yılında
yine bir ilke imzasını atttı; Mekteb-i
Tıbbiye-i Şahane'ye kız öğrencileri
kayıt ettirdi. Böylece Türkiye'nin ilk

kadın doktorlarının yetişmesini sağla-
mış oldu. 1928 yılında mezun olan
altı hanım; Dr. Suat Rasim, Dr. Fitnat
Celal, Dr. İffet Naim, Dr. Sabiha Sü-
leyman, Dr. Hamdiye Abdürrahim,
Dr. Müfide Kazım’dır.

MİLLETVEKİLLİĞİ 
DE YAPTI

Besim Ömer Paşa
1933'te yapılan üniver-
site reformu sırasında
üniversite kadrosunun
dışında kaldı. Bundan
sonra Beşinci ve Altıncı
Dönem Bilecik Milletve-

killiği yapmıştır. 19 Mart 1940 günü
Ankara'da vefat etmiştir.

MESLEK HAYATI BOYUNCA BİR
ÇOK KURUMDA GÖREV ALDI
• 1888 Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de

Fenni Kıbâle muallimi (Tıp fakülte-
sinde bilimsel doğum profesörü)

• 1895 Ek görev olarak Ebeler Oku-
lunda ebeler muallimi

• 1898 Ek görev olarak Seririyat-ı Vi-
ladiye muallimi (Doğum kliniği)

• 1910 Tıp Fakültesi Reisi (Dekan)
•1912 Sıhhat Umum Müdürü
• 1914 Tıp Fakültesi Reisi
• 1915 Darülfünun Emini (Üniversite

Rektörü-İlk rektör)
• 1935 V. Dönem Bilecik Milletvekili

olmuştur.
• Sürekli yayınladığı "Nevsâl-i Âfiyet"

yıllıkları ile tıbbi yayıncılığı başlat-
mış oldu.

• Toplum sağlığı ve koruyucu hekim-
lik kavramlarına önem veren ilk
bilim insanıdır. Veremle Mücadele
Cemiyeti, Türk Tıp Tarihi Kurumu,
Himaye-i Etfâl Cemiyeti (bugünkü
Çocuk Esirgeme Kurumu), Süt
Damlası, Türk Hastabakıcılar Ce-
miyeti, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti(Kı-
zılay) kadınlar kolu gibi pek çok
sivil toplum kuruluşunun ya kuru-
cularındandı ya da ilk Genel Baş-
kanları olmuştur.

•  400'den fazla bilimsel makalesi ya-
yınlandı, 70'ten fazla kitap yazdı,
çeşitli gazete ve dergilerde sürekli
yazıları çıktı.
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Asansör biri diğerinden
58 m. yüksekte olan
Mithatpaşa Caddesi
ile, Şehit Nihatbey

Caddesi'nin arasında yapılarak ula-
şıma çözüm olmuş bir yapıdır. Uzun
yıllar kentin iki mahallesi arasındaki
yükseklik farkından dolayı ulaşımda
sıkıntı yaşayan şehrin sakinlerini ra-
hatlatmıştır. 

İzmir’in Karataş bölgesi tarih bo-
yunca taş ocağı olarak kullanıldığın-
dan, sahil şeridi yani bugünkü Mit-
hat Paşa Caddesi ile yukarıda
bulunan Halil Rıfat Paşa semti uçu-
rumlarla birbirinden ayrılmıştı. İki
semt arasına ulaşım için 155 basa-
maklı bir merdiven yapıldı. Buraya
Türkler “Karataş Merdivenleri”,
semtte yaşayan Yahudiler ise “Devi-

dasların Merdiveni” adını vermiş-
lerdi. Merdivenlerin üst kısmındaki
Devidas ailesinin evi, aşağıdaki en
büyük evde ise Nesim Levi (Bayrak-
lıoğlu) adlı tüccarın evi bulunu-
yordu. Bir gün baba Devidas’ın mer-
divenlerden düşüp ayağını kırar. Bu
olaydan sonra dostu Nesim Levi’nin
Avrupa şehirlerinde gördüklerine
benzer bir asansör yapma fikrini an-
latır ve bu düşünce gerçekleştirilir. 

TUĞLALARI MARSİLYA’DAN
Asansör kulesinin yapımında

Marsilya’dan getirtilen tuğlalar kul-
lanıldı. Asansör kulesi, taş yapı te-
meli üzerine tuğla örülülerek ta-
mamlanmıştır. Bu tuğla örgüsü,
balkona kadar iki kademe halindedir
ve yukarı çıktıkça küçülerek devam

eder. Yukarıda asansörün varış nok-
tasında, demir konsollar ile taşınan
ahşap bir balkon bulunur. Balkonun
dökme demir korkulukları ise ger-
çekten görülmeye değer, döneminin
en güzel motifleri ile süslüdür. 

BAŞTA ÇİFT KABİNDEN BİRİ SU
BUHARI DİĞERİ İSE ELEKTRİKLE
ÇALIŞIYORDU

Asansör çift kabinli olarak inşa
edilmiştir. Soldakinin mekanizması
su buharı, sağdakinin ise elektrik
enerjisi ile çalışıyordu. Mithatpaşa
Caddesi girişindeki holün solunda
hidrolik kazan dairesi, Halil Rıfat
Paşa Caddesi çıkışının solunda ise
makine dairesi yer alıyor. 

Asansör kulesinin yapılışı
1907’de tamamlandı. 1942 yılında

İzmir güzel yurdumuzun incisi, en özel şehirlerinden biri. İzmir’in körfez
manzarasını seyretmek, kenti kuşbakışı olarak görebilmek için gidilebile-
cek yerlerden biri ve belki de en iyisi “Tarihi Asansör”.
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Şerif Remzi Reyent’e satıldı. Satılın-
caya kadar geliri Karataş Musevi
Hastanesi'nin giderlerini karşıla-
makta kullanılıyordu.

UZUN ARADAN SONRA 1993’TE
ÜCRETSİZ OLARAK TEKRAR 
HİZMETE AÇILDI

Uzun yıllar Jozef Palambo tarafın-
dan işletilen ve 1942’de el değiştiren
asansör, işleticilerin iş bırakması, öl-
mesi gibi nedenlerle kapatıldı. Uzun
yıllar kapalı kaldıktan sonra 1983’te
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ba-
ğışlandı. 1985’te Burhan Özfatu-
ra'nın belediye başkanlığı döneminde
restore edildi. 1985’teki restorasyon-
dan önce kuledeki asansörlerden biri
buharla, diğeri elektrikle çalışıyordu.
Restorasyon ile asansörlerin her ikisi
de elektrikle çalışacak şekilde düzen-
lendi ve hizmete açıldı. Yüksel Çak-
mur döneminde aşağıdaki Dario Mo-
reno Sokağı'ndaki restorasyon ile
birlikte bir tadilat daha geçirdi. 20
Haziran 1993'te tekrar hizmete
açıldı.

Aşağı giriş kapısının üzerinde bu-
lunan kitabede, İbranice yazının yanı
sıra Fransızca “Ascenseur Construit
Par Mon. Nissim Levy 1907” yazısı
bulunmaktadır.

Ayrıca aşağıda bulunan Mithat-
paşa Caddesi’ne bağlanan küçük so-
kakta dünyaca ünlü İzmirli şarkıcı
Dario Moreno’nun 1940 lı yıllarda

annesi ve dört kardeşi ile yaşadığı evi
de bulunmaktadır. Bu sokağa İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin 1992 yı-
lında aldığı kararla “Dario Moreno
Sokağı” adı verilmiş ve Moreno’nun
evi müze olarak düzenlenmiştir.

İzmir şehrinin Türkiye'de tek dün-
yada ise sayılı bir örnek olan Tarihi
Asansör günümüzde İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından eğlence,
kültür ve dinlenme mekanı olarak
kullanılıyor. 

TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİ
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak

noktası olan ve yüz yılı aşan tarihi ile
İzmir’in en önemli yapılarından biri
olan asansör, iki semt arasında ula-
şımı kolaylaştırmanın yanı sıra, eşsiz
manzaraya sahip restoran, kafe ve
bar olarak kent turizmine hizmet et-
mektedir.

İzmir’e gelenlerin içeceklerini ke-
yifle yudumlarken, önemli bir turistik
durağı olarak isim yapmış olan bu ya-
pıdan, gün batımını mutlaka izleme-
leri gerekir. 
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8. ve 9. yüzyıla ait olan
ve Turfan bölgesinde
Hoço, Bezeklik, Sorçug
gibi Uygur merkezlerin-

den günümüze gelmiş Türk resim
sanatının örnekleri arasında, duvar
resmi ve figürlü işlemelerin yanında
minyatürler de bulunmaktadır.
Türklerin İslamiyeti kabul etmele-
rinden önceki devreye ait yazmalar-
daki minyatürler, Uygur prens ve
prensesleri ile Mani ve Uygur rahip-
lerini canlandırırlar. Çeşitli kültür ve
dinlerin etkili olduğu bir ortamda
yapılan bu minyatürlerin üslupları
çok zengindir ve farklılıklar gösterir.
Türk minyatür sanatının 13. yüzyıla
kadar olan gelişimini gösteren daha
sonraki örnekler ne yazık ki, kaybo-
lup gitmiştir. Bir aşk hikayesi olan
Varka ve Gülşah (TKSM, H.841) 13.
yüzyıl Selçuklu dönemi resim sanatı-
nın en güzel örneklerindendir.
Yazma, Hoy’dan gelmiş ve Konya’ya
yerleşmiş bir aileden olan Abdül
Mümin tarafından resimlendirilmiş-
tir. Varka ve Gülşah minyatürlerin-
deki Türk tiplerini temsil eden figür-
ler, Büyük Selçuklu dönemi çini ve
seramiklerindeki figürlerle büyük
benzerlikler gösterir. ılk minyatürde,
içinde çeşitli dükkanların bulunduğu
bir çarış ile adeta öykünün geçtiği
ortamın bir takdimi yapılmaktadır.
Gülşah’ın çadırında üzüntüden ba-

yılmasını ve Varka’ya kavuşmasını
gösteren yalın sahnelerin figürler-
den arta kalan boıluklarını ise, deko-
ratif bitki ve hayvan motifleri dol-
durmaktadır. ıki atlının döğüşünün
yer aldığı sahnede de zemin ara-
besklerle tamamen doldurulmuştur.
Zeminin bu biçimde süslenmesini,
Büyük Selçuklu dönemi minyatürle-
rinin çoğunda buluruz. Bu ağır süs-
lemelere karışn, ince uzun dikdört-
genler oluşturan kompozisyonlar
oldukça yalındır. Selçuklu dönemin-
den günümüze gelmiş bir başka eser
ise, 1271’de Aksaray’da yazılarak
Sivaslı Nasreddin tarafından Sel-
çuklu Sultanı III. Gıyaseddin Key-
hüsrev’e sunulan bir Astroloji Kita-
bı’dır (Paris, bib. Nat., P.174).
Doğu’dan alınan motiflerin yanında
minyatürlerdeki güçlü konturlar ve
hafif gölgelendirme, sanatçısının Bi-
zans minyatürlerini tanımış oldu-
ğunu göstermektedir. Osmanlı min-
yatür sanatına geçmeden önce,
araştırıcıların Türklerin eski yurtları
Orta Asya’da, Türkistan’da yapılmış
olduğunda birleştikleri ve “Mehmet
Siyah Kalem” diye adlandırılan re-
simlerden söz etmek gerekir. Top-
kapı Sarayı’ndaki bu resimler, içinde
sultanın portresi bulunduğu için
“Fatih Albümü” diye adlandırılan
derlemede yer almaktadır. Çeşitli
çevre ve dönemlerden gelen eserle-

rin arasında yer alan bu resimlerdeki
figürler belli bir hacim değerine sa-
hiptir. Koyu ve az sayıda renk kulla-
nılarak yapılmış olan resimlerin bir
kısmının rulo parçaları olduğu anla-
şılmıştır. Resimlerin bazıları ipek,
bazılarıda kaba Çin kağıdına yapıl-
mıştır. Bilim adamlarının şamanizm
dünyasını yansıttığı konusunda gö-
rüş birliğinde oldukları bu resim-

Batı dillerinde bir nesnenin küçük boyutlardaki örneğini belirten “Minyatür” söz-
cüğü, zamanla kitap resmi için kullanılan bir terim halini almıştır. Eski Türk kay-
nakları kitap resmi için “Nakış”, “Tasvir”; minyatür ressamı için de “Nakkaş”,
“Musavvar” gibi sözcüklere yer verirler. Kitap resmi sanatı için çok yaygın olarak
“Minyatür” kullanılmakta olduğu için biz de bu sözcüğe yer veriyoruz. 

Minyatür Sanatı

Prof. Dr. Nurhan Atasoy
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lerde kuvvetli bir Çin sanatı etkisi
egemendir. Anadolu beylikleri ara-
sından çıkarak, devletlerini üç kıta
üzerinde genişleten ve büyük bir
imparatorluk haline getirmeyi başa-
ran Osmanlıların, kuruluş dönemine
ait kitap sanatını, yalnız bazı yazılı
kaynaklardan öğreniyoruz. Çünkü bu
dönemin minyatürlü yazmalarından
örnekler günümüze kadar gelme-
miştir. Son yıllardaki araştırmalar,
Fatih Sultan Mehmed döneminde
yapılmış birçok minyatürlü eseri gün
ışığına çıkarmıştır. Bunlardan biri
olan ve 1455’te Edirne’de gerçekleş-
tirilen Dilsuznâme: Gül ve Bülbül
(Oxford Bodlein Lib.) adlı edebi eser,
Türkmen minyatürlerinin etkisini

göstermektedir. Hatifî’nin, mimari
çizimlerdeki perspektif denemeleri
ve Fatih döneminde Batı’dan alınan
etkileri yansıtan Hüsrev-işirin min-
yatürleriyle (N.Y., Metropolitan Mu-
seum of Art, 6927), Katibî Külliyatı
(TKSM, R.989) ve Venedik San
Marco Kütüphanesi’ndeki ıskender-
nâme Minyatürleri de Türkmen
okulu etkilerini güçlü biçimde ortaya

koyarlar. Bu eserler dönemin giyim,
müzik aletleri ve eğlence hayatı gibi
bazı özelliklerini de yansıtırlar. 

BATI RESİM SANATINI İSTANBUL
ATÖLYELERİNE TANITAN 
SANATÇILARIN ARKALARINDA 
BIRAKTIKLARI ETKİ, DOĞU 
GELENEĞİ İLE BİRLİKTE ERKEN 
OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR 
SANATI ÜSLUBUNU OLUŞTURAN
İLK ADIM OLMUŞTUR

1465’te Amasya’da hazırlanmış
olan tıp kitabı Cerrahiye-i Hakaniye
(Paris, Bib. Nat.,  T.693) daha başka
bir anlayışı, taşra üslubunu sunar.
Bu minyatürlerin en genel özellik-
leri, çeşitli cerrahi müdahaleleri çiz-

gisel bir üslupla açık seçik ve yalın
bir biçimde açıklıyor olmalarıdır.
Eyalet sanat merkezlerindeki geliş-
menin yanı sıra imparatorluğun baş-
kenti İstanbul’da yoğun faaliyetlere
sahne olmaktaydı. Fatih Sultan Meh-
med, İtalya’dan aralarında Gentile
Bellini’ninde bulunduğu sanatçılar
getirtmişti. Geniş görüşlü askeri
deha, bilim ve sanata da büyük bir

ilgi duymaktaydı. Bellini’ye yağlı-
boya portresini, Constanza da Ferra-
ra’ya da üzerinde büstü ve atlı port-
resi bulunan madalyonları yaptırdı.
Bu sanatçıların İstanbul sarayında
yaptıkları eserlerin çoğu ortadan
kalkmıştır. Ama onların öğrencileri
olan Türk nakkaşlarının eserlerini
tanıyoruz. Batı resim sanatını İstan-
bul atölyelerine tanıtan bu sanatçıla-
rın arkalarında bıraktıkları, etki,
Doğu geleneği ile birlikte erken Os-
manlı dönemi minyatür sanatı üslu-
bunu oluşturan ilk adım olmuştur.
Türk portreciliğinin doğmasında hiç
kuşku yok ki, bu faaliyetlerin etkisi
olmuştur. Osmanlı  portre ressamlı-
ğının ilk ürününü, Fatih Portresi
(TKSM, H.2153) ile Sinan Bey ver-
miştir. Fatih Sultan Mehmet bu
eserde bağdaş kurmuş oturur vazi-
yette resmiyetten uzak ve samimi
bir halde gösterilmiştir. Fatih’in du-
yarlı kişiliğini başarı ile yansıtan
portrede, Padişah gözleri uzaklara
dalmış, elinde tuttuğu gülü koklar-
ken resimlenmiştir. Gerek yüzdeki
hafif gölgelendirme gerek kaftanın
yakasının işlenişi, Doğu ve Batı üs-
luplarının Türk sanatçıların elinde
nasıl yeni bir senteze ulaştığını or-
taya koymaktadır. Doğu’da özellikle
ıran’la hem savaş hem barış sırasın-
daki sürekli ve yoğun ilişkiler, sanat
alanında Türkler için önemli bir esin
ve etki kaynağı olmuştur. Doğu’nun
edebi eserleri çoğaltılmış ve resim-
lenerek yazma halinde günümüze
gelmiştir. Saray resssamlarına öde-
nen ücreti ortaya koyan Ehl-i hiref
defterleri aynı zamanda, atölyeler-
deki yabancıların arasında ıranlıların
büyük bir çoğunlukta olduğunu da
göstermektedir. Bursalı Uzun Fır-
devsî’nin Süleymannâmesi’ndeki
takdim minyatürü, dönemin iyi bir
örneğidir. 

KANUNİ DÖNEMİNDE OSMANLI
MİNYATÜR SANATINDA BİR ÇOK
YENİLİĞİN ÇIKTI

Kanuni Sultan Süleyman dönemi,
Osmanlı minyatür sanatında pek çok
yeniliğin denendiği bir dönemdir. Bu
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yenilikler arasında, tarihi olayları
saptama anlayışının “şehnâmecilik”
adıyla resmi bir görev halini alması
da vardır. Bu anlayış içinde tarihi
olaylar yazma olarak kayda geçirilir-
ken, bir yandan da resimleniyordu.
İmparatorluğun doğu ve batısındaki
savaşlar, fetihler ve seferler, tahta
geçişler, yabancı elçilerin kabulü,
bayram kutlamaları gibi önemli olay-
ların yanı sıra, bazen sultanın yal-
nızca tek bir seferi de ele alınabili-
yordu. Kanuni döneminde Nevaî
Hamsesi (TKSM, H.802), Nevaî Di-
vanı (TKSM, R.804), Tuhfet-el Ahrar
(TKSM, R.914) gibi edebi eserlerin
yanında, tarihi minyatürler de aynı
derecede önemlidir. Bu tür eserlerin
en önemlilerinden birisi de Arifî’nin
Süleymannâme’sidir (TKSM,
H.1608). Eser 1543 Macaristan ku-
şatmasını, Nice’in fethini ve deniz
seferlerini konu almaktadır. Barba-
ros Hayreddin Paşa idaresindeki Os-
manlı donanması 1543 baharında,
Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım
isteyen I. François’yı desteklemek
üzere Akdeniz’e açılmıştır. Barbaros,

ıtalya’nın birkaç limanına uğradıktan
sonra Marsilya’ya ulaşmış, Fransız
donanmasıyla buluşmuş ve V. Karl’in
(şarlken) müttefiki olan Savois düka-
sından Nice’i almıştır. Türk donan-
ması bundan sonra kışlamak üzere
Toulon limanına gitmiş, Genova’da
esir bulunan Turgut Reis’i, limana
dayanıp köyleri yakmakla tehdit
ederek kurtarmıştır. Bu deniz seferi
sırasında donanmanın gittiği bütün
limanlar, Süleymannâme’de önemli
özellikleri ile resimlenmiştir. Tarih-i
Sultan Bayezid (TKSM, R. 1272), ise
II. Bayezid döneminin deniz seferle-
rini anlatır. Bu resimlerde limana
gelen gemiciler bölgenin özellikle-
rini ve yapılarını hemen algılamaları
amaçlanmıştır. Bu eserde gemilerin
savaşlar sırasında birbirlerine göre
duruşları ile hareket biçimleri de ol-
dukça gerçekçi ve renkli bir biçimde
verilmiştir. Bu eserler, Matrakçı Na-
suh tarafından yazılan ve resimle-
nen Beyan-ı Menazil-i Sefer-i  Ira-
keyn (İÜK, T.5964) adlı kitapta ilk
kez ortaya konan yeni bir eğilimin
devamcılarıdır. Matrakçı bu yaz-

mada, Kanuni’nin Irak seferi sıra-
sında Osmanlı ordusunun konakla-
dığı yerleri anlatır. 

MATRAKÇI NASUH’UN YAPTIĞI 
MİNYATÜR, BİR TÜRK SANATÇISI
TARAFINDAN TASVİR EDİLMİŞ EN
ESKİ İSTANBUL RESMİ

Matrak oyununun mucidi sayılan
Nasuh’un bu minyatürleri figürsüz,
topografik birer manzara niteliği ta-
şır. Sanatçının Portekiz portulan çi-
zimlerinden, önemli özelliklerin ilk
bakışta kavranabildiği deniz, kıyı ha-
ritalarından esinlendiği tahmin edil-
mektedir. Eskişehir, Diyarbakır, Teb-
riz gibi örneklere bakıldığında, öteki
menzillerde olduğu gibi, bu kentle-
rin de en önemli topografik özellik-
leri ve yapılarıyla ele alındığı görü-
lür. Bu kitaptaki resimlerin içinde
yeni anlayış doğrultusunda titiz bir
gözlem sonucu yapıldığı belli olan
“İstanbul” ayrı bir önem taşımakta-
dır. Bu örnek, bir Türk sanatçısı ta-
rafından tasvir edilmiş en eski İstan-
bul resmidir. Resim derinlemesine
incelendiğinde, sanatçının önemli
özellikleri ne kadar ustalıkla seçebil-
diğine ve bunları yalın, dolambaçsız
bir biçimde yansıtabildiğine hayran
olmamak elde değildir. Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın saltanatının son dö-
neminde hazırlanmış olan Süley-
mannâme (TKSM, H.1517) bu
padişah zamanında başlatılan şehnâ-
mecilik’in bir ürünüdür. Eser Firdev-
sî’nin şehnâmesi fikrinden hareket
edildiği için Farsça ve mesnevi tar-
zında yazılmıştır. Başlangıçtan itiba-
ren Osmanlı hükümdarlarının salta-
natlarını ele alan beş ciltlik bir
dizinin sonuncusu olan yazma, Arifî
tarafından kaleme alınmıştır. Eser,
bu dönem minyatürlerinin çoğunda
olduğu gibi yalın bir düzenleme su-
nar. Ancak minyatürlerin yüzeyleri,
çoğu zaman ana konuyu izlemeyi
güçleştiren süslemeci motiflerle dol-
durulmuştur. Ama bu özellik, tarihi
olayların minyatürlerle yansıtılması
konusundaki titiz yaklaşımın geliş-
mesiyle giderek eriyecektir. Tarihi
olayları gerçekçi bir tavırla saptama
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anlayışı ise, artık Türk minyatür sa-
natının değişmez bir özelliği olarak
gelenek haline gelecektir. Bu eserde
Topkapı Sarayı’nı gösteren minya-
türler, önemli özellikleri ve genel
görüntüsüyle  sarayın bu dönemdeki
durumunu yansıtan birer belge de-
ğerindedir. şematik bir biçimde ele
alınmış olan sarayın ikinci avlusun-
daki revaklar, sol tarafta da kubbe-
altı görülmektedir. Kubbealtını gös-
teren minyatürde katipler, öteki
görevliler ve toplantı halindeki ve-
zirler, yerli yerinde sıralanmış otur-
maktadırlar. Kubbealtı revağının al-
tında, köşede maaş olarak
dağıtılacak altın ve gümüşler tartıl-
makta, keselere konup, mangalda
eritilen balmumu ile mühürlenmek-
tedir. Öte yandan minyatüre bakan-
ların olayların bütününü anlayabil-
mesi için binalar açık bir kesit
halinde gösterilmiştir. Kanuni’yi av-
lanırken gösteren sahne ise figürle-
rin basit sıralanmasından oluşan ya-
lın kompozisyon şemasına iyi bir
örnektir. Sultan’ın Topkapı Sarayı
ikinci avlusunda tahta çıkma töreni
de yalın düzenleme şemasına bir ör-
nektir. Bu kompozisyonda yeni sul-
tana bağlılıklarını sunacaklar yarı-
may biçiminde çizilmişlerdir.
Belgesel değere sahip bir başka
sahne ise devıirmelerin toplanma-
sını yansıtır. Bu kompozisyonda ola-
yın bütün ayrıntıları tam olarak ele
alınmış, eser böylelikle resimli bir
belge niteliği kazanmıştır. Kanuni
döneminde başlayan tarihi konuların
işlenmesi ve şehnâmecilik’e bağla-
nıp devletin resmi tarihini belge-
leme niteliği alması, klasik döne-
minde Türk minyatürüne ana
karakterini kazandıracak, İslam ül-
kelerinde gelişen minyatür sanatı
içinde ötekilerden ayrılan bir okul
oluşturacaktır. Kanuni döneminde
yapılan bu konudaki denemeler II.
Selim ve III. Murad zamanında
meyvelerini vermiştir. 16. yüzyılın
ikinci yarısında parlak renkli süsle-
meler sadeleştirilerek figürlerin
adeta soluk alması sağlanmış, Türk
minyatür üslubu klasik bir yetkinliğe

ulaştırılmıştır. Daha önce de sözünü
ettiğimiz gibi tarihi konulu minya-
türler Osmanlı ordusunun seferle-
rini, padişahın tahta çıkışını, saray
içinde ve dışında düzenlenen gösteri
ve şenlikler gibi olayları da konu alı-
yordu. Örneğin Kanuni’nin son yılla-
rında 1558’de yazımına başlanan
Sefer-i Zigetvar (TKSM, H.1339) adlı
eserde Zigetvar seferi ve II. Selim’in
tahta çıkışını izleyen yıllar konu edil-
miştir. Sultan IŞ. Selim’i tahtında
oturmuş, önünde iki büklüm eğilmiş
Avusturya elçisini huzuruna kabul
ederken gösteren resim, eserdeki il-
ginç minyatürlerden biridir. Süley-
mannâme ya da Zafernâme (Dublin,
Chester Beatty Lib., 413) adlı eserde
ise Kanuni Süleyman’ın son yılların-
daki önemli olaylar, Zigetvar seferi
ve Sultan’ın ölümü anlatılmıştır. Sü-
leymannâme’de yer alan bir minya-

türde Zigetvar kalesinin havadan gö-
rünüşü başarılı bir “harita resim”
üslubuyla seyirciye sunulmakta,
böylece savaş alanı hakkında bir fi-
kir verilmekteydi. Bilindiği gibi ku-
şatma sırasında daha kale alınmadan
Kanuni ölmüştü. Cenazenin kaldırılı-
şını gösteren sahne sade ama etkile-
yici bir anlatımla sunulmuştur. Dö-
nemin önemli olaylarından biri
sayılan Süleymaniye Camii’nin ta-
mamlanması da aynı eserde yine ta-
rihi bir belge olarak yer almaktadır.
Tarihi konulu yazmalardan biri de
Kanuni’den sonra tahta geçen oğlu
II. Selim’in saltanat yıllarının anla-
tıldığı şehnâme-i Selim Han’dır
(TKSM, A.3593). Bu eserde babası-
nın ölümü üzerine Belgrad’a giden
IŞ. Selim’in Otağ-ı Hümayûn’da
tahta çıkışı da tasvir edilmiştir.
SÜRECEK
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Katherina Behar’ın teknoloji ve sanatı 
buluşturan sergisi: Veri Girişi 
Pera Müzesi, New York’ta yaşayan sanatçı Katherina Behar’ın
teknoloji ve sanatı buluşturan güncel ve çarpıcı bir sergisini 
sanatseverlerle buluşturuyor. 

New York’ta
yaşayan,
heykel, per-
formans ve

video alanlarında çalışan
sanatçı Katherine Behar’ın
pratiğine genel bir bakış
sunan sergi, insan ve tek-
nolojinin, karmaşık ve ba-
zen de isyan niteliğindeki
bir arada yaşama yollarını
konu ediyor ve çalışan be-
denlerin tekrarlayıp duran
ağır işlere nasıl karşı koya-
bileceklerini ele alıyor. İn-
san ve makina arasındaki
dayanışma noktalarını ara-
yan ve bu bağlantılarda
süregelen ırk, toplumsal
cinsiyet ve sınıf dinamikle-
rinin izlerini süren Behar,
verinin hem bir ölçüm bi-
çimi hem de oldukça güçlü
bir teknolojik meta olarak
önemine odaklanıyor.

“NASIL OLDU DA VERİYE
DAİR ANLAYIŞIMIZ 
ÇARPIK BİR BİÇİMDE
AĞIRLIĞI OLMAYAN 
BİR ÖLÇÜ BİÇİMİNE
DÖNÜŞTÜ?”

Suna ve İnan Kıraç
Vakfı Anadolu Ağırlık ve
Ölçüleri Koleksiyonu’ndan
aldığı ilhamla ürettiği üç
yeni eserde sanatçı, veri-
nin atmosferik ve ağırlıksız
olduğunu ima eden bulut

bilgi işlem metaforunu
sorguluyor. Behar, “Nasıl
oldu da veriye dair anlayı-
şımız çarpık bir biçimde
ağırlığı olmayan bir ölçü
biçimine dönüştü?” soru-
sunu yöneltiyor. Sanatçı-
nın video animasyonları
bulut benzeri oluşumlar
tarafından yutulmuş bir
grup bulut bilgi işlem kul-
lanıcısına odaklanıyor. Bir
başka eserde ise bir per-
formans sanatçısı, usandı-
rıcı Data’s Entry (Veri Gi-
rişi) işinde verinin maddi
mevcudiyetini temsil eden

klavye tuşlarının meydana
getirdiği bir yığınla zorlu
bir mücadeleye girişiyor.
Sergide ayrıca robotik
elektrikli süpürgelerden
oluşan Roomba Rumba, kı-
yamet sonrasını tasvir
eden USB heykel serisi E-
Waste (E-Atık), bir bilgisa-
yar faresi sürüsü için Mors
alfabesiyle yazılmış mesaj-
lar basan bir 3D yazıcının
bulunduğu 3D-&& ile sa-
natçının ironik ve etkileyici
video eserleri de yer alıyor.
Sergi, insan-makine ilişki-
sini ele alarak dijital tüke-

tim ivmesini yavaşlatmayı
ve insanlık olgusuna yeni
bir bakış açısı sunmayı he-
defliyor.

USB heykel serisi E-Atık,

bir bilgisayar faresi sürüsü

için Mors alfabesiyle

yazılmış mesajlar basan

bir 3D yazıcı ve videolar”
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Türkiye’de
bir dönemin
üretim 
ortamını 
anlatan 
sergi: 
Tek ve Çok

Tek ve Çok, eşyanın üretimi ve dolaşımına yönelik, araştırma temelli bir
sergidir. Türkiye’de 1955-95 dönemini, adım adım gerçekleştirilen sanayi-
leşme ve uzantısındaki tasfiyenin meydana getirdiği nesneler aracılığıyla
ele alır. Endüstri ürünlerinin ilk kez geniş bir alıcı kitlesiyle buluştuğu
80’li yıllarda dolaşımda olan nesnelerden derlenen bu seçki, dönemin üre-
tim ortamını bağımsız hikâyelerle inceler.

Türkiye’de 80’lerin ortasında karma ekonomi-
den serbest ekonomiye geçilmesiyle üretici-
ler, devletin kota sistemine tabi olmaksızın
dövizle alışveriş hakkına sahip oldu. Ekono-

mideki bu yenilik, özel sek-
törde 50’lerde ivme kazanan
sanayileşmenin altyapısını ta-
mamlar nitelikteydi. Devlet,
yerli sanayinin yabancı müş-
teriye hizmet sağlayacağı ve
uluslararası rekabete dâhil
olacağı bir planı devreye sok-
muştu. Beraberinde büyü-
meyi getiren çıkış, günlük
hayata, sürekli artan bir
ürün yelpazesiyle tercüme
edildi ve ülkenin büyücek
şehirlerinde öbeklenen, gö-
rünüşte ve maddede küresel
bir Türkiye yarattı. 

Hızlı geçiş sürecinin kilit
noktaları büyücek şehirlerdi; el ve makine işleri, yerel ve
küresel markalar, lüks ve mütevazı hayat tarzları eş za-
manlı olarak bir aradaydı. Üstelik, gelişen iletişim imkân-
ları sayesinde uluslararası olan hakkında izlenim edin-
mek işten değildi. Anında yayılan bolluk ve refah

görüntüleri, kısa vadede hayat tarzında terfi vaadine ev-
rildi. Vaadin olanaklara dönüştürülmesi çok çeşitli biçim-
lerde gerçekleşse de, döneme dair çalışma ve anlatımlar
genellikle toplumsal bir ikiliğe dayandırıldı.

OTOMOTİV, BEYAZ EŞYA,
MOBİLYA, OYUNCAK, 
KIRTASİYE, HAZIR GİYİM,
TEKSTİL, GIDA, ZÜCCACİYE
VE TEMİZLİK SEKTÖRLE-
RİNDEN NESNE VE 
HİKAYELER

Tek ve Çok, söz konusu ta-
rihi, toplumun erişimine açık
maddi kültürün izinde araştı-
rır. Otomotiv, beyaz eşya, mo-
bilya, oyuncak, kırtasiye, hazır
giyim, tekstil, gıda, züccaciye
ve temizlik endüstrilerinden
nesne ve hikâyeleri bir araya
getiren sergi, döneme ilişkin
bilginin yenilenmesi ve çeşit-

lenmesini amaçlar. Ayrıca, biricik olana yönelik taze bir
merakın filizlendiği sanat ve moda ortamından alıntılarla
bu yeni dalgalanmanın kültür ekonomisindeki etkilerini
örneklendirir.
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Russell Crowe, Olga Kurylen-
ko, Yılmaz Erdoğan ve Cem
Yılmaz gibi isimleri bir arada

izleme şansı yakaladığımız Son Umut,
Çanakkale Savaşı’nın dört yıl sonrasın-
da Türkiye’de geçen destansı bir öykü
anlatıyor. Avustralyalı çiftçi Connor
(Russell Crowe) savaşta kaybolan oğullarının kade-
rini öğrenmek için İstanbul’a gider ve kaldığı otelin

güzel sahibesi Ayşe (Olga Kurylenko) ile
yakınlık kurar. Türlü zorluklara rağmen
umudunu yitirmeyen Connor, Türk su-
baylarının (Yılmaz Erdoğan ve Cem Yıl-
maz) yardımıyla oğulları hakkındaki ger-
çeği öğrenmek için yollara düşer. Son
Umut, aşk, umut ve kahramanlık üzerine
sıra dışı bir hikâye. Filmin yönetmeliği

aynı zamanda başrol oyuncusu Russell Crowe’a ait.

Parti'nin dünya görüşü, onu hiç
anlayamayan insanlara çok
daha kolay dayatılıyordu. (...)

Her şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar gör-
müyorlardı çünkü tıpkı bir mısır tane-
sinin bir kuşun bedeninden sindiril-
meden geçip gitmesi gibi,
yuttuklarından geriye bir şey kalmıyordu. George
Orwell'in kült kitabı Bin Dokuz Yüz Seksen Dört,
yazarın geleceğe ilişkin bir kâbus senaryosudur. Bi-
reyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alın-

dığı, insanların makineleşmiş kitlelere
dönüştürüldüğü totaliter bir dünya dü-
zeni, romanda inanılmaz bir hayal gü-
cüyle, en ince ayrıntısına kadar kurgu-
lanmıştır. Geçmişte ve günümüzde dünya
sahnesinde tezgâhlanan oyunlar düşünül-
düğünde, ütopik olduğu kadar gerçekçi

bir romandır Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. Güncelli-
ğini hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıttır; yal-
nızca yarına değil, bugüne de ilişkin bir uyarı çığlı-
ğıdır. 

İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ

Okunası:
1984

Farklı farklı  müzikal geçmişleri
olan üç müzisyen, küçük bir
Ege kasabasında karşılaştılar.

Dost ortamlarında verdikleri küçük
dinletilerin ardından, doğaçlama ağırlıklı çalışmala-
rını kaydetmeye karar verdiler. Hilde, Belçika’da
Türk ve Dünya Müziği yapan çeşitli gruplarla çalışı-
yor ve darbuka dersleri veriyor. İlkin Deniz’i, Erkan
Oğur ve Telvin’le  olan çalışmalarından tanıyoruz.
İlkin Deniz, Bad Jazz Company grubunun kurucusu,
bas gitarist. Amerika’da yaşıyor. Engin Arslan, al-

bümde lavta,cura ve yaylı tambur çalı-
yor. Bir çok grupla çalışmışlığı, sayısız
albüm ve film müziğine imza atmışlığı
vardır. Albümde yer alan ezgiler, Su te-
ması etrafında birleşiyor.  Grup, bizleri

Fış Fış Kayıkçı’dan yola çıkarak, kendi bestelerine,
oradan da halk türkülerine uzanan bir yolculuğa çı-
karıyor. Albümde “ SU” her haliyle,  dere, çay, de-
niz, yağmur, gözyaşı, balıkların yurdu olarak karşı-
mıza çıkarken, memleket, özlem, keder, teselli,
hatta korku duygularını akıtıyor. 

Dinlenesi:
Sudan Sebepler

İzlenesi:
Son Umut
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Aklı ve bedeni buluşturan spor dalı: 
Satranç Boksu
“Satranç ile boks mu? Nasıl yani?” diye sormak gayet doğal, ancak birileri
düşünüp böyle bir sporu çoktan ortaya çıkarmış bile. İki sporun iyi olarak
görülen yönleri alınarak, melez bir dal oluşturulmuş. Geçmişi çok uzak ol-
mayan ve “saldırgan” olarak nitelendirilen bu iki sporun, uzmanlara göre
zaten başka ortak yönleri de bulunuyormuş, 



Satranç boksu-
nun kurucusu
Iepe Rubingh,
bu ilginç bir-

leşimi, “1 numara bir dü-
şünce ve 1 numara bir güç
sporu" olarak nitelendir-
mekte.

Satrancı boks ile birleş-
tirme fikri ilk kez 1970'ler-
de Londra'da ortaya atıl-
mış. Ancak asıl popülarite-
sini artıranın, bir Fransız
çizgi romancı olan Enki Bi-
lal’in 1992 yılında çizdiği
bir eser olduğu anlatılmak-
ta. “Froid Équateur” yani
“Soğuk Ekvator” adlı bu
çizimde bu spordan bahse-
diliyor. Çizgi romanda iki
ağır siklet boksörü 12 ra-
untluk bir boks maçından
sonra 45 saatlik bir sat-
ranç maçı yapıyorlar. Bu
çizimlerin sporun bilinirli-
ğine hız verdiği söyleniyor. 

Satranç boksu,
2000'lere gelindiğinde
arka arkaya düzenlenen
organizasyonlarla iyiden
iyiye bilinir oldu. Berlin ve
Londra merkezli iki fede-
rasyon tarafından idare
edilmeye başlandı. İki
farklı alana ait spor, Avru-
pa'nın birçok şehrinde dü-
zenlenen etkinliklerle bir-
likte popülaritesini artırdı.
Sonraları Rusya'dan İran'a,
İtalya'dan Almanya'ya ka-
dar birçok farklı ülkede
yapılan turnuvalarla ge-
nişlemeye devam etti.

PEKİ SPORUN 
KURALLARI NELER?

Satranç boksunda 11
raunt oluyor. Bunun 6 ra-
undu satranç, 5 raundu
boks olarak yapılıyor. Maç
satranç ile başlıyor, boks
ile devam ediyor.

Her satranç raundu 4
dakika, her boks raundu 3

dakika sürüyor. Rauntlar
arasında, oyuncuların giy-
silerini değiştirmek için
birer dakikaları bulunuyor.
Her oyuncunun satranç
rauntlarında hamlelerini
yapmak için toplam 12’şer
dakikası oluyor.

Rakip mat edilirse ka-
zanılıyor. Boksta da bilin-
diği üzereya nakavt ya da
hakem kararı ile karşı ta-
rafı yenmek gerekiyor. 

Eğer satranç maçı be-
rabere biterse, boks ma-
çında iyi puan alan maçı
kazanıyor. Eğer boks ma-
çında beraberlik olmuşsa,
satrançta siyah taşlarla oy-
nayan maçı kazanıyor.

Kazanmak için hem
akıl hem güç gerekiyor.
İşin ilginç olan yönü; bir-
çok boksörün satranç tut-
kusu olduğundan, bu spo-
ru yapacak sporcu da sa-
nıldığından çok daha fazla.
Tüm dünyadaki satranç
boksörlerinin sayısı ise
yaklaşık 150 civarında.

İlk duyulduğunda insa-
nı şaşırtan bu spor bazıla-
rına göre bir hayli garip.

Dev gibi kocaman ve güç-
lü adamların oturup sakin
bir şekilde satranç oyna-
malarını görmeden inana-
mayanlar ve fotoğraflarını
komik bulanlar olsa da,
gün geçtikçe bu sporun
tutkunlarının sayısının
yükseldiği de bir gerçek.
Az da olsa benimsemeyen-
lere rağmen Dünya Şam-
piyonası bile düzenleyen
bu spor eğlence ve farklılı-
ğı ile büyümeyi sürdürü-
yor ve spor dünyasına 
değişik bir renk katıyor. 
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Tüm dünyadaki

satranç

boksörlerinin sayısı

ise yaklaşık 150

civarında”
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“Turkish nation owned the national will 
and democracy in unity and solidarity by

spoiling the game on 15th July”

Dear Respective Members of Our
Sectors and Çorapland Readers

Thank heaven, the mali-
cious coup attempt,
which intented to put
in pledge to the future

of Turkey, bring the country to dark-
ness and planned by FETÖ and the
external supporter powers behind it
on 15th July, remained inconclusive
by being dispatched within the soli-
darity of our republic and holy na-
tion. The unity and solidarity sprit of
Turkish nation, which nearly pulled
Turkey back from the brink of the
abyss, made a unprecented glorious
history in our Republic history. After
this malicious attempt, Turkish busi-
ness world and non-governmental
organizations gave a very clear mes-
sage to the world by declaring
clearly its loyality to national will,
Republic and democracy.

As Turkey, we also lost tens of
years because of the coups ignoring

national will, queering our democ-
racy in the past. Even if the last
coup attempt will remain as a black
mark in our democracy, on the other
hand, it will be written in gold let-
ters as a mark of our loyality to
democracy, our solidarity and unity
within its worker, employer, officer
and all sides of the society. 

As Socks Manufacturers’ Associ-
ation (ÇSD), which is the umbrella
organization of a leading sector in
exportation, manufacturing and em-
ployment in Turkey, we believe that
the way of development depends on
if and only democracy. All attempts
except this are good for nothing ex-
cept putting in pledge to the future
of Turkey and regression of our
country. 

Although the last malicious inci-
dent has shaken us, we are decisive
to do our best to reach our 2023 tar-
gets, bring in foreign currency to
our country, market our products to
the four corners of the world by

obliging to visit the customers if
they do not come and manufacture
again by taking the trust of the fu-
ture of our country into considera-
tion. Because as country, our
development and competition with
the world depend on manufacturing
and working. 

Consequently, as the Board of
ÇSD, we remind that we will always
take democracy and national will’s
sides and wish our wounded veter-
ans quick recoveries, Thank God
mercy for our democracy martyrs
lost their lives by standing out
against attempters at the cost of
their lives on 15th July.  I extend my
heartfelt condolences to Turkish na-
tion. 

Bülent İyikülah
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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Bülent İyikülah
thanked
everyone,
who carried

the sector to this position,
for their efforts  on the be-
half of  previous board, by
conveying his regards for
the month of Ramadan.
İyikülah, who mentioned
ÇSD was an umbrella or-
ganization, expressed the
sector will reach to better
positions in the future. 

Erdal Bahçıvan, Presi-
dent of İSO, told terrorist
organiztions go to any ex-
treme to irritate society
and disturb its peace by
not quitting to shed blood.
Bahçıvan celebrated socks
sector, which shows con-
tinutity among families for
generations, touches hu-
man life so much and is
also in life, for the position
it reached within its fash-
ion and technology by not
quitting love of invest-
ment, exportation and em-
ployment. Bahçıvan, who
stated he saw the industri-
alists passed the torch to
the next generation, said
they missed this kind of
portraits. Bahçıvan ex-
pressed they cannot see
this torch passing in many
industry sectors. 

Bahçıvan expressed
the future of Turkey will
be clear, if they furnish
right person with right ed-
ucation by saying “First
comes human” in his
speech. Bahçıvan, who re-
minded as İSO they signed
a protocol with Turkish
Ministry of Education and
Ministry of Labor and So-
cial Security in last
months, told they pro-
vided them to do patron-
age by meeting vocational
schools and sectoral asso-
ciations within this proto-

col. Bahçıvan, who stated
they will help socks manu-
facturers if they want to
contact with vocational
schools near to their re-
gions, they will be able to
develop in this subject by
struggling all together. 

And İsmail Gülle, Pres-
ident of İTHİB, said the
nights like this is impor-
tant in terms of meeting
friends and its ambiance.
Gülle, who said the sector
develops with the sound
of weaving, socks and

knitting, stated how much
sectoral representatives,
who made the sector the
biggest manufacturer and
exporter, prides their-
selves will be less. Gülle,
who thanked the manu-
facturing and employment
of socks manufacturers,
expressed these efforts
will not be forgotten.
Gülle, who reminded they
are on a difficult geogra-
phy, added socks manu-
facturers continues to
work and labour in spite
of this. 

The traditional fast-breaking dinner of socks manufacturers’ association (ÇSD)
gathered the leading sectoral representatives. Erdal Bahçıvan, President of Is-
tanbul Chamber of Industry (İSO) and İsmail Gülle, President of İTHİB also par-
ticipated to the invitation organized at Florya Crown Plaza Hotel hosted by
Bülent İyikülah, President of ÇSD. 

The Traditional Fast-Breaking Dinner of
ÇSD Gathered Sectoral Representatives 
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Ihave mentioned
the problems that
can be experi-
enced in British

socks market after Bretix , 
in the first issue of  our

magazine in 2016 and
written that Chinese socks
manufacturers began to
put very very cheap socks
to British market and this
was situation for an ex-
pected problem for Turkey
in the future. 

THE EXPORTATION PRI-
CES OF CHINESE SOCKS
RAPIDLY DECREASES 
IN EU28 MARKET

The figures, which I
will analyze in specific to

EUROSTAT based cotton
socks segment, show us
that China began to de-
crease the exportation
prices of socks throughout
European market since the
process from the beginning
of 2016. China, which in-
creased its socks exporta-
tion throughout Europe
within the decreased
prices, gives the impres-
sion that it has begun to
turn back its downtrend
since 2010 in European
market. 

CHINESE YUAN LOST
10.5% VALUE AGAINTS
DOLLAR   

The slowdown in socks
importation throughout
Europe in 2015 gave its
place to growth trend
caused by the increase in
socks exportation of China
especially since the begin-
ning of 2016. Although the
growth of socks exporta-
tion of Turkey to Europe
continued in 2016, China,
which reflected the sudden
decrease of Euro against
Dollar as an Euro based
price increase to its prices
in 2015, gave the impres-
sion that it has changed its
pricing strategy since the
beginning of 2016. China’s
beginning to devaluate
Chinese Yuan, which has

evaluated until 6.0 figure
until the middle of 2014,
against Dollar, by making a
trend change aince the
middle of 2015, and its
losing nearly a 10.5%
value losing against Dollar
gave the impression that it
is an additional support to
Chinese exporters. China
increased its market share
in Europe since the begin-
ning of 2016 by undercut-
ting. Although Turkey
seems to have the neces-
sary share from European
socks importation market,
which continues to grow, I
want to warn that a possi-
ble slowdown in European
market in the following
process have a big potena-
tial to influence Turkey
negatively. 

We see that Chinse
avarage prices and the rate
of Turkish avarage prices
rapidly decreased from 20-
25%  to 40-50% band
since the process began by
the end of 2015. In other
words, China reversed the
30% price increase it real-
ized in 2015 by the help of
the devaluation of Chinese
Yuan, which reached to
10.5%, against Dollar, in a
very short time, and has
withdrawn its prices to the
level of the year
2013/2014. As the prices

The price competition with China 
escalates in European market, 
which returned to growth   
Mithat Aracı / Da Kong Enterprise Co. Ltd. Turkey
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of China was 20-30%
cheaper than the avarage
prices of Turkey, it has be-
come 40-50% cheaper in
2016. As this increasing
price difference did not
create a very serious dif-
ference in our sales ac-
cording to the figures of
İHKİB for now, I guess that
it very possible to see the
negative effects of price
scissors opened between
Turkey and China in mid-
dle term.

TURKISH PRICE 
SCISSORS WITH CHINE
CONTINUES TO OPEN IN
BRITISH MARKET   

The figures of EURO-
STAT shows us that Turk-
ish prices in British market
has no a serious change
except the seasons but the
trend is a little upside in
price changes. But China
rapidly decreases prices in
British market since the
middle of 2014. I have told
the reason it in our previ-
ous issue with a long arti-
cle of mine. The situation I
have mentioned, Turkey
must take precautions, has
begun to influence its price
structure before its sales
potential in this market.
The statistics of İHKİB

2015/2016 January-May
term shows that Turkey
kept its sales to this coun-
try in a modest growth like
6%, by undercutting 8.6%.
In the same period, British
market share decreased 2
points as 27.5% in 2015 to
25.5% in total socks expor-
tation of Turkey. That is to
say, the growth trend,
which was provided in
other countries, cannot be
realized in British market.
In the same period, Turk-
ish sales increased 9% in
German market and so its
price did 5%. 

Turkish price differ-
ence, which continued be-
tween 10-20% in British
market until the middle of
2014, decresae to 45-55%
range first due to the eye-
wateringly undercut of
Chinese socks exporters,
and Turkish range with
China decreased to 65-
75% in next period after
my article explaining this
situation I have written in
the previous issue of our
magazine. I want to ex-
plain this situation with a
numeric example. As
China was selling a couple
socks with an incredible
price like 14 Euro Cent as
avarage,  Turkish avarage

price has become 55 Euro
Cent in the same month.
That is to say; there is 75%
price difference between
them. This situation is
warning one for British
market. Although Turkish
socks exportation figures
to British market do not re-
flect this possible threat,
our avarage exportation
prices’ being to opposite to
German market comparing
to English one gives the
first signs of the problems
that can be experienced in
near future. I will continue
to follow this situation in
Britain closely in the next
issues of our magazine. 

EUROPEAN SOCKS
IMPORTATION MARKET
FOLLOWS GROWTH
TREND   

After the stagnation in
the importation rates of
EU28 market in 2015, we
began to see a positive
trend which I can say
something positive. This
positive trend is growing
of EU28 market due to the
decrease in Chinese socks
exportation prices. The
socks importation increase
rate of EU28 market in-
creased to 24% in May. On
May 2016, Turkey realized

a 21% percent growth
comparing to May 2015
and China realized a 30%
growth in the same period.
I guess that we did not see
the negative effects of Chi-
nese prices throughout
EU28 market so far due to
the market growth realized
in 2016. But the growth
cycle of EU28 market in
socks importation follows
4-year periods as 2 years
for rise and 2 years for fall.
This growth circle, which
we began to experience in
2016, can give its place to
narrowing cycle until the
end of 2017. I feel that we
can have difficulties when
we compete with China,
which seriously undercuts,
for market share in the
market, which cannot
grow satifactorily.  

Finally, we do not feel
the market share in-
creases, which China
began to regain due to its
rapid undercut in EU28
socks importation market,
very much. And I guess
growth cycle and newly
grown up one will last one
more year at least, by ex-
amining the past figures.
But if we do not accept our
price decrease started in
British market as a warn-
ing, do not take action in
union in British market es-
pecially from now on, try-
ing to slow the market
losses, which are possible
to be experienced through-
out Europe in near future,
will be able to cost a bomb
for us much more compar-
ing to taking immediate
precautions scenery in
British market due to the
reasons that I have ana-
lyzed in our previous issue
of our magazine…     
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Turkish socks sector outdistanced
clothing with a 9.4 percent increase
in the first half of the year
Turkish socks sector works up to give a good performance in exportation this year
and break new record by making up the loss of last year. The sector, which realized
a 9.4 percent exportation increase in the first half of 2016 comparing to the same
period of last year, had a success by outdistancing 7-percent clothing sector. 

According to data an-
nounced by Turkish
Exporters’ Assembly,
the exportation of

Turkish ready-to-wear and apparel
sectors has become 8.7 billion dollar
with a 7 percent increase in the first
six months of 2016 comparinf to the
same peiod of last year. Ready-to-
wear and apparel sectors is on the
second position after automotive
sector with 12.4 percent share in
2016 January-June period.

The socks sector is one of the
sub-sectors of Turkish ready-to-
wear and apparel sectors. And ıt re-
alized a 483.3 billion dollar socks
and its exportation increased 9.4
percent compring to 2015 January-
June period.

It can be said this important sub-
sector gave a higher performance
than sectoral exportation so that the
exportation increase in socks is
propotionately higher  (6 percent)
than knitting sector. 

THE BIGGEST BUYER IS STILL EN-
GLAND WITH 115.1 MILLION
DOLLARS IN SPITE OF 2.9 PER-
CENT DECREASE. GERMANY IS IN
THE SECOND POSITION.  

The countries, which imports
socks from Turkey, is priortized as
England, Germany, Holland and
Spain. The exportation to England
has become 115.1 million dollar by

decreasing 2.9 percent comparing to
2015 January-June period and the
exportation to Germany has in-
creased to 99.9 million dollar with a
15.9 percent growth. The market
share of the exportation to England
is 23.8 percent in total Turkish socks
exportation and Germany’s share is
20.7 in total Turkish socks exporta-
tion. 

The exportation to France, where
Turkey exports socks as third
biggest market, increased to 54.2
million dollar with a 12.6 percent
growth in 2016 January-June pe-
riod. The exportation to Holland,

which is in the fourth position, in-
creased to 21.8 million dollars with
a 8.3 percent growth. The exporta-
tion to Spain, which is in the fifth
position, increased to 18.6 million
dollar with a 8.3 percent growth. 

As the exportation to sixteen
countries of twenty exported most
increased in varying rates like 2.1
and 433.9 percent, the exportation
to other four countries decreased in
varying rates like 2.9 and 24.2 per-
cent. 

As the biggest increase realized
in Bulgaria with 433.9 percent,
Poland is the second market, where
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increase realized, with 61.9 percent
increase and 11.7 million dollar ex-
portation value. 

United Arab Emirates is the mar-
ket, where Turkey lost the biggest
performance with a 24.2 percent de-
crease. As a result of this decrease
rate, the exportation to United Arab
Emirates decreased from 5.8 million
dollar to 4.4 million 36 dollar. Slova-
kia is the second market where
Turkey lost a serious performance
with a 3.8 percent decrease and 5.7
million dollar exportation value. 

GENERAL OUTLOOK TO TURKISH
APPAREL SECTOR IN THE FIRST
OF 2016

For the first six months of 2016,
apparel export from Turkey to all
over the world has raised between
the rates of 5,44 % and 22,4%. Sec-
toral export’s 70,8% has gone to EU
countries and the increase rate of
export to EU countries is 6,1%. Fol-
lowing EU countries, Middle Eastern
countries’ rate of export is recorded
as 12,1%. Germany, United King-
dom, Spain, France, Poland, Holland,
Italy, Iraq, USA and Denmark are
the leading countries in Turkey’s ap-
parel export. Except two countries,
Holland and Iraq, export rates to
these countries has increased be-
tween the rates of 1,2% and 89,5%
compared to the same period of
2015. The highest increase rate was
recorded in export to Poland with
the increase rate of 89,5%. For the
first half, Turkey’s export to first ten
countries is recorded as 5.8 billion $
and this number compose the 67%
of the sectoral export of 8.7 billion
$. Spain, Poland, Iran, Israel,
Ukraine, Bulgaria, Latvia, Jordan,
Czech Republic and Azerbaijan are
the countries which realised high in-
crease rates in export. The impor-
tant thing is alongside that these
countries realised a high increase
rate, their amount of export are also

high on dollar basis. Within these
countries, with an increase rate of
22%, Spain’s export is recorded as
883,1 million $. Export rate to
Poland has also raised to 89% and
total amount is 397,3 million $. Iran
is in the third place with an increase
rate of 214% realising 178,1 million
$ export. The biggest increase rate
is recorded in export to Latvia with
an increase rate of 851%. When the
export numbers in product groups
are analysed it can be seen that the
share of knitted products is 51,4%,
the share of woven products is
36,6% and the share of other ready-
made products is 11%. Alongside
the share, increase rates between
5,6% and 9,2% is recorded all in
these three product groups. Overall,
it can be clearly seen that there is
an increase in all product groups in
the first half of 2016.

INCREASE TO EC COUNTRIES IN
EXPORT: 6.1 PERCENT 

A 6.2 billion dollar ready-to-wear
and apparel products have been ex-
ported to 28 EC Countries from
Turkey in 2016 January-June pe-
riod. The market share of 28 EC
from Turkey has become 70.8 per-
cent within this figure. This share is
0.6 point (71.4 percent) lower than

the sahe comparing to the same pe-
riod in 2015. The exportation to EC
countries has increased 6.1 percent
in 2016 January-June period. This
increase in export to EC countries
remains a little lower comparing to
7 percent export increase. 

A 371.3 billion dollar ready-to-
wear and apparel export has been
realized to former Eastern Block
Countries like Russia, Bosnia-Herze-
govina, Georgia, Kosovo and Serbia
in 2016 January-June period. The
exportation has increased 5.9 per-
cent comparing to the same period
of 2015. The share of this group of
countries continued to remain 4.3
percent in total ready-to-wear and
apparel exportation of Turkey even
after this increase. 

REALIZED 16.3 PERCENT IN-
CREASE IN THE EXPORT OF AME-
RICAN COUNTRIES 

The export from Turkey to Amer-
ican Countries Group including USA,
Canada, Chile, Brazil, Panama and
Colombia increased from 265 mil-
lion dollar to 308.1 million dollar
with a 16.3 growth. USA is the
country exported most in this group.
A 250.8 billion dollar export realized
to USA with a 16.6 percent increase
in 2016 January-June period.  



www.csd.org.tr

KISA KISA...

96 Çorapland Temmuz-Ağustos 2016

Güzel ahlak, 
dostluğu sağlamlaştırır.

Hz. Muhammed

Özgürlük bir görevdir, 
bir hak değil.

Mussolini

Doğru, pabucunu giymeden,
yalan, dünyayı dolaşır.

Mark Twain

Aşık olamayan adem benzer
yemişsiz ağaca.

Yunus Emre

Yaşlının sözü,
gencin aklını yener.

Çerkes Atasözü

Büyük adım atmaktanBüyük adım atmaktan
korkmayın,uçurumu küçükkorkmayın,uçurumu küçük
sıçramalarla geçemezsiniz.sıçramalarla geçemezsiniz.

AnonimAnonim

Yurt sevgisi 
ona hizmetle ölçülür.
M. Kemal Atatürk

Özgürlük, adaletten başka 
bir şey değildir.

Voltaire

Asalet damarlarda değil,
davranışlarda saklıdır.

Anonim

Dil ile düğümlenen, 
diş ile çözülmez.
Kaşgarlı Mahmut

Eşitlik her zaman 
adil değildir.
Bülent Ecevit

Binlerce kilometrelik birBinlerce kilometrelik bir
yolculuk bile, tek bir adımlayolculuk bile, tek bir adımla

başlamak zorundadır. başlamak zorundadır. 
Lao TzuLao Tzu

Ülkeler kılıçla alınır ancak
adaletle korunur.

Timur

Doğruluk her türlü şart altında
meyva verir.

Friedrich Schiller

Asıl azmaz, 
tuz kokmaz.

Türk Atasözü

Açılmamış kanatların 
büyüklüğü bilinmez.

Andre Gide

Kitaplar uygarlığın önderliğini
yapan ışıklardır.

Theodore Roosevelt

Cesaret insanı zafere,Cesaret insanı zafere,
kararsızlık tehlikeye,kararsızlık tehlikeye,

korkaklık ise ölüme götürür.korkaklık ise ölüme götürür.
Yavuz Sultan SelimYavuz Sultan Selim








