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Değerli dostlarım,

İnsan sosyal ve duygusal bir
varlıktır. Sosyal tarafı bilin-
diği gibi topluluk halinde
yaşayan birçok canlıda var.

Duygusal tarafı ise; sevgi, saygı,
hasret, özlem, kahkaha, gözyaşı, hü-
zün, hoşgörü ve muhabbet olmak
üzere derinliği çok fazla olan inanıl-
maz derecede doludur. Bu hakikaten
gerçek insanı tarif ediyor. Buradan
yola çıkıp baktığımızda bütün dinler
bu duyguları yaşatmak üzere hedef
gösterir, teşvik ederler. Aslında bü-
tün dinlerde de duygu anlatılır, yani
insan anlatılır. 

İnsanın duygu tarafı olmazsa var-
lık tarafı öne çıkar, bu durumda da
gün içinde kullandığımız birçok mal-
zemeden farkımız kalmaz. 

Duygu tarafımızın en önemli zen-
ginliklerinden biri de hoşgörü ve
muhabbettir. Hoşgörü ayı Rama-
zan’a da baktığımız zaman, iftarlar
başta olmak üzere insanlar birçok
vesileyle bir araya geliyor muhab-
beti ortaya koyuyorlar. Oysa insan,
sadece Ramazan ayında mı hoşgörü
ve muhabbette olmalı? Bence yuka-
rıda tarif ettiğimiz gibi, duygunun
yoğunluğunun olduğu, insanın ol-
duğu her alanda ve her zaman ol-

malı, bir ay gibi kısa bir zaman dili-
mine hapsetmemeliyiz. Zaten hoş-
görü, sevgi ve saygı gibi duyguların
yaşatıldığı toplumlarda, değer yargı-
larının da, insanın da ön planda ol-
duğu, her şeyin doğru gittiği bir yapı
ve anlayış çıkar. 

Biz de diyoruz ki; insanı yaşamak
bir ayda olmaz. Muhabbet, hoşgörü
asla bir ay yeterli değildir. Bu ayın
anlayışını, insan merkezli yaklaşımı
tüm hayata yaymalı ve bu felsefeyi
bütün ilişkilerimize yansıtabilmeli-
yiz.

Bu anlayışla Çorap Sanayicileri
Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu
adına Ramazan ayınızı ve Bayramı-
nızı kutlar, sevgi ve saygılarımı su-
narım.

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Muhabbet, hoşgörü asla bir ay yeterli değildir. 

Bu ayın anlayışını, insan merkezli yaklaşımı tüm 

hayata yaymalı ve bu felsefeyi bütün ilişkilerimize 

yansıtabilmeliyiz”
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Çorap Sanayicileri Dernegĭ (ÇSD) ve Kav-
ram Meslek Yuk̈sekokulu işbirliğiyle bu
yıl üçüncüsü düzenlenen Çorap Tasarım
Yarışması’nın kazananları belli oldu. 182
lise öğrencisinin 270 tasarımla katıldığı
yarışmanın ödül töreninde ilk üç dereceye

giren öğrenciler ile ilk ona girerek mansiyon kazanan öğrenciler
ve bu öğrencilerin okudukları okulların yöneticileri ödüllerini al-
dılar. Yarışma bu yıl Türkiye genelinden 11. ve 12. sınıf öğrenci-
lerinin katılımıyla ilk kez ulusal boyuta taşınmış oldu.
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segmentindeki son gelişmeleri analiz etmeye
devam ediyorum.  Önceki sayılarda bahset-
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Çorap Sanayi-
cileri Derne-
ği’nin (ÇSD)
Kavram Mes-

lek Yüksek Okulu işbili-
ğiyle dünyada tek olma
özelliğine sahip Kavram
Çorap ve Moda Tasarım
Bölümü’ne ve çorap sektö-

rüne gençlerin ilgisini çek-
mek, sektöre yenilikçi, ya-
ratıcı tasarımcılar kazan-
dırmak için lise
öğrencilerinin yetenekle-
rini sergilemelerine olanak
sağlamak amacıyla bun-
dan iki yıl önce başlatmış
olduğu Çorap Tasarım Ya-

rışması’nın üçüncüsünün
kazananları belli oldu. 

TÜRKİYE GENELİNDEN
KATILIMLA BU YIL ULU-
SAL BOYUTA TAŞINDI

Ödüller, Kavram Mes-
lek Yüksekokulu’nun İs-
tanbul Şişli’deki merke-

zinde yapılan törenle sa-
hiplerini buldu. ÇSD Baş-
kanı Hüseyin Öztürk ve
ÇSD Yönetim Kurulu Üye-
leri’nin de katıldığı tö-
rende 182 lise öğrencisi-
nin 270 tasarımından
finale kalan öğrenciler ka-
zanmanın mutluluğunu

3. Çorap Tasarım 
Yarışması’nın kazananları
ödüllerini törenle aldı
Çorap Sanayicileri Dernegĭ (ÇSD) ve Kavram Meslek Yuk̈sekokulu işbirli-
ğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çorap Tasarım Yarışması’nın kazananları
belli oldu. 182 lise öğrencisinin 270 tasarımla katıldığı yarışmanın ödül tö-
reninde ilk üç dereceye giren öğrenciler ile ilk ona girerek mansiyon kaza-
nan öğrenciler ve bu öğrencilerin okudukları okulların yöneticileri ödüllerini
aldılar. Yarışma bu yıl Türkiye genelinden 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin ka-
tılımıyla ilk kez ulusal boyuta taşınmış oldu.
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öğretmen, idareci ve aile-
leriyle paylaştı. Geçtiğimiz
yıllarda sadece İstanbul’u
kapsayan yarışma bu yıl
ilk kez Türkiye Cumhuri-
yeti sınırları içerisinde öğ-
renim gören tüm 11. ve
12. sınıf lise öğrencilerinin

katılımıyla ulusal boyuta
taşınmış oldu. 

“TÜRK ÇORAP SEKTÖRÜ
DÜNYADA İKİNCİ”

Kavram Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Sakin Öner yap-

tığı açış konuşmasında
“Türkiye çorap sektörünün
Çin’den sonra dünyada
ikinci olduğunu, bu ne-
denle bu nedenle bu sek-
törün beyaz yakalı kalifiye
elemanlarını yetiştirmek
üzere Çorap Sanayicileri
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Derneği’nin önerisi üze-
rine Çorap ve Moda Tasa-
rımı Programı açtıklarını”
belirtti. 

Ardından kürsüye ge-
len ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk,
konuşmasının başında

sektör ve ÇSD hakkında
bilgi verdi. Türkiye’nin
dünyada çorap üretiminde
önemli bir konumda oldu-
ğuna dikkat çeken Hüse-
yin Öztürk, Çin’den sonra
çorap sanayimizin ikinci
sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye’nin bundan sonra
katma değeri yüksek
ürünlere yönelerek İtalya
ile rekabet etmesi gerekti-
ğini belirten Öztürk, bu-
nun da ancak eğitimli, 
nitelikli beyaz yakalı ele-
manlar ve girişimciler ile

mümkün olabileceğini
ifade etti. 

“ÇORAP VE MODA 
TASARIMI BÖLÜMÜ, 
AVRUPA’DA VE 
DÜNYADA TEK”

ÇSD olarak 2010 yı-
lında dünyada ve Av-
rupa’da tek olacak yüksek
okul düzeyinde çorap
programı açmaya karar
verdiklerini söyleyen Öz-
türk, birçok eğitim ku-
rumu ile görüşme yaptık-
larını, Kavram Meslek
Yüksekokulu ile mutaba-
kat sağlayarak çalışmalara
başladıkların belirtti. O
dönemde yaşanan sıkıntı-
lara rağmen yaptıkları gö-
rüşmelerle “Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programı’nı YÖK’ten ge-
çirmeyi başardıklarını ve
2011 yılında 30 öğrenciyle
eğitime başladıklarını kay-
detti. Bu bölümde okuyan
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öğrencilere mezun olduk-
larında yüzde 100 iş ga-
rantisi sunduklarını kay-
deden Öztürk, eğitime
başladıkları andan itibaren
gerek tecrübeli sanayicile-
rin katıldığı seminerler,
gerekse fabrika ziyaretleri
ile YÖK müfredatına para-
lel sektörün de müfreda-
tına başladıklarını ifade
etti. 

182 ÖĞRENCİ, 
270 TASARIM YARIŞTI

Son olarak kürsüye ge-
len Kavram Mütevelli He-
yeti Başkanı Bahattin Dur-
muş ise yarışmanın
önemine değindi ve finale
kalan öğrencileri kutladı. 

Konuşmaların ardından
ilk üçe giren ve mansiyon
kazanan öğrencilere ödül-
leri verildi. 

182 Lise öğrencisinin
270 tasarımla katıldığı ya-
rışmanın ödül töreninde
ilk üç dereceye giren öğ-
renciler ile ilk ona girerek
Mansiyon kazanan öğren-
ciler ve bu öğrencilerin
okudukları okulların yöne-
ticileri ödüllerini aldılar.
Yarışmanın Birinciliğini
Üsküdar İMKB Kız Teknik
ve Meslek Lisesi öğrencisi
Zaide Erbaş; İkinciliğini
Halkalı İMKB Kız Teknik
ve Meslek Lisesi öğrencisi
Kadriye Civelek  ve Üçün-
cülüğünü Avcılar İHKİB

Kız Teknik ve Meslek Li-
sesi öğrencisi Ebru Öz-
can’ın yaptıkları tasarım-
lar kazandı. Yarışmanın
Mansiyon ödüllerini  al-
maya hak kazanan öğren-
ciler  ise şunlardır: Özel
Galileo Galilei İtalyan Li-
sesi’nden Eda Erol, Çer-
kezköy Türk Tekstil Vakfı
Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi Kız Teknik ve
Meslek Lisesi’nden Simge
Gerez, Halkalı İMKB Kız
Teknik ve Meslek Lise-
si’nden Tuğçe Seyhan,
Sultan Selim Kız Teknik ve
Meslek Lisesi’nden  Gaye
Yavuz ve Esra Eroğlu, Üs-
küdar İMKB Kız Teknik ve
Meslek Lisesi’nden Hilal

Büyükada, Kadıköy Kız
Teknik ve Meslek Lise-
si’nden Esra Kırış.

YARIŞMANIN JÜRİ 
ÜYELERİ

Yarışmanın jürisinde
Öğretim Üyesi, Tasarımcı
Yrd. Doç. Mustafa Gürcü-
ler, Kavram MYO Tasarım
Bölümü Başkanı Öğr. Gör.
Yasin Yılmaz, Kavram MYO
Çorap ve Moda Tasarım
Progra Öğr. Gör. Nebahat
Aral, Öğr. Gör. Buket Sek-
ban, ÇSD Başkan Yardım-
cısı Bülent İyikülah, ÇSD
Eğitim Komitesi Üyesi
Ceyda Özdoğancı, ÇSD Yö-
netim Kurulu Üyesi Ender
Doğan yaptı. 
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İstanbul Sanayi
Odası (İSO), Tür-
kiye için tehdit
oluşturan siyasi,

ekonomik ve sosyal alan-
daki tüm vasatlıkları
ortaya koymak ve ortak
akılla bütünsel bir sanayi
stratejisi geliştirerek sür-
dürülebilir küresel refaha
ulaşmak amacıyla 12.
Sanayi Kongresi’ne ev
sahipliği yaptı. “21. Yüz-
yılla Büyük Yüzleşme”
temasıyla bugün Lütfi Kır-
dar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı’nda düzenle-
nen kongreye, sanayi,
kamu, iş dünyası, akademi
ve sivil toplum dünyasın-
dan çok sayıda temsilci
katıldı.

SOMA’DA HAYATINI
KAYBEDEN MADENCİLE-
RİMİZ ANILDI

Kongre’nin açılışında
önceki gün Soma’da yaşa-
nan elim bir kaza sonucu
hayatını kaybeden maden-
cilerimiz için kısa bir film
gösterimi yapıldı ve saygı

duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından
kongre başladı.

“KALKINMA MODELLERİ
VE JEOPOLİTİĞİN GERİ
DÖNÜŞÜ”

“Kalkınma Modelleri ve
Jeopolitiğin Geri Dönüşü”
başlıklı konuşmasında

Fukuyama, dünyanın
Soğuk Savaş sonrasında
iki dönem bitirdiğini ve şu
anda zorlu olan üçüncü bir
döneme girmek üzere
olduğunu belirtti. Fuku-
yama, yeni dönemde
gelişmekte olan piyasala-
rın, küresel ekonomide
baskın olmasının sonuna

geldiğinin görüleceğini
dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜME
MODELİNDE SORUNLAR
VAR”

Konuşmasında
Türkiye’nin kalkınma
modelini değerlendiren
Fukuyama, gelişmekte

İSO 12. Sanayi Kongresi 
“21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme”
temasıyla gerçekleşti
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen 12. Sanayi Kongresi,

“21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme” temasıyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre
ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Konuk konuşmacı olarak katılan Stanford Üni-
versitesi Siyasal Bilimler Profesörü Francis Fukuyama, “Kalkınma Model-
leri ve Jeopolitiğin Geri Dönüşü” başlıklı konuşmasında, dünyanın Soğuk
Savaş sonrasında iki dönem bitirdiğini ve şu anda zorlu olan üçüncü bir
döneme girmek üzere olduğunu belirtti. 
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olan ülkeler arasında yer
alan Türkiye’nin büyüme
modelinin, yabancı yatı-
rıma dayalı olduğu için
birtakım sorunlar teşkil
ettiğini vurguladı. Fuku-
yama, “Türkiye'de tasarruf
oranı oldukça düşük.
İnsan sermayesine yatırım
yeterince yok” diye
konuştu.

FUKUYAMA: “ORTA
GELİR STATÜSÜNÜ BA-
ŞARIYLA ELDE ETTİNİZ.
YÜKSEK GELİR STATÜ-
SÜNE GEÇMEK BİR ÜLKE
İÇİN FARKLI GELİŞMELER
GEREKTİRİR”

Türkiye’nin ciddi bir
dönüm noktasında oldu-
ğunu belirten Fukuyama,
“Orta gelir statüsünü
başarıyla elde ettiniz. Yük-
sek gelir statüsüne
geçmek bir ülke için farklı
gelişmeler gerektirir. Tür-
kiye’de orta sınıf, oransal
olarak Çin’den daha fazla.
Son dönemde Hükümet’e
yönelik protestolar, sosyal
bir küresel orta sınıfın
yükselişinin kanıtı niteliği
taşıyor. Siyasi sürdürülebi-
lirlik, katılımı destekleyen
bir niteliğe kavuşmalı.
Türkiye, şimdiye kadar
oluşturduğu herkese açık
siyasi sistemi daha da

geliştirecektir. Ekonomik
büyüme, bu anlayışla
mümkün olacak” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜ-
YÜME, SİYASİ DEMOK-
RASİYE BAĞLI”

Konuşmasında İSO’nun
Kongre Bildirgesi’ni bütü-
nüyle okuduğunu ve
yapılan tespit ve önerilere
katıldığını da belirten
Fukuyama, Türkiye’de sür-
dürebilir ekonomik
büyümenin demokrasinin
sürdürülebilirliğine bağlı
olduğunu söyledi. Ekono-

mik rekabet için siyasi
demokrasinin gerektiğine
işaret eden Fukuyama, bil-
dirgede yer alan özellikle
iletişim teknolojileri ile
hayatın her boyutunun
kolaylaştırılması, kadın
istihdam, girişimci sayısı
ve nitelikli beşeri serma-
yenin artırılması
konularını desteklediğini
söyledi.

Fukuyama, Twitter,
Facebook gibi sosyal
medya araçlarının belli
kişilerin siyasi amaçlarına
hizmet etmeyeceğini belir-
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terek, “Günümüzde güç
tamamen bilgiye dayalıdır.
Bilgiyi elinde tutan, gücü
de elinde tutar. Sosyal
medya araçları da bilgiyi
çok kişiye ve ucuz
sunduğu için dünyada
örgütlenmeyi sağlamakta-
dır” dedi.

“TÜRKİYE’DE KADINLAR
İŞGÜCÜNE DAHA FAZLA
KATILMALI”

Türkiye’de kadınların
işgücüne daha fazla katıl-
ması gerektiğini belirten
Fukuyama, şunları söyledi:

“Eğer bir toplum ka-
dınların ekonomiye katıl-
masını bloke ederse
kendini iş gücünün yüzde
yüzde 50’sinden mahrum
bırakır. Günümüzde kadın-
lar erkeklerden daha iyi
eğitim almaktadır. Daha
iyi eğitim almış yüzde
50’yi ekonominin dışında
tutmak önemli bir gücü
engellemektir. Bildirgede
de önerildiği gibi bunun
sadece hoşgörü gösteril-
mesi değil cesaretlendiril-

mesi gerekmektedir. Nite-
likli beşeri sermaye, bü-
tünsel kalkınmanın ve
onun başlıca unsurları
olan teknolojik gelişmele-
rin en önemli unsurudur.
Türkiye'nin beşeri serma-
yesini hızla geliştirmek
için bütünsel bir stratejiye
ihtiyacı vardır.”

“ÇİN’İN BÜYÜMESİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
OLACAĞINI DÜŞÜNMÜ-
YORUM”

Konuşmasında küresel
ekonomideki kalkınma
modellerinden de bahse-
den Fukuyama, ekonomik
mucize gerçekleştiren
Çin’in 2008 krizinden yara
almadan kurtulmasını,
hükümetin altyapıya ciddi
kaynak ayırmasına bağ-
ladı. Bununla birlikte
Çin modelinin uzun
vadede zorlukları olaca-
ğına değinen Fukuyama,
“Çin’in büyümesinin
sürdürülebilir olacağını
düşünmüyorum. Gele-
cek 10, 20 belki 30 yıl

içinde bu büyüme sürdü-
rebilir olmayacak” diye
konuştu.

Çin’in eski ihracata
dayalı modelin yerine
daha çok iç tüketime
dayalı modele geçmeyi
düşündüğünün altını çizen
Fukuyama, “Bunun için
ciddi sorunlarla karşı kar-
şıyalar. Örneğin ülkede
kırsal kesimde yaşayan
500 milyon civarındaki
yoksul kesimin işgücüne
katılımı direkt mümkün
değil. Hükümetin bu
insanları kırsal kesimden
alıp apartman dairelerine
yerleştirmesiyle piyasaları
geliştirmesi mümkün
olmayacak” dedi.

Çin’in siyasetten eko-
nomiye yüzleşmesi
gereken çok sorunu oldu-
ğunu belirten Fukuyama,
şunları söyledi:

“Çin’deki tarım topra-
ğının yüzde 20’si, gıda
üretiminde kullanılamaya-
cak ölçüde sanayiden
dolayı kirlenmiş durumda.
Bunun sağlık ve üretkenlik

açısından çok ciddi olum-
suz etkisi olacak. Çin
hükümetinin tek hedefi
büyüme olduğu için geri
kalan her şey ihmal edil-
miş. Hükümet, ekonomik
büyüme yüksek kaldığı
sürece insanların mutlu
olacağını ve partiyi des-
tekleyeceğini düşünüyor
ancak büyüme sonsuza
kadar devam edemez.
Şu anda büyüme yüzde
7,4 e düşmüş durumda.
Ve yüzde 5 ila 6 dan
fazla yıllık büyüme
sağlamaları mümkün
görünmüyor. Orta sınıfın
siyasi değişimin lokomotifi
olduğuna değinen Fuku-
yama, “Bu dünyanın her
yeri için geçerli. Çin’deki
300 ila 400 milyon arasın-
daki orta sınıf, taleplerini
hükümete iletmekte
oldukça etkili. Hükümetin
istikrarı da bu taleplere ne
kadar cevap verebilece-
ğine bağlı. Çünkü Çin
zenginleştikçe sosyal ola-
rak geliştikçe bu talepler
de gelişecek.” (İSO)

Eğer bir toplum kadın-

ların ekonomiye katıl-

masını bloke ederse

kendini iş gücünün

yüzde yüzde 50’sin-

den mahrum bırakır.

Günümüzde kadınlar

erkeklerden daha iyi

eğitim almaktadır”
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Grafik-1’de
Çin’in Al-
manya pa-
zarında,

pazar payı azalışı olarak
göreceğiniz bu gelişme,
diğer pazarlarda bu derece
belirgin olarak görülme-
mektedir. Ancak Almanya
pazarının Avrupa ülkeleri
arasında %25 pay ile en
büyük ithalatçı olduğu

gerçeği, bize bu gelişme-
nin Türkiye açısından çok
önemli olduğunu, belkide
ileride diğer piyasalara
yansiyabilecek bir trendin
başlangıcında olduğumuzu
bize müjdelemektedir. 

TÜRKİYE’NİN İSE 
BELİRGİN BİR ŞEKİLDE
PAZAR PAYI ARTIŞI
GÖZE ÇARPMAKTADIR

Grafik-1’de görebilece-
ğimiz bu trend değişimi,
2010 yılı başından itiba-
ren 2.5 yılın üzerinde bir
süredir belirgin olarak
devam etmektedir. Türki-
ye’nin ise belirgin bir şe-
kilde pazar payı artışı göze
çarpmaktadır. Grafik-1’e
tekrar bakarsak 2004 yı-
lında Çin’e kotaların kalk-
masından önce var
olmayan Çin karşısında
Türkiye, %60 pazar payına
sahipken, diğer ülkele-
rinde toplam %40 Pazar
payına sahip olduğunu gö-
rürüz. Çin devreye girdik-
ten sonra ise, Çin ve
Türkiye’nin toplam Pazar
payı %80 civarında seyre-
derken diğer ülkelerin
payı ise %40 dan %20’ye

düşüyor. Son 2.5 yılı de-
ğerlendirdiğimizde ise
azalan Çin pazar payının
direkt olarak Türkiye ha-
nesine kazanç olarak yazıl-
dığını görmekteyiz. Yani
diğer ülkelerden henüz
Çin’in boşluğunu doldura-
cak bir rakip ortalıkta yok
gibi görünüyor. Neden
diğer ülkeler henüz dev-
reye girmiyor sorumun ce-
vabını yazımın ilerleyen
bölümlerinde analiz et-
meye devam edeceğim.   

AVRUPA PAMUKLU
SOKET PAZARININ 
BİR NUMARALI OYUN-
CUSU, %52’LİK PAYI 
VE 0.27 AVROLUK 
FİYATIYLA ÇİN

Yazımın ikinci bölü-
münde sizlere, Avrupa pa-
muklu soket ithalat
pazarın ana oyuncularını
tanıtmak istiyorum. Yazı-
larımdan takip ettiğiniz
gibi bu pazarın bir numa-
ralı oyuncusu, %52’lik
payı ve 0.27 avroluk fiya-
tıyla Çin’dir. Çin fiyatı as-
lında ortalama olarak daha
yüksek olmalıydı, ancak
satışlarının %17’sini yap-

Almanya pazarı gelecek için
umut vadediyor
Bir sayılık aranın ardından, sizlere dergimizin bu sayısında, Avrupa pamuklu
soket pazarı segmentindeki son gelişmeleri analiz etmeye devam ediyorum.
Önceki sayılarda bahsetmeye başladığım Çin’in pamuklu çorap segmentinde
Avrupa’ya yaptığı ihracattaki düşüş trendini en net olarak Almanya paza-
rında görmekteyiz.   

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. -Türkiye Temsilcisi  www.dakong.com.tr
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tığı Çek Cumhuriyeti’ne
olan 2012 yılı ortalama fi-
yatları Avrupa ortalaması
olan 0.27 avronun 7.7’de
biri olan 0.035 avro ol-
duğu için, (bence soruş-
turma konusu olmalı –
2004/2012 arası ortala-
ması 0.05 avro) ortalama
Çin fiyatı olması gereken-
den düşük çıkmaktadır.
Çin’i %27.7’lik pay ve
0.54 fiyatı ile Türkiye
takip ederken, Çin ve Tür-

kiye’yi uzak ara ile Endo-
nezya ve Pakistan izle-
mektedir. Endonezya’nın
payı %7.7 va fiyatı 0.34
avro iken Pakistanın payı
%4.8 ve ortalama fiyatı
%0.46 avrodur. Bu dört
ülkenin toplam pazar payı
%92.4’tür. Türkiye ve
Çin’in toplam pazar payı
ise %79.9’dur. Bu dört
ülkeden sonra gelen ülke-
lerin payları çok düşük
olup aradan sıyrılıp gele-

cek bir ülke net olarak gö-
rülmemektedir simdiye
kadar. 

ENDONEZYA, AVRU-
PA’DA SON YILLARDA
%4’LERDEN %3 LÜK
PAZAR PAYI ARTIŞIYLA
%7.7’YE ULAŞTI

Yazımın ön bölümünde
sorduğum niye başka ül-
keler Çin’in boşluğunu
dolduramıyor soruma ce-
vabım için özellikle fiyat-
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ları gözden geçirmemiz
gerekiyor. Fiyatlara yakın-
dan baktığımızda, bu dört
ülke arasında en düşük fi-
yatlının Çin olduğunu ve
onu Endonezya’nın takip
ettiğini görürüz. Endo-
nezya son yıllarda %4 kü-
sürlerden %3 lük pazar
payı artışıyla %7.7’ye gel-
miştir. Ve bence daha da
büyüme potansiyeli mev-

cuttur. Endonezya’nın hem
düşük fiyatı, hemde çok
büyük şirketlerden oluşan
yapısı ve bilgi birikimi ge-
leceğe dair daha büyük
büyüme potansiyeli oldu-
ğunun işaretini vermekte-
dir. Yani Çin’den çıkacak
düşük fiyatlı segmentte en
önemli oyunculardan birisi
de Endonezya olacaktır.
Düşük fiyatlı Endonez-
ya’nın varlığı ise diğer
küçük ülkelerin ucuz seğ-
mente girmesini önlemek-
tedir. Pakistan ise bize
yakın olan fiyat yapısı ne-
deniyle son yıllarda Endo-
nezya’nın gösterdiği pazar
payı artışı başarısını yaka-
layamamıştır. Türkiye ise
Çin’in fiyat artışından ya-
rarlanmaya başlayan ülke-
lerin arasında en önlerde
olacaktır diye düşünüyo-
rum. Daha önceki yazıla-
rımda da belirttiğim gibi
çorap yatırımı hem pahalı

hemde bilgi birikimi ge-
rektirmektedir. Bu nedenle
Çin’in fiyat arttırması su-
nucu talebin diğer ülkelere
gitmesi hemen olmayacak-
tır. Bu geçiş döneminde
alıcılar daha yüksek fiyatlı
Çin ürünlerini almak zo-
runda kalacaklar ve bu
yüzden bizlerinde fiyat
tutturması çok daha kolay
olacaktır. Son dönemde
yaşanan Avrupa krizinde
bence dibi gördük. Bu kri-
zin yarattığı suni talep
azalışı geçtikten sonra
bahsi geçen trend deği-
şimlerini çok daha belirgin
bir şekilde göreceğiz sanı-
rım. Son söz olarak şunu
söylemeliyimki, hemen
2004 sonrasında Avrupalı
çorap alıcılarının ağızla-
rına sakız ettiği, fiyatınızı
düşürmek için size dikte
etmeye çalıştıkları, “ÇİN
FİYATI” klasiği sanırım
geçmişten bir anı olarak
kalma yolunda hızla ilerli-
yor...

2012 OCAK-AĞUSTOS
DÖNEMİNDE 
TÜRKİYE, İHRACATININ
%30’UNU ALMANYA’YA 
YAPMIŞTIR

Yazımın son kısmında
ise sizlere, Avrupa pa-
muklu soket pazarında
hakim olan bu dört ülke-
nin yaptıkları ihracatın
yüzde olarak ülkeler ba-
zında ne şekilde dağıldı-
ğını analiz etmeye
çalışacağım. Tablo-1’de
göreceğiniz gibi 2012
Ocak-Ağustos döneminde
Türkiye, ihracatının
%30’unu Almanya’ya yap-
mıştır. 2007 ile karşılaştı-
rıldığında ise Almanya’nın
payı %2 artmıştır. Sonra-
sında %25 payla gelen İn-
giltere pazarı ise 2007
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yılından beri ihracatımızda
%5 daha az pay almakta-
dır. Türkiye 2007’den beri
İngiltere pazarında ağırlı-
ğını azaltırken, bunu Al-
manya, İspanya, Fransa ve
İtalya pazarında telafi et-
meye çalışmaktadır. 

ÇİN, 2007’DEN SONRA
ALMANYA’YA SATIŞLA-
RININ YÜZDE 5’İ ORA-
NINDA DAHA AZ ÇORAP
İHRAÇ ETMEKTEDİR 

Çin’in en çok satış yap-
tığı ülke de, 2012 yılında

%20 ile Almanya’dır.
Ancak Çin 2007’den sonra
bu pazara satışlarının %5’i
oranında daha az çorap
satmaktadır. Bizim için 2.
sırada olan İngiltere pazarı
Çin için %9 ile 4. sırada-
dır. Çin için ikinci sırada
gelen ülke ortalama satış
fiyatının 7.7 katı daha
düşük fiyatla çorap sattığı,
satışlarının %17’sini yap-
tığı Çek Cumhuriyeti’dir.
Üç numara %11 payla
Hollanda’dır. Rakamlara
göre Çin 2007’den beri

başta Almanya ve İtal-
ya’dan çıkmakta ancak
Çek cumhuriyeti, İspanya
ve Belçika’ya yüklenmek-
tedir. 

PAKİSTAN’IN EN BÜYÜK 
PAZARLARI HOLLANDA,
ALMANYA VE İNGİLTERE

Pakistan’ın en büyük
pazarı %35 payla Hollan-
da’dır. Almanya, İngiltere
%15 ile ikinci ve üçüncü,
Fransa ve Belçika ise %10
ile dördüncü ve beşinci sı-
rada gelmektedir. Pakistan

2007’den beri Fransa ve
İtalya’da ciddi kayıplar ya-
şarken bu kaybını Hol-
landa pazarında telafi
etmiştir. Endonezya ise
2012 yılındaki %62’lik
payı ile 2007 den beri gi-
derek artan oranda Al-
manya pazarına
yoğunlaşmaktadır. Endo-
nezya için ikinci önemli
pazar %16 payla Fran-
sa’dır. 2007’den beri En-
donezya, Almanya ve
İspanya pazarlarına yo-
ğunlaşırken, özellikle İn-
giltere ve sonrasında
Fransa pazarından ağırlı-
ğını çekmektedir.

RAKAMLAR, ALMANYA
PAZARININ GEREK 
TÜRKİYE, GEREKSE 
RAKİPLERİ İÇİN NE
KADAR ÖNEMLİ OLDU-
ĞUNU GÖSTERİYOR

Tüm bu rakamlar ışı-
ğında Almanya pazarının
tüm bu ülkeler için ne
kadar önemli olduğu gö-
rülmektedir. Yazımın ba-
şında da okuduğunuz gibi
Almanya pazarında öne çı-
kıyor olmamız hepimiz
için geleceğe umutla bak-
mamızı sağlamaktadır.   

ALICI ÜLKELER

ALMANYA

İNGİLTERE

FRANSA

İTALYA

HOLLANDA

BELÇİKA

İSPANYA

ÇEK CUMHURİYETİ

TABLO 1 - SATIŞLAR YÜZDE OLARAK HANGİ ÜLKELERE YAPILIYOR ?

TÜRKİYESATICI ÜLKE ÇİN PAKİSTAN ENDONEZYA

2012

30%

25%

8%

7%

5%

4%

4%

0%

2007

28%

30%

7%

6%

5%

4%

2%

1%

FARK

2%

-5%

1%

1%

0%

0%

2%

-1%

2012

20%

9%

5%

5%

11%

7%

6%

17%

2007

24%

9%

6%

11%

14%

5%

3%

12%

FARK

-5%

0%

-1%

-6%

-2%

1%

3%

4%

2012

15%

15%

10%

1%

35%

10%

5%

0%

2007

13%

13%

20%

5%

16%

10%

8%

3%

FARK

3%

2%

-10%

-4%

19%

-1%

-2%

-3%

2012

62%

3%

16%

1%

2%

4%

7%

0%

2007

58%

12%

18%

0%

2%

4%

1%

0%

FARK

4%

-9%

-2%

1%

0%

0%

6%

0%
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Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin önündeki tüm engelleri kaldırmaya
kararlı olan Türkiye İş Kurumu’ndan kendi işini kurmak isteyen engellilere
ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere karşılık-
sız hibe desteği verilecek.

İŞKUR Genel Mü-
dürü Dr. Nusret
Yazıcı yaptığı
açıklamada “En-

gellilerin ve eski hüküm-
lülerin mesleki eğitim ve
rehabilitasyonları ile istih-
damlarını temel görev ola-
rak gören İŞKUR, geç-
mişte olduğu gibi bundan
sonra da özellikle engelli-
lerin ve eski hükümlülerin
kendi işlerini kurmalarına
yönelik projelere destek
vermeye devam edecek.
Özellikle sivil toplum ku-
ruluşları ve işverenler en-
gellilerin işe yerleşmesini
veya işe uyumlarını artıra-

cak projeleri hazırlamaları
halinde finansal destek
verilmeye devam edile-
cek.”dedi.

İŞKUR Genel Müdürü
Dr. Nusret Yazıcı ayrıca
“İşgücü piyasasında deza-
vantajlı konumda yer alan
kesimlerin başında yer
alan engellilere yönelik
olarak, engelli çalıştırma-
yan işverenlerden tahsil
edilen idari para cezaları
fonundan bugüne kadar
yaklaşık 120 milyon kay-
nak tahsis edildi. Bu kap-
samda 2009 yılından 2013
yılı sonuna kadar düzenle-
nen mesleki eğitim kursla-

rına 13.693’ü erkek,
8.549’u kadın olmak üzere
toplam 22.242 engelli ka-
tıldı. 2014 yılının ilk döne-
mindeki teklif çağrısı son-
rasında 20 engelliye kendi
işini kurmaları için destek
verilmiş ayrıca engellilerin
istihdamı, korumalı işyeri,
işe uyumu ve mesleki eği-
timi için hazırlanan proje-
lere de yaklaşık 9 milyon
TL kaynak verildi.” dedi.

KENDİ İŞİNİ KURMA
DESTEĞİ

Söz konusu fonun yö-
netiminden sorumlu olan
Komisyona sunulacak pro-
jeler ile girişimcilik eği-
timi alan veya kuracağı
meslekte eğitim almış en-
gellilerden kendi işini kur-
mak isteyenlere toplamda
36 bin TL’ye kadar hibe
desteği verilebilecek.

DESTEK VERİLECEK
ALANLAR NELERDİR?

Kuruluş işlemleri des-
teği: İşyeri kuruluşu için
yapılan resmi işlemler,
onaylar, izinler, ruhsatlar
gibi masraflar için en fazla
2.000 TL.

İşletme gideri desteği:
Kurulan işletmeye 12 ay
boyunca fatura karşılığı ol-
mak üzere işletme giderle-
rinin (su, elektrik, iletişim,

İŞKUR’dan kendi işini kurmak
isteyen engelliye 36 bin TL hibe
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ısınma) en fazla % 60’ını
geçmeyecek şekilde yıllık
toplamda en fazla 4.000
TL.

Kuruluş desteği: İşlet-
menin kuruluşundan itiba-
ren 12 ay boyunca fatura
karşılığı olmak üzere işlet-
menin temel faaliyet alanı
ile ilgili makine, teçhizat,
yazılım, donanım, sarf
malzemesi, ofis malzemesi
gibi maliyetler için en
fazla 30.000 TL.

Destek verilen proje
kapsamında kurulan işlet-
menin kuruluş tarihinden
itibaren en az 2 yıl fiili
olarak faaliyetine devam
etmesi şart olup aksi du-
rumun tespiti halinde ku-
ruluş desteği olarak yapı-
lan ödemeler yasal faizi ile
birlikte geri alınacak.

KİMLER PROJE 
HAZIRLAYABİLİR?

Engelliler ikamet
ettikleri il içinde uygulan-
mak üzere proje sunabilir-
ler. Engelli bireylerin fiili
olarak kendilerinin işba-
şında olacakları projeler
desteklenecek olup, en-
gelli birey adına vasi olan-
ların kendi işini kurmasını
amaçlayan projeler des-
teklenmeyecek. Ayrıca
emekli olan engellilerin

proje başvuruları da kabul
edilmeyecek.

DESTEK VERİLEN DİĞER
KONULAR

Ayrıca;
Engellinin bir işyerinde

iş bulmasını, işe uyu-
munu, etkin ve güvenli bir
şekilde çalışmasını sağla-
yacak destek teknolojileri
ile ilgili projelere,

Engelli bireylerin işe
kabulü için hazırlanma-
sını, işe yerleşmesini, işe
ve işyerine uyumunun
sağlanmasını temin ede-
cek projelere,

Engellilerin toplumsal
entegrasyonuna ve rehabi-
litasyonuna hizmet eden,
istihdam edilebilirliklerini
artırmayı amaçlayan mes-
leki eğitim ve rehabilitas-
yon amaçlı projelere de fi-
nansal destek
sunulabilecek.

BAŞVURU YERİ VE SON
BAŞVURU TARİHİ

www.iskur.gov.tr adre-
sinde bulunan Başvuru
Rehberinde belirtilen ku-
rallara uygun olarak hazır-
lanacak projelerin, 12 Ey-
lül 2014 tarihi akşamına
kadar bütün illerde bulu-
nan Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüklerine istenilen
bilgi ve belgelerle birlikte
elden veya posta ile teslim
edilmelidir.

KOMİSYON BAŞVURU-
LARI KASIM AYINDA 
DEĞERLENDİRECEK

İŞKUR Genel Müdürü
başkanlığında tüm paydaş
kurum ve kuruluşların
temsilcilerinden oluşan
Komisyon tarafından Ka-

sım ayında değerlendirile-
cek projelerden uygun
olanlara finansal destek
verilecek.

81 ilde bulunan Ça-
lışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlükleri veya Hizmet
Merkezlerinden veya 444
75 87 numaralı telefondan
ayrıntılı bilgi alınabilir.

2014 yılının ilk dönemin-

deki teklif çağrısı sonra-

sında 20 engelliye kendi

işini kurmaları için des-

tek verilmiş ayrıca engel-

lilerin istihdamı, korumalı

işyeri, işe uyumu ve

mesleki eğitimi için ha-

zırlanan projelere de

yaklaşık 9 milyon TL

kaynak verildi”
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Çorap Sanayicileri Der-
neği’nin (ÇSD) gele-
neksel iftar yemeği

kutsal Ramazan ayında yine sek-
tör ve sektör dostlarını sevgi ve
kardeşlik duygusuyla bir araya
getirecek. 

ÇSD’nin geleneksel iftar dave-
ti; toplumumuzda kutsal Rama-
zan ayında hakim olan barış, kar-
deşlik ve hoşgörü duygularını pe-
kiştirerek, sektörümüzün değerli
mensupları ve birlikte çalıştığı-
mız, çözüm ortağımız kurum ve
kuruluşların değerli temsilcilerini
buluşturuyor. Aynı zamanda bir
diyalog ve işbirliği zemini özelliği
taşıması açısından önemli bir
misyon üstleniyor.

YER: POLAT RENAISSANCE 
İSTANBUL
TARİH: 8 TEMMUZ 2014

ÇSD Geleneksel İftar Daveti,
bu yıl 8 Temmuz Salı günü, yine
geleneksel hale gelen adresimiz
Polat Renais    sance İstanbul Ho-
tel’de gerçekleşecek. ÇSD ola-
rak, sektörümüzün değerli üye-
leri ile tüm dostlarımızı bu özel
günde görmekten büyük mutlu-
luk duyacağız.

Geleneksel 
İftar Davetimiz

sektör ve 
sektör 

dostlarını 
8 Temmuz’da
buluşturuyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantı-
sı’nda konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergisini zama-
nında yatıran mükellefler ile ilgili olarak önemli bir çalışmanın
eşiğinde olduklarını belirterek bu mükelleflerin ödüllendiril-
mesi talebini haklı bulduklarını belirtti.

Maliye Ba-
kanı Şim-
şek, dü-

rüst sanayiciye bu ko-
nuda avantajlar sağla-
yacaklarını açıklayarak
şunları söyledi: “Maliye
Bakanlığı olarak her
mükellefin karnesi üze-
rinde çalışıyoruz. Mü-
kellef cari hesabı uygu-
lamasına geçilecek. Her
mükellefe bir kredi
notu verilecek. Bu çer-
çevede karnesi çok iyi
olan, Maliye ile ilişkileri
iyi olan dürüst mükel-
leflere çok ciddi avan-
tajlar getireceğiz. Mec-
lis’te gündemimizde
olan konu üzerinde
uzun süredir devam
eden çalışmalar bitince
sizinle avantajları pay-
laşacağız” dedi.

YATIRIM, AR-GE 
TEŞVİKLERİ GİBİ GE-
NİŞ BİR YELPAZEDE
ÜRETİMİ DESTEKLE-
YECEĞİZ

Sanayicilerden ge-
len taleplere ilişkin ola-
rak, “Hükümet olarak
sanayicilerin yanında-
yız. Yatırım, Ar-Ge teş-
vikleri gibi geniş bir
yelpazede üretimi des-
tekleyeceğiz. Bununla

birlikte, talepleriniz
haklı dahi olsa, mali
imkan elvermeden sa-
nayinin tüm taleplerini
yerine getirmemiz
mümkün değil” diye
konuştu.

Vergi affına yönelik
eleştirilerini yanıtlayan
Şimşek, “Kamuoyunda
af olarak bilinen uygu-
lamada, devlet ana pa-
rayı enflasyonla güncel-
liyor ve vade farkı ile
borcun tamamını alıyor.
O zaman bu durumun
adını doğru koymak ge-
rekiyor. Burada bir af
söz konusu değil. Dev-
let sadece ceza ve ge-
cikme faizinden feragat
ediyor” dedi.  

BSMV VE DAMGA
VERGİSİ’NİN KALK-
MASI ZOR

Bakan Şimşek, ko-
nuşmasında sanayicinin
talebi olan Banka Sigor-

ta Muamele Vergisi ve
Damga Vergisi’nin kalk-
masının 16 milyar TL’ye
yakın gelirden vazgeçil-
mesi anlamına geldiğini
söyledi. 

“KKDF’NİN 
KALKMASI İÇİN
DİĞER BAKANLARLA
GÖRÜŞECEĞİM”

KKDF’nin kalkması
için diğer bakanlarla ko-
nuyu görüşeceklerini
kaydeden Şimşek, ayrı-
ca dünyada ÖTV ve
KDV gibi tüketim vergi-
lerinin artırılması yö-
nünde trend olduğunu,
buna rağmen bu talep-
leri de değerlendirecek-
lerini dile getirdi.  

Sanayicinin vergi
reformu isteğini haklı
bulduklarının da altını
çizen Şimşek, bu konu-
da yaptıkları çalışmanın
Meclis’te beklediğini ve
konjonktür uygun oldu-
ğunda hayata geçebile-
ceğini vurguladı. Şim-
şek, “Amacımız vergiyi
tabana yaymak, imti-
yazları kaldırmaktır.
Adil olmaya çalıştığımız
vergi sisteminde ayrıca
elimizdeki kaynağı ne-
reye harcadığımız da
önemli” dedi.

MALİYE BAKANI ŞİMŞEK:

Dürüst sanayiciye vergi
avantajları gelecek
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında ihra-
cat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artışla 13 milyar 153
milyon dolar oldu. İlk 4 aylık toplam ihracat ise yüzde 9,5 artışla 53
milyar 428 milyon dolar oldu. Hazır giyim sektörü Ocak-Nisan 2013
dönemine göre yüzde 11,8 artış sağladı.

Hazır giyim yüzde 11,8
artış ve 1.55 milyar dolar
ile ikinci sırada 

Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci
ile TİM Başka-
nı Mehmet

Büyükekşi, Nisan ayı ihra-
cat rakamlarını Kastamo-
nu’da açıkladı. TİM Başka-

nı Mehmet Büyükİhracatta
bahar havasının yaşandığı-
nı belirterek "Küresel eko-
nomi ve talebe ilişkin ge-
lişmeler, 2014'ün Türkiye
için fırsat yılı olduğunu
gösteriyor, ihracatçımız da

bu fırsatı değerlendiriyor”
dedi.

TÜİK verileri ile mart
ayında aylık bazda Cumhu-
riyet tarihi rekorunun kırıl-
dığını vurgulayan Büyü-
kekşi, "Artış performansı-

nın devamı halinde, 2014
yılı hedefimiz olan 166,5
milyar dolarlık ihracata
ulaşabileceğimizi düşünü-
yoruz" dedi.

Büyükekşi, "Döviz kur-
ları ve faizlerin gevşemesi,
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siyasetin gölgesinin ekono-
minin üzerinden kalktığı-
nın göstergesi” şeklinde
konuştu.

TİM verilerine göre, Ni-
san ayında ihracat geçen
yılın aynı ayına göre yüzde
11,5 artışla 13 milyar 153
milyon dolar oldu. İlk 4
ayda ihracat yüzde 9,5 ar-
tışla 53 milyar 428 milyon
dolar oldu. Son 12 aylık ih-
racat yüzde 1,6 artışla 155
milyar 765 milyon dolara
yükseldi. TİM Başkanı Bü-
yükekşi, dün TÜİK tarafın-
dan açıklanan 14,7 milyar
dolarlık mart ayı ihracatı-
nın, aynı zamanda aylık
bazda Cumhuriyet tarihin-
de yapılan en büyük ihra-
cat rekoru olarak tarihe
geçtiğini de vurgulayarak,
"Veriler, ihracatta gelişme-
lerin olumlu yönde olduğu-
nu ortaya koyuyor. Nisan
ayı ihracat rakamları ile
birlikte bu performansın
devamı halinde, 2014 yılı
hedefimiz olan 166,5 mil-
yar dolarlık ihracata ulaşa-
bileceğimizi düşünüyoruz"
dedi.

Nisan ayında en fazla
ihracatı, 2 milyar 97 mil-
yon dolar ile Otomotiv sek-
törü yaparken, Hazır-Giyim
ve Konfeksiyon sektörü 1
milyar 549 milyon dolar
ihracat ile ikinci sırada yer
aldı. Çorap sektörü büyük
bir başarı göstererek geçti-
ğimiz yılın aynı dönemine
göre yüzde 16,7’lik artış ile
367,8 milyon dolarlık ihra-
cat yaptı. Kimyevi Madde-
ler sektörü ise 1 milyar
481 milyon dolar ile üçün-
cü sırada yer aldı.

Nisan ayında ihracatta
öne çıkan ülkeler şöyle
oldu; Nisan ayında Malta'ya
ihracat yüzde 625, Ekva-
tor'a yüzde 240, Vietnam'a

yüzde 200, Dominik Cum-
huriyeti'ne yüzde 186,

AB'YE İHRACAT YÜZDE
22 ARTTI. ORTA DOĞU
ÜLKELERİNE İHRACAT
YÜZDE 17 ARTARAK 
2 MİLYAR 574 MİLYON
DOLARA YÜKSELDİ

Nisan ayında AB'ye ih-
racat yüzde 22 artarak 5
milyar 884 milyon dolara
yükseldi. Orta Doğu ülke-
lerine ihracatı yüzde 17 ar-
tarak 2 milyar 574 milyon
dolara yükseldi. En fazla
ihracat yapan ilk 10 il ara-
sında ihracatını en fazla ar-
tıran il yüzde 100 artışla
Sakarya oldu.

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, toplantıda söz-
lerine 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü'nü kutla-
yarak başladı. Dış ticaret
rakamlarının açıklandığı
Kastamonu ilinin son 10
yılda ihracatını 6 kat artır-
dığını söyleyen Büyükekşi,
"Kastamonu Türkiye eko-
nomisi ve sanayisi için

önemli işadamları yetiştir-
miş bir ilimiz. Kastamonu
önemli altyapı yatırımlarıy-
la ulaşım ağını geliştirirken
ekonomik potansiyelini de
canlandırma yolunda
önemli adımlar atıyor.”
dedi.

KÜRESEL EKONOMİ 
CANLANIYOR. HIZLI BÜ-
YÜYEN AVRUPA TÜR-
KİYE İÇİN AVANTAJ
SUNUYOR

Konuşmasında, Türkiye
ve dünya ekonomisindeki
gelişmeleri değerlendiren
Büyükekşi, küresel ekono-
minin kademeli olarak can-
landığını söyledi. Büyükek-
şi, IMF'nin en son tahmin-
lerine göre dünya genelin-
de büyümenin yüzde 3,6
olacağını hatırlattı.

"Hızlı büyüyen Avrupa
Türkiye için her zaman
avantaj demektir” diye ko-
nuşan Büyükekşi, FED'in
faizlerle ilgili aldığı kararla
ekim ayında beklenen faiz
artırımının 2015'e ertele-

TİM verilerine göre,

Nisan ayında ihracat

geçen yılın aynı ayına

göre yüzde 11,5 ar-

tışla 13 milyar 153

milyon dolar oldu. İlk

4 ayda ihracat yüzde

9,5 artışla 53 milyar

428 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık ihracat

yüzde 1,6 artışla 155

milyar 765 milyon do-

lara yükseldi”



nebileceği beklentisinin
oluştuğunu ifade etti.

Büyükekşi, Dünya Tica-
ret Örgütü'nün 14 Nisan'da
açıkladığı revizelere de
vurgu yaparak, "Dünya ti-
caretinin 2014 yılı için ar-
tış beklentisi yüzde 4,5'tan
yüzde 4,7'ye çıkartıldı.
2015 ise yüzde 5,3 olarak
revize edildi. Dolayısıyla
dünyadan gelen haberler,
2014'ün Türkiye için fırsat
yılı olabileceğini gösteri-
yor” diye konuştu.

"STA'LARA DAHİL EDİL-
MEMEK HAKSIZLIK”

ABD ile AB arasında
devam eden Serbest Tica-
ret Anlaşması (STA) müza-
kerelerinin Türkiye açısın-
dan önemine dikkat çeken
Büyükekşi, Gümrük Birliği
üyesi olan Türkiye'nin bu
anlaşmalara dahil edilme-
mesinin haksızlık olduğu-
nu, bunu her platformda
dile getirdiklerini hatırlattı.
Büyükekşi, "Şimdi ABD ve
AB, yeni nesil STA imzala-
ma aşamasına geldi. Türki-

ye muhakkak ABD ile STA
imzalamalı. Aksi durumda
Türkiye bu durumdan za-
rar görecek” dedi.

ENERJİDE KRİTİK 
POLİTİKALAR

Enerji üzerine değer-
lendirmelerde bulunan Bü-
yükekşi, Avrupa'nın Rus-
ya'ya karşı geliştirdiği poli-
tikaların doğalgaz fiyatları
üzerinde etkisi olduğunu
ifade etti. 

“MERKEZ BANKASI'NIN
KADEMELİ BİR FAİZ İNDİ-
RİMİ GERÇEKLEŞTİRME-
SİNİ BEKLİYORUZ”

Seçimlerin ardından,
Türkiye'nin risk görünü-
münün azaldığını belirten
Büyükekşi, ocak ve şubat
aylarında sanayi üretim ra-
kamlarının arttığını hatır-
lattı. Kapasite kullanım
oranındaki hızlanmanın da
olumlu gelişmelerin öncü-
sü olduğunu ifade eden
Başkan Büyükekşi, şunları
söyledi:

"Döviz kurları ve faizle-

rin gevşemesi, siyasetin
gölgesinin ekonominin
üzerinden kalktığının gös-
tergesi. İstihdamda güçlü
artış devam ediyor. Ocak
ayında işsizlik oranı yıllık
0,5 puan düşüşle yüzde
10,1 oldu. Ekonomideki bu
olumlu gelişmelerle birlik-
te faizlerin daha da gerile-
mesi bizim en büyük te-
mennimiz. Bu noktada
Merkez Bankası'nın gerekli
aksiyonları optimum za -
 manlama ile alacağına ina-
nıyoruz. Seçim sonrası bel-
li bir güven ve istikrar or-
tamı oluştu, özel sektör ya-
tırımlarının artmaya de-
vam etmesi, sanayinin re-
kabetçiliğinin etkilenme-
mesi için Merkez Banka-
sı'nın kademeli olarak, bir
plan dahilinde faiz indiri-
mini düşürmesini anlamlı
buluyoruz.”

GÜÇLENEN DIŞ TALEP
Güçlenen dış taleple

birlikte kurların etkisinin
yılın ikinci çeyreğinden iti-
baren ihracata yansımaya

başladığını söyleyen Büyü-
kekşi, "İhracatımız 2014
yılına son derece güzel bir
başlangıç yaptı. Böylece re-
kabetçi kur seviyesi ile ih-
racatçılarımızın daha iyi
performans sergilediği bir
kere daha kanıtlandı. Nite-
kim Türkiye'nin mal ihra-
catı ilk dört ayda yüzde 7.2
arttı. Dünyanın ilk 70 ihra-
catçı ülkesinin ortalama ar-
tış oranı ise ilk iki ayda
yüzde 1,6'da kaldı” dedi.

“SEÇİM SONRASI SİYASİ
TANSİYONUN DÜŞME-
SİNİ BEKLİYORUZ”

Konuşmasında Cum-
hurbaşkanlığı seçimi üzeri-
ne de açıklamalarda bulu-
nan Büyükekşi, seçim son-
rası siyasi tansiyonun düş-
mesini beklediklerini ifade
etti. İhracat ve üretim te-
melli bakış açısı ile yabancı
sermayenin önemine dik-
kat çeken Büyükekşi, "Sa-
dece iç pazara odaklanarak
bir yere kadar gidebiliriz.
Dengeli, sürdürülebilir bü-
yümenin yolu ihracattır”
dedi.

2014 YILI HEDEFİ 
TUTACAK

TİM Başkanı Büyükekşi,
dün TÜİK tarafından açık-
lanan 14,7 milyar dolarlık
mart ayı ihracatının, aynı
zamanda aylık bazda Cum-
huriyet tarihinde yapılan
en büyük ihracat rekoru
olarak tarihe geçtiğini de
vurgulayarak, "Veriler, ih-
racatta gelişmelerin olum-
lu yönde olduğunu ortaya
koyuyor. Nisan ayı ihracat
rakamları ile birlikte bu
performansın devamı ha-
linde, 2014 yılı hedefimiz
olan 166,5 milyar dolarlık
ihracata ulaşabileceğimizi
düşünüyoruz" dedi. (TİM)
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TİM’in açıkladığı Türkiye
İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre,
Çorap sektörünün ihra-

cat performansı göz kamaştırmaya
devam ediyor. Türkiye şartlarında
üretim yapıp, dünya şartlarında ihra-
cat yapan ve bu zorlu süreci başarıyla
yöneten sektör, bu yılın ilk üç ayında
da gösterdiği ivme ile dikkatleri üze-
rine çekmeye devam ediyor. Türki-
ye’nin genel ihracatının yüzde 11,5,
hazır giyim sektörünün yüzde 11,8
artış kaydettiği bu dönemde çorap,
yüzde 16,7 artış ile 367.8 milyon do-
larlık dış satım yaptı. 

AVRUPA PAZARI AĞIRLIĞINI 
KORUYOR

İlk dört aylık çorap ihracatında
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yine ağır-
lığını korumaya devam etti. İlk beş
sırada İngiltere 87 milyon dolar, Al-
manya 73 milyon dolar, Fransa 44,3
milyon dolar, İtalya 14,9 milyon dolar
ve Hollanda 14,4 milyon dolar ile yer
aldı. Bu ülkeleri İsveç, Belçika, Rusya
Federasyonu, Slovakya ve İspanya ta-
kip etti. 

EN FAZLA ARTIŞ İRAN’DA
Geçtiğimiz yılın Ocak-Nisan ayları

ile kıyaslandığında en fazla ihracat
artışının olduğu ülke yüzde 762,47

ile İran oldu. Bu ülkeye ilk dört ayda
1,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleş-
tirilmiş. İran’ı yüzde yüzde 333,75
artış ile okyanus ötesi Avustralya izli-
yor. Avustralya’ya aynı dönemde
2.089 milyon dolarlık çorap satışı ya-
pılmış.

IRAK’A İHRACAT YÜZDE 241,4
ARTTI

İhracatta en fazla üçüncü artışın
kaydedildiği ülke ise bugünlerde si-
yasi belirsizlikle dünya gündemini
meşgul eden Irak oldu. Geçtiğimiz yı-
lın aynı dönemine göre değer bazında
yüzde 241,4 oranında çorap ihracatı-
mızın arttığı Irak’a 2.4 milyon çiftin
üzerinde yaklaşık 1,5 milyon dolarlık
satış gerçekleştirilmiş. 

Gerilemenin yaşandığı ülkeler ise
yüzde 50’nin üzerinde azalma ile
Bulgaristan, yüzde 29 ile İsviçre, yüz-
de 27 ile İspanya olarak karşımıza çı-
kıyor. Bu kayıpların nedenlerinin be-
lirlenmesi ise başlı başına bir konu.
Türkiye cephesinde böylesi bir kayı-
bın kimin lehine ve hangi nedenlerle
olduğu belirlendiği taktirde telafisi
mümkün olabilir.

Genel itibariyle geleneksel Avru-
pa pazarımızda olumlu gelişmelerin
sürmesi açısından Ocak-Nisan 2014
dönemi büyük önem taşıyor. Umuyo-
ruz ki; Türk çorap sektörü  bir yan-
dan geleneksel pazarlarda ağırlığını
artırırken, diğer yandan da hedef pa-
zarlarda da yeni başarılara yelken aç-
sın.

Çorap sektörü, bu yılın ilk dört ayında 
hazır giyimin genelini geride bırakarak 
ihracatını yüzde 16,7 artırdı
Ocak-Nisan dönemi ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tara-
fından açıklandı. Nisan ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 11,5 artışla 13 milyar 153 milyon dolar oldu. Çorap
sektörü, hem Türkiye ihracatını hem de 11,8 artan hazır giyim sektörünün
genel ihracatını geride bırakarak yüzde 16,7’lik artış sağladı. Sektör ilk dört
ayda geçen senenin aynı döneminde 315.2 milyon dolar olan ihracatını
367.8 milyon dolara çıkardı.
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Modern
toplum,
“örgütlü
toplum”d

ur. Kamuya veya özel sek-
töre ait örgütlerin başarı
veya başarısızlıkları ölçü-
sünde bireysel ve toplum-
sal ihtiyaçlar karşılan-

makta, ülke kaynakları et-
kin kullanılıp milli gelir
artmakta; “hayat kalitesi”
yükselmekte veya düşmek-
tedir. Bir ülkede, serbest
piyasa düzeni ve rekabetçi
bir anlayışın benimsendi-
ğinin, ekonomi ve demok-
rasinin geliştiğinin ve do-

layısıyla hayat kalitesinin
yükseldiğinin en anlamlı
göstergelerinden biri, dev-
let ve özel sektör kuruluş-
larının yanında “vakıflar,
dernekler, sendika ve bir-
likler”den oluşan “sivil
toplum”un varlığı ve et-
kinliğidir.

Özellikle, “kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek
teşekkülleri” ve diğer “gö-
nüllülük esaslı sivil toplum
örgütleri”nin, “kamu yöne-
timinin demokratikleş-
mesi”, “katılımcı demok-
rasi” ve “yönetime
katılmanın kurumsallaş-
ması” gibi çağdaş eğilim
ve değerler bakımından
stratejik bir görev ve so-
rumluluk ifa ettiklerini ka-
bul etmek gerekir. Bu açı-
dan, özellikle ekonomik
aktörler tarafından oluştu-
rulan sivil toplum kuruluş-
ları ve teşebbüs birlikleri,
“rekabetçi yaklaşımın ge-
rektirdiği oyun kurallarına
ya da rekabet hukukuna
uyum” konusuna ağırlık
vermek, özen göstermek
durumundadır.

REKABETÇİ ORTAM VE
REKABET HUKUKU

Günümüz dünyası, bilgi
birikimi, iletişim ve ulaşım
imkanları göz önüne alın-
dığında bir bakıma “küçül-
müş”, diğer yandan da
toplumlar, ülkeler ve işlet-
meler arasındaki rekabetin
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Adil rekabet ortamının
oluşması, işlemesi ve kalıcılığı
“Adil rekabet ortamının oluşması, işlemesi ve kalıcılığı”, ilgili kamusal düzen-
lemelerin varlığı kadar, belki de daha fazlasıyla iş dünyasını oluşturan yatı-
rımcı, müteşebbis, yönetici ve çalışanlar nezdinde rekabetçi anlayışın
yaygınlaşıp benimsenmesine bağlıdır. “Altıncı Rekabet Mektubu”nu, bu se-
beple ve önemine binâen, sivil toplum kuruluşları olan bütün oda, dernek, bir-
lik, sendika ve bunların üst organlarına yani “teşebbüs birlikleri”mize
yazmayı tercih ettik.

PROF. DR. NURETTİN KALDIMCI | REKABET KURUMU BAŞKANI

Prof. Dr. Nurettin Kaldımcı | Rekabet Kurumu Başkanı



had safhaya vardığı bir
arenaya dönüşmüştür.
Ayakta kalmanın, kalıcı ol-
manın yolu, yarışta geride
kalmamaktan, diğer bir de-
yişle “rekabet gücü”nden
geçmekte, her alanda daha
iyi olmak için hazırlıklı ol-
mak ve çaba göstermek
zorunluluk arz etmektedir.

REKABET ORTAMININ
KENDİLİĞİNDEN OLUŞMA-
SININ ZOR OLMASI 
ADİL VE OBJEKTİF 
KURALLARIN KAMU 
YÖNETİMİ TARAFINDAN
KONULMASINI GEREKLİ
KILMAKTADIR

Rekabet, ülkeleri ve fir-
maları iyi yönetime, ve-
rimli olmaya, teknoloji ge-
liştirmeye, kaliteli ve
düşük bedelle daha fazla
ürün ve hizmet sunmaya
yönelten, yani, onların “re-
kabet gücü”nü artıran çok
önemli bir süreçken, aynı
zamanda zahmetli bir var
olma yarışı olması yönüyle
de kaçınılmaya çalışılabile-
cek bir süreçtir. İşte bu ne-
denle, rekabet ortamının
kendiliğinden oluşmasının
zor olması adil ve objektif
kuralların kamu yönetimi

tarafından konulmasını ge-
rekli kılmaktadır. Dolayı-
sıyla, rekabetçi ortamda
herkesin uyması gereken
“oyun kuralları”, devlet
veya kamu yönetimi tara-
fından belirlenir. Bunun
diğer adı, “rekabet hu-
kuku”dur.

4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında Ka-
nun’u (Rekabet Kanunu)
uygulamakla görevli olan
Kurumumuzun misyonu,
“ülkemizde rekabet orta-
mının sağlanması, korun-
ması ve geliştirilmesidir.”
Bu bağlamda, yatay veya
dikey anlaşmalar yapılması
ya da hakim durumun kö-
tüye kullanılması gibi yol-
larla rekabetin kısıtlanması
veya engellenmesine mani
olmak, birleşme devralma
denetimi yaparak kaynak-
ların etkin kullanımına
katkıda bulunmak, kurum-
sal misyonumuzun ana un-
surlarını teşkil etmektedir.
Bunun gibi, rekabet ihlal-
lerinin soruşturulması ve
gerektiğinde idari para ce-
zası verilmesi, ihtiyati ted-
bir kararı alınması ile mua-
fiyet ve menfi tespit
incelemelerinin yapılması

da  Kanun’un doğrudan
uygulanması anlamına ge-
lecek türden faaliyetlerdir
ve   Kurumumuzun görev-
leri arasındadır.

Kanunla tanımlanmış
bu görevimizi yerine geti-
rirken, rekabet ihlallerini
önlemek amacıyla sadece
soruşturma açıp gerekirse
ceza vermek yeterli olma-
makta,  bunun yanında re-
kabetçi anlayışın kamu ve
özel sektör dünyasında be-
nimsenip anlaşılması ve
desteklenmesi için “reka-
bet savunuculuğu” yap-
mak da aslî görev ve so-
rumluluklarımız arasına
girmektedir.

REKABET HUKUKUNDA
TEŞEBBÜS BİRLİKLERİ:
ODALAR, DERNEKLER,
BİRLİKLER…

Rekabet Kanunu’nun
muhatabı küçük büyük bü-
tün işletmeler ya da “te-
şebbüsler”dir. Herhangi
bir mal veya hizmet piya-
sasında ekonomik faali-
yette bulunan iktisâdi bi-
rimler, gerçek veya tüzel,
özel veya kamu kişiliği ni-
teliğinden bağımsız şekilde
“teşebbüs” olarak nitelen-

dirilmekte ve rekabet ku-
rallarına uygun davran-
makla yükümlü kılınmak-
tadır.

Rekabet Kanunu ile
getirilen kuralların temel
muhatabı teşebbüsler ol-
makla birlikte, “teşebbüs
birlikleri”ne de bir takım
sorumluluklar getirilmek-
tedir. Kanun, teşebbüslerin
belirli amaçlar için bir
araya gelerek oluşturduk-
ları, tüzel kişiliği olsun ol-
masın, her türlü birliği
“teşebbüs birliği” olarak
nitelendirmektedir. Bu çer-
çevede, bir piyasada faali-
yet gösteren gerçek ya da
tüzel kişi tüm ekonomik
aktörlerin oluşturduğu her
türlü “vakıf, oda, dernek,
birlik, federasyon ya da
konfederasyon” gibi yapıla-
rın, Rekabet Kanunu çer-
çevesinde teşebbüs birliği
olduğunu belirtmek gerek-
mektedir.

Teşebbüs birliklerinin
icra edebileceği en önemli
fonksiyonlardan biri “kendi
kendini düzenleme-self re-
gulation”dir. Her alanın,
devletin koyduğu kural-
larla düzenlenemeyeceği,
düzenlense  bile  bunun
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topluma  önemli  maliyet-
ler  getireceği çağdaş dün-
yanın kabul ettiği bir olgu-
dur. Dolayısıyla, âdil
rekabet ortamını oluştura-
cak kurallara uygun davra-
nılması yönünde üyelerini
teşvik etmesi ve bu yönde
“iş ahlâkı ilkeleri/ “etik kod-
lar” oluşturması, sivil top-
lumun itici gücü olan te-
şebbüs birliklerinden
beklenmektedir. İyi yöneti-
len, rekabet gücüne sahip,
çağın gereklerine uyum
sağlayabilen ve rekabet ku-
ralarına uygun hareket
eden teşebbüs/işletmelerin,
aynı zamanda ait oldukları
toplumun ve ekonominin
gücünü temsil ettikleri ya
da yansıttıkları açıktır.

REKABET KANUNU ÇER-
ÇEVESİNDE, BİR “TEŞEB-
BÜS BİRLİĞİ/MESLEK
ÖRGÜTÜ”NÜN, HEM 
KENDİSİNİN HEM DE 
ÜYELERİNİN YAPMASI
GEREKENLERİ ÜÇ BAŞLIK
ALTINDA TOPLAMAK
MÜMKÜNDÜR:

Birincisi, teşebbüs bir-
likleri, Rekabet Kuru-
mu’nun inceleme ve yaptı-

rımlarına maruz kalmamak
için piyasalarda rekabeti
bozma veya kısıtlama
amacı ya da etkisi olan ka-
rar ve uygulamalardan
uzak durmalıdır. Bu çerçe-
vede, teşebbüs birlikleri-
nin –aksini öngören açık
bir yasal dayanak ya da
yetki olmaması duru-
munda- özellikle şu husus-
ları gözetmelerinde  fayda
bulunmaktadır:

- Teşebbüs  birliği,  kendi
üyelerinin  satış  fiyatları
ve  diğer  satış  koşulları
konusunda nasıl davra-
nacaklarına ilişkin ya da
üyelerinin faaliyet alan-
larını kısıtlayan kararlar
almamalı,

- Sahip olunan bilgiler ve
yetkiler, üyeler arasın-
daki rekabeti etkilemek
üzere kullanılmamalı,

- Teşebbüs birliği toplantı-
larında,üyeler fiyat,   sa-
tış koşulları, pazar payla-
şımı/müşteri paylaşımı
gibi konularda görüşme-
ler yapmamalıdır.

İkincisi, yöneticiler, te-
şebbüslerin aralarındaki re-
kabeti bozucu anlaşma

yapma konusunda vakıf,
oda, dernek ve birliklerin
bir platform olarak kullanıl-
masına müsaade etmemeli-
dir.

Üçüncüsü, vakıf, oda,
dernek ve birliklerin yöne-
tim ve yöneticileri, rekabet
kurallarına uyum konu-
sunda üyelerini bilgilendir-
meli, gerekirse onlara da-
nışmanlık yapmalıdır.

Bu çerçevede, Kurumu-
muzun    internet sitesin-
deki Rekabet Hukuku
Uyum Programı’ndan ya-
rarlanmak, teşebbüs birlik-
leri ve üyelerinin, rekabet
kurallarına uyumunu sağla-
yacak iyi bir başlangıç ola-
bilir.

REKABET KURUMU,    
TEŞEBBÜS BİRLİKLERİNİ
REKABETÇİ ANLAYIŞIN
YERLEŞMESİ KONU-
SUNDA PAYDAŞI OLA-
RAK GÖRMEKTEDİR!

Rekabet Kurumu, reka-
bet savunuculuğu görevi
kapsamında iş dünyasından
gelen ve ülkemizde rekabet
kültürüne katkı sağlayacak
talepleri büyük bir memnu-
niyetle karşılamaktadır. Bu-

nun için, yapılacak tüm ça-
lışmalarda Rekabet Kuru-
mu’nun tüm teşebbüs bir-
liklerimize gereken ilgiyi
göstereceğini, elinden ge-
len katkıyı sağlayacağını ta-
ahhüt ediyoruz.

Bunların yanında, Re-
kabet Kurumu olarak yap-
tığımız tüm düzenlemele-
rin, paydaşlarımızın
görüşü ile olgunlaşmasını
arzu ettiğimizi beyan et-
meliyiz. Piyasalarda önemli
etkiler doğurabilen rekabet
hukuku düzenlemelerinin
piyasanın içinde yer alan
teşebbüs birliklerince de-
ğerlendirilmesi ve ortaya
çıkan görüşlerin bildiril-
mesi şüphesiz düzenleme
çalışmalarımıza çok önemli
bir katkı sağlayacaktır.
Söylenen her söz, bildirilen
her görüş bizim için an-
lamlı ve önemlidir.

Unutulmamalıdır ki, re-
kabetçi piyasa düzeni her-
kesin yararınadır!

Bu vesileyle, başarı di-
leklerimi, selam ve saygıla-
rımı sunarım.

Prof. Dr. Nurettin Kaldımcı  

Rekabet Kurumu Başkanı

Vakıf, oda, dernek ve

birliklerin yönetim ve

yöneticileri, rekabet

kurallarına uyum

konusunda üyelerini

bilgilendirmeli, gere-

kirse onlara danışman-

lık yapmalıdır” 
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Özellikle
2001-2008
döneminde
Slovak-

ya’nın ekonomik büyümesi
beklentilerin de üzerine
çıkmış, otomotiv ve elek-
tronik sektörlerine yönelik

yabancı yatırımlar başta ol-
mak üzere 2008 yılına ka-
darki büyümenin temel
noktasını ülkeye yönelik
yatırımlar oluşturmuştur.
Ucuz ve vasıflı işgücü, dü-
şük vergi oranları, kurum-
lar ve bireyler için sabit %

19’luk vergi oranı, göreli
olarak liberal sayılabilecek
çalışma mevzuatı ve
önemli bir coğrafi konum,
Slovakya’nın avantajlarını
oluşturan unsurlardır.

Ülkenin 2004 yılında
önce NATO’ya, ardından
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Slovakya, çorapta geçtiğimiz 
yıla göre yüzde 89 artış kaydeden
potansiyele sahip bir pazar 
Slovakya, Orta Avrupa’da yer alan, 1 Ocak 1993’e kadar Çek Cumhuriyeti ile
birlikte Çekoslavakya’yı oluşturan ve 2004 yılında AB’ye üye olan bir ülkedir.
Soğuk savaşın sona ermesi ve Batı ve Doğu Bloklarının birleşmesiyle Avrupa’nın
merkezinde bir konum kazanmıştır. Çorap ihracatımız için de önemli bir yer
tutan Slovakya geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artışla Ocak-Nisan
2014 arasında Türkiye’den 6,8 milyon dolarlık çorap alarak Rusya Federasyo-
nu’ndan sonra 8. alıcı ülke konumuna yükselmiştir.



AB’ye üye olması sonra-
sında ekonomik açıdan bü-
yük bir gelişme sağlanmış-
tır. Bir önceki Dzurinda
Hükümeti sırasında, 2001
yılında özellikle makro eko-
nomik istikrarın sağlan-
ması ve yapısal reformların
gerçekleştirilmesi amacıyla
yürürlüğe konulan uygula-
malar, son yıllarda sonuç-
larını vermiş, Slovakya AB
ülkeleri içinde en fazla bü-
yüme gösteren ülkelerden
biri olmuştur.

AB TEŞVİKLERİ VE DEV
YATIRIMLAR SLOVAKYA
EKONOMİSİNİN GELİŞME-
SİNDE EN BÜYÜK ETKEN
OLDU

Slovak ekonomisinin bu
gelişiminde, ülkenin AB
fonlarından sağlamakta ol-
duğu teşviklerin yanı sıra
özellikle son birkaç yıl
içinde ülkeye büyük ölçek-
lerde yatırımlar gerçekleş-
tiren Volkswagen, Peu-
geot-Citroen ve KİA gibi
başlıca otomotiv kuruluş-
ları ile Sony, Samsung gibi
elektronik eşya üreticisi
kuruluşların ihracata yöne-
lik üretimleri önemli rol
oynamıştır.

2007-2008 yıllarında
Maastricht kriterlerinin ta-
mamını sağlayan Slovakya
1 Ocak 2009 itibariyle
Euro bölgesine dahil ol-
muştur.

Ülkenin AB üyeliği son-
rası giderek gelişmeye baş-
layan ekonomik perfor-
mansı özellikle doğu ve
batı arasındaki gelir den-
gesinde bozulma yaşanma-
sını sağlamış bu anlamda
Bratislava’nın eski AB üye-
lerinin sahip olduğu satın
alma gücüne göre kişiba-
şına gelirin % 107’sine
karşılık gelen bir gelire sa-

hip olmasıyla birlikte Slo-
vakya ortalaması olan %
49’un oldukça üzerinde ol-
duğu gözlenmiştir. Ülke
genel anlamda hala Polon-
ya’nın ardından Doğu Av-
rupa’daki en düşük değer-
lere sahip bir konumdadır
ve doğu bölgeleri AB son-
rası sağlanan desteklerden
yeterince faydalanama-
maktadır.

EKONOMİDE GELECEĞE
YÖNELİK BEKLENTİLER

Slovakya ekonomisi ge-
nel anlamda açık bir eko-
nomi niteliği göstermekte
ve büyüme modeli olarak
doğrudan yabancı yatırım-
lar yoluyla ihracat kapasi-
tesini arttırmaya dönük bir
strateji izlemektedir. Bu
durum ülkenin üretiminde
önem taşıyan dayanıklı
mallara olan dış talebe
aşırı bir bağımlılık duyma-
sına sebep olmaktadır.
Özellikle başlıca ticari or-
taklarının 2011 yılındaki it-
halat taleplerinin ortalama

% 7,3 oranında azalmasıyla
birlikte Avro bölgesindeki
borç krizinin etkileri art-
makta ve bu oranın 2012
yılında % 1,9’a gerilemesi
beklenmektedir.

2010 yılında global fi-
nansal krizin etkilerinin
Avrupa’da ciddi sıkıntılar
yaratmasının ardından Slo-
vakya’nın da ticari ortakla-
rından gelen dış taleplerde
görülen azalma nedeniyle
cari açık milli gelirinin %
3,1’ine ulaşmıştır. 2013-16
döneminde özellikle iç ta-
lebin 2012’deki bir daral-
madan sonra 2013 yılında
düzelmeye başlamasıyla
birlikte cari açık oranının
da genişleyeceği söylenebi-
lir.

Dış ticaret dengesine
bakıldığında ise 2013 yılı-
na gelinceye kadar mevcut
fazla veren trendin devam
edeceği öngörülmektedir.
Ülke içinde hizmetler sek-
törünün ve mevcut cari
transferlerin de yerel fir-
maların ve yerel yönetim-

lerin AB fonları sayesinde
kaynaklarını arttırmasıyla
birlikte hızla dengelenece-
ği beklenmektedir.

SANAYİ
Sanayi Slovakya’nın en-

düstriyel yapısı genel an-
lamda 20. yy’ın ikinci yarı-
sından itibaren gelişme
göstermiştir. Ağır sanayi
genel olarak kömür ma-
denciliği, makine üretimi
ve çelik sektörlerine yöne-
lik gelişmekle birlikte bu
bölgenin eski Çekoslovak-
ya’nın batı bölümlerine kı-
yasla askeri tehdide daha
az açık bir nitelik göster-
mesi sebebiyle temelde
stratejik amaçlarla oluştu-
rulmuştur. Soğuk Savaş’ın
sona ermesiyle birlikte ağır
sanayinin önemi de gide-
rek azalmıştır. 1990’larda
sanayi sektörü ülke milli
gelirinin % 49’unu oluştu-
rurken 2010’lu yıllara ge-
lindiğinde bu oran %
35,6’lara düşmüştür.  Geç-
mişten gelen vasıflı işgü-
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cünün varlığı sayesinde
büyüme potansiyeli taşıyan
mevcut sektörlerden en
önemlileri otomotiv, elek-
tronik, mekanik mühendis-
lik, kimyevi maddeler, bilgi
teknolojileridir. Özellikle
otomotiv sektörü son dö-
nemde Volkswagen (Bratis-
lava), Peugeot (Trnava) ve
Kia Motors (?ilina Plant,
?ilina) gibi önemli işletme-
lerin yaptığı yatırımlar sa-
yesinde ciddi gelişmeler
göstermiştir. Ülkede mev-
cut diğer büyük işletmeler
US Steel (metalürji), Slov-
naft (petrol endüstrisi),
Samsung Electronics
(electronik sektörü), Sony
(electronik sektörü), Mondi
Business Paper (kağıt sana-
yii), Hydro Aluminium
(aluminyum üretimi), and
Whirlpool
Corporation. Otomotiv

Sektörü Slovakya mevcut
üretim kapasitesi, ülkeye
yapılan yatırım miktarı ve
sektörün gelişmişlik düzeyi
bakımından gerek Avrupa
Birliği ülkeleri arasında ge-
rekse dünyadaki diğer ra-
kipleriyle kıyaslandığında
çok önemli bir ülke konu-
mundadır. Yıllık ortalama
800.000 otomobil üretimi
kapasitesiyle dünyanın kişi
başına düşen otomobil ba-
kımından en büyük üreti-
cisi olarak dikkat çekmek-
tedir. 2011 yılında ülkede
650.000 otomobil üretil-
mesi yerleşik 1000 kişiye
103 araba düşmesi istatis-
tiği bakımından önemlidir.
Avrupa Birliği içindeki en
büyük otomobil üreticisi
olması da AB ülkelerinin
bütününde 1000 kişiye 36
araba düştüğü dikkate
alındığında önemli bir ra-

kama karşılık gelmekte-
dir. AB, ülkenin ihracat pa-
zarları arasında ilk sırada
yer almakla birlikte (oto-
mobil ihracatının % 60’ı)
son dönemde yeni ve hızlı
bir pazar olarak Çin de ye-
rel olarak Slovakya’da üre-
tilen otomobiller için
önemli bir ihracat alanı ha-
lini almaya başlamıştır.
Çin’e yönelik otomobil ih-
racatı, Slovakya’nın mev-
cut otomobil ihracatında
ilk sırada yer alan Fransa
ve Almanya ile rekabet dü-
zeyine gelme noktasında-
dır. 2011 yılı Ocak-Ekim
döneminde Volkswagen,
Peugeot Citroen ve Kia
Motors üretilen otomobil-
lerin % 14,3’ünü Slo-
vakya’dan Çin’e ihraç et-
miştir. İlerleyen dönemde
de özellikle Asya’daki ge-
lişmekte olan ekonomiler,

AB’deki kriz ortamı nede-
niyle talebin düşmeye baş-
ladığı bir süreçte Slo-
vakya’nın ekonomik
istikrarı açısından önem
taşıyacaktır. Otomobil ve
ilgili diğer sektörlerin Slo-
vakya milli gelirinde %
40’lık bir yere sahip olması
da ekonomisi için belirle-
yici bir sektör olduğunun
en önemli göstergesidir. 3
büyük OEM otomobil fir-
ması Slovakya’da üretimini
sürdürmektedir. Bratis-
lava’da üretim yapan
Volkswagen (Haziran 2011
itibariyle üretimi 94.600
birim), Trnava’da üretim
yapan PSA Peuget Citroen
(Haziran 2011 itibariyle
üretimi 111,000) birim ve
Zilina’da yerleşik durum-
daki KIA Motors (Haziran
2011 itibariyle üretimi
134.000 birim) bu ülkede
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önemli oranda yatırım yap-
maktadır. 2011 yılında ya-
pılan yeni inovasyon ham-
lelerinin 2012’de 1,1
milyar Euro’ya ulaşması ile
Volkswagen’in üretim kap-
asitesinin % 60’tan fazla
artış göstererek yıllık
400.000 birime ulaşması
beklenmektedir. Aynı şe-
kilde 2012 yılında KIA Mo-
tors Slovakya’daki yatırım-
larını 450.000’e Peugeot
ise 300.000’e çıkarmayı
hedeflemektedir. Slo-
vakya’nın otomotiv sektö-
rüne yönelik avantajların-
dan en önemlisi coğrafi
özellikleri ve diğer ülkeler-
deki otomotiv birimlerine
olan yakınlığıdır. Ülke oto-
motiv yedek parça ve yan
ürünler sektörleri bakı-
mında da AB üyesi olma-
nın avantajlarını kullan-
maktadır. Otomobil
güvenlik ekipmanları, araç
bakım ürünleri, üretim
sonrası ürünler bakımın-

dan da Slovakya önemli bir
üretici konumundadır.  

PERAKENDE SEKTÖRÜ
Perakende Sektörü ve

Dağıtım Kanalları
Başkent Bratislava Slo-

vakya’nın güneybatı bölge-
sinde konumlanmış, sahip
olduğu gelişmiş dağıtım
kanalları ve büyük pera-
kende pazarıyla ülkenin en
önemli metropolit nüfu-
sunu barındırmaktadır. Ko-
sice, Trnava, Trencin, Zi-
lina, Poprad ve Nitra
şehirleri de önemli bir pe-
rakende potansiyeli barın-
dırmaktadır .

Slovakya perakende
sektörü önemli ve özel giri-
şime dahil perakende ve
toptancı ağları içermekte-
dir. Bu kanallar batı tipi
perakendeciliğe uygun ola-
rak geniş ölçekte ürün pro-
fili sunan, ve Tesco gibi
büyük yabancı işletmelerin
iş yapma biçimlerine ben-

zer yapıda örgütlenmiştir.
2012 yılı itibariyle Tesco,
Slovakya’da 99 outlet ma-
ğaza işletmekte ve 8.800
çalışana sahip bir konumda
bulunmaktadır. Ülkede
mevcut 5 büyük Tesco bü-
yük alışveriş merkezi dı-
şında 54 hipermarket ve
28 süpermarketle birlikte 2
geniş ölçekli “galeri” ve
Tesco Express adında kü-
çük boyutlu mağazalar bu-
lunmaktadır. Bunun dı-
şında Slovakya’da 16
benzin istasyonu ve cep te-
lefonu servis sağlayıcı ile
finansal hizmetler alanında
da Tesco yatırımları bulun-
maktadır. Tesco’nun Slo-
vakya’daki satışları 1996
yılından itibaren ciddi artış
göstererek 1,2 milyar Euro
(1,54 milyar dolar) seviye-
sine ulaşmıştır.

Ülkenin ikinci büyük
perakende kuruluşu Billa
ise Alman perakende zin-
ciri Rewe’nin yan kuruluşu

olup 487 milyon Euro’luk
(623 milyon dolar) satış ci-
rosuna sahiptir. 109 ma-
ğaza, 3500 çalışanıyla Billa
daha küçük süpermarketler
olarak hizmet vermektedir.
Slovakya’daki üçüncü bü-
yük perakende kuruluşu
ise Metro Cash&Carry olup
6 büyük hipermarkete sa-
hiptir.

TÜRKİYE İLE DIŞ 
TİCARET

İki ülke ticaret hacmi
2013 yılında yaklaşık 1,5
milyar Dolar seviyesinde
gerçekleşmiştir. Ülke ile ti-
caretimizdeki açık 2013 yı-
lında bir önceki yıla göre %
41,7 oranında artarak 680
milyon Dolar olmuştur.
2013 yılında ülkeye ihraca-
tımız % 11,5 oranında, ül-
keden ithalatımız % 28
oranında artmıştır. 

Türkiye ile Slovakya
arasındaki ticari ilişkilerin
temeli 29 Ağustos 1975
tarihinde imzalanmış olan
ve sonrasında Slovakya’nın
bağımsızlığını kazanma-
sıyla birlikte bu ülkeyle de
ardıllığı sağlanan, iki ülke
arasındaki Karma Ekono-
mik Komisyon (KEK) meka-
nizmasının çerçeve anlaş-
ması niteliğindeki “Ticaret
Anlaşması”, Slovakya’nın
AB üyeliği çerçevesinde 30
Nisan 2004 tarihinde fes-
hedilmiştir. Çekoslovak-
ya’nın ikiye ayrılması son-
rası 1 Ocak 1993 tarihinde
Çek Cumhuriyeti ve Slo-
vakya’nın kurulmasıyla bir-
likte her iki Cumhuriyet
eski Çekoslavakya’nın yü-
kümlülüklerini aynen kabul
ettiklerini açıklamışlardır.
Slovakya 2004 yılında
AB’ye üye olunca yeni bir
ulusüstü birliğe katılımın
gerektirdiği ticari ve eko-
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nomik yükümlülüklerin ka-
bulüyle birlikte yeni bir
mevzuat yürürlüğe girmiş
ve bu sebeple imzalanan
ticaret anlaşması feshedil-
miştir.

İki ülke arasındaki KEK
mekanizmasının devamını
sağlayacak olan yeni Eko-
nomik İşbirliği Anlaşması,
Slovakya Ekonomi Bakan-
lığı Müsteşarı Rybarik’in
Türkiye’yi ziyareti sıra-
sında 16 Mart 2007 tari-
hinde imzalanmıştır.

Diğer taraftan, 16 Mart
2008 tarihli Anlaşma çer-
çevesinde yeniden tesis
edilmiş olan KEK mekaniz-
masının Birinci Dönem
Toplantısı, Adalet Bakanı
Mehmet Ali Şahin ile Slo-
vakya Ekonomi Bakanı Sa-
yın L’ubomir Jahnatek’in
başkanlıklarında 12-13
Mayıs 2008 tarihleri ara-
sında Bratislava’da gerçek-
leştirilmiştir.

20 Ekim 1997 tarihinde
imzalanmış, 6 Mart 1998
tarihli Resmi Gazete’de ya-
yınlanmış olan Serbest Ti-
caret Anlaşması da, Slo-
vakya’nın AB üyeliği
çerçevesinde 30 Nisan
2004 tarihinde feshedil-
miştir.

Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşması; 2 Ni-
san 1997 tarihinde imza-
lanmış, sözkonusu An-
laşma 1 Ocak 2000 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiş-
tir.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ
TİCARETİN ALTYAPISINI
DÜZENLEYEN ANLAŞMA
VE PROTOKOLLER

Kaynak:Dışişleri Bakanlığı

• Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşması
02.04.1997

• Hava Ulaştırma Anlaş-

ması 02.04.1997
• Bayındırlık Bakanlıkları

Arasında İşbirliği Proto-
kolü 24.08.1998

• Gümrük Konularında İş-
birliği ve Karşılıklı Yar-
dım Anlaşması
17.11.2000

• Turizm İşbirliği Anlaş-
ması 25.03.2002

• Ekonomik İşbirliği Anlaş-
ması 16.03.2007

• Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunması
Anlaşması 13.10.2009  

TÜRKİYE-SLOVAKYA YA-
TIRIM İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Slovakya ile
mevcut yatırım ilişkilerinin
temel dayanağı iki ülke
arasında yapılan görüşme-
ler sonucu imzalanan Tür-
kiye-Slovakya Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korun-
ması Anlaşması (YKTK)
olup bu anlaşma
09.10.2000 tarihinde im-
zalanmış ve 23.12.2003
tarihinde Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. 

Söz konusu anlaşmanın
günün şartlarına ve deği-
şen ülke mevzuatlarına uy-
gun hale getirilmesini te-
minen yeni bir müzakere
süreci daha gerçekleştiril-
miş ve yenilenen YKTK
Anlaşması 13.10.2009 ta-
rihinde imzalanmıştır.

Türk girişimcilerin Slo-
vakya'daki yatırımları dü-
şük düzeyde olup, yaklaşık
1 milyon dolar civarında-
dır. Slovakya'da yaşayan
vatandaşlarımızın sayısının
az oluşu bunda etkili ol-
maktadır.

Slovakya'daki en
önemli Türk yatırımı Levi-
ce’de kurulu olan ve 2 mil-
yon Avro sermayeli elek-
trik trafosu parçaları
üreten ENPAY firmasının
yatırımıdır.

Slovakya'da toplam 31
şirkette Türk işadamları-
nın belli oranlar iştirakları
bulunmaktadır. Türk işa-

damlarının Slovakya'ya
yaptıkları yatırımların ge-
nellikle, Bratislava ve Ko-
sice şehirlerinde küçük öl-
çekli tekstil firmaları ile
sermaye ortaklığı alanında
gerçekleştirildiği görül-
mektedir.

Bununla birlikte, büyük
yatırımcılarımızın da son
zamanlarda ülkeye ilgileri-
nin artmakta olduğu görül-
mektedir. Nitekim Vestel'in
geri alım birimi Slovak-
ya'nın güneyinde faaliyete
geçmiş bulunmaktadır.

Ülkemizde faaliyet gös-
teren 5 Slovakya sermayeli
firmanın toplam sermayesi
1 milyon dolar düzeyinde-
dir. Slovakya’da Vestel A.Ş,
Yasan Metal Sanayi A.Ş.
gibi 6 Türk firması faaliyet
göstermekte olup, ihraç
edilen sermaye miktarı 3,7
milyon dolardır. Bu sayılar
iki ülkenin de potansiyelle-
rinin oldukça altında görül-
mekte ve artırılması gerek-
lidir.   
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Sefa Dalbudak, sektörde 30 yıla yaklaşmış bir sanayicimiz. Diğer meslektaşları
gibi altının teriyle, tırnaklarıyla kazıyarak bu noktaya getirmiş işini. Onun gibi-
lerinin çabalarıyla da sektör dünyada bugünkü konumuna gelmiş. Dalbudak
Çorap’ın kurucusu Sefa Dalbudak ile sektör üzerine kısa bir söyleşi yaptık.

“Yaptığınız iş, geceleri rüyanıza 
girmiyorsa başarılı olamazsınız”

Dalbudak Çorap’ın ta-
rihçesini bizimle paylaşır
mısınız?

Dalbudak Ço-
rap, 1989
yılında ben
15 yaşında

iken ilk olarak ütü paketle-
me ile kuruldu. Askerden
döndükten sonra fasonu ta-
mamen bırakarak imalat
sektörüne girdik ve Lale-
li’ye, Rusya pazarına çalış-
maya başladık. Burada cid-
di sıkıntılar yaşanmaya
başlayında, bu pazarın son-
lanacağı öngörüsüyle 1998
yılında ihracata başladım. 

Şu an ihracat ağırlıklı
çalıştığınızı biliyoruz. En
fazla hangi coğrafyaya ih-
racat yapıyorsunuz?

Yüzde 95 ihracat ağır-
lıklı çalışıyoruz. Avrupa ül-
kelerinin bir çoğu var. Sı-
kıntı yaşamamak içinde ris-
ki bölüyoruz. Gerçi son on
yıldır yaptığımız ihracatın
tümüne Exim Sigorta yapa-
rak çalışıyoruz ve asla açı-
ğa mal satmıyoruz. Mes-
lektaşlarıma şiddetle öneri-
yorum. Bu sisteme geçtik-
ten sonra bir TL bile batak
vermedik. Birçok arkadışı-
mız bunu maliyet olarak
görüyor ama en azından
akşam başınızı yastığa koy-
duğunuzda rahat uyuyor-
sunuz. 

Ağırlıklı olarak erkek,
bayan, çocuk ve fantazi tü-
ründe Avrupa’da bilinen
birçok markaya mal veriyo-
ruz. Basic’te de komet ola-
rak üretim yapıyoruz. Aylık
2,5 milyon çift üretimimiz
var. 20 yıl önce karşılaştı-
rıldığında maliyetler çok
arttı, karlar çok düştü.  

Devlet teşvikleri hak-
kında ne düşünüyorsunuz?
Yeterli mi?

Sektörün bu anlamda
gidişatı iyi değil. İstan-
bul’da bence çorap bitti. Bu
anlamda devletin teşvikleri
ve bunların sürelerini ye-
terli bulmuyorum. Bir fir-
ma beş yılda anca kendini
toparlayabiliyor. Örneğin
ben Kırıkkaleli’yim ve

memleketime yatırım yap-
mak, hizmet etmek isterim.
Ancak buradaki idarecilerin
birçok konuda yanımızda
olmaları, gerek arsa, gerek-
se çalıştırılacak işgücü bul-
ma noktasında bizi ikna et-
meleri, devletin de kucak
açıp, destek olması gereki-
yor.

Sizce sektörün ilk üç
sorunu nedir?

Birinci sorun kalifiye
eleman. Türkiye’de işsizlik
deniyor ama  ben inanmı-
yorum. Biz çalıştıracak
adam bulamıyoruz, iş be-
ğendiremiyoruz. Herkes
masa başı iş yapmak isti-
yor. Bir diğer önemli konu
ise çalışanlarımızı referans -
lı işe almamız gerekiyor.

İkinci konu ise; elektrik,
doğalgaz ve SGK giderleri
çok yüksek. Son olarak ise
belirsizlikleri söyleyebili-
rim. 

Dalbudak Çorap olarak
ihracattan dolayı birçok
ödül aldınız. Son olarak
Avrasya Kalite Ödülü’nü
aldınız. Bu konuda düşün-
celerinizi alabilir miyiz?

30 yıla yakın bu sektör-
de ve mesleğine aşık bir
insanım. Bir işi severek ve
isteyerek yaptıktan sonra
başaramayacağınız hiçbir
şey yoktur. Ve hiç bir başarı
tesadüfi değildir, arkasında
yoğun emek vardır.  Bir in-
sanın yaptığı iş geceleri rü-
yasına girmiyorsa o insan
başarılı olamaz. Bu nedenle
bugün bize “başarılı” deni-
yorsa, nedeni budur.

Sefa Dalbudak
Dalbudak Çorap

Hiç bir başarı tesadüfi

değildir, arkasında yoğun

emek vardır. Bir insanın

yaptığı iş geceleri rüyası-

na girmiyorsa o insan ba-

şarılı olamaz. Bu nedenle

bugün bize “başarılı”

deniyorsa, nedeni budur.
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İTKİB Ocak-Nisan 2013 
ve 2014 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2014 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

İTALYA

HOLLANDA

İSVEÇ

BELÇİKA

RUSYA FEDERASYONU

SLOVAKYA

İSPANYA

POLONYA

DANİMARKA

YUNANİSTAN

İSVİÇRE

NORVEÇ

AVUSTURYA

2013 (ÇİFT)

113.940.834

103.765.062

40.795.496

17.685.474

22.130.735

15.386.355

13.377.043

15.033.188

8.158.796

12.952.462

9.393.217

6.249.777

8.647.179

7.675.054

4.373.139

4.553.953

2014 (ÇİFT)

128.631.183

105.469.919

51.261.698

21.388.277

21.111.951

16.715.647

15.759.202

13.165.758

12.294.094

11.294.248

8.734.086

7.587.345

7.167.275

5.813.651

5.392.196

4.226.306

DEĞİŞİM (%)

12,89

1,64

25,66

20,94

-4,60

8,64

17,81

-12,42

50,69

-12,80

-7,02

21,40

-17,11

-24,25

23,30

-7,19

2013 (USD)

75.173.319,11

65.256.622,09

30.020.814,27

11.267.915,67

15.616.391,04

11.188.161,25

9.923.736,14

8.138.387,61

3.585.781,49

19.619.093,76

5.239.700,35

5.992.225,70

3.503.026,05

5.932.540,91

3.123.717,48

3.142.251,91

2014 (USD)

87.049.227,06

73.659.092,96

44.341.265,57

14.883.773,57

14.420.991,89

12.381.411,83

11.848.546,63

7.554.210,10

6.784.127,76

14.297.326,87

6.843.876,51

7.903.278,08

3.249.286,99

4.186.229,64

3.854.169,14

3.074.243,51

DEĞİŞİM (%)

15,80

12,88

47,70

32,09

-7,65

10,67

19,40

-7,18

89,20

-27,13

30,62

31,89

-7,24

-29,44

23,38

-2,16
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UKRAYNA

MACARİSTAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ROMANYA

ABD

SUUDİ ARABİSTAN

İRLANDA

IRAK

BOSNA-HERSEK

FİNLANDİYA

İSRAİL

LİBYA

MAKEDONYA

BULGARİSTAN

TÜRKMENİSTAN

HIRVATİSTAN

GÜRCİSTAN

AVUSTRALYA

İRAN (İSLAM CUM.)

SLOVENYA

CEZAYİR

SURİYE

ARNAVUTLUK

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2.659.500

1.139.609

2.502.042

2.672.377

3.983.219

1.532.403

3.574.417

671.482

1.590.613

2.198.693

1.881.746

1.615.665

1.127.907

2.546.421

1.762.348

903.155

597.912

395.711

437.555

581.656

843.980

114.352

590.705

11.980.665

452.021.897

4.011.094

3.677.834

3.597.465

3.462.657

3.329.675

3.066.431

2.846.961

2.436.662

2.150.726

2.035.755

2.023.851

1.983.082

1.981.287

1.884.524

1.756.979

1.595.826

1.504.678

1.401.972

1.322.105

1.253.259

1.214.155

1.151.384

1.014.011

12.233.498

498.948.707

50,82

222,73

43,78

29,57

-16,41

100,11

-20,35

262,88

35,21

-7,41

7,55

22,74

75,66

-25,99

-0,30

76,69

151,66

254,29

202,16

115,46

43,86

906,88

71,66

2,11

10,38

1.600.915,98

717.509,50

2.240.717,72

2.520.896,49

5.212.979,24

2.035.586,21

2.702.841,57

433.228,12

691.548,85

1.746.620,45

1.246.686,56

1.070.255,24

564.605,01

1.612.894,26

357.300,24

569.221,52

319.358,98

481.723,86

181.650,44

422.346,10

485.072,43

27.612,36

213.066,36

11.026.591,35

315.204.913,67

2.139.745,03

1.422.506,62

3.564.314,08

5.795.773,24

3.869.656,29

3.946.697,36

2.075.060,58

1.479.063,99

1.059.532,83

1.458.331,95

1.482.913,70

1.357.125,37

858.033,24

797.753,38

729.956,89

1.338.676,07

554.068,71

2.089.473,68

1.566.689,46

818.381,60

785.682,06

757.468,49

308.643,42

11.192.582,72

367.779.188,87

33,66

98,26

59,07

129,91

-25,77

93,89

-23,23

241,41

53,21

-16,51

18,95

26,80

51,97

-50,54

104,30

135,18

73,49

333,75

762,47

93,77

61,97

2.643,22

44,86

1,51

16,68
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Ülkemize
enerjide bü-
yük tasarruf
sağlayacak

“Enerji Takımı” projesinin
detayları, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ile İstanbul Ticaret
Odası ve Enerji Verimliliği
Derneği Genel Başkanı İb-
rahim Çağlar tarafından,
Lütfi Kırdar Kongre Sara-
yı'nda yapılan toplantıda

açıklandı. Toplantıda konu-
şan Bakan Yıldız, Türki-
ye'nin enerji faturasının 50
milyar dolar olduğunu be-
lirterek, “Tasarruf için
enerji takımı kurduk.
Enerji Takımı; evde, yolda,
okulda, sanayide, 7’den
70’e sesini duyurmak ve
herkesi bu takımın aktif
üyesi yapmak için tüm
Türkiye’yi gezecek. Bu şe-
kilde, nasıl tasarruf yapa-

cağını bilen ve enerjisini
verimli kullanan bireyler
yetişecek. Enerji Takımı,
77 milyon ile el ele vererek
Türkiye’yi enerji dolu ya-
rınlara taşıyacak” dedi.

“ALTIN GOLÜ TÜRKİYE
ATACAK”

Ev kadınlarının, sadece
elektrik tasarrufu yaparak
faturalarını ortalama yüzde
25 oranında düşürebildi-

Türkiye'ye yılda 15, 2023 yılına kadar ise 150 milyar TL kazandıracak
“Enerji Takımı” projesinin lansmanında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Yıldız, “Tasarruf için bir Enerji Takımı kurduk. Bu takım sayesinde,
77 milyon ile el ele vererek ülkemizi enerji dolu yarınlara taşıyacağız. Tür-
kiye'nin bu seferberliğe ihtiyacı var” dedi.

Enerji tasarrufunda 150 milyar
TL’lik seferberlik
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ğini belirten Yıldız, “Bir ev
kadını tasarruf ettiği enerji
ile her yıl bir altın alabilir.
Sadece ev kadınlarımızın
tasarrufu ile enerjiye öde-
diğimiz 4 milyar TL Türki-
ye'de kalır” diye konuştu.
Türkiye’de yaşayan herke-
sin, bu takımın bir oyun-
cusu olacağını söyleyen
Yıldız,  Brezilya'da devam
eden ancak Türkiye'nin ka-
tılamadığı Dünya Kupası'na
da esprili bir dille değine-
rek, “Ne Brezilya ne Hol-
landa, altın golü Türkiye
atacak. Ev kadınımızdan
çocuklara, sanayiciden sü-
rücüye kadar bu galibiyette
herkesin payı olacak. Hep
birlikte kazanacağız. Her
yıl tasarruf ettiğimiz para-
lar, aile bütçesinde kala-
cak” dedi.

107 MİLYON ÇEYREK
ALTINA EŞDEĞER TA-
SARRUF

Tasarruf edilecek raka-
mın büyüklüğünü örnekle-
riyle açıklayan Taner Yıldız,
“Türkiye'nin bu seferber-
liğe ihtiyacı var. Bir yıllık
tasarrufun parasal karşılı-
ğını hesapladığımızda, kar-
şımıza 107 milyon çeyrek
altın çıkıyor” dedi. Sana-

yide uygulanacak enerji
verimliliği sayesinde, işa-
damlarının cebinde kalacak
paranın 6.5 milyar TL. ola-
cağını sözlerine ekleyen
Yıldız, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Sanayide enerji
maliyeti önemli bir yer tu-
tuyor. Sanayici arkadaşları-
mız enerjiyi verimli kulla-
narak, banka kredisine
ihtiyaç duymadan şirketini
büyütebilir. Evde yanan bir
lambayı kapatarak, aracı-
mızı durduğu yerde ısıt-
mak yerine hareket halinde
ısınmasını sağlayarak, evi-
mizde enerji tüketimi fazla
olan aletler yerine, enerji
sınıfı yüksek A++ ev alet-
leri kullanarak, işyerimizde
büyük alanları güneş ışığı
ile aydınlatarak bile büyük
tasarruflar yapılabilir.”

TAŞIT SÜRÜCÜLERİNE
UYARI

‘’Türkiye’de son 25 yıl-
daki büyüme eğilimlerinin
sürmesi durumunda 2020
yılında, yolcu trafiğinin bu-
günkü düzeyinin yaklaşık
3,3 katına (540 milyar
yolcu/km), yük trafiğinin
ise 2,5 katına (300 milyar
ton/km) çıkacağı tahmin
edilmektedir. Bu tahmin

edilen artış göz önüne alın-
dığında ulaştırma sektö-
ründe enerji verimliliğini
arttırıcı çalışmaların bir an
önce hayata geçirilmesi
için yapılacak çalışmalar
büyük önem taşımaktadır,”
diyerek Enerji Verimli Ula-
şım’ a dikkat çeken Yıldız,
taşıt sürücüleri başta ol-
mak üzere ulaşımın her
alanında verimliliği artırma
konusunda bir bilinç oluş-
turmanın önemine işaret
etti.

İBRAHİM ÇAĞLAR'DAN
SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Enerji Verimliliği Der-
neği Başkanı İbrahim Çağ-
lar ise yaptığı konuşmada,
2020’de dünyanın en bü-
yük 10 ekonomisinden biri
olmaya hazırlanan ülkemi-
zin, daha az enerji ile daha
çok ekonomik yarar elde
etmesi gerektiğini vurgula-
yarak “Kişi başına daha az
enerji tükettiğimiz halde,
1.000 dolarlık milli hasılayı
üretebilmek için gelişmiş
ülkelere göre daha fazla
enerji harcıyoruz” dedi.
Çağlar, Enerji Verimliliği
Derneği olarak enerjiyi her
noktada verimli ve etkin
kullanmak, katma değeri
yüksek mal ve hizmet üre-
timini artırmak gereklili-
ğiyle faaliyetler gösterdik-
lerini belirtti. Çağlar
ayrıca, enerji verimliliğini
2013’te Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile
ülke genelinde yürütülen
Enerji Hanım projesi kap-
samında ev kadınlarına ve
kısa bir süre önce başlayan
Enerji Çocuk projesi ile de
genç nesillere taşıdıklarını
aktardı.

Genç nesillerin enerji-
nin verimli kullanılması
konusunda bilinçlenmesi-

nin çok büyük önem taşıdı-
ğını vurgulayan Çağlar,
“Enerji Çocuk projesi kap-
samında, başta evlerde ol-
mak üzere çocukların  bu-
lunduğu her ortamda
enerjinin çocuklar tarafın-
dan verimli kullanılması
sağlanacaktır. Çocuklarımı-
zın enerji kullanımı ve tü-
ketimi konusunda bilin-
çlendirilmesi ve çocukların
enerji verimliliği konu-
sunda ülke ekonomisine
katkıda bulunması amaç-
lanmaktadır’’ dedi.

“İŞLETMELERİN ENERJİ
FATURALARI YÜZDE 30
AZALACAK”

Enerji Verimli Sanayi
projesi kapsamında ise ve-
rimlilik artışı sağlanabile-
cek 13 alanın tespit edildi-
ğini belirten Çağlar,
işletmelerin enerji fatura-
larını yüzde 30 azaltacak
somut örnekler de verdi.
Bu kapsamda buhar sis-
temlerinde yalıtımlı boru-
lardaki kayıplar, yalıtımsız
borulara göre %80-85 ora-
nında daha az oluyor ve fı-
rın sistemlerinde atık ısının
geri kazanılmasıyla yüzde
45’e varan enerji tasarrufu
sağlanabiliyor.   

Kişi başına daha az

enerji tükettiğimiz

halde, 1.000 dolarlık

milli hasılayı üretebil-

mek için gelişmiş ülke-

lere göre daha fazla

enerji harcıyoruz”
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Bu çalışma-
mızda kanun-
daki tüm de-
ğişiklik ve

esaslar yerine sadece ba-
sitçe sektörünüzde pera-
kende kısmında uygulama
olasılığı olduğunu düşün-
düğüm hükümleri incele-
meye çalışacağım.

Tüketiciye taksitle-
senetle mal satıyorsanız

dikkat etmeniz gereken
husus kanunun 4.  ve 17.
maddesinde belirlenmiştir. 
Tüketiciden hamiline yazılı
senet alınmamalı ve her
taksit için ayrı ayrı senet
düzenlenmeli ve taksitle
satışa ilişkin yazılı şekil
şartı, cayma hakkı bildirimi
gibi şartlara uymalısınız.

HÜKÜMLERE AYKIRI 
DÜZENLENEN SENETLER
TÜKETİCİ YÖNÜNDEN 
GEÇERSİZDİR

MADDE 4 – (5)- Tüketi-
cinin yapmış olduğu
işlemler nedeniyle kıymetli
evrak niteliğinde sadece
nama yazılı ve her bir tak-
sit ödemesi için ayrı ayrı
olacak şekilde senet düzen-
lenebilir. Bu fıkra
hükümlerine aykırı olarak
düzenlenen senetler tüke-
tici yönünden geçersizdir.

TAKSİT SÖZLEŞMESİ
MADDE 17 – (1) Tak-

sitle satış sözleşmesi, satıcı
veya sağlayıcının malın
teslimi veya hizmetin ifa-
sını üstlendiği, tüketicinin

de bedeli kısım kısım öde-
diği sözleşmelerdir.

GEÇERLİ BİR SÖZLEŞME
YOKSA, BUNU TÜKETİCİ
ALEYHİNE KULLANAMAZ

(3) Taksitle satış sözleş-
mesi yazılı olarak
kurulmadıkça geçerli
olmaz. Geçerli bir sözleşme
yapmamış olan satıcı veya
sağlayıcı, sonradan sözleş-
menin geçersizliğini
tüketicinin aleyhine olacak
şekilde ileri süremez.

CAYMA HAKKI
MADDE 18 – (1) Tüke-

tici, yedi gün içinde
herhangi bir gerekçe gös-
termeksizin ve cezai şart
ödemeksizin taksitle satış
sözleşmesinden cayma
hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkının kul-
lanıldığına dair bildirimin
bu süre içinde satıcı veya
sağlayıcıya yöneltilmiş
olması yeterlidir. Satıcı
veya sağlayıcı, cayma hakkı
konusunda tüketicinin bil-
gilendirildiğini ispat
etmekle yükümlüdür.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.11.2013 tarihinde
28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Kanunun Yürürlük başlıklı 87.
maddesinde    “ Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe
girer.” hükmü mevcuttur. Bu itibarla yasa mayıs ayı sonu itibarıyla yürürlüğe
girmiş olacaktır. Özellikle sektörün perakende kısmında da faaliyet gösteren,
tüketiciyle doğrudan ilişki kuran firmalar bakımından yeni kanunu incelemek
ve uygulamalarını buna göre düzenlemek önem arz etmektedir. 

Avukat Volkan Erel

Tüketicinin korunması
hakkındaki yeni kanun
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(3) Satıcı cayma süresi
içinde malı tüketiciye tes-
lim etmişse tüketici, malı
ancak olağan bir gözden
geçirmenin gerektirdiği
ölçüde kullanabilir; aksi
takdirde tüketici cayma
hakkını kullanamaz.
Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin
onayı ile hizmetin ifasına
başlanan hizmet sözleşme-
lerinde de tüketici cayma
hakkını kullanamaz.

Burada bahsedilen
husus kredi kartı ile yapı-

lan taksitli satış hususu
değildir. Kredi kartı ile
yapılan taksitlere ilişkin
hüküm ise şöyledir;

BANKA KARTLARI 
VE KREDİ KARTLARI
HAKKINDA YÖNETME-
LİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2007
tarihli ve 26458 sayılı
Resmî Gazete'de yayımla-
nan Banka Kartları ve
Kredi Kartları Hakkında
Yönetmeliğin 26 ncı mad-
desinin başlığı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve
anılan maddeye yedinci
fıkra eklenmiştir.

“KART ÇIKARAN KURU-
LUŞLARDA KORUYUCU
HÜKÜMLER, HESAP VE
KAYIT DÜZENİ, MALİ
TABLOLAR VE DENETİM”

“(7) Mal veya hizmet
alımı sonrası belli bir ücret

karşılığı borcun taksitlen-
dirilmesi veya ödemenin
ertelendiği dönemler de
dahil olmak üzere, kredi
kartları ile gerçekleştirile-
cek mal ve hizmet alımları
ile nakit çekimlerinde tak-
sitlendirme süresi dokuz
ayı geçemez. Kredi kartla-
rıyla gerçekleştirilecek
telekomünikasyon ve
kuyumla ilgili harcamalar
ile yemek, gıda ve akarya-
kıt alımlarında taksit
uygulanamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönet-
melik 1/2/2014 tarihinde
yürürlüğe girer.”

Tüketici yasası ile ilgili
tespitlerimize devam eder-
sek;

TEŞHİRDEKİ MALINIZ
SATILIK DEĞİLSE BUNU
AÇIKÇA YAZMALISINIZ 

MADDE 6 – (1)
Vitrinde, rafta, elektronik
ortamda veya açıkça görü-
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lebilir herhangi bir yerde
teşhir edilen malın, satılık
olmadığı belirtilen bir iba-
reye yer verilmedikçe
satışından kaçınılamaz.

SATIŞLARINIZI ALT 
SINIRA VEYA BAŞKA 
BİR MALIN ALINMASI 
ŞARTINA BAĞLAMAMA-
LISINIZ

6-(3) Ticari veya mes-
leki amaçlarla hareket
edenler; aksine bir teamül,
ticari örf veya adet ya da
haklı bir sebep yoksa bir
mal veya hizmetin satışını
o mal veya hizmetin, ken-
disi tarafından belirlenen
miktar, sayı, ebat gibi
koşullara ya da başka bir
mal veya hizmetin satın
alınması şartına bağlaya-
maz.

TARAFINIZA BİR MAL 
SİPARİŞİ İLETİLDİĞİNDE
BU DURUMU İSPATLA-
YABİLECEK ŞEKİLDE 
DÜZENLEME YAPMALI -
SINIZ

MADDE 7 – (1) Sipariş
edilmeyen malların gönde-
rilmesi ya da hizmetlerin
sunulması durumunda,
tüketiciye karşı herhangi

bir hak ileri sürülemez. Bu
hâllerde, tüketicinin sessiz
kalması ya da mal veya
hizmeti kullanmış olması,
sözleşmenin kurulmasına
yönelik kabul beyanı olarak
yorumlanamaz. Tüketici-
nin malı geri göndermek
veya muhafaza etmek gibi
bir yükümlülüğü yoktur.

(2) Bir mal veya hizme-

tin sipariş edildiğini iddia
eden bu iddiasını ispatla
yükümlüdür.

MALIN AMBALAJINDA,
ETİKETİNDE YAZAN
UNSURLAR İLE İNTER -
NETTE VEYA REKLAM
VEYA İLANLARDA YAZILI
HUSUSLARIN GERÇEK
DURUMLA UYGUNLU -

ĞUNU KONTROL
ETMELİSİNİZ 

MADDE 8-(2)Ambala-
jında, etiketinde, tanıtma
ve kullanma kılavuzunda,
internet portalında ya da
reklam ve ilanlarında yer
alan özelliklerinden bir
veya birden fazlasını taşı-
mayan; satıcı tarafından
bildirilen veya teknik
düzenlemesinde tespit edi-
len niteliğe aykırı olan;
muadili olan malların kul-
lanım amacını
karşılamayan, tüketicinin
makul olarak beklediği fay-
daları azaltan veya ortadan
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kaldıran maddi, hukuki
veya ekonomik eksiklikler
içeren mallar da ayıplı ola-
rak kabul edilir.

DEFOLU MAL ARZ 
EDECEK İSENİZ MAMÜ-
LÜN DEFOLU OLDUĞUNU
MAMÜL ÜZERİNE KONU-
LACAK BİR ETİKET İLE
AÇIKLAMALI VE AYRICA
BU BİLGİYİ FATURA-
FİŞ-SATIŞ BELGESİ
ÜZERİNDE DE GÖSTER -
 MELİSİNİZ

MADDE 10-(2)Tüketici-
nin, sözleşmenin kurul-
duğu tarihte ayıptan
haberdar olduğu veya ha-
berdar olmasının kendisin-
den beklendiği hâllerde,
sözleşmeye aykırılık söz
konusu olmaz. Bunların dı-
şındaki ayıplara karşı tüke-
ticinin seçimlik hakları
saklıdır.

(3) Satışa sunulacak
ayıplı mal üzerine ya da
ambalajına, üretici, itha-
latçı veya satıcı tarafından
tüketicinin kolaylıkla oku-
yabileceği şekilde malın
ayıbına ilişkin açıklayıcı
bilgiyi içeren bir etiket
konulur. Bu etiketin tüketi-
ciye verilmesi veya ayıba

ilişkin açıklayıcı bilginin
tüketiciye verilen fatura,
fiş veya satış belgesi üze-
rinde açıkça gösterilmesi
zorunludur. Teknik düzen-
lemesine uygun olmayan
ürünler ise hiçbir şekilde
piyasaya arz edilemez..

YASANIN UNSURLARINI
SAYDIĞI FİYAT ETİKETİ
KULLANMALISINIZ.  

MADDE 54 – (1) Pera-
kende satışa arz edilen
malların veya ambalajları-
nın yahut kaplarının
üzerine kolaylıkla görülebi-
lir ve okunabilir şekilde
tüketicinin ödeyeceği tüm
vergiler dâhil satış fiyatı ve
birim fiyatını gösteren,
üretim yeri ve ayırıcı özel-
liklerini içeren etiket
konulması; etiket konul-
ması mümkün olmayan
hâllerde aynı bilgileri kap-
sayan listelerin
görülebilecek şekilde
uygun yerlere asılması
zorunludur. Hizmetlerin
tarife ve fiyatlarını göste-
ren listeler de bu madde
hükmüne göre düzenlene-
rek asılır.

(2) Etiket, tarife ve fiyat
listelerinde belirtilen fiyat

ile kasa fiyatı arasında
fark olması durumunda
tüketici lehine olan fiyat
uygulanır.

(3) İndirimli satışa konu
edilen mal veya hizmetle-
rin indirimli satış fiyatı,
indirimden önceki fiyatı,
tarife ve fiyat listeleri ile
etiketlerinde gösterilir.
İndirimli satışa konu edilen
mal veya hizmetlerin indi-
rimden önceki fiyattan
daha düşük fiyatla satışa
sunulduğunun ispatı satıcı
veya sağlayıcıya aittir.

Yeni Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanun
şüphesiz sadece yukarıda
saydığımız unsurlardan
ibaret değildir. Ancak ifade
ettiğim üzere sektörün
perakendesine yönelik en
dikkat çekici unsurları
basit bir ana liste şeklinde
toplamaya çalıştım. Bu iti-
barla yeni mevzuatın
tamamının tarafınızca
incelenmesi ve fiilen duru-
munuzu ilgilendiren
maddelerin tespiti ile bun-
ların anlaşılması ve
üzerinde durulmasını tav-
siye ederim. 

Tekrar bir araya gelmek
ümidiyle,

Yeni Tüketicinin 

Korunması Hakkında 

Kanun şüphesiz sadece

yukarıda saydığımız 

unsurlardan ibaret 

değildir. Ancak ifade 

ettiğim üzere sektörün

perakendesine yönelik 

en dikkat çekici unsurları

basit bir ana liste 

şeklinde toplamaya 

çalıştım. Bu itibarla yeni

mevzuatın tamamının 

tarafınızca incelenmesi

ve fiilen durumunuzu 

ilgilendiren maddelerin

tespiti ile bunların 

anlaşılması ve üzerinde

durulmasını tavsiye 

ederim”



İF Expo 2015, Uluslararası İstanbul Çorap, İç Giyim Fua-
rı’nın hazırlık çalışmalarına şimdiden başladık. TÜYAP
Grubu ile birlikte oluşturduğumuz İF Expo Fuar Komitesi,
çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz üç yıl boyunca sağla-
nan başarının verdiği güçle, hizmet çıtasını daha da yukarı-
lara taşımayı amaçladığımız İF Expo 2015 için hedefleri-
mizi ve yol haritamızı belirledik.

Ahmet Bilal Kıymaz - ÇSD Başkan Yardımcısı | Fuar ve Yeni Pazarlar Komitesi Başkanı

İF Expo 2015 Çorap, İç Giyim Fuarı
hazırlık çalışmaları başladı

Aslında, Çorap Sanayici-
leri Derneği (ÇSD)
olarak bir önceki fuarı-
mız biter bitmez İF

Expo Uluslararası Çorap, İç Giyim
Fuarı’nın yenisinin çalışmalarına
hemen başlıyoruz. Sanıyoruz, fuarın
üç yıl gibi kısa sürede yakaladığı
başarının arkasında bu titizlik ve
özen yatıyor. 2012 yılında 2 bin 800
metrekare ile başladımız fuar ikinci

yılında 5 bin metrekarelere üçüncü
yılında ise 7 bin 600 metrekarelere
ulaşarak büyük bir başarı hikayesi
yazdı. Bunun yanında yurt dışı
uzman ziyaretçi sayısında da artış
sağlandı. Komite üyesi arkadaşları-
mızın yurt dışına, hedef pazarlara
yönelik yaptıkları bire bir ziyaretle-
rini ve temasların bu artışta katkısı
çok büyük oldu. 2015’te ve daha
sonraki yıllarda bu başarıyı sürdürü-

lebilir kılmak için çalışıyoruz. Bu
noktada siz meslektaşlarımızın des-
teğini çok önemsiyoruz. 

Sektörümüzün dünyada geldiği
başarılı konumun bir nişanesi olan 
İF Expo Uluslararası Çorap, İç Giyim
Fuarı’na bugüne kadar katkı ve 
katılımlarıyla destek olan meslektaş-
larımıza ÇSD Yönetim Kurulu adına
teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
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Fimast 2014 Uluslar-
arası Tekstil Makine-
leri ve Aksesuarları
Fuarı, 17-20 Eylül tarihleri arasında
geleneksel Avrupa üretiminin kalbi
İtalya’da kapılarını açmaya hazırla-

nıyor. Hammadde, ip-
lik, makine, aksesuar
ve yedek parçayı da da-

hil ederek daha da genişleyen fuar,
Türkiye’den de uzman katılımcı ve
ziyaretçileri bekliyor. 

Uluslararası
fuarlar sek-
törün tüm
oyuncularını

belli tarihler arasında bu-
luşturan, en son gelişme-
lerin sergilendiği, alıcı ve
satıcının bir araya getiril-
diği önemli organizasyon-
lardır. 17-20 Eylül tarihle-
ri arasında İtalya’nın ku-
zeyindeki sanayi bölgesi
Brescia’da düzenlenecek
Fimast 2014 - Uluslararası
Tekstil ve Aksesuarları
Fuarı da bu açıdan büyük
önem taşıyor. 

FUAR, AVRUPA ÜRETİM
GELENENEĞİNİN KALBİ
İTALYA’NIN KUZEYİNDE
BULUNAN BRESCİA’DA 

Fimast 2014  tekstil
sektörünün en iyilerini en
son teknolojiler konusun-
da daha fazla bilgi edin-
mek için sabırsızlanan ti-
cari katılımcılara, uluslar-
arası alıcılara, çok önemli
markaların uzman satın
almacıları, tasarımcıları,
stilistlerine sunmaya ha-
zırlanıyor. Avrupa üretim

geleneneğinin kalbi İtal-
ya’nın kuzeyinde bulunan
Brescia’da gerçekleşecek
Fimast 2014 yeni iletişim-
ler, ekonomik ve yaratıcı
üretimler için yeni çözüm-
ler bulmak adına çok
önemli bir organizasyon.
Fuarın, bu yıl hammadde,
iplik, makine, aksesuar ve
yedek parçayı dahil ederek
daha da büyüdü. 

Fuar organizasyon şir-
keti PRINCIPE MEDIA’nın

direktörü Gianpaolo Natali
ile Mart ayının sonunda
İstanbul’da düzenlenen
Texpo Eurasia 2014, 31.
Tekstil, Dokuma, İplik,
Terbiye, Örgü, Çorap Ma-
kineleri, Yan Sanayileri ve
Kimyasalları Fuarı’nda
kısa bir söyleşi gerçekleş-
tirdik.

15 BİN METREKARE 
KAPALI ALANDA GER-
ÇEKLEŞECEK

Fuar ile ilgili büyük
beklentileri olduğunu be-
lirten Gianpaolo Natali,
tekstil makineleri ve akse-
suarları açısından Fimast
2014’ün çok büyük bir or-
ganizasyon niteliği taşıdı-
ğını ifade ediyor. İlk kez
düzenlenecek olan
fuarın,15 bin metrekare
kapalı alanda yapılacağını
kaydeden Natali, 2009 ile
2012 yılları arasında katı-
lımcıların yüzde 20’sini
kaydettiklerini, bu yıl için-
de yüzde 40’ını tamamla-
mayı amaçladıklarını söy-
ledi. Dünya genelinde 64
ülkeden katılımcı bekle-

diklerini belirten PRINCI-
PE MEDIA Direktörü Gian-
paolo Natali, son durum
itibariyle görüşmelerin de-
vam ettiğini, iletişimde ol-
dukları firmaların yüzde
70’inden de  onay bekle-
diklerini ifade etti. 

Bu yıl makine ve akse-
suarlarda kullanılan ham-
madde, iplik, makine, ak-
sesuar ve yedek parçayı da
dahil ederek fuarı büyüt-
tüklerini belirten Natali,
Türkiye’yi çok önemsedik-
lerini ve ülkemizden gerek
katılımcı, gerekse uzman
ziyaretçileri 17-20 Eylül
tarihleri arasında Fimast
2014’te görmekten büyük
mutluluk duyacaklarını
ifade etti. 

Fimast 2014’e dünya

genelinden, 64 ülkeden

katılımcı ve uzman ziya-

retçi bekleniyor”

Fimast 2014 - Uluslararası Tekstil
Makineleri ve Aksesuarları Fuarı 
17-20 Eylül tarihleri arasında İtalya’da
kapılarını açıyor

Gianpaolo Natali
PRINCIPE MEDIA Direktörü 
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Tekstil ve iplik sektörünün
2014 buluşması gerçekleşti
Texpo Eurasia 2014, 31. Tekstil, Dokuma, İplik, Terbiye, Örgü, Çorap Makinele-
ri, Yan Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı ile eşzamanlı düzenlenen 11. Uluslarara-
sı İstanbul İplik Fuarı, 36 ülkeden 552 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla
26-29 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Çorap Sanayi-
cileri Derneği
(ÇSD) Baş-
kanı Hüseyin

Öztürk’ün de katıldığı açı-
lış töreninde konuşma ya-
pan Tüyap Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Ünal, TEM-
SAD Başkanı Adil Nalbant,
İTHİB Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Gülle, İs-

tanbul Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Adnan Dalgakıran fu-
arların gösterdiği başarı
grafiğine ve ülkemiz tekstil
sektörünün gelişimine de-
ğindiler.

ÖNEMLİ BİR PLATFORM
Türkiye ve Avrasya Böl-

gesi’nde tekstil endüstrisi-

nin en kapsamlı buluşma
noktası ve yeni ticari fırsat-
lar yaratan platformu
Texpo Eurasia 2014, do-
kuma, iplik, terbiye, örgü,
çorap üretim teknolojileri
ve makineleri konularında
son yeniliklerinin, yan sa-
nayi ve tekstil kimyasalla-
rının bir arada sergilendiği
en önemli ihtisas fuarı ola-
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rak sektörün yeni yatırım-
larına yön veriyor.

Texpo Eurasia 2014 26-
29 Mart tarihleri arasında
tekstil dünyasının nabzını
tutarak,  ülkemizin ve dün-
yanın farklı coğrafyaların-
dan gelen tekstil sektö-
ründe lider firmaların
yöneticileri, satın alma yet-
kilileri için buluşma imkanı
sağladı. Enerji verimliliği
yüksek, üretimde fire ve
kayıp ürün miktarını mini-
mum seviyelere çeken en
yeni teknolojiler sektör
profesyonellerinin beğeni-
sine sunuldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK
İPLİK FUARI 

11.Uluslararası İstanbul
İplik Fuarı, önemli bir ba-
şarıya imza atarak dünya-
nın en büyük ve kapsamlı

iplik fuarı konumuna gel-
miştir. Uluslararası iplik
sektörünün en önemli ti-
cari buluşması olan İstan-
bul İplik Fuarı, dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen
katılımcı ve ziyaretçileri bir
araya getirerek küresel ip-
lik ticaretine yön veren sa-
tış ve pazarlama platformu
haline gelmiştir. Bu seneki
fuarda, Türkiye’nin en

önemli iplik üreticisi firma-
larının yanı sıra, yurt dışın-
dan gelen üretici firmalar
ve uluslararası iplik ticareti
yapan aracı firmalar yer
aldı. Üretimde Avrupa’da
birinci, dünyada ise ilk
üçte yer alan Türk iplik
sektörü, İstanbul İplik
Fuarı ile mevcut ihracatını
koruyarak, yeni pazarlara
ve yeni dağıtım kanallarına

ulaşma imkanına yakaladı.
Tekstil makineleri ve

iplik sektörüne yön veren
firmaların son ürün ve ye-
niliklerinin sergilediği
Texpo Eurasia 2014 ve
11.Uluslararası İstanbul İp-
lik Fuarları 26-29 Mart ta-
rihlerinde, Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi, Büyük-
çekmece’de dünyanın
farklı coğrafyalarından ge-
len tekstil sektörü profes-
yonellerini ağırladı.

Tekstil makineleri ve 

iplik sektörüne yön ve-

ren firmaların son ürün

ve yenilikleri sergilendi”
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Epilepsi ya da sara hastalığı
Epilepsi (Sara olarak da bilinir.) beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin
olağan dışı bir elektro-kimyasal boşalma yapması sonucu ortaya çıkan
nörolojik bozukluk, hastalıktır. Beynin normalde çalışması ile ilgili elek-
triğin aşırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu oluşur. Sıklıkla geçici bilinç
kaybına neden olur.

NEDENLERİ
Semptomik Epilepsi:
• Beyin Tümörü
• İskemik lezyon: Beyne

giden kan akımı azaldı-
ğında (iskemi), beyin do-
kusundaki besin madde-
leri ve oksijen azalır. Bu
da hücre hasarına ve epi-
lepsi nöbetine yol açar.

• Konjentinal malformas-
yon: Doğuştan gelen bo-
zukluklar.

• Gebelik döneminde an-
nenin ilaç ve alkol alımı,
bebeğin gelişimini etkile-
yecek mikrobik hastalıklar
epilepsi nedeni olabilir.

• Doğum sırasında oluşa-
bilecek beyin zedelenme-
si, kanaması, beynin ok-
sijensiz kalması epilepsi-
ye neden olabilir.

• Doğum sonrası menenjit,
beyin iltihabı gibi rahat-
sızlıklar epilepsiye neden
olabilir.

• Febril konvulziyon: Ate-
şe bağlı istem dışı şid-
detli kasılmalar.

• Enfeksiyon: Tüm vücudu
etkileyen ya da şiddetli
olan enfeksiyonlar Febril
konvulziyon'a neden ola-
bilir.

• Tiroid hastalıkları: Tiroid
bezi vücuttaki sıvı den-
gesinin kontrolünde
önemli bir rol oynar. Sıvı
dengesi ise epilepsi eğili-
mini belirleyen bir fak-

tördür. Genellikle tiroid
sorununun tedavi edil-
mesiyle epilepsi de düze-
lir.

• Beslenme: Bazı insanlar-
da epilepsinin nedeni
olarak B6 vitamini eksik-
liği saptanmıştır.

İdiyopatik Epilepsi:
• Genetik: Aileden gelen,

mutasyona uğramış gen.

ÇEŞİTLERİ
Basitleştirilmiş şekliyle

epilepsi nöbeti kısa süreli
beyin fonksiyon bozuklu-
ğuna bağlıdır, ve beyin
hücrelerinde geçici anor-
mal elektrik yayılması so-
nucu ortaya çıkar.

Epilepsi nöbetlerinin
çok değişik çeşitleri mev-
cuttur. Kırkın üzerinde nö-
bet tipi tanımlanmıştır.
Herkes tarafından epilepsi

veya sara dendiği zaman
anlaşılan ve iyi bilinen to-
nik-klonik nöbetin yanı sıra
başkalarının hiç farketme-
yeceği kadar hafif nöbet
çeşitleri de vardır. Tanım-
lanmış bu mevcut nöbet
tiplerine rağmen herkesin
geçirdiği nöbet kendine
özgü bazı farklılıklar göste-
rebilir. Bu durumlar bazı
hastalarda epilepsi tanısı-
nın konulmasını güçleştirir
ve çok çeşitli karışıklıklara
neden olur. Ne yazık ki pek
çok hastaya tanı konula-
maz ve kendilerindeki
problemin ne olduğunun
açıklığa kavuşması yıllar
alabilir. Bazı kişilerde ise
başka bir bozukluğun yol
açtığı belirtiler yanlış ola-
rak epilepsi tanısı alabilir.
Gelişen tanı yöntemleri sa-
yesinde yanlış tanılar gide-
rek azalmaktadır. Yeni ya-

pılan sınıflandırmalar ile
farklı nöbet isimlerinin or-
taya konması konunun
daha karmaşık hale gelme-
sine neden olmuştur. Bu
nedenle aynı nöbet farklı
isimlerle adlandırılabilir.
Bu bölümde çok teknik ay-
rıntılara girmeden elden
geldiğince geniş bilgi veril-
meye çalışılmıştır.

Temelde akılda tutulma-
sı gereken nöbetlerin iki çe-
şit olduğudur; parsiyel (yani
beyinde bir bölgeye sınırlı
başlayan nöbetler) ve jene-
ralize (beyinde yaygın ola-
rak olarak başlayanlar).
Yaygın başlangıç daha kötü
ve şiddetli bir nöbet anla-
mına gelmez. Buradaki
gruplama sadece nöbeti
oluşturan nedenin farklılığı
ile bağlantılıdır ve tibbi ne-
denlerle bu isimler veril-
miştir.
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Nöbet anında yaşanan-
lar (nöbet belirtileri) beyin
aktivitesindeki değişikliğin
nereden başladığına ve ne
kadar hızla yayıldığına
bağlıdır. Parsiyel nöbetler
isminden de anlaşıldığı
gibi beynin bir kısmından
başlarlar. Elektriksel deşarj
ya o bölgede kalır ya da
beynin diğer bölgelerine
yayılma gösterir. Jeneralize
nöbetler (tonik-klonik, ab-
sans, ve myoklonik gibi çe-
şitleri vardır) tüm beyne
yayılırlar.

Ne tür nöbet olduğunun
bilinmesi büyük önem taşı-
maktadır. Çünkü muhte-
melen bu hangi epilepsi
ilacının daha etkili olacağı
konusunda yol göstericidir.

BASİT PARSİYEL 
NÖBETLER

Bu nöbetlerde hasta nö-
bet geçirirken tek bir bul-
gusu vardır, vücudun belir-
li bir bölgesini tutar. Örne-
ğin bir ayakta ya da kolda
kasılmalar nitelikli epilepsi
türüne basit parsiyel mo-
tor nöbetler denir. Bu tür-
de nöbet başladığı yerde
kalabildiği gibi belirli bir
düzene göre ilerleyerek
vücudun yarısını tutabilir.
Örneğin elde başlayan
konvülziyonlar sırasıyla ön
kola, üst kola, yüze ve dile,
sonrada alt ekstremitele-
re(bacaklara) yayılabilir.
Eğer vücudun diğer yarısı-
na geçerse bilinç bozulabi-
lir. Nöbet durduktan sonra
kasılmaların geliştiği taraf-
ta kuvvetsizlik olabilir. Bu-
nun dışında basit duyusal
nöbetler gelişebilir bu tür-
de bir ekstremitede, genel-
likle elde ve parmaklarda
uyuşma-karıncalanma,
yanma ve nadiren ağrı gibi
kısa süren belirtiler oluşa-

bilir. Bu belirtiler lokal
olabileceği gibi vücudun
bir yarısını sarabilir.
Deri yüzeyinde renk deği-
şiklikleri (kızarma-solma),
sesler duyulması, kan ba-
sıncı değişiklikleri, sadece
bilinç bulanıklığının eşlik
ettiği birçok çeşit parsiyel
epileptik nöbetler oluşabi-
lir.

KOMPLEKS PARSİYEL
NÖBETLER

Kompleks parsiyel nö-
betlere bilinç bozukluğu
eşlik ettiğinde kompleks
parsiyel nöbetler teriminin
kullanılması önerilir. Duyu-
sal nöbetlerde parsiyel epi-
leptik nöbetlerden farklı
olarak hissedilenler basit
ışık çakması veya şekilsiz
bir görüntü yerine hasta-
nın geçmiş yaşamından bir
sahne, görüntüleri, sesleri,
kokuları, lezzetleri, duygu-
larıyla tekrar yaşanır. Fakat
hastalar hissettiklerin şey-
lerin gerçekle bağdaşmadı-
ğının bilincindedirler.

JENERALİZE EPİLEPTİK
NÖBETLER

Jeneralize epileptik nö-
betleri birkaç başlık altında
toplamak mümkündür. Pe-
tit mal dediğimiz ve ani bi-
linç kaybı ile birlikte ko-
nuşma yürüme, yeme gibi
motor aktivitelerin kesil-
mesiyle niteli şekli en sık
görülenidir. Nöbet sırasın-
da vücut pozisyonu koru-
nur ve hasta yere düşmez,
gözler bakakalmış gibidir,
iletişim kuramaz ve hasta
etrafının farkında değildir.
Ani iletişim bozukluğu, tek
bir kasta veya kas grubun-
da ani, kısa süreli kasılma-
lar v.b. şekillerde ortaya çı-
kabilir. Hastada bilinç kay-
bı oluşur.

Epilepsinin acil müda-
hale gerektiren epileptik
nöbetlerin aralarında nor-
mal dönem olmadan, art
arda birbirlerini izlemesi
şeklinde ortaya çıkabilir.
Normal koşullarda epilepsi
tanımına uygun olarak, ilk
epileptik nöbeti izleyen bir
yıl içinde en az bir nöbet
daha geçiren hastalara an-
tiepileptik tedavi başlanır.
Kullanılacak ilaç nöbet ti-
pine göre seçilir. Tedavide
bazen tek ilaç kullanımı
yeterli gelmediğinde çoklu
ilaç kullanımı uygulanabi-
lir. Tedavide ilacın kullanı-
mından çok bu ilacın kan
seviyesi tedavide önemli-
dir. Bazı ilaçların yeterli
kan seviyesine ulaşması
14-30 gün alabilir. Tedavi-
de asıl amaç nöbetlerin
durdurulmasıdır ve veri-
len ilaç tedavisi ile yüksek
oranda nöbetler durdurul-
maktadır. Nöbetleri tam
olarak durdurulmuş hasta-
larda tedaviye aynı ilaç ile
ortalama 3-5 yıl devam
edilebilir. Bu nedenle dok-
tor tavsiyesi olmadan kul-
lanılan ilaç kesilmemelidir.
Bu sürenin sonunda ilaç
kesildikten sonra tekrar
nöbet geçirme riski %25
kadardır. İlaç kullanmaya
başladıktan sonra ilk haf-
talarda ilaca bağlı vücutta
bazı tepkiler görülebilir.

Tedavinin başlangıcında
deri döküntüleri olabilece-
ği akılda tutulmalıdır. Te-
davinin ilk bir ayı içinde
birkaç kez tam kan sayımı
ve karaciğer fonksiyon
testlerinin kontrolü için
doktora başvurulmalıdır.
Tedavinin en uygun ilaç
ile uygun dozda, sürede
yapılması hastalığın teda-
visinde çok önemlidir. Bu
nedenle tedavinin 
her aşaması uzman hekim
tarafından takip edilmeli-
dir.

BELİRTİLERİ
Epilepsi belirtileri her

kişide farklı seyreder. Be-
lirtilerin hepsi görülmeye-
bilir

• Bilinç kaybı
• Bayılma
• Titreme, yere düşme
• Halüsinasyon
• Otururken uzaklara dal-

ma
• Nefes darlığı, nefes ke-

silmesi
• Dokularda ve yüzde mo-

rarma
• Aşırı tükürük salgılan-

ması
• İdrar kaçırma
• Hareketlerini kontrol

edememe
• Kriz sonrası şaşkınlık,

uyku hâli.
• Korku
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TEDAVİ
Epilepsi, mutlaka dok-

tora başvurulması ve dok-
torun gerekli gördüğü sü-
rece kontrol altında
kalınması gereken bir has-
talıktır. Bu durum, epilep-
sinin ömür boyu devam
edeceği şeklinde algılan-
mamalı. Epilepsinin bazı
türleri hasta belli yaşlara
geldiğinde kendiliğinden
tamamen düzelebilir ve
ilaç tedavisine gerek du-
yulmayabilir.Ancak bu
hassaslık dercesinede
bağlı olabilir. Ancak bu
kararı doktor vermelidir.

Nöbetlerin
tekrarlaması ve status
epileptikus hali, beyinde
oksijensiz kalmaya bağlı
bazı etkilere yol açabilir.
Her nöbet bir sonrakinin
ortaya çıkmasını kolaylaş-
tırabilir. Tedavisiz kalan
küçük nöbet türlerinin bir
süre sonra büyük nöbet-
lere dönüşme olasılığı
vardır. Bu nöbetlerde has-
tanın maruz kalabileceği
merdivenden düşme, kişi
sokakta ise trafik kazası,
suda boğulma gibi tehlike-
ler vardır.

Bu nedenlerle epilepsi-
ye mutlaka müdahale edil-
melidir.. Epilepsinin en
önemli tedavi şekli ilaç te-
davisidir. Epilepside kulla-
nılan ilaçlar beyin hücrele-
rinin aşırı uyarılma duru-
mununa baskı uygulaya-
rak nöbetlerin oluşunu en-
geller. Bu ilaçlar her gün,
önerilen dozda ve saatler-
de çok düzgün bir şekilde
kullanılmalıdır. Doktor ço-
cuğun yaşını, kilosunu,
nöbet tipini göz önüne
alarak ilaçları seçer.Teda-
vide kullanılan başlıca
ilaçlar fenobarbital,fenito-
in,karbamazepin,valproik
asit ve
ethosüksimiddir.İlaçları
düzenli ve doktorun tarif
ettiği gibi kullanmak çok
mühimdir. Kullanılan bu
ilaçların hastalığı tama-
mıyla geçirmez ama nöbet-
leri engeller veya sayısını
azaltır.

Epilepsi tedavisinin
düzgün bir biçimde sürdü-
rülmesi halinde de nöbet-
ler devam edebilir. Tıbbın
dev adımlarla ilerlediği
dünyamızda hiçbir hekim
epilepsili bir çocuğun

anne-babasına tedavi ile
nöbetlerin %100 kaybola-
cağını garanti edemez. Ni-
tekim dünya istatistiklerine
bakılacak olursa uygun te-
davi şartlarında hastaların
%60’ında nöbetlerin tü-
müyle ortadan kalktığı,
%20’sinde tüm tedavi se-
çeneklerine rağmen nöbet-
lerin devam ettiği görül-
mektedir. Ebeveynlerin hiç
aklından çıkarmamaları ge-
reken bir nokta, epilepsi
çağdaş tıbbi tedavi yön-
temleriyle yeterince kont-
rol altına alınamıyorsa orta
çağın büyücülük yöntemle-
riyle hiç durdurulamaz.

Halen ilaçla tedaviye
cevap vermeyen belli epi-
lepsi türlerinde ülkemizde
cerrahi tedavi olanakları
geliştirilmektedir.

Cerrahi müdahale, ilaç-
lara yanıt vermeyen hasta-
larda uygulanmalıdır ve
epilepsi cerrahisi konusun-
da uzmanlaşmış özel tıp
merkezlerinde yapılmalıdır.
Ameliyat sırasında nöbet-
lere neden olan beyin böl-
gesi çok incelikli bir şekilde
alınır. Tedaviden sonra
hastaların %90'ı göze bata-

cak şekilde gelişme göster-
mektedir.

Epilepsi hastalarına uy-
gulanan bir diğer cerrahi
tedavi yöntemi de ayrık
beyin ameliyatı da denilen
corpus callosumun kesil-
mesi işlemidir. Fakat bu iş-
lem birçok disfonksiyona
neden olduğundan pek faz-
la tercih edilmemektedir.

1990'lı yıllarda nöbetle-
ri kontrol etmenin güç ol-
duğu durumlarda, diğer bir
seçenek olarak yeni bir te-
davi yöntemi bulunmuştur.
Bu yeni yöntemde, boynun
yan tarafında uzanan va-
gus siniri aracılığı ile beyne
uyartılar gönderilir.

İLK YARDIM
Kişi güvenli bir yere ya-

tırılır. Etrafındaki eşyalar
çarpma tehlikesine karşı
uzaklaştırılır.

Başı yere çarpmasın
diye el yardımıyla destek-
lenir.

Kesinlikle soğan, kolon-
ya gibi şeyler koklatılmaz.

Kişinin hareketleri dur-
durulmaya çalışılmamalı-
dır. Bilinçsiz yapıldığından
ne kadar uğraşılsa da bir
yararı olmayacaktır.

Üzerindeki sıkı giysiler
gevşetilir, çıkarılır.

Ayıltmak için uğraşma-
nıza gerek yoktur. Kişi ya-
vaş yavaş kendine gelir.

Kişi kendine geldikten
sonra yorgunluk, geçici
olarak bilinç kaybı, ser-
semlik olabilir. Bu yüzden
bir süre dinlendirilmelidir.
Kendine geldikten sonra
hastaneye götürülmelidir.

Kişi dişlerini sıkıyorsa
ağzına elinizi kesinlikle
uzatmayınız sert ve temiz
bir cisimle dilinin solunum
yolunu tıkamasını önleyi-
niz. (WP)
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Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık
Araştırması sonuçlandı
Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde yapılan “Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araş-
tırması” sonuçları açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ)  belirlediği kriterler çer-
çevesinde yapılan araştırma, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve
Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle tamamladı. 67 ilde yapılan araştırma kapsamında,
216 okulda 2. sınıfta eğitim gören (7 ve 8 yaş grubu) 5 bin 101 öğrenci ve aileleriyle
görüşüldü. Araştırmanın saha uygulaması 78 ekip ile yapıldı. 

Araştırma so-
nuçlarının
açıklandığı
basın top-

lantısına; Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker katıldı.

ARAŞTIRMANIN TEMEL
SONUÇLARI
• Beden kitle indeksine

göre çocukların, yüzde
22.5’ i şişman (kilolu da-
hil) yüzde 2,1’ i zayıf.

• Erkek çocukların yüzde
23,3’ü şişman (kilolu da-
hil), kız çocukların yüzde
21,6’sı şişman (kilolu da-
hil). 

• Boya göre sınıflamada ço-
cukların yüzde 2.3’ü bo-
dur (ciddi bodur dahil).

• Vücut ağırlığına göre ço-
cukların yüzde 2.3’ü za-
yıf (ciddi zayıf dahil).

OKULLARLA İLGİLİ
SONUÇLAR 
• Okulların yüzde 78,5’inde

kantin (kentte yüzde
92,0, kırda 26.4), yüzde
20.6’sınde yemekhane
(kentte yüzde 17.8, kırda
yüzde 26,4) bulunmakta-
dır.

• Okulların yüzde 78,5’inda
beslenme eğitimi veril-
mektedir.

• Okulların yüzde
96,3’ünde oyun alanı bu-
lunmaktadır.

• Okullarda haftada ortala-
ma 87,8 dakika beden
eğitimi dersine süre ay-
rılmaktadır.

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ
SONUÇLAR:
• Her altı çocuktan beşi

(yüzde 84,6) her gün
kahvaltı yapmaktadır.

• Ailelerin yüzde 42,8’i ço-
cuklarının her gün taze
meyve, yüzde 18,3’ünün
sebze tükettiğini belirt-
miştir.

• Her gün her 10 çocuktan
5’i peynir, 4’ü tahıl, ek-
mek, yumurta, taze mey-

ve, yoğurt, 3’ü ayran ve
süt tüketmektedir

• Çocuklar haftada 1-3 kez
şeker içeren gazlı içecek-
leri yüzde 50, cips, patla-
mış mısırı yüzde 60, şe-
kerli barklar ve çikolatayı
yüzde 56, bisküvi, kek,
kurabiyeyi yüzde 54, piz-
za, pide, lahmacun, pata-
tes kızartması ve ham-
burgeri yüzde 66 oranın-
da tüketmektedir.

• Çocukların uyuma süre-
leri ortalama 9.30 saat-
tir.

• Her dört çocuktan üçü
(yüzde 74,2) hiç spor ku-
lübüne gitmemektedir.

• Çocuklar hafta içinde
yüzde 60’ı 2 saat ve üze-

rinde, yüzde 40’ı her gün
1 saat ve 1 saatten az
oyun oynamaktadır.

• Ailelerin yüzde 30’u okul
yolunu güvenli, yüzde 70
güvensiz bulmaktadır.

• Öğrenciler okula gider-
ken yüzde 70’i yürüye-
rek, yüzde 20’si servisi,
yüzde 7’si arabayı, yüz-
de 0,3 bisikleti kullan-
maktadır. (Milli Eğitim
Bakanlığı Mevzuatına
göre çocuklar evlerine
yakın okullara kayıt edil-
mektedir)

• Öğrenciler hafta içinde
ev ödevi yapma ve kitap
okumaya yüzde 71 ora-
nında 1 veya 2 saat za-
man ayırmaktadır.

• Evlerden yüzde
52,5’inde bilgisayar bu-
lunmaktadır.

• Çocukların hafta içinde
yüzde 43,4’ünün ve haf-
ta sonunda yüzde
55,8’inin günlük aktivi-
teleri arasında bilgisa-
yarda oyun oynama gel-
mektedir.

• Televizyon seyretmek
çocukların önemli etkin-
liklerinden birisidir. Haf-
ta içinde çocukların yüz-
de 74,5’i ve hafta so-
nunda yüzde 87’si gün-
lük 2 saatten fazla tel-
evizyon seyretmektedir.

65
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Eski kuşaklarla birlikte kaybolan
bir meslek daha: Süpürgecilik
Eskiden evlerin temizlik araçlarından olan ve her evin olmazsa olmazı
süpürgeler… Onlar için günümüz şartları hiç içaçıcı değil tabi. Her ge-
çen gün farklı ve daha ileri teknolojilerde üretilen elektrikli modeller
nostaljik süpürgelerimizi çoktan unutturdu. Bazı yerlerde hala kullanı-
lıyor olsa da ne yazık ki onlar da tarihte kalmak üzere. 

Süpürgeciliğin
özellikle
Trakya bölge-
mizde gelişmiş

olduğunu görüyoruz.
Bunun nedeni 93 Harbi
sırasında (1877-1878 yılla-

rında), başta Balkanlar ve
Rumeli’nden gelen muha-
cirler (göçmenler). Onların
yöre halkına öğrettiği bu
zanaat geleneksel bir hal
almış. Bu zanaatın başka
illerimizde de yapıldığına

şahit oluyoruz. Neredeyse
tüm Anadolu’ya yayılan
süpürgecilik, talep azlığına
rağmen sürüyor. Tokat,
Balıkesir, Yenişehir (Bursa),
Trabzon, Adapazarı yörele-
rinde de süpürgeciliğin
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yayıldığı görülüyor. Ancak
Edirne’de süpürgeciliğin
bu mesleği icra edenler
tarafından 1957 yılında
borsası bile oluşturulmuş.

NİŞAN VE DÜĞÜNLERDE
AYNALI, BONCUKLU,
KURDELALI SÜPÜRGE
GÖTÜRMEK KIZ ÇEYİZİ-
NİN OLMAZSA OLMAZI
KABUL EDİLİYOR

Anadolu’da nişan ve
düğün geleneklerinde
çeyizde süslü süpürgeler
bulunması adet edinilmiş-
tir. Aynalı, boncuklu,
kurdelalı süpürge götür-
mek kız çeyizinin olmazsa
olmazı kabul ediliyor.
Bunun dışında süpürgeler
hemen her boyutta yapıla-
biliyor. Büyük, küçük,
minyatür, saplı, hediyelik
gibi bir çok türde olan
süpürgeler evlerde ayrıca-
lıklı bir yere sahip.

GÜNÜMÜZDE 
SÜPÜRGECİLİK HEM 
GELENEKSEL, HEM DE
MODERN ARAÇ VE 
GEREÇLERLE DEVAM
EDİYOR

Geleneksel süpürge
üretiminde; tarladan topla-
nan süpürge telleri
süpürge yapımına uygun
uzunlukta kesiliyor.
Tohumları ve yaprakları
ayıklanıp demetler haline
getirildikten sonra, yumu-
şak olması ve renginin
açılması için su ile ıslatılır.
Islatılan teller küçük kapalı
ve bir ocağı bulunan pen-
ceresiz bir odaya konarak
kükürtle ağartılır. Ağartılan
bu süpürge telleri “ayıkla-
yıcı” diye anılan kişi
tarafından bıçakla ayıkla-
nır. Kalın, dolgun ve etli
olanlar tepelik, ince ve cılız
tellerde işlik olarak ayrılır.

Kısa, kırık, koyu renkte
düzgün olmayan teller
ayıklanarak küçük el
süpürgeleri ve top süpürge
yapımında kullanılır. Teller

sarıcı tarafından temizle-
nir. Bir takım işlemler daha
yapılarak bağlanır, biçim
verilir. Tokmakla vurularak
bu biçim pekiştirilir. Üç ya
da daha çok yerinden
çuvaldızla dikilir. 

SÜPÜRGEYE USTANIN EL
BECERİSİ YANSIR

El sanatı olması sebebi
ile emek yoğun çalışılan
süpürgecilikte artık mo-
dern makinalarla çalışılı-

yor. Özellikle dikim aşa-
ması üreticilere hız kazan-
dıracak makinalarla yapıl-
makta. Böylece hem zaman
kazanılıyor, hem de daha
seri üretim yapılabiliyor.
Ancak makinalar ne kadar
iyi çalışırsa çalışsın, bir sü-
pürgenin dikimi onu yapan
ustanın ne kadar becerikli
olduğunu gösteriyor.

ARTIK KULLANIM 
AMACINDAN ÇOK,  
ANADOLU’DA EVLERDE
SÜS EŞYASI OLARAK
DAHA ÇOK EVLERDE BU-
LUNDURULUYOR

Süpürgenin bir el
gereci olarak yaşamını
tamamladığı bölgelerde
hala bir gelenek olarak
varlığını sürdürmekte. Bu
amaçla üretilen süpürgeler
bir kullanım eşyası olarak
değil, süslü, renkli ve
sadece görsel güzelliğe
sahip olan bir süs eşyası
olarak üretilmekte ve bu
yönde pazar ve alıcı bula-
bilmekte. 

Turistlere de hitap ede-
cek şekillerde ve
görsellikte süpürgeler de
üretilmeye devam ediyor.
Minyatür, süslü, bol renkli
ve aksesuarlı süpürgeler
de bu amaçla yapılmakta.
Artık nostaljik olarak gör-
düğümüz süpürgelerin hiç
değilse bu türde taleplerle
yaşaması gerekiyor.

Süpürgeciliği 

93 Harbi sırasında 

Balkanlar ve 

Rumeli’nden gelen

muhacirler öğretmiş

ve bu zanaat gele-

neksel bir hal almış” 



Safranbolu, an-
tik devirde ta-
rihçi Home-
ros’un İlyada

destanında “Paplogonya”
olarak bilinmekteydi. Tarihi
M.Ö. 3000 li yıllara kadar

uzanan bölgede, Safranbo-
lu şehir yerleşiminin kesin
tarihi tam olarak bilinmi-
yor. Gasgaslar, Hititler,
Kimmerler, Lidyalılar, Pers-
ler, Helenistik Krallıklar,
Romalılar, Selçuklular, Ço-

banoğulları, Candaroğulları
ve Osmanlılar egemenlik
kurmuştur. Safranbolu,
1196 yılında Selçuklu Sul-
tanı II. Kılıç Arslan’ ın Oğlu
Muhittin Mesut Şah tara-
fından alınmış ve Türklerin
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Safranbolu geleneksel Türk toplum yaşantısının tüm özellikle-
rini yansıtan ve uzun tarihi geçmişinde yarattığı kültürel mi-
rası, çevresel dokusu içinde koruyan örnek bir kent.

Safranbolu: Geleneksel Türk
toplum yaşantısının aynası



egemenliği altına girmiştir.
Safranbolu tarih boyunca
çeşitli uygarlıklar arasında
el değiştirdiği gibi Türk
Beylikleri ve Osmanlılar
arasında da el değiştirmiş-
tir. 1423 yılından itibaren
de Osmanlıların kesin ege-
menliğine girmiştir. 

DADYBRA, ZALİFRE,
BORGLU, TARAKLI-
BORLU, ZAĞFİRAN-I
BORLU, ZAĞFİRAN-I BEN-
DERLİ, ZAĞRİFANBOLU,
ZAFRANBOLU’DAN SAF-
RANBOLU’YA DEĞİŞİM

Bizanslılar döneminde
ilk ismi Dadybra olan Saf-
ranbolu, 1196 yılında Sel-
çuklular zamanında adı Za-

lifre olarak değişmiştir.
Beylikler döneminde ve
Osmanlıların ilk zamanla-
rında kentin adı Borglu ve
Borlu şeklini almıştır. Os-
manlı tapu ve tahrir def-
terlerinden izlenebileceği
gibi Borlu, yöreye yerleşen
Taraklı Aşiretten dolayı Ta-
raklıborlu olmuştur. Tarak-
lıborlu adından sonra Saf-
ranbolu için Osmanlı Dö-
neminde kullanılan diğer
adlar; 18. y.y. ortalarında
Zağfiran-ı Borlu, 19. y.y.
yarısında kısa bir süre için
Zağfiran-ı Benderli, 19.y.y.
son çeyreğinden itibaren
Zağfiranbolu, son olarak da
Zafranbolu ve Safranbolu
biçimine dönüşmüştür.

17. y.y. da Sinop-Gere-
de-İstanbul ticaret yolu
üzerinde önemli bir konak-
lama ve malların değişim
merkezi olan Safranbo-
lu’da, birçok sadrazam ve
devlet adamının ikamet et-
tiği  ve Saray’da da Safran-
boluluların görev aldığı bi-
linmektedir. Bu durum Saf-
ranbolu’nun Osmanlı sara-
yının arka bahçesi olarak
nitelendirilmesini sağla-
mıştır. 

SAFRANBOLU, 17. YY’DA
TİCARETİN ETKİSİYLE
ZİRVEYE ULAŞTI

Safranbolu, tarihi geç-
mişinde, en üstün ekono-
mik ve kültürel düzeyine
Osmanlı döneminde ulaş-
mıştır. Kentin 17. yy da İs-
tanbul-Sinop kervan yolu
üzerinde önemli bir konak-
lama merkezi oluşu, bölge-
de ticaretin gelişimine ola-
nak sağlayarak zenginleş-
tirmiştir. (Bu dönemde İs-
tanbul ve Kastamonu ile
yoğun ilişkiler yaşanmış,
Osmanlı devlet adamların-
dan bazıları kente önemli
eserler bırakmışlardır.

Geleneksel Türk toplum
yaşantısının bütün özellik-
lerini günümüze taşıması
ve kendini zamana karşı

saklamış olması, Safranbo-
lu’yu “Korumanın Başken-
ti” ünvanına kavuşturmuş-
tur. Ülkemizde bulunan
yaklaşık 50.000 kadar ko-
runması gerekli kültür ve
tabiat varlığının yaklaşık
1500’ü Safranbolu’dadır.
Sahip olduğu zengin kültü-
rel mirası kent ölçeğinde
korumadaki başarısı Saf-
ranbolu’yu “Dünya kenti”
yapmış ve Safranbolu,
UNESCO tarafından 17
Aralık 1994 yılında “Dünya
Miras Listesi” ne alınmış-
tır.

Kentin ününü oluşturan
Safranbolu Evleri 18.ve
19.yy. Türk hayatının geç-
mişini, kültürünü, ekono-
misini, teknolojisini ve ya-
şama biçimini yansıtan
mükemmel mimarlık bilgi-
si ile yapılmışlardır. Yakla-
şık 2000 geleneksel Türk
evi bulunmaktadır. Bu ev-
lerin 800 kadarı yasal ko-
ruma altındadır. 

HER ADIMDA BİR TARİH
Safranbolu, sivil Os-

manlı mimarisini taşıyan
geleneksel Türk evleriyle,
doğal güzellikleriyle ve ta-
rihi boyutuyla ün kazanmış
nitelikli bir kenttir. Yeni
Hamam, Eski Hamam, Cin-

www.csd.org.tr

HAFTA SONU KEYFİ...

69Çorapland Mayıs-Haziran 2014



www.csd.org.tr

70 Çorapland Temmuz-Ağustos 2013

HAFTA SONU KEYFİ...

ci Hanı, Köprülü Mehmet
Paşa Camii, Kazdağlıoğlu
Camii, İzzet Mehmet Paşa
Camii, Kent Tarihi Müzesi,
Saat Kulesi, Eski Cezaevi,
Bulak Mağarası, İncekaya
Su Kemeri, Yemeniciler
Arastası, Demirciler Çarşı-
sı,Manifaturacılar Çarşısı,
Tarihi Çeşmeleri, Kemerle-
ri dönemin nadide değerle-
rindendir. Şehir çevresinde
bulunan kaya mezarları ve
tümülüsler de görülmesi
gereken yerler arasındadır.

90’LI YILLARLA BİRLİKTE
TURİZM GELİŞTİ VE İLÇE
EKONOMİSİNDE ETKİLİ
OLMAYA BAŞLADI

1975 yılında Anıtlar
Yüksek Kurulunun Safran-
bolu’yu kentsel sit ilan et-
mesi ile akademik düzeyde
başlayan kente olan ilgi ,
zamanla ülkemiz sınırları-
nın dışına taşmıştır. 90’lı
yılların başından bu yana
küçük ve orta ölçekli turis-
tik tesislerin oluşumu ile
turizm ilçe ekonomisindeki
yerini hissettirmeye başla-
mış, terk edilen konaklar,
otel, lokanta gibi işlevlerle
yaşama dönüştürülmüş,
bozulan arnavut kaldırım-
ları yeniden yapılmış, anıt-
sal eserler restore edilme-
ye başlanmış, kaybolmak

üzere olan el sanatları tu-
ristik amaçla yeniden can-
lılık kazanmıştır.

SAFRANBOLU EVLERİ
Safranbolu denince akla

ilk gelen Safranbolu evleri-
dir. İlçe merkezinde 18.ve
19.y.y. ile 20. y.y. başların-
da yapılmış yaklaşık 2000
geleneksel Türk evi bulun-
maktadır. Bunlardan 1000
kadarı yasal koruma altın-
dadır. Evler Safranbolu’nun
iki ayrı kesiminde gruplan-
mıştır: Eskiden ‘Şehir’ diye
bilinen ve kışlık olarak ad-
landırılan çarşı kesimi ile
“Bağlar “ diye bilinen ve
yazlık olarak kullanılan ke-
simidir. Çarşı ve Bağlar
semtlerinde toplu olarak
korunabilmiş Safranbolu
evleri, çoğunlukla tarıma
elverişli olmayan vadi ke-
narındaki yamaçlara, çev-
reye ve komşulara saygılı
bir biçimde birbirinin
manzarasını ve güneşini
kapatmayacak şekilde inşa
edilmiştir. Yöre halkı kışın
şehirdeki evinde yaşar, ya-
zın havaların ısınmasıyla
Bağlar’daki yazlık evine
göçer, ancak “Çarşı”da
üretim ve ticaret hayatı
devam ederdi. Günlük ha-
yatın devam ettiği kentte
ulaşımın sağlandığı ev ve

sokak araları ise yine yapı
ile uyumlu tarzda Arnavut
kaldırımı şeklinde yapıl-
mıştır.  Mevcut taş kapla-
ma yollar; sel sularına karşı
dayanıklı ve rutubeti en
aza indirebilecek nitelikte
meyilli formdadır.

SAFRANBOLU EVLERİNİN
MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Geleneksel ev tarzının
ön planda olduğu Safran-
bolu’da yapı formu evler
genellikle 3 kattan oluş-
muş 6-8 odalı, geniş ha-
cimli, insan ihtiyaçlarına
uygun olarak tasarlanmış-
tır. Odaların her biri bir çe-
kirdek aileyi barındırabile-
cek tüm unsurlara sahip
bağımsız birim olarak ta-
sarlanmıştır. Her odada
yüklük adı verilen dolaplar,
sergenler, ocak ve sedirler
vardır. Ahşap yüklük do-
lapların içerisinde yıkan-
mak amacıyla da kullanıla-
bilen gusülhaneler de
mevcuttur. Safranbolu ev-
lerine bir başka detayı ka-
tan unsur ise tavanları ah-
şap işlemelidir. Safranbolu
evlerindeki çıkmalar, evin
dış görünümünü tek düze-
likten kurtarır. Odaların
büyüklüğüne göre sayısı
değişen dar ve uzun pen-
cerelerde  “muşabak” adı

verilen ahşap kafesler bu-
lunur. Evlerin bazılarının
içlerinde, serinlik vermesi
ve yangından korunması
amacıyla yapılmış olan ha-
vuzlar da bulunmaktadır.
Bu nitelikli evleri oluşturan
malzemeler ise; Alt katlar-
da taş, üst katlarda kerpiç
ve ahşaptır. Çatıda da ala-
turka kiremit kullanılmış-
tır. Evin giriş kısmına “ha-
yat” adı verilir. Hayat taş
kaplıysa “taşlık” olarak ta
anılır.

SAFRAN ÇİÇEĞİ VE 
SAFRANBOLU LOKUMU

Safranbolu’ya ismini
veren ve en kalitelisi Saf-
ranbolu’ da yetişen safran
çiçeği, dünyanın en pahalı
baharatı olma unvanını ta-
şıyan nadide bir bitkidir.
Kendi ağırlığının yüz bin
katı kadar sıvıyı sarıya bo-
yayabilme özelliği bulunan
safran; İlaç, gıda, kozmetik
sanayide kullanılmaktadır.
Yarım kilogram safran 80
bin çiçekten elde edilmek-
tedir. Safran bitkisinin
ürün olarak kullanılan kıs-
mı yalnızca ortasındaki lif-
ler olduğundan yetiştiril-
mesi ve bakımı çok emek
isteyen bir bitkidir. Bu
yüzden altın kadar değerli-
dir.
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Safranbolu Lokumu
daha az tatlı ve hafif olma-
sı nedeniyle diğer lokum-
lardan farklıdır. Lokumu-
muzu ayrıcalıklı kılan ise
mineral bakımdan zengin
olan Safranbolu suyunun
sertlik derecesi ve kullanı-
lan doğal şekerdir. İlçede
çeşitli türlerde lokum ya-
pılmaktadır: Hindistan ce-
vizli fındıklı, çifte kavrul-
muş, safranlı fıstıklı,  güllü,
damla sakızlı v.s. Günlük
üretilen Safranbolu lokumu
talepler doğrultusunda
Türkiye’nin her yerine
gönderilmektedir.

ÇAVUŞ ÜZÜMÜ 
Yörede yetiştirilen Ça-

vuş üzümü de Safranbo-
lu’nun ayrı bir lezzetidir.
Safranbolu Yazıköy de aktif
olarak yetiştiriciliğine de-
vam edilen ve genellikle
sofralık olarak kullanılan
çavuş üzümünün her yıl
eylül ayında bağbozumu
şenlikleri ile hasadı yapıl-
maktadır.

SAFRANBOLU’DA 
GEZİLEBİLECEK BAŞLICA
YERLER 

Eski hükümet konağı
(Kent Tarihi Müzesi), Saat
kulesi, Eski Cezaevi Binası,
Hıdırlık  tepesi, Eski Ta-
bakhane, Demirciler Çarşı-
sı, Kaymakamlar Evi, Kile-
ciler Konağı, Mümtazlar
Konağı, Mektepçiler Kona-
ğı, Turing Havuzlu Asmaz-
lar Konağı, Sipahioğlu Ko-
nağı (Yörük Köyü), Emir-
hocazade Ahmetbeyler Evi
(Bağlar), İzzet Mehmet
Paşa Cami, Köprülü Meh-
met Paşa Cami, Güneş
Saati, Yemeniciler Arasta-
sı, Tarihi Belediye Binası,
Cinci Hanı ve Hamamı,
Kazdağlıoğlu Cami,  Kaçak

(Lütfiye) Cami, Ulu Cami
(Ayastefanos Kilisesi), Bu-
lak (Mencilis) Mağarası,
İncekaya Su Kemeri, Tü-
mülüsler, Kanyonlar, Kaya
Mezarları, Safranbolu Saat
Kulesi, Anadolu Saat Kule-
si Minyatürleri Parkı, Tür-
beler (Hasan Paşa Türbesi,
Hacı Emin Efendi Türbesi,
Şeyh Mustafa Efendi  Tür-
besi), Çeşmeler ise (Saf-
ranbolu’da 100’ün üzerin-
de çeşme bulunmaktadır)
Kileci Çeşmesi, Hamidiye
Çeşmesi, Şükrü Efendi
Çeşmesi, Fatma Hanım
Çeşmesi     

YÖRÜK KÖYÜ
Safranbolu’dan Kasta-

monu yönüne doğru 11
km gidildiğinde, Kayı bo-
yunun Karakeçili Aşiretin-
den gelen 3 kardeşten en
büyüğü Hüseyin tarafın-
dan asırlar önce kurulan
tarihi Yörük Köyü’ne ula-
şılır. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından 1997 yı-
lında koruma altına köyde,
131 adet tarihi eser kayıt
altına alınmıştır. Safranbo-
lu’nun küçük bir maketi
görünümündeki  köyde,
gezi evine dönüştürülen
Sipahioğlu Konağı ve kö-
yün eski  çamaşırhanesi
gezilmeye değer mekanlar
arasındadır.

KRİSTAL TERAS
Safranbolu turizmine

katkıda bulunmak amacıy-
la Tokatlı Kanyonu üzerin-
de yerden 80 metre yük-
seklikte ve 11 metre ge-
nişliğinde yapılan Kristal
Teras (Cam seyir terası),
75 ton ağırlığı taşıyabili-
yor. Roketatar mermisiyle
dahi kırılmayan cam seyir
terası, her biri 750 kilo-
gram taşıyabilecek kapasi-

teye sahip gözenekler, 3
santimetre kalınlığında 3
parça camdan oluşuyor.
Yaklaşık 400 kişiyi taşıma
kapasitesine sahip olan
100 metrekareden oluşan
terasta bir seferde sadece
30 bulunabilmekte ve eş-
siz Tokatlı Kanyonu manz-
arasını bizlere sunmakta-
dır.

BUNLARI YAPMADAN
DÖNME
- Kale’den ve Hıdırlık Te-

pesi’nden şehri kuşbakı-
şı izlemeden,

- Kent Tarihi Müzesi, Saf-
ranbolu Saat Kulesi ve
Anadolu Saat Kuleleri
Müzesi’ni görmeden,

- Kaymakamlar Müze
Evi’ni gezmeden,

- Tarihi Safranbolu Evle-
ri’nde konaklamadan,

- Tarihi Loncalar Demirci-
ler Çarşısı ve Yemenici-
ler Arastası’nı görme-
den,

- Havuzlu bir konakta kah-
ve molası vermeden,

- Elektronik rehberli mini
gezi araçlarıyla gezi yap-
madan,

- Müze Köy Yörük, İnceka-
ya Su Kemeri ve Kristal
Teras’ı görmeden,

- Doğal güzelliklerimiz Bu-
lak Mencilis Mağarası’nı,
Tokatlı ve Düzce Kan-
yonlarını keşfetmeden,

- Microlight Uçaklarla tari-
hi şehir üzerinde uçma-
dan,

- Dünyaca ünlü Safranbolu
lokumundan, Kuyu Keba-
bı, Safranlı Zerde, Saf-
ranbolu Bükmesi ve Saf-
ranbolu Baklavası’ndan
tatmadan dönme.



Oylat Kaplıcalarının
suyu, özellikleri bakı-
mından dünyada
ikinci sırada bulunu-

yor. Oylat suyunun en büyük özellik-
lerinden birisi içilebilmesi ile de şifa
sağlamasının yanı sıra 40 derece
kaynayarak doğal haliyle kullanıma
hazır olmasıdır. Oylat Kaplıcaları
özellikle ağrılı sinir hastalıkları için
bir şifa kaynağıdır. 

KAPLICANIN EFSANESİ
Bizans imparatorluğu döneminde

bölgede hakim olan tekfurun bir kızı
vardı. Tekfur kızını çok sever, üze-
rine titrerdi. Ancak bir gün kızcağız
hastalandı. Uzun süren hastalık geç-
mek bilmiyordu. Hekimler bu hasta-
lığa birçok ilaç uyguladı ancak
hiçbiri çare olmadı. Hiç bir şekilde
iyileşemeyen genç kızın artık yaşa-
mayacağına inanılır. Babasının
üzüntüsü de artınca onu yardımcısı
ile birlikte halkın şifalı bildiği bir su
kenarına götürürler. Burada kızın
öleceğine inandıklarından, “Öl-Yat”
diyerek giderler. Ancak genç kız her
gün bu sudan içer, iyileşmeye başlar.
Sonra ayağa kalkabilecek duruma
gelince bu sularla banyo yapmaya da

başlar. Güngeçtikçe iyileşen kızın
hastalığından eser kalmaz. Kısa sü-
rede eski sağlığına ve güzelliğine
kavuşarak saraya geri döner.

İşte bu şifalı su Oylat suyudur.
Zaman geçtikte “Öl-yat” sözü dilde
söylene söylene “Oy-lat” yapılmıştır.

İnegöl, Bilecik, Pazaryeri, Yenişehir
ve İznik’te hala halk Oylat yerine
Ölyat demektedir.

OYLAT MAĞARASI
İnegöl’ün 17 km. güneydoğu-

sunda bulunan Hilmiye Köyü’nün 1
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Oylat Kaplıcaları,
İnegöl'ün 27 kilomet-
re güneyinde Uludağ
eteklerinde 840 m.
yükseklikte yer alır.
Oylat aynı zamanda
çam ağaçları arasında
şifa kaynağı bir kaplı-
ca ve mesire yeridir. 

KAPLICALAR...

Oylat Kaplıcaları: 
Şifa kaynağı ve mesire yeri



km. güneyinde, Oylat Kanyonu’nun
sona erdiği noktada yer alır. Mağara-
nın giriş ağzı vadi tabanından 5-6
metre yukarıda olup, burada kanyo-
nun derinliği 450-500 metre civarın-
dadır. Mağara girişinin üst tarafında
3 tane daha mağara girişi vardır.

OYLAT KAPLICALARININ FAYDA
SAĞLADIĞI HASTALIKLAR
• Çeşitli nevralji (sinir ağrıları)
• Nevritler (sinir iltihapları)
• Siyatik (bacak ana sinir iltihabı)
• Çocuk felci
• Katılaşmış felç durumu.

• Kırık yerlerin katılaşarak deforme 
olduğu rahatsızlıklar

• Belden aşağı iki bacağın felç 
durumu

• Sinir sisteminin vücut dengesini 
ve çalışmasını bozması durumu 

• Beyin yorgunluğu

• Kadın hastalıkları
• Kirençlenme ve romatizmal 

ağrılar
• Eklem ve civar iltihaplanmaları
• Deri altındaki bağ dokusunun   

yaygın iltihapları
• Böbrek rahatsızlıkları

• Cilt hastalıkları
• Düşük ve yüksek tansiyon 

hastalıklar

Banyo Kürleri: Romatizmal rahat-
sızlıklar, Cilt hastalıkları, Mide ra-
hatsızlıkları.

İçme Kürü Olarak: Böbrek taşla-
rının oluşumunu engeller ve oluşan
böbrek taşlarının eritilip vücuttan
atılmasına yardımcı olur.

GEZİLECEK-GÖRÜLECEK YERLER
Oylat gelindiğinde şifa sadece

kaplıca ile sınırlı değil. Çünkü bura-
daki muhteşem doğa her anlamda
insanı yeniliyor. İki tarafı vadilerle
çevrili yamacın her köşesi güzellik-
leri bünyesinde barındırıyor. Oylat
Deresi’nin çağlayanlar oluşturarak
açtığı vadi doğa yürüyüşleri yapmak
isteyenler için eşsiz bir parkur sunu-
yor.

Vadi boyunca çam, gürgen, meşe,
kestane, ıhlamur ve çınar ağaçlarını
barındıran ormanın içinde yürüyüş
yapılabiliyor. Ruhunuzu ve bedeni-
nizi dinlendirmenin yanında iklim
tedavisi özelliği de sağlıyor. 

Oylat oteller bölgesine Oylat Şe-
lalesi, Alaçam Yaylası, Oylat Mağ-
arası, Ortaköy Kervansarayı ve ilk
ilçe kent müzesi olan İnegöl Kent
Müzesi uzaklıkta. 

www.csd.org.tr

KAPLICALAR...

73Çorapland Mayıs-Haziran 2014

Oylat Kaplıcalarının suyu, özel-

likleri bakımından dünyada

ikinci sırada bulunuyor. Oylat

suyunun en büyük özelliklerin-

den birisi içilebilmesi ile de

şifa sağlamasının yanı sıra 40

derece kaynayarak doğal ha-

liyle kullanıma hazır olmasıdır”
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Galata Mevlevihanesi
ve Müzesi

17. Yüzyılın en önemli
Divan Edebiyatı şairle-
rinden olup aynı za-
manda tekkenin şeyhi

olan Şeyh Galib (Mehmet Esas
Dede)'in de türbesi bulunan Müze-
nin kurulu olduğu külliye, Osmanlı
döneminde Galata, Galipdede ve Ku-
lekapısı Mevlevihanesi adlarıyla da
anılmaktaydı.

Müze, 1481 yılında kurulmuş
olan "Galata Sarayı Endurun Mek-
tebi" ile birlikte Beyoğlu'ndaki en
önemli Osmanlı eserlerindendir. Ga-
lata Mevlevihanesi, II. Bayezid
(1447 - 1512) döneminde 1491 de
Afyon Mevlevihanesi Şeyhi Divane
(Semaî) Mehmed (Çelebi) Dede tara-
fından İskender Paşa'nın Galata'daki
arazisi üzerinde kurulan İstanbul'un
ilk Mevlevihanesidir. 

"Küçük Kıyamet" adı verilen
1509 İstanbul depreminden etkile-
nen Mevlevihane yapıları 17.yüzyıl
başından itibaren birçok onarım ve
yenilemeler geçirerek büyük bir kül-
liye halini almıştır. Bilinen ilk ona-
rım 1649/ 50 tarihinde Tersane ve
Matbah Emini İsmail Ağa'nın imar
faaliyetleridir. 1765 de Büyük Top-
hane yangınında hasar gören Mevl-
evihane aynı yıl Sultan III. Mustafa
tarafından Sultan Yenişehirli Osman
Efendi bina emini tayin edilerek
onarılmıştır. 1791 de Şeyh Galib'in
meşihata atanmasıyla Sultan III. Se-

lim'in yaptırdığı onarımlar sonu-
cunda Mevlevihane yenilenmiştir.
19. yüzyılda Sultan II. Mahmud dö-
neminde 1819 ile 1835 yıllarında ve
Sultan Abdulmecid döneminde 1851
ile 1859 yıllarındaki imar faaliyetle-
riyle Mevlevihane son şeklini almış-
tır.

13 Aralık 1925 ve 677 sayılı
Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Sed-
dine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım
Unvanların Men ve İlgasına Dair

kanun gereğince Mevlevihane fonk-
siyonu sona ermiş, İstanbul Vilayeti
Meclisi Umumi'nin kararıyla Sema-
hane binası ilkokul olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. 

2 Ekim 1946 tarihli Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile Semahane müze ol-
ması için Maarif Vekâleti 'ne
devredilmiştir. Bu arada kullanılma-
yan Matbah-ı Şerif, Harem Dairesi,
Semahane girişindeki iki türbe ve
Derviş Odaları’nın bir kısmının bu-

Beyoğlu'da İstiklal Caddesi'nin sonunda, Tünel meydanındaki Galipdede Cadde-
si'nden aşağıya doğru inerken hemen solda tarihi Cümle kapısıyla “Galata Mevl-
evihanesi Müzesi” sizi karşılar. Yakın zamana kadar pek bilinmeyen ve Divan
Edebiyatı Müzesi adıyla anılan müze, 2007 yılından itibaren gerçekleşen resto-
rasyonlarla Galata Mevlevihanesi Müzesi adı ve konspetiyle yenilenerek 21
Kasım 2011 günü yeniden ziyarete açılmıştır. 
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lunduğu ahşap yapılar kullanılmadı-
ğından yıkılmıştır. 

1942 yılında zamanın münevver-
lerinin karşı çıkmasına rağmen İs-
tanbul Belediyesi tarafından
Hamuşan(Mevlevi Mezarlığı)’ın bir
bölümü üzerine Beyoğlu Evlendirme
Dairesi inşa edilmiştir. Gelişigüzel
vaziyette duran mezar taşları İstan-
bul Muhipler Derneği Başkanı Reşit
Saffet Atabinen tarafından düzenle-
nerek günümüze ulaşması sağlan-
mıştır. Bu bina bugün Tarık Zafer
Tunaya Kültür Merkezi olarak kulla-
nılmaktadır. 

Bu arada Semahane’nin müze ol-
masına karar verilip, Topkapı Sarayı
Müzesi Müdürlüğü'ne bağlanmasına
rağmen lojman olarak kullanımına
devam edilmiştir.

Kültür Müsteşarı Mehmet Ön-
der'in çabalarıyla 1967-1975 yılları
düzenlemelerinden sonra 27 Aralık
1975 günü "Divan Edebiyatı Müzesi"
olarak ziyarete açılmıştır.

Müzede günümüze ulaşan en
eski taşınmaz 1649/ 50 tarihli Hasan
Ağa Çeşmesi'dir. Harem Dairesi,
Matbah-ı Şerif ve Derviş Odaları'nın
bir kısmı günümüze ulaşamamıştır.

2005-2009 yıllarında Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından Semahane bi-
nasının restorasyonu gerçekleştiril-
miştir. Müze olarak yeniden işlev
görmesi ve çevre düzenlemesi ise
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Baş-
kenti Ajansı katkılarıyla gerçekleş-
miştir. Semahane binasında
gerçekleşen "Müze Teşhir Tanzim ve
Çevre Düzenlemesi" çalışmalarıyla
projesi ve uygulaması ile çevre dü-
zenlemeleri gerçekleştirildikten
sonra Galata Mevlevihanesi 21
Kasım 2011 günü çağdaş müzecilik
anlayışıyla yeniden ziyarete açılmış-
tır.

MÜZENİN BÖLÜMLERİ
Bahçede Şeyh Galip Türbesi ve

Halet Efendi Türbeleri ziyarete açıl-
mıştır. Müze sergi makamları Sema-
hane binasında yer almaktadır.
Semahane girişinde Sema alanı, alt
katta Derviş Odaları ile üst kat mah-
filler olmak üzere üç katlı bir plan-
dan oluşmaktadır.

a)    Semahane (Giriş);
Galipdede Caddesi üzerindeki Se-

mahane'nin Cümle Kapısı'ndan giri-
lip orta avluya vardığınızda sizi

mermer döşemeli yoldan girilen Se-
mahane binası karşılar. Sol tarafta
Bacılar Dairesi adı verilen Kadınlar
Maksuresi, üst katlarda ise mahfiller
görülmektedir.

b)    Derviş Odaları (Alt kat) Ser-
gilemesi;

Müzenin ana konusu Derviş oda-
larında anlatılmaktadır. Sufilik ve ta-
rikatlar ile başlanarak bu bölüm Son
Mevleviler konusuyla sona ermekte-
dir.

Gezi sırasına göre; Soldan ilk oda
buluntular, ikinci oda ikinci odate-
ber, keşkülü fukara, mutteka, nefir
ve tacı şerif gibi tarikat eşyaları,
üçüncü oda Matbah-ı Şerif, dör-
düncü odada Mevlevi kıyafetleri ve
Galata Mevlevihanesi tarihçesi, an-
latılarak özgün bağdadi duvar do-
kusu görülmektedir.

Derviş odalarının orta meyda-
nında vitrin içinde Gülabdan ve kan-
dil sergilemeleriyle, oturma
grupları, Müzenin tarihinin anlatıl-
dığı sinevizyon gösterisi; mekanın
duvarlarında hat levhaları, Mevlevi-
hane'nin eski fotoğrafları, Türkiye ve
dünya Mevlevihaneleri haritaları
mevcuttur.
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c)    Mahfiller (Üst Kat);
Semahane'nin mihrap hariç üç

bir yanını çevreleyen ve Sema ala-
nına bakan mahfillerde Müze kolek-
siyonundaki diğer eserler
sergilenmektedir. Osmanlı döne-
minde yabancıların Mevlevihaneyi
ziyaretlerinde Sema törenlerini izle-
diği bölüm olan Ecnebiler Mahfili
duvarları Adolphe Jean-Baptiste
Bayot, Emedeo Preziosi'nin Galata
Mevlevihanesi'ni resmettikleri gra-
vürleri ve Hans Christian Ander-
sen'in Mevlevihaneyi ziyaretinden
sonra izlenimleri bulunmaktadır.

DİĞER MEKÂNLAR:
Müze toplan 6800 m2'lik geniş

bir alanda kurulu olup ana Müze bi-
nası Semahane haricinde aşağıdaki
taşınmaz kültür varlıkları bulunmak-
tadır. 

Halet Efendi (Kudretullah Dede)
Türbesi: Cümle kapısının solundadır.
1819 tarihli, dikdörtgen planlı, çatısı
özgün birbirine bindirilmiş mermer
plaklarla örtülüdür. Halet Efendi'nin
şahide taşı ile birlikte Kudretullah
Dede ile eşi Emine Hanım, oğulları
Ataullah Dede ve Selanik Mevlevi-
hanesi postnişni Ubeydullah Dede
medfundur. 

Şeyh Galip (İsmail Rusuhi) Tür-

besi: Orta avludadır. 1819 tarihli,
dikdörtgen planlı, çatısı farklı olarak
kurşun örtülüdür. İsmail Ankaravi
(ö. 1631), İsa Dede (1771), Selim
Dede (ö.1777), Galip Dede (ö.1799),
Hüseyin Dede (ö.1782) ve Mehmed
Ruhi Dede (ö.1810) medfundur.

Sebilküttab: Cümle kapısının sa-
ğındadır. 1819 tarihli, altta sebil ve
muvakkithane, üstte kütüphane
kompleksinden oluşan özgün yapı
kompleksidir. 1925-1946 yıllarında
Tepebaşı Polis Karakolu olarak kulla-
nılmıştır.

Hasan Ağa Çeşmesi:Sebilküttab
binasına bitişik olup kesme küfeki
taşıyla inşa edilmiştir. Su haznesine
bir kapı açılarak Sebilküütab'ın kara-
kol olduğu dönemde nezarethane
olarak kullanılmıştır. Üzerinde 1649
inşa ve 1851-52 onarım kitabeleri
bulunmaktadır.

Adile Sultan Sarnıç ve Şadırvanı:
Sultan II. Mahmud'un kızı Adile Sul-
tan tarafından 1847 de yaptırılmış-
tır. Hemen yanında inşa kitabesi
bulunmaktadır. Çamaşırhane: Adile
Sultan tarafından 1847 de Şadırvan
ile birlikte inşa ettirilmiştir. Dikdör-
gen planlıdır.

Cümle Kapısı: Osmanlı ampir üs-
lubundaki kapının dış yüzünde II.
Mahmud'un 1835 de inşasına dair
onarım kitabesi, iç yüzünde 1791 de
III. Selim tarafından Mevleviha-
ne'nin yenilendiğine dair Şeyh Galib
Dede'nin yazmış olduğu kaside mev-
cuttur.

Çilehane/Sarnıç:Muhtemelen Çi-
lehane olarak kullanılmıştır.

Hafta sonları Bakanlığımız Süreli
Kullanım Yönergesi kapsamında
Müze Danışma Kurulu onaylı dernek
ve kuruluşlar tarafından aslına
uygun olarak icra edilen özel Sema
programları düzenlemektedir.       

Hazırlayan: Yavuz ÖZDEMİR 

Müze Müdürü- Arkeolog 
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Sinemalarda 15 Hafta Gösterimde
Kalan, 1.382.471 Kişi Gişe İle,

2013 Yılının En Çok İş Yapan 9 Filmi
Sessizliğin Sese, Karanlığın Aydınlığa
Dönüştüğü Bir Film;

Benim Dünyam, karanlığı görebi-
lenlere, karanlığın anlamını baştan yazdı-
ranların hikâyesi...

Başrollerini usta oyuncu Uğur Yücel ve Beren

Saat'in üstlendiği Benim Dünyam;
1950'li yılların Büyükada'sında, iki yaşın-
dayken geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle
hem görme hem işitme engelli olan ve bu
nedenle hiçbir kavramı "bilmeyen", çevre-
siyle tamamen uyumsuz bir çocuk olan
Ela ile onu iyileştirmeye hayatını adayan

Mahir Hoca'nın sıra dışı, umut, azim ve fedakârlık
öyküsünü anlatıyor.

Valizimde Gölgeler, ince ve derin-
likli bir şekilde işlenmiş hayatla-

rın romanı. Kimlik arayışından daha çok
insan olabilmenin öyküsü. Karakter, za-
man ve mekan çeşitliliği içinde çağılda-
yan, yaşamın her rengini bulabileceği-
niz bir baş yapıt. Okuyanın iç sesiyle hemen
buluşabileceği kıvrak bir üslübun sahibi Serkan Kok-
tay'ın karakterleri, toplumsal baskılara maruz kalmış

kadınlar, erkekler, eşcinseller ve farklı
kültürel tabakalardan oluşuyor. Hepsinin,
geleceğe dair umutlarının çiçekleri kita-
bın her kelimesinde, sayfa aralarında. Bu
kitabı okuduktan sonra kendinize, insana
bakışınız değişecek.

Valizimdeki Gölgeler, günümüz okurla-
rının Salçalı Ekmek ile tanıyıp çok sevdiği Serkan
Koktay'ın ikinci kitabı.
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İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ

İzlenesi:
Benim Dünyam

Okunası:
Valizimde Gölgeler

Ata Demirer En Sevdiği Parçaları
Bir Araya Getirdi! 

'Ata Demirer Alaturka' Albümünde
Hepsini Seslendirdi!

Ata Demirer, "Ata Demirer Alaturka" ismini ver-
diği 16 şarkıdan oluşan yeni albümünü müzik sever-
lerle buluşturuyor.

Başarılı oyuncu Ata Demirer, Taşkın Sabah yöne-
timinde çalışmalarını gerçekleştirdiği 'Ata Demirer

Alaturka' albümüyle müzikseverler ile
buluşmaya hazırlanıyor! Filmlerinde de
sık sık rol gereği şarkı söyleyen ve ses-
lendirdiği parçalarla büyük beğeni topla-
yan ünlü sanatçı en sevdiği parçalardan

derlediği BKM Müzik yapımı albümü için stüdyoya
girdi. Çalışmalarını tamamlayan Demirer, 'Ata Demi-
rer Alaturka' adını taşıyan albümünde birbirinden
değerli isimlerin parçalarını seslendirdi.

Dinlenesi:
Ata Demirer Alaturka
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Pasta
sözcüğü
aslında İtal-
yancadan

gelen bir kelime, her
çeşit hamur işine veri-
len bir ad. Pasta dilimize

geçerken yumuşak, kre-
malı tatlılar olarak
yerleşmiş, o nedenle
Türkçede pasta deyince
sadece tatlı türü olarak
algılanıyor.

Son yıllarda pasta

yapımında tüm dünyada
bir hareketlilik söz
konusu. Küçük küçük
muffin keklerden tutun
da dev boyutlara kadar
çeşitlilik arzeden çok
geniş bir yelpazeye

Her yaştan insanın istisnasız severek yediği bir yiyecek varsa o da
pastadır herhalde. Tercihler farklı farklı olsa da her insanın sevebile-
ceği bir pasta türü mutlaka bulunur. Çikolatalısı, meyvelisi, karamel-
lisi derken bir çok değişik pasta türü ortaya çıkıyor. Pastalar hem
şekil, hem çeşit açısından artık inanılmaz bir değişim içerisinde.  

Pasta yapımı her yaştan ve
gruptan insanın ilgi duyduğu
bir hobi haline geldi



www.csd.org.tr

HOBİ...

79Çorapland Mayıs-Haziran 2014

sahip oldu pasta yapımcı-
lığı. Bu lezzet içerikli
uğraş insanlara her açıdan
keyif veriyor. Hem yapılışı,
hem sunumu hem de
yemesi ayrı bir heyecan
hissettiriyor.

PASTALARIN EN ÖNEMLİ
YANI GÖRSELLİĞE HİTAP
ETMESİ GEREKLİLİĞİ

Günümüzde artık pasta
sadece bir hamurdan iba-
ret değil yani. Bir çok yan
ürün kullanılan büyük bir
sektör haline gelmiş
durumda. Pastaların en
önemli yanı görselliğe
hitap etmesi gerekliliği.
Bir pastanın lezzetinden
sonra gelen ikinci özelliği
görselliği olsa gerek. Bu
görselliğe destek olmak
için de bir çok ek malze-
meler üretiliyor. Renkli
şeker hamurları bu
konuda baş yardımcı. Süs-
leme için kullanılacak
hamurlar her renge boya-
nabiliyor ve her türlü şekil
verilebiliyor. Bir çok yerde

açılan butik pastahaneler
kişiye özel, tasarım pasta-
lar yapmakta birbiri ile
yarışıyor neredeyse.

PASTA SÜSLEMEDE
NELER KULLANILIYOR?

Bunun yanısıra renga-
renk ve bir çok çeşidi olan
şekerler ve çikolata çeşit-
leri de pasta süslemele-
rinde kullanılıyor. 

Pasta yapımında ilerle-
mek, öğrenmek isteyenler
için hemen her yerde çe-
şitli kurslar düzenleniyor.
Hızlı yaşanan şehir haya-
tında bir şeyler üretmenin
mutluluğunu keşfetmek
isteyenler, çocuklarıyla ka-
liteli zaman geçirmek
amacında olanlar, bir mes-
lek edinmek isteyenler,
kendini geliştirmek iste-
yenler ya da misafirlerine
daha iyi ikramlar yapmak
isteyenler… Hiç farket-
mez, bu işin sadece hayal
gücüyle sınırlı olduğunu
bilenler pastacılık kursla-
rına katılıp, sertifika alı-

yorlar, bu konuda uzman-
laşıyorlar.

PASTACILIĞA BİR 
TÜR SANAT GÖZÜYLE 
BAKILIYOR

Doğum günleri, düğün
gibi özel günlerde pastacı-
lar isteğe bağlı olarak
müşterilerine istedikleri
her özelliğe uygun pasta-
lar üretebiliyorlar. Artık
pastacılığa da bir tür sanat
gözüyle bakılmasının hiç
mahsuru yok. Çünkü or-
taya çıkan ürünler bazen
dudak uçuklatacak kadar

inanılmaz olabiliyor. 
Hem göze hem mideye

hitap eden bu yiyecekler
insanların mutlu günle-
rinde ayrı bir atmosfer
oluşturuyor. Herkes biliyor
ki toplantıların olmazsa ol-
mazı olan pasta gelmeden
o kutlama sona ermemiş-
tir, pasta yenmeden git-
mek doğru değildir… 

Pasta geldiğinde bü-
yük-küçük herkesin yü-
zündeki gülümseme de
pastaların yerinin ne kadar
özel olduğunu göstermeye
yetiyor galiba…
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Pamuk müzede
1960 ve 70’li
yıllardaki İs-
tanbul melan-

kolisinden esinlenerek
romanın atmosferini yaka-
lamaya; gerçek ama ola-
ğan hayatların içinde gizli
nostaljiyi ve tuhaflığı yeni-

den canlandırmaya çalış-
tıklarını söylüyor.

ORHAN PAMUK’UN 20
YILLIK EMEĞİNİN ÜRÜNÜ

Masumiyet Müzesi’nin
oluşturulmasında Orhan
Pamuk’un neredeyse 20
yıllık bir emeği var.

19’uncu yüzyıldan kalma
üç katlı ev, kitabın 83 bö-
lümündeki olayları yansı-
tan 83 ayrı sergi içeriyor.

Kendisini de Masumi-
yet Müzesi romanındaki
kahramanlardan biri
yapan Orhan Pamuk, mü-
zede sergilenen eşyaların

çoğunun sahibi. Kendi ki-
şisel eşyalarını ve fotoğ-
raflarını romanın asıl
kahramanı olan Kemal’in
eşyalarıymış gibi sundu-
ğunu belirten Pamuk, bu
eşyaları sergileyen müze-
nin aslında gerçeklik ve
hayal dünyası arasında bir

Orhan Pamuk’un aynı adlı 
kitabından: Masumiyet Müzesi
Nobel Edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ‘Masumiyet Müzesi’, aynı adlı ro-
manının yayınlanmasından üç buçuk yıl sonra açılmıştı. Müze, Türkiye’nin 1960
ve 70’li yıllardaki karışık zamanlarından hatıraları sergiliyor. Müze, romanın
kahramanları olan Kemal ve Füsun’un hayali yaşamları ve hatıralarına adandı.
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çizgi olduğunu söylüyor.
Romandaki amacın aslında
okuyuculara, “Bunlar ger-
çekte yazarın yaşadığı mı
yoksa hayal ettiği şeyler
mi?” sorusunu sordurmak
olduğunu kaydeden yazara
göre müzenin kendisi de
bu amaca hizmet ediyor.

YAZARIN İÇ DÜNYASINI
YANSITIYOR

Birbirinden farklı eşya-
ların sergilendiği müze
çok sayıda ziyaretçinin
akınına uğradı. Ziyaretçi-
ler de müzede sergilenen
eşyaların yazar Orhan Pa-
muk’un iç ve duygusal
dünyasını yansıttığına ina-
nıyor.

Orhan Pamuk, büyük
zorluklar geçirmiş bir im-
paratorluk başkenti olan
İstanbul’un melankolisini
kitaplarındaki karakterler
üzerinden yansıtma bece-
risini kullanarak uluslar-
arası edebiyat
çevrelerinde yükselmeyi
başarmış bir isim.

İSTANBUL’UN TARİHİ
SEMTLERİNDEN ÇUKUR-
CUMA’DA

Masumiyet Müzesi’nin
bulunduğu yer de İstan-
bul’un zaman içinde nasıl
bir değişim geçirdiğini or-
taya koyuyor. Orhan Pa-
muk’un Çukurcuma’daki
müze binasını satın aldığı
15 yıl önce semt, yoksul
ve köhne bir durumdaydı.
Şimdi Çukurcuma yüksek
emlak fiyatlarıyla, yeni
sanat galerileriyle İstan-
bul’un popüler semtlerin-
den biri haline gelmeye
başladı.

Orhan Pamuk, yeni
nesil okuyucularının ro-
manlarında anlattığı İstan-
bul’u melankolik ve

eğlenceli bulduğunu söy-
lüyor. “Onlara katılıyo-
rum,” diyen Pamuk,
bununla birlikte İstan-
bul’un merkezinde yaşa-
yan bir milyon mutlu
kişinin insanları yanıltma-
ması gerektiğine dikkati
çekiyor. Pamuk 13 milyon
nüfuslu İstanbul’un çevre-
sinde güç koşullarda yaşa-
yan yüzbinlerce yoksul
olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE’DE GEÇMİŞTE
YAŞANAN SİYASİ DEĞİ-
ŞİMLERE DE DİKKATİ 
ÇEKİYOR

Masumiyet Müzesi’nin
yansıttığı dönem, Tür-
kiye’de o yıllarda yaşanan
siyasi değişimlere de dik-
kati çekiyor. Romanın kah-
ramanlarından biri, askeri
darbeler döneminde yıl-
larca hapiste yatıp işkence
görüyor.

İnsan hakları örgütle-
rine göre Türkiye’de
yüzün üzerinde gazeteci
cezaevinde bulunuyor.

Hükümet ise bu rakamlara
itiraz ediyor. Ancak göz-
lemciler, “Yeni Türki-
ye’nin” Orhan Pamuk’a
muamelesinin iyi olduğu
görüşünde. Orhan Pamuk
bugünlerde, devlet tara-
fından soruşturmaya alın-
dığı için değil, ama
bireysel başarılarından do-
layı manşetlerde. Yeni aç-
tığı Masumiyet Müzesi de
Türk basınında büyük bir
başarı örneği olarak yansı-
tılıyor.
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Osmanlı’nın
son döne-
minden gü-
nümüze dek

süregelen Türkiye’de gör-
sel sanatlar, müzik ve ses

arasındaki ilişkiyi araştır-
mayı ve bu alandaki gün-
cel üretimlerden bir seçki
sunmayı hedefleyen sergi-
nin küratörlüğünü Levent
Çalıkoğlu ve Çelenk Bafra

üstleniyor. 27 Haziran- 27
Kasım 2014 tarihleri ara-
sında İstanbul Modern Sü-
reli Sergiler Salonu’nda
yer alacak “Çok Sesli” ser-
gisi, Nevin Aladağ, Fikret

İstanbul Modern Müzesi’nde
“Çok Sesli” bir sergi sizi bekliyor
İstanbul Modern, kuruluşunun 10. yılında Türkiye’de görsel ve işitsel
sanatlar arasındaki çok katmanlı bağın izlerini “Çok Sesli” başlıklı ser-
giyle gündeme getiriyor.
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Üniversitesi nde 
Nevruz coşkusu

Atay, Semiha Berksoy, Hü-
seyin Çağlayan, Ergin Ça-
vuşoğlu, Burhan
Doğançay, Cevdet Erek,
Borga Kantürk, Servet
Koçyiğit, Füsun Onur, Fer-
hat Özgür, Sarkis, Erinç
Seymen, Merve Şendil,
Hale Tenger, Vahit Tuna
ve :mentalKLINIK’in çalış-
malarından oluşuyor.

GÖRSEL SANATLAR İLE
MÜZİĞİN BULUŞMASI

Geçmişten bugüne gör-
sel sanatların ses ve
müzik ile kurduğu yakın
bağı, her iki sanat dalı
arasındaki etkileşimleri

araştıran ve sanatçıların
kişisel ve toplumsal süreç-
lerde müziğe duydukları
özel ilgiyi aktaran sergi,
bu birikimi ortak bir ze-
minde buluşturuyor.

TÜRKİYE’DE ÜÇ YÜZ
YILA YAYILAN BİR 
DÖNEMDE GÖRSEL 
SANATLARDA VE MÜZİK
ALANINDA ÜRETİMDE
BULUNAN SANATÇILA-
RIN BİRİKİMİNİ AKTARI-
YOR

Türkiye’nin sosyal ve
kültürel gelişim süreçle-
rini, görsel sanatlar ve
müzik alanındaki yansıma-
larıyla araştıran, dönem-
lerarası ve disiplinlerarası
gelişen bu zeminde ser-
giye özel bir araştırma da
sunuluyor: “Repertuar”.
İstanbul Modern’den Bir-
nur Temel ve Yasemin
Ülgen Saray’ın başta Alper
Maral olmak üzere pek çok
müzik uzmanının danış-
manlığı ve katkısıyla or-
taya koyduğu “Repertuar”
çalışması, Türkiye’de üç
yüz yıla yayılan bir dö-
nemde görsel sanatlarda
ve müzik alanında üre-
timde bulunan sanatçıla-
rın birikimini aktarıyor.
“Çok Sesli” sergisinin giri-
şindeki bölüm, Osmanlı’da
Batılılaşma döneminin ilk
evrelerinden Cumhuriyet
sonrası gelişen; 1950’li
yıllardaki soyut sanat ara-
yışları içindeki müzikal
tonlardan 1980’li yıllarda
popülerleşen içeriklere
uzanan, kopuş ve sürekli-
likler göstererek günümüz
sanat üretimlerine yansı-
yan süreçleri görünür
kılan bir araştırmanın
ürünü. Dolayısıyla, sergi-
deki güncel sanat yapıtla-
rının dayandığı tarihsel

arka planı da vurguluyor.
Çok Sesli’nin sergi ala-
nında ise Türkiye’de gör-
sel sanatlarla müzik ve ses
ilişkisini ele alan farklı ku-
şaklardan sanatçıların son
dönemde ürettikleri resim,
heykel, video ve yerleştir-
melerinden bir seçki sunu-
luyor.

KONU YA DA METAFOR
OLARAK SES VE MÜZİK

Sergide, işitsel ve gör-
sel olanı bir arada irdele-
yen ve her iki disiplinden
de beslenerek sanatsal
pratiklerini zenginleştiren
sanatçılar var. Sergi, ses
ve müziği konu ya da me-
tafor olarak kullanan veya
bir esin kaynağı, form ve
kavram olarak ele alan
güncel sanat çalışmaların-
dan oluşuyor. “Çok Sesli”
için Türkçe-İngilizce bası-
lan 185 sayfalık katalogda
kültür kuramcısı Nermin
Saybaşılı’nın sergiye özel
hazırladığı ses ve imge po-
litikalarını ele alan maka-
lesinin yanı sıra Levent
Çalıkoğlu’ndan sergi kon-
septi metni, Çelenk
Bafra’dan sanatçı ve yapıt

metinleri ile Birnur
Temel’in “Repertuar”ın
içerik ve oluşum sürecini
açıklayan yazısı yer alıyor.
Sergilenen çalışmaların ve
”Repertuar’’ araştırması-
nın açıklama ve görselleri
de katalogda bulunuyor.

Osmanlı’nın son

döneminden günü-

müze dek süregelen

Türkiye’de görsel

sanatlar, müzik ve ses

arasındaki ilişkiyi araş-

tırmayı ve bu alandaki

güncel üretimlerden

bir seçki sunmayı

hedefleyen serginin

küratörlüğünü Levent

Çalıkoğlu ve Çelenk

Bafra üstleniyor”
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Çanakkale mutfağı karakteristik olarak Ege mutfağının genel özellikle-
rini taşır. Deniz ürünlerinin ağırlığını görmek mümkündür. Bu sayımızda
Çanakkale’den pek çoğumuzun duymadığı lezzetlere yer veriyoruz.

Çanakkale mutfağı, Ege’nin
tüm karakteristiğini yansıtıyor

Yapılışı:
Yağlanmış olan tavanın içine soğan konularak,

pembeleşinceye kadar kızartılır. Pembeleşmiş soğana göce

eklenir. Daha sonra bu karışıma küp şeklinde kesilmiş

domatesler ilave edilir. Hemen sonrasında kesilmiş olan

patlıcanlar tavaya konulur ve bu karışım kavruluncaya

kadar ocağın üzerinde bekletilir. Bu arada tuz, pul biber ve

kara biber ilave edilir. Kavurma işleminin bitiminde 2

bardak su ilave edilir ve tavanın ağzı bir kapak yardımıyla

kapatılır.

Karışımın soğumasına izin verilmeden bir tepsi yağlanır

ve malzemeler oval olacak şekilde (avuç içi büyüklüğünde)

tepsiye yerleştirilir. Bu şekilde hazırlanan tumbilerin üzerine

başka bir kapta çırpılarak hazırlanmış zeytinyağı salça

karışımı sürülür ve 100 derecedeki fırına sürülerek pişirilir. 

İSKORPİT ÇORBASI

Malzeme: 
1 adet iskorpit,

1 adet havuç

1 adet domates

1 çay bardağı un

2 diş sarımsak yarım soğan, yarım limon

3–4 dal maydanoz

3 defne yaprağı,

3–4 dal dereotu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı tuz

yarım çay bardağı zeytinyağı

1 lt su

Yapılışı:
İskorpit temizlenerek, derisi ve kılçıkları alındıktan

sonra suya konulur. Sarımsaklar bütün halinde, soğan ve

limon ikişer parçaya bölünerek, defne yaprağı, maydanoz

katılarak, 15 dakika süreyle orta ateşte pişirilir. Sürenin

sonunda balık süzgeç yardımıyla alınarak, soğumaya bı-

rakılır. Haşlama suyundaki diğer malzemeler süzülerek,

posaları atılır. Zeytinyağı bir tencereye konulur kızdığında

rendelenmiş havuç, toz biber, karabiber, dereotu, pul bi-

ber ve un eklenerek 3–4 dakika süreyle kavrulur. Daha

sonra rendelenmiş domates ile birlikte, 1–2 dakika daha

pişirilir. Haşlamada kullanılan balık suyundan 2 su bar-

dağı su, malzemelere eklenir. Kaynama başladığında,

içine didilmiş balık etleri ve tuz eklenip, birkaç dakika

sonra ateşten alınarak servis edilir.

TUMBİ

Malzeme: 
½ su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı göce

1 adet orta boy soğan

2 adet patlıcan

2 adet domates

½ bağ maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

2 bardak su
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BİBER PARPULLAMASI

Malzeme: 
5 adet kırmızı salçalık biber

2–3 dal maydanoz

1 baş sarımsak

1 adet limon

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Yapılışı:
Biberler, közde alt-üst edildikten sonra, kabukları

soyularak, tabağa doğranır. İnce kıyılmış sarımsak ve

maydanoz ile limon suyu, ayçiçeği yağı ve tuzla har-

manlanarak servis edilir.

METEZ

Malzeme: 
5 su bardağı un

250 gr kıyma

3 adet soğan

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz,                       

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 lt su, 

Yapılışı:

Un, 1 su bardağı su, yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ile

yoğrularak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde

edilir. Bu hamur yastıaç genişliğinde açılır ve su bardağı

ağzı genişliğinde kesilir.

İnce kıyılmış soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağında

pembeleştirildikten sonra, kıyma ile 5 dakika kavrulur.

İçine 2 yemek kaşığı salça eklenip, 2–3 dakika daha

kavrulduktan sonra, pul biber, karabiber eklenerek

karıştırılır ve ocaktan indirilir.

Kesilen hamurların yarısına 1 tatlı kaşığı harç

konularak, yarımay şeklinde kapatılır. Tencereye 2 lt su,

1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı konularak,

kaynamaya bırakılır. Su kaynadığında hamurlar içine

salınır ve 10 dakika pişirilir.

Bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağı kızdırılarak, 2

yemek kaşığı salça eklenir ve 2–3 dakika kavrulur. Daha

sonra tenceredeki metezlerin üstüne dökülür ve kapağı

kapatılarak, 5–10 dakika sonra servis edilir.

MAFİŞ

Malzeme: 
1 çay kaşığı tuz

1 bardak su

1yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet yumurta

½ kg un

2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:
Şeker hariç diğer tüm malzemelerin hepsi

karıştırılarak, hamur haline getirilir. Elde edilen bu hamur

oklava yardımıyla açılır. Açılan bu hamur, bıçakla veya

yuvarlak bir nesne ile yaklaşık 10 cm çapında dairelere

bölünür. Bölünen bu parçalar, bıçak yardımı ile 1,5–2 cm

eninde ve 7–8 cm uzunluğunda paralel parçalar halinde

kesilir ve kesilen bu parçalar saç örgüsü şeklinde birbiri

içinden geçirilir. Bu şekilde hazırlanan hamur, kızgın

haldeki ayçiçek yağının içine bırakılarak, pişirilir. Kızartılan

hamurun kararmamasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle

kızgın yağın içinde fazla bekletilmemelidir.

Pişen hamurlar üzerine toz şekeri (isteğe bağlı

olarak) serpilir.
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Bowling temel kuralları olan basit bir oyundur. Üzerinde parmakları ge-
çirebilecek ağır bir top, hat üzerinde yuvarlanarak kukaları (lobutları)
devirir. Oyunun kurallarının kolaylığı, kişinin yeteneğini geliştiren bir
yönünün bulunması ve eğlenceli olması açısından, milyonlarca insan ta-
rafından binlerce yıldır oynanır. Hala popülerliğini kaybetmemiş olması
da bunlara bağlı deniyor.

Bowling topları ve lobut-
ları M.Ö.5200 yıllarında
yaşamış olan bir Mısır
kralının mezarında bu-

lunmuştur. 

Kökenleri bu kadar eski olan bu
spora, spor olmasının dışında anlam
yüklendiği de görülmekte. M.S. üçün-
cü yüzyıllarda bu sporda iyi olmak ki-
lise tarafından günahlarından arınmış

olmak anlamına geliyordu. Düzenle-
nen bowling oyunlarında, kukalar iş-
lenmiş günahları temsil ediyordu ve
her devrilen kuka bir günahının daha
temizlendiği anlamına geliyordu.

Bowling M.Ö. 5200 yıllarına
kadar dayanıyor
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Eskiden Polinezyalıların oynadık-
ları “Ula Maika” adlı oyun da 60 feet
mesafeden kukaların devrilmesine
dayanan bir oyun olduğundan, bov-
lingle inanılmaz benzer olarak görü-
lüyor.

GÜNÜMÜZDE SALON SPORLARI
KAPSAMINDA YAPILIYOR

Bowling temelde oyun hattının
sonundaki kukaları, bu oyun için özel
olarak hazırlanmış bowling topları ile
devirme amacı taşır. Günümüzde sa-
lon sporları kapsamına giren bu spor,
uluslararası organizasyonlarla devam
etmekte.

1958′de PBA’nın (Professional
Bowlers Association), 1960 yılında
Professional Women’ s Bowling As-
sociation’ un kurulması ile erkek ve
kadınlarda profesyonel düzeyde üst
düzey spor karşılaşmaları organize
edilmeye başlandı. Kadınların orga-
nizasyonundaki başarısızlıklardan

dolayı buradan ayrılan bir grup 1974
yılında “Ladies’ Professional Bowlers
Association” adında başka bir kuru-
luş oluşturdular. Daha sonra bu iki
kurum 1978 yılında birleştirilerek
“Women’s Professional Bowlers As-
sociation” oluşturuldu. 1981 yılında
ise “Ladies Professional Bowlers
Tour” adını aldı. 1982 yılında genç
oyuncuların organizasyonu için
YABA – Young American Bowling Al-
liance kuruluyor. 

Bugün dünyada bowling sporu-
nun en üst düzey yetkilisi FIQ –
Uluslararası Bowling Federasyo-
nu’dur (Fédération Internationale
des Quilleurs). 

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE
DART FEDERASYONU” BÜNYE-
SİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜR-
MEKTEDİR

Türkiye’de Bowling Türkiye’de
oynanan bowling sporu 10 kukalıdır
ve “Türkiye Bocce Bowling ve Dart
Federasyonu” bünyesinde çalışmala-
rını sürdürmektedir. 

A, B ve C kategorilerini içeren bir
ulusal ligi bulunmaktadır. 

Bowlingin genel kuralları şöyle-
dir;

-Ahşap bölmelere bowling ayak-
kabısı dışında ayakkabılarla çıkmak,
bu alanda sigara içmek, yemek ye-
mek ve içki içmek kesinlikle yasaktır. 

-Bowling topunu atarken düşme-
mek için ayakkabılarınızın altlarının
kuru ve temiz olmasına dikkat etme-
lisiniz. 

BOWLİNG ATIŞ KURALLARI
Bowlingte göre atış önceliği, atış

hazırlığını tamamlamış atış alanına
ilk çıkmış oyuncudadır. Eğer iki
oyuncu aynı anda atışa çıktıysa önce-
lik sağ taraftaki oyuncudadır. Bow-
ling Atışınızdan önce ve atışınızı ta-
mamladıktan sonra diğer oyuncula-
rın dikkatini dağıtacak hareketlerden
kaçınılması gerekir. Bu nezaket ku-
ralları gerğince yapılması gereken-
lerdendir.

-Bowling Atış alanında birden
fazla kişi olmamasına özen gösterilir.

Atış alanından ve oyuncuların önün-
den yürümek hoş karşılanmaz. Atış
sırası geldiğinde hazır olmak ve atış-
tan önce çok uzun süre harcamamak
ta önemlidir. 

BOWLİNGTE SPORCU KIYAFETLERİ
DE KURALLARA GÖRE BELİRLEN-
MİŞTİR. 

Buna göre:
Beyler: Kumaş pantolon, polo

yaka t-shirt, bowling ayakkabısı.
Hanımlar: Kumaş pantolon, şort,

şort-etek, etek-bermuda, polo yaka
t-shirt, bowling ayakkabısı.

SKORLAMA
Her oyuncuya toplam 10 kere sıra

gelir ve sırası gelen oyuncu iki atış
yaparak tüm pinleri (10 adet) devir-
meye çalışır. Her atışta elde edilen
puanların toplamı bir sonrakine ekle-
nir. Oyuncu iki atış sonrasında tüm
pinleri devirememiş ise sadece de-
virdiği pin sayısı kadar puan alır. 

Türkiye’ de Ligler ve Turnuvalar;
Bahar ve kış aylarında olmak üzere
iki sezonda birer lig ve A,B ve C ol-
mak üzere üçer kategoride oynanır.
Oyuncular, daha önceki sezonlarda
yaptıkları ortalamalara göre liglere
dağılır. İlk defa oynayacak bir oyun-
cu A liginden giriş yapar. Lig sırasın-
da, iki sarı kart görmüş oyuncular,
ikinci kartı gördükten sonra takip
eden haftanın karşılaşmasına çıka-
mazlar. Oyun sırasında veya öncesin-
de alkollü içecek tüketmek yasaktır,
belirlendiği takdirde kırmızı kart ile
cezalandırılır.

Bowling topları ve lobutları

M.Ö.5200 yıllarında yaşamış

olan bir Mısır kralının meza-

rında bulunmuştur”
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Nevşehir’den
İzmir’e göç
etmiş olan
Matematik

öğretmeni ve aynı za-
manda İzmir Milli Kütüp-
hanesi kurucularından
Mahmut Celalettin Bey ile
Konya’dan gelip, İzmir’e
yerleşmiş bir ailenin kızı
olan Zeynep Seniha Ha-
nım’ın ilk oğulları olarak
1907 yılında İzmir’de
doğdu.

1925 YILINDA BİRKAÇ
CİLTLİK BÜYÜK BİR MU-
SİKİ LUGATI OLUŞTURDU

Adnan Saygun, 1912
yılında İzmir’deki Hadika-i
Subyan İlkokulu'nda eğiti-
mine başladı. Daha sonra
eğitimine "İttihat ve Te-
rakki Numune Sultanisi"
adlı çağdaş okulda devam
etti. Müzik derslerindeki
üstün yeteneği herkesin
dikkatini çekiyordu. Müt-
hiş bir müzik kulağı oldu-
ğundan ilk duyduğu şarkı-
ları bile yanlışsız
söyleyebiliyordu. Sanat
eğitimine ağırlık verilen
bu okulda eğitimini sürdü-
rüken aynı anda nazariyat
ve piyano derslerine de
devam ediyordu. 1922 yı-
lında Macar Tevfik Bey'den
dersler aldı. 1923’de Hü-

seyin Sadettin Arel’den iki
ay armoni dersleri aldı.
1925 yılında Fransız La
Grande Encyclopedie'den
müzikle ilgili makaleleri
çevirerek birkaç ciltlik bü-
yük bir Musiki Lugatı oluş-
turdu.

Yaşamını devam ettire-
bilmek için çeşitli işler ya-

pıyordu. Su şirketi, pos-
tane kırtasiye dükkanı gibi
işlerden para kazanmaya
çalıştı. Ancak başarısız
oldu ve ilkokullarda müzik
öğretmenliğine yöneldi.
İlkokullarda öğretmenlik
yaptığı dönemde Ziya Gö-
kalp'in, Mehmet Emin'in,
Bıçakçızade Hakkı Bey'in

şiirleri üzerine okul şarkı-
ları yazdı. 1925 yılında
devletin müzik eğitimi için
Avrupa'daki önemli kon-
servatuarlara öğrenci gön-
dermek üzere açtığı sı-
nava girmek istedi ama
annesinin ölümü üzerine
bu fırsatı değerlendire-
medi. Bunun yerine orta
dereceli okullarda müzik
öğretmenliği yapmak için
açılan sınavı kazandı ve
1926 yılında İzmir Erkek
Lisesi 'nde müzik öğret-
menliğine başladı.

PARİS’TE EĞİTİM ALDI
1928 yılında kaçırdığı

sınav tekrarlandı. Bu defa
fırsatı değerlendirerek, ka-
zandı ve devlet bursu ile
Paris’e eğitim almak üzere
yola çıktı. 

İLK ORKESTRA ESERİNİ
PARİS’TE YAZI

Paris’te ünlü müzik
okulu Schola Cantorum’da
eğitim almaya başladı.
Vincent d'Ind, Eugène Bor-
rel, Madame Borrel, Paul
le Flem, Amédée Gastoué,
Edouard Souberbielle’den
alanlarına ait derslere de-
vam etti. Paris'teyken “Di-
vertissement” adlı orkes-
tra eserini yazdı. Adnan
Saygun’un bu bestesi

Ahmet Adnan Saygun, Tükiye Cumhuriyeti’nin ilk devlet sanat-
çısı ve klasik batı müziğinde yapıtlar vermiş olan bir Türk müzik
eğitimcisi ve müzik bilimcisidir. 

CUMHURİYET’İN İLK DEVLET SANATÇISI

Ahmet Adnan Saygun 
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1931 yılında Paris’teki bir
beste yarışmasında ödül
kazandı. Ardından, Gabriel
Pierné yönetimindeki Co-
lonne Orkestrası tarafın-
dan önce Paris, Varşova
daha sonra da Rusya ve
Belçika'da seslendirildi.
Eser böylece, Cemal Reşit
Rey'in Paris'te seslendiril-
miş bulunan üç eserinden
sonra yurtdışında icra edi-
len dördüncü Türk orkes-
tra eseri olmuştur.

YURDA DÖNDÜ 
KONTRPUAN VE TEORİ
ÖĞRETMENİ OLARAK 
ÇALIŞMAYA BAŞLADI 

1931 yılında yurda
döndü.İlk olarak Musiki
Muallim Mektebi’nde işe
başladı ardından, 1936’da
İstanbul Belediye Konser-
vatuarı'na kontrpuan ve
teori öğretmeni olarak ça-
lıştı.

İRAN ŞAHI ŞEREFİNE
İLK TÜRK OPERASI OLAN
“ÖZ SOY OPERASI”NI
BİR AY GİBİ ÇOK KISA
BİR SÜREDE YAZARAK
BİR BAŞARIYA DAHA
İMZA ATMIŞ OLDU

1934 yılında Cumhur-
başkanlığı Orkestrası’nın
yönetimine atandı. Bu dö-
nemde devlet başkanı Ata-
türk 'ün isteği üzerine,
Türkiye'yi ziyaret edecek
olan İran Şahı şerefine ilk
Türk operası olan “Öz Soy
Operası”nı bir ay gibi çok
kısa bir sürede yazarak bir
başarıya daha imza atmış
oldu. Bu opera, Türk Mil-
leti’nin doğuşunu, İran ve
Türk milletlerinin tarihe
dayanan kardeşliğini an-
latmaktaydı. 1934 yılında
yine Atatürk'ün isteği ile
“Taşbebek” operasını bes-
teledi. Bu operada ise yeni

Cumhuriyet insanının do-
ğuşu anlatılıyordu.

1939 yılına gelindi-
ğinde CHP’nin Müzik Da-
nışmanı ve Halkevleri Mü-
fettişi oldu. 1940’a
gelindiğinde Ankara’da
“Ses ve Tel Birliği” adlı bir
dernek kurdu. Bu yılda bir
konser için Ankara'ya ge-
len  Budapşete Kadın Or-
kestrası üyelerinden Ma-
car asıllı Irén Szalai ile
evlendi.

“TÜRK BEŞLERİ” 
OLARAK ANILAN BESTE-
CİLERDEN BİRİSİ 

Türk müzik tarihinde
“Türk Beşleri” olarak anı-
lan bestecilerden birisi
olan Saygun, ilk Türk ope-
rasının bestecisidir ve
"Devlet sanatçısı" ünvanını
alan ilk sanatçıdır. Cum-
huriyet Dönemi Türk mü-
ziğinin en çok seslendiri-
len eserlerinden "Yunus
Emre Oratoryosu" da sa-
natçımızın en önemli yapı-
tıdır. Çünkü 1942'de ta-
mamladığı Yunus Emre
Oratoryosu, 1946 yılında
büyük başarı kazandı. Bu
eser, Paris'te ve 1958'de
Birleşmiş Milletler’in ku-
ruluş yıldönümü sebebi ile
New York 'ta Leopold Sto-
kowski yönetiminde ses-
lendirilmiştir. Bu eserle
Adnan Saygun, çocuklu-
ğunda Mevlevi dervişler-
den duyduğu ezgileri Av-
rupa ve Amerika'ya kadar
taşımış oldu.

1946 yılında Ankara
Devlet Konservatuarı
kompozisyon ve modal
müzik öğretmenliğine
atandı.

Sanatçının üstün yete-
neği ve başarıları madal-
yalarla da ödülllendirili-
yordu.

1948’de İnönü Arma-
ğanı, 

1949’da Fransa Milli
Eğitim Bakanlığın’ca Aka-
demik Nişan, 

1950’de Akademi Ma-
dalya’sı, 

1951’de İtalya Hükü-
metince, 1.Nişan ve Ulus-
lararası Müzik Sosyete-
si'nden Sibelius Bestecilik
madalyası aldı.

1971'de yürürlüğe gi-
ren “Devlet Sanatçılığı Ka-
nunu” ile ilk Devlet Sanat-
çısı unvanı da Adnan
Saygun'a layık görüldü. 

1981’de Atatürk Sanat
Armağanı,

1985’te “Sanatçı Profe-
sör” unvanı verildi.

6 Ocak 1991 tarihine
gelindiğinde bu değerli sa-
natçımız İstanbul’da pan-
kreas kanseri sebebi ile
hayatını kaybetti.  Bir çok
eserinin hala eşsiz olması
sanatçımızın ne denli de-
ğerli olduğunun ispatıdır.
Ardında bıraktığı bestele-
rin yanında birçok kitabı
da bulunmaktadır.

Ahmed Adnan Say-
gun’un yapıtlarının seslen-
dirme üzerindeki hakları
SACEM’e aittir. Yayınlanan
bir kısım yapıtlarının telif
hakları Southern Music
Publishing, New York ve
Hamburg’taki Peer Musik-
verlag’a aittir.

Bir biyografisi müziko-
log Emre Aracı tarafından
kaleme alınarak 2001 yı-
lında yayımlanmıştır.

Adnan Saygun – Doğu
Batı Arası Müzik Köprüsü
adı altında Yapı Kredi Ya-
yınları tarafından 2001 yı-
lında yayımlanmış; hayat
öyküsü ayrıca Mucize Özi-
nal tarafından "Dar Köprü-
nün Dervişi" (2005) adıyla
romanlaştırılmıştır.
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"We should spread further

make love, respect, broth-

erhood and tolerance we

feature in Holy Ramadan

month dominant on hu-

manity and spread in

whole of our life" 

Dear Friends,

Human is a social and most im-
portantly emotional creature beyond
being a physical creature. A creature
containing many emotions and
thoughts in itself and existing with
these emotions within its social en-
vironment. To take the beautiful
ones of the hundreds of emotions
and reflecting them on environment
and society is selection of human. 

All religions, philosophers, lea-
ders always advised people to live
with such beautiful emotions and to
direct their life in line with this per-
ception throughout history from the
east of world to the west. Religion
Islam also encouraged us to live our
life with such beautiful emotions.
Particularly, people fast in holy Ra-
madan month every year, come to-
gether in Iftar meals, focus on fa-
vors, beauties, love, brotherhood, af-
fection during this month. Indeed,
We should spread further make love,
respect, brotherhood and tolerance
we feature in Holy Ramadan month
dominant on humanity and spread in
365 days, 24 hours and whole of our
life. For example, restraining the to-
lerance in only one of 12 months will
be so adequate for humanity and
life. 

We, as Socks Manufacturers’ As-
sociation (CSD), gather the sector
and sector fellows in Traditional Iftar
Invitation in line with this percepti-
on in Ramadan month traditionally
every year and try to create a
ground for sharing all such beautiful
emotions under the same roof and
increasing love, respect and affecti-
on. We hope to see all sector and
sector fellows in our Traditional Iftar
this year, I present my love and re-
spects on behalf of Executive Board
of Socks Industrialists Association. 

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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Winners of 3rd Socks Design 
Competition were awarded in a 
ceremony 

Top three stu-
dents and top
ten students
who gained

honorable mention and ex-
ecutives of schools where
these students are studying
at were awarded in award
ceremony of the competi-
tion in which 182 high-
school students partici-
pated with 270 design. The
competition was brought to
the national dimension for
the first time with the par-
ticipation of classes 11 and
12 students all over Turkey
this year. 

Awards were given to
their owners in a ceremony
held in centre of Vocational
School of Kavram located
at Istanbul Sisli. Students
of 182 high-school
students competing in the
final with 270 designs
shared their happiness of
winning with teacher,
administrator and their
families in the ceremony
where President of CSD
Hüseyin Öztürk and Mem -
bers of CSD Executive
Board participated. The
competition covering only
Istanbul in the past years

was brought to the national
dimension for the first time
with the participation of
classes 11 and 12 students
studying at within the
borders of Republic of
Turkey all over Turkey this
year. 

182 STUDENTS, 270
DESİGNS COMPETED 

Top three students and
top ten students who
gained honorable mention
and executives of schools
where these students are
studying at were awarded
in award ceremony of the

competition in which 182
high-school students
participated with 270
design. Zaide Erbas's
design, student of Uskudar
IMKB Girls technical and
vocational high school,
won the first rank, Kadriye
Civelek, student of Halkalı
IMKB Girls Technical and
Vocational High School,
won the second rank and
Ebru Özcan, student of
Avcılar IHKIB Girls
Technical and Vocational
High School, won the
third rank in the
competition. 

Winners of Socks Design Competition organized for the 3rd time this year
under the cooperation of Socks Manufacturers’ Association (CSD) and Voca-
tional School of Kavram became clear. 
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However, the fact that
German market is
the biggest importer
with 25% share

among European countries heralds
that this development is very impor-
tant in terms of Turkey, perhaps that
we are in beginning of a trend
which may reflect on other markets
in future. This trend change has
continued clearly for a while over
2.5 years as from the beginning of

2010. Clear market share increase
of Turkey is standing out. We see
that while Turkey has 60% of mar-
ket share in front of China which
has not existed before quotas were
removed for China in 2004, it has
40% market share in other
countries. After China came into the
play, while total market share of
China and Turkey is about 80%,
share of other countries reduces
from 40% to 20%. When we evalu-

ated the last 2,5 years, we see that
China's declining market share is
recorded as a gain in credit of
Turkey directly. That is, it appears
there is no rival who will fill the gap
of China yet from other countries. I
will continue to analyze why other
countries do not come into play in
next parts of my article. 

In the beginning of 2010, before
decline trend of China started, Chi-
nese exporters selling socks at

German Market Promises for
Future in terms of Turkey 
We see decline trend of China in the export made to Europe in cotton socks
segment which I started to mention about in the previous editions in the Ger-
man market most clearly. This development you will see as market share de-
cline in Germany market of China is not seen in other markets so clearly. 

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Turkey
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nearly half price of Turkey closed
the price difference between Turkey
in German market as a result of
rapid price increases particularly in
the last one year of period, they re-
duced up to 8% difference compared
with figures of August 2012. Turkey
which reduced the prices beyond
the seasonality in Germany market
played a big role here. Price differ-
ence between China and Turkey is
nearly zero in UK market compared
with the last figures. However, al-
though we sell socks in similar
prices in UK market, we could not
see the declining trend of China in
Germany market due to reasons I
could not understand. 

China is the number one player
of European market with price of
52% and 0.27 EURO. China's price
should have been higher as average,
however since average prices of
2012 year to Czech Republic to
which 17% of sales were done is
0.035 EURO which is one-7.7 of
0.27 EURO which is European
average (I think that it should be
investigated - average between
2004/2012 is 0.05 EURO), average
China price turns out lower than the
expected price. While Turkey is
following China with 27.7% share
and 0.54 price, Indonesia and
Pakistan are following China and
Turkey by far. While share of
Indonesia is 7.7% and price is 0.34
EURO, share of Pakistan is 4.8% and
average price is 0.46% EURO. Total
market share of these four countries
is 92.4%. Total market share of

Turkey and China is 79.9%. Shares
of countries following these four
countries are too low, a country
getting free of among them is not
seen clearly up to now. 

I would try to analyze how
export of these four countries
dominating the European cotton
ankle socks' market is distributed in
percents on basis of countries.
Turkey realized 30% of its export to
Germany in period of January-
August 2012. When compared with
2007, share of Germany increased
2%. Then, UK market coming with
25% share has taken 5% less share
in our exportation since 2007 year.
While Turkey has reduced its weight
in UK market since 2007, it tries to
compensate this in Germany, Spain,
France and Italy markets.   

Germany is the country where
China makes sales maximum with a
share of 20% in 2012. However,
China sells less socks in rate of 5%
of sales to this market from 2007.
UK market which is ranked second
for us is ranked fourth rank with 9%
for China. The second ranked coun-
try for China is Czech Republic
where it sells socks in 7.7-fold less

price of average sales prices and
which consists 17% of China's sales.
Netherlands with share of 11% is
the third country. According to fig-
ures, China comes out from
Germany and Italy since 2007, but
focuses on Czech Republic, Spain
and Belgium. Netherlands is the
biggest market of Pakistan with 35%
share. Germany and UK come in the
second and third ranks with 15%
share, France and Belgium come in
the fourth and fifth ranks with 10%
share. Indonesia is focusing on Ger-
many market in an ever-increasing
rate as from 2007 with share of 62%
in 2012. The second important mar-
ket for Indonesia is France with 16%
share.  While Indonesia has focused
on Germany and Spain markets
since 2007, it withholds its weight
from particularly UK market and
then France market. 

It is seen that Germany market is
so important for all these countries
in the light of all these figures. As
you read in the beginning of my
article, Turkey coming to the fore-
front in Germany market allows us
to look to the future with hope for
all of us. 
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TIM President
Mehmet
Büyükekşi who
emphasized

that Republic historical
record was broken in the
basis of month in March
according to TUIK data said
"In case increase perform-
ance continues, we think
that we will be able to reach
166,5 billion dollars of
exportation, 2014 target of
us". 

According to TIM data,
export was 13 billions 153
million dollars with an in-
crease of 11,5 percent com-
pared with the same month
of past year in April. Export
was 53 billions 428 million
dollars with an increase of
9,5 percent in the first 4
months. Last 12 months' ex-
port raised to 155 billions
765 million dollars with an
increase of 1,6 percent. TIM
President Büyükekşi empha-
sized that March export of
14,7 billion dollars an-
nounced by TUIK yesterday
went down in history as the
largest export record broken
in Republic history in

monthly basis and said
"Data reveal that develop-
ments experienced in export
are positive. In case of con-
tinuity of this performance
with export figures of April,
we think that we will be
able to reach 166,5 billion
dollars of exportation, our
target for 2014 year". 

While Automotive sector
realized the largest exporta-
tion with 2 billions 97
million dollars in April,
Apparel and Ready to Wear
sector was ranked second

with 1 billion 549 million
dollars of exportation. Socks
sector made 367,8 million
dollars of exportation with
an increase of 16,7 percent
compared with the same
period of the past year by
showing a great success.
Chemical Substances sector
was ranked third with 1 bil-
lion 481 million dollars. 

The outstanding coun-
tries in export in April are as
follows; export made to
Malta increased 625 per-
cent, 240 percent in Equa-

tor, 200 percent in Vietnam,
186 percent in Dominican
Republic, 

Export made to EU in
April raised to 5 billions 884
million dollars by increasing
22 percent. Export made to
Middle East countries raised
to 2 billions 574 million dol-
lars by increasing 17
percent. The province which
increased export mostly was
Sakarya with an increase of
100 percent among the top
10 provinces making largest
export. 

According to data of Turkish Exporters' Association (TIM), export was 13 billions
153 million dollars with an increase of 11,5% compared with the same period of
past year in April. First four months of  Total export was 53 billions 428 million
dollars with an increase of 9,5 percent. While apparel sector provides an increase
of 11,8 percent compared with January-April 2013 period, socks stands out with a
progress of 16,7 percent in the same period. 

Apparel is in the second rank
with an increase of 11,8% and
1.55 billion dollars 
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Socks sector increased its export
16,7 percent with a performance
above the apparel sector 

According to
data of
Turkish Sta-
tistical

Institute (TUIK)
announced by TIM, per-
formance of socks sector
continues to dazzle. The
sector which produces
under the conditions of
Turkey, exports under the
conditions of world and
manages this demanding
process successfully con-
tinues to attract attention
on it with the acceleration
it showed in the first three
months of this year. In this
period when general
export of Turkey increased
11,5 percent and apparel
sector increased 11,8 per-
cent, socks sector
performed 367.8 million
dollars of export with an
increase of 16,7 percent. 

EUROPEAN MARKET
PROTECTS İTS WEİGHT 

European Union (EU)
countries continued to
protect their weight in the
first four months of socks
export. In top five, there
are UK with 87 million

dollars, Germany with 73
million dollars, France
with 44,3 million dollars,
Italy with 14,9 million dol-
lars and Netherlands with
14,4 million dollars. These
countries are followed by
Sweden, Belgium, Russia
Federation, Slovakia and
Spain.   

THE MAXİMUM İN-
CREASE İN IRAN 

When compared with
January-April months of
the past year, Iran was the
country where the maxi-
mum export increase was
seen with an increase of

762,47 percent. 1,5 mil-
lion dollars of export was
realized to this country in
the first four months.
Transoceanic Australia fol-
lows Iran with an increase
of 333,75 percent. In Aus-
tralia, 2.089 million dol-
lars of socks sale were per-
formed in the same period. 

The country where the
highest third increase was
recorded in exportation
was Iraq occupying the
world agenda with politi-
cal uncertainty nowadays.
When compared with the
same period of past year,
about 1,5 million dollars of

socks that is more than 2.4
millions of pairs were sold
to Iraq where our socks
export increased in rate of
241,4 percent on basis of
value. 

January-April 2014 pe-
riod is of great importance
in terms of continuance of
positive developments in
traditional European mar-
ket in general sense. We
hope that; while Turkish
socks sector is increasing
its weight in traditional
markets on one hand, it
will set sail to new suc-
cesses in target markets
on the other hand. 

Export data of January-April period were announced by Turkish Exporters'
Council (TIM). Export of Turkey was 13 billions 153 million dollars with an
increase of 11,5 percent compared with the same period of the past year.
Socks sector left behind both Turkey's export and general export of apparel
sector increasing 11,8 percent  and provided an increase of 16,67 percent.
The sector realized 367,8 million dollars of export in the first four months. 
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Derneğimizin değerli üyesi 
Sayın Reşit Ali Sevinç’in 

(OR-AL Çorap) muhterem anneleri

İsmet Sevinç
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve
sektörümüze başsağlığı dileriz.

Derneğimizin değerli üyeleri Sayın Ahmet 
Öztaş, Sayın Aslan Öztaş ve Sayın Necip Öztaş’ın 

muhterem anneleri 

Güleser Öztaş
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve
sektörümüze başsağlığı dileriz.

İyi dostluklar temiz hesaplarla
kurulur.
Balsac

Savaşı zenginler çıkarır, 
yoksullar ölür.

Sartre

Beni yıkamayan herşey beni
güçlendirir.
Nietzsche

Kapanmayan tek yara vicdan
yarasıdır. 

Publilius Syrus

Hangi şarkıyı duysam, bizim için
söylenmiş sanki.
Cemal Süreya

Her insan, yapmadığı tümHer insan, yapmadığı tüm
iyiliklerden suçludur.iyiliklerden suçludur.

VoltaireVoltaire

Yürek yanmadıkça, 
göz yaşarmaz.

Mevlana

İnsanı yaralayan tek şey
gerçektir.
Napolyon

Hiçbir şeye cesaret edemeyen,
hiçbir şeye ümit beslemesin. 

Schiller

Dişilik tek gece işe yarar, kişilik
ömür boyu.

Chuck Palahniuk

Bilenler konuşmuyor, konuşan-
lar bilmiyor.

Lao Tzu

Adaletsizliklerin en büyüğü adil
olmayıp adil gibi görünmektir.

Platon

Konuşmanın zamanını bilmeyen,
dinlemenin zamanını da bilmez.

Publilius Syrus

Tarihten aldığımız ders, tarihten
ders almadığımızdır. 

Hegel

İki yüzlünün dilinde tat, kalbinde
ise fesat gizlidir.
Özdemir Asaf

Bana güç veren zaferlerim değil,
yaşamdaki yenilgilerimdir. 

Che

Güzel bir gülüş, karanlık bir eve
giren güneş ışığına benzer. 

Tolstoy

Bütün yalnızlar gibi özgür ve
bütün özgürler gibi yalnız.

Stefan Zweig

Başsağlığı








