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Değerli dostlarım,

Gönüllülük esasıyla bir sivil top-
lum kuruluşunda görev alan ve in-
sanlığa, ülkesine, yaşadığı topluma,
bulunduğu sektöre sevgiyle, içten-
likle hizmet etmeye çalışanlar, yap-
tıkları işlerin gerçekten bir faydaya
dönüştüklerini gördüklerinde tarifi
imkansız bir haz ve mutluluk duyar-
lar. Bazen sadece bir söz ve teşek-
kür, bazen de küçücük bir tebessüm
onlar için en büyük ödüldür. 

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
özünde sevgi, saygı ve hoşgörüyü
tutarak, sektörel olduğu kadar top-
lumsal bir fayda sağlama ilkesiyle
hareket etmeye özen gösteriyor. Bu
nedenle çalışmalarımızda ikinci bir
boyut olarak toplum yararı olmasına
ciddi anlamda özen gösteriyoruz.
Örneğin mesleki eğitim faaliyetleri-
mizde bir yandan sektörün nitelikli
eleman ihtiyacını karşılama hedefi
varken, diğer yanda mesleksiz genç-
lerimizi önce meslek, sonra iş sahibi
yapma amacı da güdüyoruz. Yine ev
kadınlarımızı sektöre entegre ederek
iş dünyasına kazandırmaya dönük
projenin çözüm ortağı olarak, ev
ekonomisine ve ailelere katkı sağ-
lama hedefimiz var. Bunun gibi top-

lumsal sorumluluk duygusuyla, hep
birlikte esenlikle yaşayabileceğimiz
bir dünya için, çok boyutlu düşüne-
rek ortaya koymaya çalıştığımız pro-
jelerimizin sektör dışından da
görülüp takdir edilmesi bize ayrı bir
mutluluk ve çalışma azmi veriyor.
Bu çerçevede ÇSD’ye layık görülen
ödülleri öncelikle içinde bulunmak-
tan gurur duyduğumuz sektörümüz
ve bu sektörün tek çatı kuruluşu
Derneğimizin değerli üyeleri adına
kabul ediyor, çalışmalarımızda des-
teği olanlara, katkı sağlayanlara şah-
sım ve yönetim kurulundaki
arkadaşlarım adına canı gönülden
teşekkür ediyorum.

Öte yandan, ÇSD Yönetim Kurulu
adına yaklaşmakta olan Ramazan
ayını ve bayramınızı kutluyor, coşku
ve mutluluk dolu nice bayramlar 
diliyorum. 

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kent ve Yaşam Ödülü’ne layık görülen ÇSD,
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ÇSD iplikte fiyat karma-
şasına son vermek ve
tüm dünyada olduğu

gibi ülkemizde de “net”
üzerinden satışının ya-

pılmasına dönük başlat-
tığı inisiyatif basında 

da yankılandı. 
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Türkiye ile Rusya Federasyonu (RF) arasındaki
ticari ve ekonomik ilişkilerde son yıllarda ya-
şanan önemli gelişmeleri, bu ülkeyle ticaret
yapacak ya da yatırım yapacak iş adamlarına
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Başmüşaviri Sayın Attila Gökhan Kızılarslan’ın
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Çorap Sanayi-
cileri Der -
neği’nin
(ÇSD) sektör

yararına gerçekleştirdiği
faaliyetlerin yanı sıra
sosyal sorumluluk proje-

leri de kamuoyunun ilgi-
sini çekiyor. Üç farklı
kurum tarafından bu
yönde geliştirdiği projeler
ile ödüle layık görülen
ÇSD, verilen bu onur ve
moral desteğiyle bundan

böyle de çalışmalarını
azimle sürdürecek. 

8. KENT VE YAŞAM
YILIN STK ÖDÜLÜ

ÇSD bu yılki ilk ödü-
lünü 26 Mayıs’ta Sulta-

nahmet Hotel Armada’da
düzenlenen kokteylde aldı.
Gazeteci Celal Toprak ve
Yayıncı Mehmet Göz-
cü’nün birlikte düzenle-
dikleri daha yaşanabilir
kentler ve mutlu insanlar

ÇSD’ye 3 ödül birden

Çorap Sanayicileri Der neği (ÇSD) yürüt tüğü mesleki eğitim ve sosyal sorumluluk
ala nın daki projeleriyle üç farklı ku rum tarafından ödüle layık görüldü. Büyük çek -
mece’de kadınlara yöne lik başlatılan istih dam ve girişimcilik pro  jesiyle 8. Kent ve
Yaşam Ödülü’ne layık görülen ÇSD, Ulus lar arası Türksoy'la İpekyolu Dergisi tara-
fından “Yılın Altın Adam  ları” ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de Sos-
yal Paydaş ödülü aldı. 
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için doğru iş yapanların
ödüllendirilmesi anlayışı
ile yola çıkan Kent ve
Yaşam Ödülleri’nin 8’inci-
sine layık görüldü. Akade-
misyen, işadamı yerel
yönetim uzmanlarından
oluşan yaklaşık 50 kişilik
jüri tarafından yapılan de-
ğerlendirme ile oluşan
ödüller törenle sahiplerini
buldu. Jüri tarafından
ÇSD’ye 8. Kent ve Yaşam
Ödülü verilmesinin gerek-
çesi şöyle açıklandı: 

“Çorapköy Projesi ile
gündeme damgalarını vur-
gular. Şimdi eğitimli ço-
rapçılar yetiştirip bu
sektörde Türkiye’nin
dünya markası olmasının
yolunu açmak istiyorlar.
ÇSD, Kavram Meslek Yük-
sekokulu, Büyükçekmece
Belediyesi ve İŞKUR ile
birlikte ev kadınlarını sek-
törde istihdam edecek ve
girişimciliğe destek vere-
rek ev ekonomisine katkı
sağlayacak önemli bir sos-
yal sorumluluk projesine
imza atması. Büyükçek-
mece’de verilecek kurs-
larla bir yandan ev
kadınlarının çorap sektö-
ründe istihdamı sağlanır-
ken, diğer yandan da
girişimcilik desteklenerek
verimliliği artıracak küçük
atölyelerin kurulması he-
defleniyor. Bütün bu çalış-
malar sonunda jüri onları
Kent ve Yaşam Ödülleri
kapsamında yılın sivil top-
lum örgütü alanında ödüle
layık buldu. ÇSD adına
ödülü alan Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Öz-
türk jüriye ve katılımcılara
teşekkür etti.

Kent ve Yaşam Ödülle-
ri’nin sekizincisini alanlar
arasında yerel yönetimler,
özel kuruluşlar, üniversi-

teler ve gazeteciler de yer
alıyor. 

ULUSLARARASI TÜRK-
SOY’LA İPEKYOLU 
ÇSD’YE SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTÜ DALINDA
“YILIN ALTIN ADAMI”
ÖDÜLÜNÜ VERDİ

ÇSD’ye ikinci ödülü ise
Uluslararası Türksoy'la
İpekyolu Dergisi ve tele -
vizyon programı ile İpek-
yolu Medya Grubu'ndan
geldi. Tarihi Türk Ocağı
binasında gerçekleşen tö-
rene yurt içinden ve yurt
dışından yaklaşık 400
konuk katıldı. Bu yıl
10'uncusu gerçekleştirilen
Uluslararası İpekyolu Yılın
Altın Adamları Ödül tö-
reni, Ankara'da Resim ve
Heykel Müzesi'nde gerçek-
leşti. Rusya, Başkurdistan,
Kazakistan, Azerbaycan,
Makedonya, Kosova, Kırgı-
zistan ve Romanya'dan ko-
nukların da katıldığı ödül
töreninde, Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ,
Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay, Ak Parti
Genel Sekreteri ve Türk-
Kazak Dostluk Grubu Baş-
kanı Haluk İpek’e Türk
Dünyası Hizmet Ödülü ve-
rilirken, Çorap Sanayicileri
Derneği de Sivil Toplum
Örgütü dalında “Yılın
Altın Adamı” ödülüne
layık görüldü. 

ÇSD’NİN DE ARALA-
RINDA OLDUĞU İSTAN-
BUL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞBİR-
LİĞİ GELİŞTİREN VE
ORTAK PROJELER YÜ-
RÜTEN SOSYAL 
PAYDAŞLARA ÖDÜL

2009 yılından bu yana
İstanbul Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile işbirliği gelişti-

ren ve ortak projeler yürü-
ten sosyal paydaşlarla bu-
luşma gecesi ve ödül
töreni 28 Haziran 2012’de
Adile Sultan Sarayı’nda
yapıldı.

Ödül töreninde bir ko-
nuşma yapan İstanbul
Milli Eğitim Müdürü Dr.
Muammer Yıldız İstanbul
Milli Eğitim Müdürlüğü
olarak üniversitelerden
sivil toplum örgütlerine,
medya kuruluşlarından
kamu kurumlarına kadar

oldukça geniş bir yelpa-
zede birçok kurum ve ku-
ruluşla işbirliği
yaptıklarını belirterek,
oluşan bu sinerji ile sür-
dürülebilir ve toplum te-
melli projeleri hayata
geçirdiklerini ifade etti. İs-
tanbul gibi bir metropolde
hizmet etmenin hem
avantajlı hem de dezavan-
tajlı birçok yönü olduğunu
belirten Yıldız, “İstanbul
2.5 milyon öğrencisi, 100
bine yakın öğretmeni ve 3
bin 500’den fazla öğretim
kurumları ile büyük bir
metropol. Böylesine büyük
bir potansiyel, İstanbul
adına birçok fırsatı da be-
raberinde getiriyor.
Benim anlayışımda insan
‘imkân’ demektir. Ben in-
sanı külfet olarak gören
bir zihniyete sahip deği-
lim” dedi. Yüzyıllar bo-

yunca birçok medeniyete
başkentlik yapan İstan-
bul’un sahip olduğu kültür
birikiminin açığa çıkarıl-
ması ve eğitim ortamla-
rında hayat bulması
gerektiğinin altını çizen
Yıldız şöyle devam etti:
“İstanbul ilköğretim düze-
yinden üniversitelere
kadar birçok güzide eğitim
kurumuna ev sahipliği ya-
pıyor. Gelecek dönemde
sosyal paydaşlarımızla yü-
rüteceğimiz projeleri ön-
ceden planlamak adına
elektronik bir ortamda
daha planlı ve programlı
bir sistem oluşturarak eği-
tim öğretim ortamlarını da
doğabilecek muhtemel sı-
kıntılardan kurtarmış olu-
ruz. Sistemin elektronik
ortamda kurulması aynı
zamanda güncellenmesine
ve daha esnek bir yapıya
kavuşturulmasına da
imkân sağlayacaktır.”
dedi. Katkılarından dolayı
İstanbul Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile ortak projeler
yürüten sosyal paydaşlara
tek tek teşekkür eden Yıl-
dız, yeni dönemde işbirlik-
lerinin artarak devam
etmesini temenni ettiğini
sözlerine ekledi.

ÖDÜLLERİ İSTANBUL
İL MİLLİ EĞİTİM MÜ-
DÜRÜ DR. MUAMMER
YILDIZ VERDİ

İstanbul Milli Eğitim
Müdürü Dr. Muammer Yıl-
dız’ın konuşmasının ardın-
dan düzenlenen törenle
İstanbul Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile işbirliği gelişti-
ren ve ortak projeler
yürüten sosyal paydaş
temsilcilerine plaketleri
İstanbul Milli Eğitim Mü-
dürü Dr. Muammer Yıldız
tarafından takdim edildi.
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ÇSD’nin iplikte net satış için 
başlattığı girişim basında

Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) iplikte fiyat kar-
maşasına son vermek ve tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de “net” üzerinden satışının yapılmasına dönük
başlattığı inisiyatif basında da yankılandı. ÇSD Yönetim
Kurulu’nun Dünya Gazetesi’ne ziyaretinde gündeme
getirdiği “net satış” konusunda, iplik tedarikçileriyle
yapılan görüşme ve toplantılar sonrası büyük yol alındı.

İbrahim Tansık
ÇSD Tedarikçilerle Koordinasyon 

Komitesi Başkanı

Türkiye’de ipliğin net-
brüt satışı konusunda
yıllardır tartışmalar sü-
rerken ÇSD’nin bu yılın

başında iplik tedarikçileriyle başlat-
tığı toplantılar ve görüşmeler mey-
vesini verdi ve genel anlamda muta-
bakat sağlandı. Daha sonra gelinen

noktada iplik tedarikçilerinin büyük
çoğunluğu net üzerinden satış yapa-
caklarını duyururken sektörümüzde
de bu yönde kararlılık oluştu ve bü-
yük mesafe alınmış oldu. Haziran ayı
içinde sektörümüzün konuyla ilgili
kararlılığını ve iplik tedarikçileriyle
gelinen noktayı aktarmak üzere
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Dünya Gazetesi’ne yaptığımız ziya-
ret diğer basın organlarında da
yankı buldu. 

“BİLANÇOMUZDA NET-BRÜT 
OLARAK FARKLI HESAPLAR
GÖRÜP KAFAMIZIN KARIŞMASINI
İSTEMİYORUZ”

“Üyelerini iplikçilerden sadece
net ürün alma konusunda uyaran
dernek, iplik alımlarına bir standart
getirmeye çalışıyor” denilen haberde
hammaddecilerin net-brüt arasın-
daki farkını maliyete eklemesi ve net
satması yönündeki talebimiz aktarı-
lıyor. Haberde ayrıca, “Bilanço-
muzda net-brüt olarak farklı hesap-
lar görüp kafamızın karışmasını
istemiyoruz” şeklindeki açıklamamız
da vurgulanmış. 

Daha önceki yazılarımızda da dile
getirdiğimiz gibi aslında iplik teda-
rikçileriyle yaptığımız toplantılarda
sadece net-brüt konusu gündeme

gelmedi. Çorap sanayi için ortak bir
kartela oluşturulması, ipliklerdeki
nem oranları ve pamuk ipliğinde
denye (kalınlık-incelik) farkları da
görüşmelerin diğer önemli başlıkla-
rını oluşturuyordu. Bu konularda da
iplikçilerin çok azından olumsuz
tepki alındı. 

İPLİK TEDARİKÇİLERİYLE 
KURDUĞUMUZ YAPICI DİYALOG
MEYVESİNİ VERDİ

ÇSD Tedarikçilerle Koordinasyon
Komitesi söz konusu konu başlıkla-
rına ciddi mesai ayırdı ve bu yöndeki
çalışmalarının sonucunu da almaya
başladı. Giyimkent’teki merkezimizde
yaptığımız son toplantının ardından 
2 Nisan’dan itibaren üyelerimize net
alma konusunda genel olarak bir du-
yuru gerçekleştirdi. Yapıcı bir anla-
yışla iplik tedarikçileriyle kurduğu-
muz diyaloğu ve ardından geldiğimiz
bu noktayı çok önemli buluyoruz.  

ÇSD’nin iplik tedarikçileriyle

görüşmelerindeki gündem

maddeleri: 

• Net satış,

• Çorap sanayi için ortak 

bir kartela oluşturulması, 

• İplikdeki nem oranları, 

• Pamuk ipliğinde denye  

(kalınlık-incelik) farkları. 
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Mevcut du-
rumda ço-
rap sektö-
rünün son

10 yıllık dönemdeki ihracat
miktarlarına bakıldığında
başarılı bir performans ser-
gilediğini görüyorum.

2000 yılında 281 mil-
yon dolar seviyesinde olan
sektör ihracatı, 2005 yılın-
da 700 milyon dolar, 2011
yılına gelindiğinde ise 1
milyar doların üzerine çık-
mış durumda. 

“ÇORAP SEKTÖRÜNÜN
İHRAÇ PAZARLARINA
BAKILDIĞINDA GENEL
OLARAK KALİTE ALGISI
YÜKSEK, SATIŞ YAPIL-
MASI AZ GELİŞMİŞ ÜL-
KELERE GÖRE OLDUKÇA
ZOR OLAN ÜLKELER”

Türk çorap sektörünün
ihraç pazarlarına bakıldı-
ğında ise ihracatın çok bü-
yük bir kısmının Almanya,
Fransa, İspanya, Hollanda,
İtalya, İsveç, Belçika ve
Danimarka gibi AB ülkele-
rine yapıldığı görülmekte.
Bu ülkeler genel olarak ka-
lite algısı yüksek, satış ya-
pılması az gelişmiş ülkelere
göre oldukça zor olan ülke-
ler. Birçok farklı ülkeden de
bu ülkelere benzer ürünle-

rin satımı girişimlerinin ol-
duğunu tahmin etmek zor
değil. O nedenle de sektö-
rünüzü uluslararası alanda
rekabet edebilen bir sektör
olarak değerlendiriyorum.

Dünya çorap ihracatına
bakıldığında, 2010 yılında

gerçekleştirilen 11,8 milyar
dolarlık ihracatın 4,4 mil-
yar doları (%37) tek başına
Çin’e ait. Çin’in ardından
1,2 milyar dolar (%10,4) ile
İtalya ikinci, ülkemiz ise
dünya çorap ihracatından 1
milyar doların üzerinde bir

hacim ile aldığı %8’lik pay-
la en büyük üçüncü ihra-
catçı konumunda.

Hazır giyim ve tekstil
sektörlerinin bir tamamla-
yıcı sektörü olarak çalıştığı-
nı düşündüğüm çorap sa-
nayinin ihracat odaklı ola-
rak çalışması açıkçası
memnuniyet verici bir veri. 

ÇORAPTA YENİ 
İHRAÇ PAZARLARI 
GELİŞTİRİLMELİ

Öncelikle, AB ülkeleri-
nin yaşadığı ekonomik krizi
de dikkate alırsak, küresel
dalgalanmalardan fazla et-
kilenmemek için yeni ihraç
pazarlarının geliştirilmesi-
nin faydalı olacağını düşü-
nüyorum. 

Diğer taraftan, dünya
çorap ihracatında üçüncü
sırada yer alan ülkemizin
bu başarısını sürdürerek
kalıcı olabilmesi için “Türk
çorabıysa kalitelidir” anla-
yışını oluşturmaya ve mar-
kalar yaratmaya yönelik
faaliyetlere ağırlık verilme-
si yerinde olacaktır. 

Sektörünüzün uluslar-
arası rekabet gücünün artı-
rılmasının sağlanması ka-
naatimce en başta gelen
önceliklerden biri olmalıdır.
Bu açıdan; sektör daha

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ZİYA ALTUNYALDIZ:

Çorap sanayinin ihracat odaklı
çalışması memnuniyet verici
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma-
mız için her sektörün uluslararası rekabet koşullarını analiz etmesi, dünyada tercih
edilen markaların özelliklerinde üretim yapan ve stratejik pazarlama yöntemlerinin
belirlendiği bir yapı oluşturması gereklidir.  
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ucuz iş gücü potansiyelinin
olduğu Anadolu’nun belirli
bölgelerinde üretim yapa-
bilir, yeni teşvik düzenle-
melerinin de bu konuda
kolaylaştırıcı etki yapacağı-
nı düşünüyorum. 

Sektörün kendi makine
ve teknolojisini geliştirme-
sinin ve bu yönde inovas-
yon ve Ar-Ge çalışması
yapmasının önemli bir
stratejik adım olacağına
inanıyorum.

PAZAR PROFİLİNİN
FARKLILAŞTIRILMASI 
İHRACATINIZA OLUMLU
YÖNDE KATKI VERİR

Pazar çeşitlemesine gi-
dilmesi diğer önemli bir
husus, ürün portföyünün
ve pazar profilinin farklı-
laştırılması ihracatınıza
olumlu yönde katkı vere-
cektir. 

Sektörün markalaşma
çalışmalarına ağırlık ver-
mesi en önemli noktalar-
dan biri. 

Unutulmamalıdır ki
modern ve güçlü ekonomi-
ler marka üreten ülkeler-
dir. Ülkemizde ise uzun so-
luklu markalaşma süreci
son yıllarda üreticilerimizin
stratejileri arasına girebil-
meyi başarabilmiştir. Bir-
çok sektörde firmaların
daha çok fason üretimi ter-
cih ettiklerini biliyoruz. Bü-
yük şehirlerdeki marka re-
kabeti, Anadolu'da da mar-
kalaşmayı tetiklemekte
olsa da halen birçok firma-
nın yurt dışındaki büyük
markalara üretim yaptığı
görülmekte. İşletmelerin
bir taraftan üretimde de-
rinleşme ve rekabetçi olma
çabalarını sürdürürken di-
ğer taraftan uzun dönemli
hedeflerle kendi markaları-
nı oluşturma hedefine yö-

nelmeleri, sektörünüzün
ekonomiye olan katkısını
daha çok artıracak, kârlılı-
ğınızı da önemli seviyelere
çekecektir. 

MARKALAŞMA, GÜÇLÜ
BİR “EKOSİSTEM” İLE
BAŞARIYA ULAŞIR

Marka ve Ar-Ge konula-
rını özellikle önemli gördü-
ğümden bu konulara de-
taylı bir şekilde değinmek-
te fayda görüyorum: Mar-
kalaşma çabaları, ancak
güçlü bir “ekosistem” içeri-
sinde başarıya ulaşır.

Ekonomik meselelerde
bütüncül bir yaklaşıma sa-
hip olmadan başarılı olmak
özellikle bugünün rekabet-
çi dünyasında artık müm-
kün değil. 

O nedenle de bir sek-
törde üretim enstrümanla-
rına ve ticari şartlara ayrı
ayrı yaklaşarak, ayrı strate-
jiler geliştirerek veya ayrı
iyileştirme çabaları gelişti-
rerek vakit kaybetme lük-
sümüz yok. 

Bunun yerine tüm eko-
nomik unsurlarını kapsa-
yan ortama bir başka de-
yişle ekosisteme dönük
yaklaşımlar ve stratejiler
geliştirmeliyiz. 

Eğer Ar-Ge olmadan
katma değerli üretim ol-
maz, kalifiye eleman istih-
dam etmeden verimlilik
yükselmez, profesyonel
yaklaşımlar sergilemeden
rekabet gücü ve ihracat
potansiyeli artmaz diyorsak
bu ve benzeri şartların tü-
münü, yani ekosistemi iyi-
leştirme adına çalışmalar
yapmamız ve stratejik
adımlar atmamız gerekir.

Aynı şekilde, markalaş-
ma çabaları da ancak güçlü
bir “ekosistem” içerisinde
başarıya ulaşır. Bir yerde

üniversiteler, kurumlar, fir-
malar, sivil toplum örgütle-
ri, bir başka deyişle arz, te-
darik, üretim ve perakende
zinciri üzerindeki tüm hal-
kalar arasındaki bağlar, ile-
tişim ve karşılıklı alışveriş
ne kadar güçlüyse, işbirliği
ne kadar üst düzeydeyse o
yerde ekosistem de o kadar
güçlü olur ve güçlü ekosis-
tem sayesinde sürdürülebi-
lir, uzun ömürlü ve güveni-
lir markalar ortaya çıkar.

DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ
VE GÜÇLÜ BAĞLAR

İşbirliği ve verimlilik
çarpan etkisi yaratır. İyi bir
işbirliği ve güçlü bağlar sa-
yesinde, ekonomik aktörle-
rin her biri daha fazla etkili
olur ve refaha daha fazla
katkıda bulunur. Daha fazla
sayıda fikir çiçek açar.
Daha fazla istihdam sağla-
yacak teknoloji şirketleri
kurulur. Daha çok şirket
vasıflı işgücü bulur. Ve
daha fazla şirket büyüyerek
küresel pazarlarda rekabet
edebilir hale gelir.     

Güçlü bir ekosistem,
yeni fikirlerin hayata geçi-
rilmesine yardımcı olur, is-
tihdam yaratan projeleri
destekler ve iş hayatına
hazır bir istihdam potansi-
yeli ortaya çıkarır. 

GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM
İÇİN 4 ÖNEMLİ NOKTA

Harvard Üniversitesi
profesörlerinden Rosabeth
Moss Kanter Harvard Busi-
ness Review’da yayımla-
nan makalesinde bu husus-
lara değiniyor ve güçlü bir
ekosistem için şu dört nok-
tanın altını çiziyor.

İlk olarak üretilen fikir-
lerin pazara hazır girişim-
lere dönüşebilmesini hız-
landırmak gerekir.

Diğer taraftan, 

dünya çorap

ihracatında üçüncü

sırada yer alan

ülkemizin bu

başarısını sürdürerek

kalıcı olabilmesi için

“Türk çorabıysa

kalitelidir” anlayışını

oluşturmaya ve

markalar yaratmaya

yönelik faaliyetlere

ağırlık verilmesi

yerinde olacaktır” 
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Bugün, her ülkenin ino-
vasyon konusunda kendisi-
ne avantaj yaratmaya çalış-
tığı bir dönemi yaşıyoruz.
Ham fikirlerin, yaşama
şansına sahip girişimlere
dönüştürülmesi için Ar-Ge
harcamalarından daha faz-
lasına ihtiyaç var. Yeni fi-
kirlerin ve teknolojilerin
onları kullanacak girişimle-
re yaklaştırılması, aradaki
mesafenin daraltılması,
aynı dili konuşmaları sağ-
lanmalı ve tam manasıyla
bağdaştırılması gerekiyor. 

Fikirden pazara zincir
güçlendirildikçe, daha fazla
başarılı sonuçlar elde edile-
cektir. Burada ise bir kaç
kritik bağlantı var: örneğin
Ar-Ge konusu. 

AR-GE İÇİN GİRİŞİMCİ,
ÜNİVERSİTE VE FONLAYI-
CILARIN BAŞARILI BİR
ŞEKİLDE EKLEMLENMESİ
GEREKİYOR

Ar-Ge her geçen gün
şirketler ve üniversiteler
arasındaki işbirliğine daha
fazla bağımlı hale geliyor.
Ancak, çoğu zaman akade-
mik araştırmalar sonucun-
da elde edilen sonuçlar ya
da buluşların ekonomik de-
ğere dönüşmediğini görü-
yoruz. Bu noktada üniver-
site, girişimciler ve fonlayı-
cıların birbirlerine başarılı
bir şekilde eklemlenmesi
gerekiyor.  

Yine kuluçka merkezleri

ve inovasyon bölgeleri di-
ğer bir kritik nokta. Kuluç-
ka merkezleri, yeni girişim-
leri ve şirketleri stratejik
ortaklar ve sermaye kay-
naklarıyla ilişkilendiriyor.
İnovasyon ve girişimciliğin
birleştirilmesi için pürüz-
süz platformlar sağlıyor. Bu
merkezler etkin işledikle-
rinde, şirketlerin perfor-
mansları da önemli boyut-
larda artıyor. 

BÜYÜK ŞİRKETLER 
İNOVASYONCU KÜÇÜK
KOBİ’LERLE BAĞLANTI
KURMASI GEREKİYOR 

İkinci olarak küçük ve
orta boy işletmelerin büyü-
meleri ve başarılı sonuçlar
elde edebilmeleri için, bü-

yük şirketlerin inovasyoncu
KOBİ’lerle bağlantılar kur-
ması gerekiyor. 

Girişimlerin dallanıp
budaklanabilmesi için piya-
salara erişebilmeleri şarttır.
ABD’ de yapılan bir araştır-
ma, büyük şirketlerin teda-
rikçisi olan 200 KOBİ’nin
yaklaşık %70’inin büyük
şirketlerle sözleşme imza-
lamalarının ardından iki yıl
içinde satışlarını ve istih-
dam seviyelerini ikiye kat-
ladıklarını gösteriyor. 

Burada büyük şirketle-
rimize ve tedarikçi KO-
Bİ’lere önemli birer rol dü-
şüyor. Büyük şirketlerimiz
profesyonelleştikçe her işi

kendi bünyesinde halletme
ve dış teması ve desteği
minimuma indirme anlayı-
şından kurtulacak, KOBİ’le-
rimiz ise iş yaptıkları bü-
yük şirketlerin kalite, üre-
tim ve ticaret alanlarındaki
tecrübelerinde faydalanma
yolunu bulacaktır. 

EĞİTİM İLE İŞ FIRSAT-
LARI ARASINDAKİ
UYUMLULUĞU ARTIR-
MAK GEREKİYOR

Üçüncü olarak eğitim
ile iş fırsatları arasındaki
uyumluluğu artırmak gere-
kiyor. 

Büyük durgunluk süre-
cinde işsizlikteki artışın en
az üçte biri, beceriler ile iş-
ler arasındaki uyumsuzluğa
atfediliyor. Bizim de sıkça
duyduğumuz bir şikâyet
şudur: şirketlerimiz kalifiye
eleman bulmada ciddi sı-
kıntı yaşamaktadır. Çokça
duyduğumuz bir diğer şi-
kâyet de örneğin eğitimli
personelin üretim safhası-
na geçince ciddi bir for-
masyon ve adaptasyon sı-
kıntısı yaşadığıdır. Örnek-
ler çoğaltılabilir…

Ekosistemlerinin içinde
kuruluşların büyümek ve
zenginleşmek için gereksi-
nim duyduğu becerilerin
eğitilmesi ve başarılı bir
şekilde en uygun yerde is-
tihdamı gerekir. 

Bölgesel üniversiteler
ve ilgili eğitim merkezleri
istihdam yaratan şirketlerle
bağlarını kopardığında, dı-
şarısıyla ilişkileri de zayıflı-
yor. Eğitim ancak işveren
gruplarıyla yüksek işbirliği
içerisinde mükemmel so-
nuç veriyor. Derneğinizin
yerel yönetimler ile bu
yönde çalışmalar gerçek-
leştirdiğini memnuniyetle
öğrendim. Umuyorum bu

tür çalışmalarınız artarak
devam eder. 

SEKTÖR LİDERLERİ EKO-
SİSTEM STRATEJİLERİ
GELİŞTİRMELİ

Son olarak bütün sek-
törlerden liderleri ekosis-
tem stratejileri geliştirme-
leri için bir araya getirmek
gerekiyor 

Ekosistemler, doğaları
gereği yereldir. Her ne ka-
dar ekonomi, ulusal politi-
kalarla temelden şekillen-
diriliyorsa da bölgelerdeki
kurumlar ve faaliyetler
kendilerine özgü farklılıklar
gösterir.  

Bölgesel stratejiler, o
bölgenin potansiyeline ve
temel kurumlarına odak-
landığı zaman en mükem-
mel sonucu verir. Örneğin
ABD’de ayakkabı ve tekstil
ürünleri sektörlerinden ile-
ri teknoloji endüstrilere ge-
çiş, MIT’nin uygulamalı la-
boratuvarları ve lisans ver-
me programları, devlet
üniversitelerindeki mü-
kemmeliyetçilik merkezle-
rine yapılan eyalet yatırım-
ları ve iş dünyası liderliğin-
deki endüstri konseyleri sa-
yesinde başarılmıştı. 

Sonuç olarak, ulusal ve
uluslararası rekabetin yad-
sınamaz bir gerçek olarak
ticaret erbabını karşısında
durduğu günümüzde, ve-
rimli ve katma değerli bir
şekilde büyümek sorunlara
profesyonelce yaklaşmayı
ve tüm paydaşlar ile sıkı
bir işbirliğini zorunlu kılı-
yor.

Bu dört konuya dikkat-
leri çekmemiz ve elbirliği
ile marka değeri olan üreti-
min önünü açmamız her
sektör gibi çorap sektörü
için de kritik bir öneme sa-
hip.
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Tarih 23 Ekim
2011’i göster-
diğinde Van
ve Erciş’te

meydana gelen 7.2 şidde-
tindeki depremle sarsıldık.
9 Kasım tarihinde yaşanan
ikinci büyük deprem ise

acılarımızı daha da derin-
leştirdi. 644 vatandaşımız
hayatını kaybetti, binlerce-
si yaralandı. Toplam 650
bin vatandaşımız deprem-
den doğrudan etkilendi.

Türk Kızılayı olarak
depremin ilk dakikasından

itibaren harekete geçtik.
Tüm birimlerimiz bölge
için seferber oldu. Tarihin
en büyük insani yardım
operasyonunu gerçekleştir-
dik. Başbakanımız ve hü-
kümet yetkililerimizin ön-
derliğinde çalışmalarımızı

yürüttük. Yerel yönetimler-
le güç birliği yaptık.

Depremin üzerinden
birkaç gün geçmişti ki 53
bin 535 çadırın kurulumu-
nu gerçekleştirerek vatan-
daşlarımızın yerleşim ihti-
yacını giderdik. Yurt dışın-

TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI AHMET LÜTFİ AKAR: 

Van’da ayaklar da ısındı
yürekler de
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dan ve çeşitli kuruluşlar-
dan gelen çadırların kuru-
lumlarını da yaptık. Onlar-
ca çadırkentte, yüzbinlerce
vatandaşımıza hizmet ver-
dik. Depremin ilk günün-
den itibaren üç öğün ye-
mek çıkarmaya başladık. 

BÖLGEDE FARKLI YAR-
DIM MALZEMELERİNE DE
İHTİYAÇ DUYULUYORDU.
BU NOKTADA ÇORAP
SANAYİCİLERİ DER-
NEĞİ’MİZDEN BÜYÜK 
BİR DESTEK GÖRDÜK

Elbette sadece çadır ku-
rarak ve yemek çıkararak
afetzede vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarını karşılamak
mümkün değildi. Bölgede
farklı yardım malzemeleri-
ne de ihtiyaç duyuluyordu.
Bu noktada Çorap Sanayi-
cileri Derneği’mizden bü-
yük bir destek gördük.
Merter Şubemizin girişim-
leri ile imzalanan işbirliği
sonucu iki tır çorap deprem
bölgesindeki ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza ulaştır-
dık. Bu işbirliği protokolü
ile yaşanmamasını dilediği-
miz olası afetlerde, çorap
sanayicilerimiz Türk Kızıla-
yı aracılığıyla ihtiyaç sahip-
lerine el uzatmaya devam
edecek.

ÇORAP SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ’MİZ SAYESİNDE
VAN'A ULAŞTIRDIĞIMIZ
BİNLERCE ÇORAP,
AYAKLARLA BİRLİKTE
YÜREKLERİ DE ISITTI 

Bir çorabın ne anlam
ifade ettiğini deprem böl-
gesinde yaşadığım bir anı
ile ifade etmek isterim.
Bölgedeki çalışmaları ye-
rinde koordine ederken, sık
sık depremzede vatandaş-
larımızın kaldığı çadırlara
ziyaretler gerçekleştirdim.

Bu ziyaretler sırasında ça-
dırda kalan yaşlı bir kadın
bana kendi ördüğü çorap-
lardan birini hediye etmek
istedi. O yaşlı kadın kendi-
sine uzanan yardım eline
karşı sevgisini ve minnet-
tarlığını o çoraba dokumuş-
tu. Orada benim yüreğim
Kızılaycı olmanın onuruyla
nasıl bir kez daha ısındıysa
Çorap Sanayicileri Derne-
ği’miz sayesinde Van'a
ulaştırdığımız binlerce ço-
rap, ayaklarla birlikte yü-
rekleri de ısıttı. 

Türk Kızılayı farklı yar-
dım malzemelerini de ihti-
yaç sahiplerinin kullanımı-
na sundu. 214 bine yakın
battaniye, 7 bine yakın ısı-
tıcı, 24 bine yakın uyku tu-
lumu, 21 bin 500 adet
mutfak seti, 54 bin gıda
kolisi, 15 binden fazla ya-
tak ve muhtelif yardım
malzemesi Türk Kızılayı ta-
rafından depremzedelere
dağıtıldı.

Tüm bu gerçekleştiri-
len çalışmalara baktığınız-
da dünyanın en büyük in-
sani yardım operasyonla-
rından birinin Van'da ger-
çekleştirilmiş olduğunu
söylemek yanlış olmaz.
Ekiplerimiz halen bölgede
faaliyetlerini yürütüyorlar.

İnsanlar artık çadırda de-
ğil konteyner kentlerde
kalıyorlar. Hükümetimizin
bu noktada çok önemli bir
rolü var. Diğer taraftan ise
kalıcı konutlar inşa edili-
yor. Bir kısmı tamamlandı
ve yakında depremzede
vatandaşlara teslim edile-
cekler.

BİR KEZ DAHA, 
DEPREMİNİN SARSINTI-
SINI YÜREĞİNDE HİSSE-
DEREK, BU ACIYA
ORTAK OLAN HAYIRSE-
VERLERE TEŞEKKÜRLE-
RİMİ SUNUYORUM

Biz henüz bir yardım
kampanyası başlatmamış-
ken halkımız daha depre-
min ilk günü 10 milyon
Türk Lirası yardımı Kızı-
lay'ın hesaplarına yatırdı.
Kamu kurum ve kuruluş-
ları ile özel sektör, Türk
Kızılayı ile yardım elini
Van'a uzattı. Bu, Türk Kızı-
layı'na duyulan büyük gü-
veni ifade ettiği gibi acılar
karşısında nasıl tek yürek
olduğumuzu da en güzel
şekliyle ifade ediyor. Bir
kez daha, depreminin sar-
sıntısını yüreğinde hisse-
derek, bu acıya ortak olan
hayırseverlere teşekkürle-
rimi sunuyorum.

Çadırda kalan yaşlı

bir kadın bana kendi

ördüğü çoraplardan

birini hediye etmek
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Çorap Sanayicileri
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ayaklarla birlikte yü-

rekleri de ısıttı”



Ayrıca, son
dönemde,
yatırımlar,
turizm, mü-

teahhitlik vb. ekonomik iş-
birliği alanlarında da
kayda değer ilerlemeler
yaşanmıştır. Kriz nede-
niyle her ne kadar ikili ti-
caret 2009 yılında 23 mil-
yar dolar seviyelerine
düşmüş olsa da, iki ülke-
nin potansiyeli, en kısa sü-
rede 2008 yılında erişilen
rakamın aşılmasını sağla-
yacaktır. Bunun da esasen
en büyük göstergesi, pet-

rol fiyatlarının düşük sey-
retmesine rağmen, 2010
yılında ticaret hacminin
26,2 milyar dolar, 2011 yı-
lında da 30 milyar dolar

olarak kaydedilmesidir.
2011 yılındaki ticaret hac-
minde ülkemiz ihracatı 6
milyar dolar olarak kayde-
dilmiştir. 

Ayrıca, karşılıklı yatı-
rımlarda yaşanan son dö-
nem gelişmeler, Akkuyu
Nükleer Santrali benzeri
büyük çaplı projeler ve
enerji ve turizm gibi kilit
sektörlerdeki işbirliğimiz
de ileriye umutla bakma-
mızı sağlamaktadır. Türki-
ye’nin RF’de 7 milyar dola-
rın üzerinde yatırımı
bulunmakta ve 2.000’den
fazla yerleşik firması yer
almaktadır. RF’nin de buna
keza ülkemizdeki yatırım-
ları 7 milyar doların üze-
rindedir. 
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Türkiye ile Rusya
Federasyonu (RF)
arasındaki ticari
ve ekonomik iliş-
kilerde son yıl-
larda yaşanan
önemli gelişmeler,
ticaret hacminin
giderek artmasına
ve 2008 yılı itiba-
riyle rekor düzey
olan 38 milyar do-
lara yükselmesine
neden olmuştur. 

Attila Gökhan Kızılarslan
T.C. Moskova Büyükelçiliği 
Ticaret Başmüşaviri

Türkiye-Rusya Federasyonu 
ikili ticari ve ekonomik ilişkiler
ve işadamlarımıza öneriler
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TÜRK İŞADAMLARININ
HEMEN HEMEN HER SEK-
TÖRDE YOĞUN BİR ŞE-
KİLDE BULUNDUĞU
ÜLKELERİN BAŞINDA
RUSYA GELİYOR 

Diğer taraftan, ülkemiz
işadamlarının, hemen he-
men her sektörde, yoğun
bir şekilde bulunduğu ül-
kelerin başında RF gelmek-
tedir. Özellikle 1990’lı yıl-
ların başından itibaren
öncelikle inşaat ve müte-
ahhitlik firmaları RF paza-
rına giriş yapmış olup, iler-
leyen yıllarda, tekstil ve
konfeksiyon başta olmak
üzere ülkemiz ihracatı açı-
sından önem taşıyan sek-
törlerde işadamları RF’de
yerleşik bir şekilde iş yap-
maya başlamıştır. 

MÜKEMMELE YAKIN 
BİR SEVİYEYE ÇIKAN Sİ-
YASİ İLİŞKİLERİ TİCARİ
VE EKONOMİK ÇALIŞMA-
LARLA DA TAÇLANDIR-
MAK GEREKİYOR

İkili ticarette ve ekono-
mik ilişkilerde yaşanan bu
gelişmeler, esasen, iki ülke
arasındaki “stratejik ortak-
lık” hedefleyecek kadar ge-
lişen siyasi ilişkilerin son
dönemde mükemmele ya-
kın bir seviyeye çıkması ile
daha da büyük bir gelişme
şansı yakalamıştır. Özel-
likle Rusya gibi, üçüncü ül-
kelerle ticari ve ekonomik
ilişkilerinin gelişimini si-
yasi ilişkilerdeki ilerleme-
lere endeksleyen ülkeler
için bu durum esasında ül-
kemiz için önemli bir fırsat
yaratmakta ve bu hedefin
gerçekleşmesine yönelik
somut adımlar atılması, bu
adımların ticari ve ekono-
mik çalışmalar da taçlandı-
rılması gereği ortaya çık-
maktadır.

Bu kapsamda, gerek iki
ülkenin ilgili kamu kurum-
ları gerek ise ülkemiz sivil
toplum örgütlerinin ön
ayak olması ile son yıllarda
düzenlenen ticareti gelişti-
rici faaliyetlerin sayısı ve
niteliğinde büyük bir artış
ve gelişme yaşanmıştır. 

İŞADAMLARIMIZ 
RUSYA’DAKİ ULUSLAR-
ARASI FUARLARA
KAYDA DEĞER KATILIM-
LAR GÖSTERİYOR

Son dönemde, RF’de
düzenlenen daha çok ulus-
lararası nitelikli fuara ül-
kemiz firmaları kayda de-
ğer katılımlarda
bulunmakta, daha fazla
bölgesel / sektörel heyetler
düzenlenmekte ve iki ülke
işadamlarının bir araya ge-
tirildiği daha fazla organi-
zasyon gerçekleştirilmek-
tedir. 

Bu aşamada, firmaları-
mıza vereceğimiz öncelikli
tavsiyelerden birisi, RF ile
iş ilişkilerinde mutlaka
profesyonel yardım alma-
ları, bu ülkede yerleşik
olacak bir yapı kurmaları,
RF’nin özel durumu neti-
cesinde fuar katılımlarına
daha fazla önem verme-
leri, ülkeyi sadece Mosko-
va’dan ibaret görmeyip,
RF’nin esasen “ülke”den
öte “kıta” olarak düşün-
meleri ve bölgelere açılım
sağlamaları ve ülkenin
Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) üyeliğini ve bu üye-
liğin getireceklerini iyi iz-
lemeleri olacaktır. 

1. Bu aşamada önce-
likle, RF’de firma-

larımızın başarılı olması-
nın en önemli yolunun, bu
ülkede yerleşik olmaktan
geçtiği düşünülmektedir. 

Firmalarımızın Rus-
ya’da yerleşik olup ticaret-
lerini buradan yönlendiril-
mesinin hem firmalarımı-
zın daha büyük karlar elde
etmesini sağlayacağı hem
de Türkiye’den Rusya’ya
yapacakları ihracatı da
kendilerinin yönetmesini,
bu ihracatı kolaylaştırmala-
rını ve böylece de ihracatı-
mızın artışına katkı sağla-
yacağı değerlendirilmekte-
dir. 

RUSYA PAZARINDA 
TEKSTİL VE HAZIR 
GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN
BÜYÜK YATIRIM POTAN-
SİYELİ BULUNUYOR

Rusya, esasen, maliyet-
lerin yüksek olduğu, bu-
nunla birlikte kar marjları-
nın da diğer ülkelere naza-
ran yüksek olduğu bir ül-
kedir. Özellikle Moskova
dışında yapılacak yatırım-
ların lojistiğinin de iyi
ayarlanması sonucu (Mos-
kova içi yatırım maliyet
açısından pahalı, pazar
Moskova, Moskova’ya ya-
kın yerler-Ivanova, Tver,
Vladimir, vs.) firmalarımız
hem ihracatlarından hem
de ülke içi üretimlerinden

Firmalarımıza vereceği-

miz öncelikli tavsiyeler-
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rak düşünmeleri ve böl-
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Örgütü üyeliğini ve bu

üyeliğin getireceklerini

iyi izlemeleri olacaktır. 
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büyük katma değer elde
etme şansına sahip olacak-
tır. 

RF’de halihazırda, teks-
til-konfeksiyon, bankacılık,
turizm, gıda-gıda işleme,
beyaz eşya-makine,
cam sanayi ve
müteahhitlik-in-
şaat malzeme-
leri alanlarında
güçlü bir Türk
yatırımının bu-
lunduğu görül-
mekte, danışman-
lık-hukuk, lojistik, oto-
motiv-oto yan sanayi, mo-
bilya alanlarında son dö-
nemde yatırımların artış
kaydettiği gözlemlenmekte
ve ayrıca, yukarıdaki sek-
törlerin yanı sıra, özellikle
otomotiv ve oto yan sanayi,
kozmetik, ilaç sanayi, teks-
til-konfeksiyon, gıda, maki-
ne, enerji, işlenmiş gıda
(çeşitli içecekler ve entegre
et üretim tesisleri), kimya-
sal ürünler alanlarında bü-
yük potansiyel görülmekte-
dir.     

ÜLKEDE 2 BİNİN ÜZERİN-
DE YERLEŞİK TÜRK FİR-
MASI OLDUĞU TAHMİN
EDİLİYOR

Zaten bu durumun bir
kanıtı, son 10 yılda Rus-
ya’da yerleşik firma Türk
sayısının artmasıdır. Müşa-
virlik kayıtlarında
1.000’den fazla firma bu-
lunmakta ancak esas sayı-
nın 2.000’nin üzerinde ol-
duğu tahmin edilmektedir. 

ARTAN ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGELERİ

Ayrıca, RF’nin federal
politikası, ülkeye yatırım
çekmek ve ülkenin en bü-
yük sıkıntısı olan KOBİ’le-
rin ülkede yaratılmasını
sağlamak ve üretimi arttır-

maktır. Bu kapsamda, ülke-
miz firmalarının Rusya’nın
KOBİ’leri olabileceği ve
ilerleyen dönemde ülkenin
geleceğinde söz sahibi ola-
bilecekleri düşünülmekte-

dir. Bu konuda özel-
likle son dönemde

Rus devlet oto-
ritelerinin Rus-
ya içerisinde
daha fazla “Or-
ganize Sanayi

Bölgesi” yapa-
rak, ülke içi üretimi

teşvik etmeye çalıştıkla-
rı görülmektedir. 

Bu kapsamda, özellikle
bu ülkede son yıllarda ya-
pılması için teşvikler veri-
len “Organize Sanayi Böl-
gesi”nin içerisinde bulun-
mak ve bilfiil söz konusu
bölgelerin yapılış aşaması-
na katılmak, Türk firmaları
için önem arz eden bir ko-
nudur. Esasen, RF’nin ken-
di ekonomisini reforme
etme çalışmaları kapsamın-
da, son yıllarda en çok vur-
guladığı husus olan KO-
Bİ’lerin sayısının ve ülke-
deki iç üretimin arttırılması
ve KOBİ’lerin ülkenin loko-
motifi haline getirilmesi
sürecine ülkemiz firmaları-
nın da mümkün olan en
hızlı ve en güçlü şekilde
adapte olarak, bu süreci
anlamış bir şekilde RF poli-
tikalarını yürütmelerinde
fayda bulunmaktadır.

DTÖ ÜYELİĞİ 
RUSYA EKONOMİSİNİN
ŞEFFAFLAŞMASINA HİZ-
MET EDECEK 

Bu çerçevede, 15-17
Aralık 2011 tarihlerinde
Cenevre’de yapılan Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) VIII.
Bakanlar Konferansı sıra-
sında da RF’nin DTÖ üyeli-
ğinin açıklanmasının ardın-

dan, üyelik sürecinin de
kısa ve orta vadede RF eko-
nomisinin şeffaflaşmasına
hizmet edeceği düşünüldü-
ğünde, ülkemiz firmaları-
nın vakit kaybetmeksizin
RF’deki yatırımlarının güç-
lendirmesinin ve daha fazla
yatırımcı firmanın bu ülke-
de yerleşik olmasının ülke-
miz firmalarının çıkarları
açısından da zaruri olduğu
düşünülmektedir. 

ÜLKEMİZ FİRMALARININ
BU ÜLKENİN GELECEKTE-
Kİ KOBİ’LERİ OLARAK
RF’NİN GELECEĞİNDE
KENDİLERİNİ SÖZ SAHİBİ
OLACAK BİR KONUMA
GETİREBİLECEKLERİ DE-
ĞERLENDİRİLMEKTEDİR

RF’nin şeffaflaşması dö-
neminde, bu ülkede ulus-
lararası rekabetten en az
etkilenmenin yolu, bu ülke-
de önceden yerleşik olarak
gerekli altyapıyı ve sistemi
kurmak ve bu çerçevede
uluslararası rekabeti ve ku-
ralları bilen ama yerel ola-
bilen Türk KOBİ’lerinin ve
firmalarının burada firma-
laşmasından geçmektedir.
Ülkemiz firmalarının bu ül-
kenin gelecekteki KOBİ’leri
olarak RF’nin geleceğinde
kendilerini söz sahibi ola-
cak bir konuma getirebile-
cekleri değerlendirilmekte-
dir. 

2. Vurgulanması ge-
reken bir diğer

önemli husus, Rus pazarına
ilk kez girmeyi planlayan
tüm firmalarımızın (ister
yatırım yapmak amaçlı is-
ter ihracat amaçlı) her ha-
lukarda profesyonel yar-
dım (hukuk, danışmanlık,
mali müşavirlik, muhase-
be, lojistik, vs.) almaları
gereğidir. Bu husus, Rusya

pazarında başarının olmaz-
sa olmaz şartıdır. Rus paza-
rının zorluğu, mevzuatın
değişken ve karmaşık ol-
ması, dil probleminin mev-
cudiyeti (Rusça dışında ge-
çerli dil yok), standart ve
uluslararası kabul görmüş
hemen hemen her şeyin
(muhasebe, standartlar,
vs.) Rusya’da farklı olması
gibi koşullar nedeniyle,
profesyonel yardım alınma-
sı zaruri olup, bir anlamda
daha az maliyet ile pazarda
tutunma ve başarılı olmayı
sağlayacaktır. Bu husus, fir-
malarımızın Rusya’ya ilk
girişteki “set-up”larını doğ-
ru yapmalarını sağlayacak
ve ileriki adımlarda daha az
sorun yaşayacaklardır. 

3. Rusya, esasen fu-
arların en iyi işledi-

ği ve Rus işadamlarının/da-
ğıtım kanallarının ve dis-
tribütörlerinin ve alım ya-
pan firmalarının üçüncü
ülke firmaları ile bir araya
geldiği ve ciddi bir şekilde
fuarlar sırasında görüştüğü
bir ülke olmasından dolayı,
bu ülkeye yönelik fuarlara
katılımın büyük önem taşı-
dığı düşünülmektedir. 
Diğer ülkelere nazaran
Rusya’nın ve Rus firmaların
ülkelerinde gerçekleşen fu-
arlara daha büyük bir ilgi
duyması ve burada iş bağ-
lantılarını yapması, ülkemiz
firmaları açısından büyük
fırsatlar yaratmaktadır. 

Tüm bu bilgiler kapsa-
mında, tüm işadamlarımıza
gelecekteki Rusya pazara
giriş çabalarında başarılar
diler ve bu konuda Müşa-
virliğimizin, tüm diğer pay-
daşlarımız ile birlikte sizle-
rin hizmetinde olduğunu
büyük bir memnuniyetle
belirtmek isterim. 



GAP’ın
Parlayan
Yıldızı!

GAP’ın
Parlayan
Yıldızı!

Değerli ÇSD Üyeleri!

2005 yılında sektörümüze hizmet amaçlı kurulan ișletmemiz, aylık

500 ton 16/1, 20/1 ve 30/1 %100 pamuk ipliği üretim kapasitesine

sahiptir. Șirketimiz, 2011 yılına kadar sektörümüze boyalı iplik

konusunda hizmet veren firmaların ham iplik ihtiyacını karșılamıștır.

2011 yılı Aralık ayında, Yönetim Kurulu Bașkanımız Sayın Kemal

OTURAKCI’nın almıș olduğu karar doğrultusunda, sektörümüze birinci

elden, tüm çorap firmalarına daha hızlı, rekabetçi fiyatları ve kaliteyi

sağlayarak 01.01.2012 tarihi itibarı ile Bayrampașa Terazidere Güneș

Caddesi Güneș Plaza’da bulunan 500 m2 büyüklüğünde stok servis

olarak 160 adet renkten olușan bobin marketimizi de hizmete açmıș

bulunuyoruz. Boyalı iplik stoğumuzla da ȘANLI İPLİK olarak bu hizmet

yarıșında kalitemizle “Biz de varız!” diyoruz. 2012 yılı içerisinde

çıkan Yeni Teșvik Yasası ile birlikte ham iplik üretim kapasitesini

1000 ton olarak hedefleyen Șanlı İplik, bu yıl içerisinde de; 

1 adet ....... 1.500 kg

2 adet ....... 1.000 kg

2 adet .......... 500 kg

1 adet ............ 75 kg

10 adet ............ 5 kg 

Toplamda 14.000 kg/gün olarak hedeflediğimiz iplik boyahanemizle

birlikte “GAP’ın Parlayan Yıldızı” olarak sektörümüze hizmet edecektir.

Tüm sektörümüze hayırlı olması dileklerimizle...

Kemal OTURAKCI
Șanlı İplik Yönetim Kurulu Bașkanı 

Muharrem KAHRAMAN
Șanlı İplik Pazarlama Müdürü 
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Cumhuriyet Cad. Terazidere Mah.
Güneș Plaza No:1  Bayrampașa / İstanbul 
Tel: 0(212) 493 23 95 - Fax: 0(212) 493 23 96 
www.sanliiplik.com “GAP’ın Parlayan Yıldızı”
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Gelenekselleşen ve her yıl
sektör ve sektör dostları-
mızı kutsal Ramazan ayının
sevgi ve hoşgörü ikliminde
bir araya getiren ÇSD İftar
Yemeği, bu yıl da 31 Tem-
muz 2012 tarihinde Yeşil-
yurt’ta Polat Renaissance
Hotel’de gerçekleştirilicek.

Türk Kızılayı ile imzalanan protokol gereğince Çorap Sanayi-
cileri Derneği (ÇSD) ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere
çorap göndermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Ramazan’da
üyeleri arasında bir yardım kampanyası düzenleyecek olan
ÇSD, kutsal ay sonunda toplanan çorapları bir TIR ile Türk
Kızılayı’na teslim edecek. Çoraplar Türkiye’de ve dünyadaki
afetzede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. 

ÇSD’nin 
Geleneksel

İftar 
Yemeği
bu yıl

31 Temmuz’da
Ramazan’da Türk Kızılayı 
ile çorap yardım kampanyası

Sektörümüzün değerli
üyeleri ile farklı sektör-
leri ve çözüm ortakları-

mızı kutsal Ramazan ayında bu-
luşturan Çorap Sanayicileri
Derneği’nin (ÇSD) Geleneksel İf-
tar Yemeği’nin bu yılki adresi yine
Yeşilköy’deki Polat Renaissance
Hotel olacak. 

DA KONG’UN DEĞERLİ 
KATKILARIYLA GERÇEKLEŞECEK

31 Temmuz’da Da Kong’un de-
ğerli katkılarıyla gerçekleşecek
ÇSD Geleneksel İftar Yemeği;
sevgi ve barışın hakim olduğu Ra-
mazan ayında bir araya gelmek,
güncel sorunları bir yana bıraka-
rak dostlarımızla sohbet etmek
açısında önemli bir fırsat niteliği
taşıyor.

Bu yılın ba-
şında ÇSD
ile Türk Kızı-

layı arasında tarihi bir
protokol imzalandı. Bu
yardım protokolüne
göre ÇSD Türkiye ve
dünyada afet sonrası
ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılmak üzere dü-
zenli olarak çorap bağı-
şında bulunacak. Son
olarak yaşadığımız Van
depreminde olduğu
gibi ihtiyaç sahiplerine
protokol öncesi de ço-
rap bağışında bulunan
ÇSD, söz konusu an-

laşmla ile yardımlarını
Türk Kızılayı üzerinden
daha hızlı, güvenli ve
düzenli olarak yapabi-
lecek. Ramazan bo-
yunca ÇSD üyeleri ve
sektöre yapılan duyu-
rular sonrası bağışla-
nan çoraplar  toplana-
rak ay sonunda Türk
Kızılayı’na teslim edile-
cek. 

Kampanyaya katıla-
cak ÇSD üyeleri ya da
sektör mensuplarının
dernek merkezimizle
iletişime geçmeleri ve
yardımın ne şekilde,

nasıl ve nereye teslim
edileceği yönünde bilgi
almaları gerekiyor. 

Bu vesileyle ülkece
yaşadığımız Simav ve
Van’daki deprem fela-
ketlerinde büyük du-
yarlılık göstererek ço-
rap yardımı yapan ÇSD
üyeleri ve sektör men-
suplarına teşekkür edi-
yoruz. Yardımlarınızın
gerçek ihtiyaç sahiple-
rine güvenle ve hızlı bir
şekilde ulaşması için
bundan sonra da ÇSD
üzerinden yapmanızı
öneriyoruz.
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Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM), Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı ile veri
paylaşımına ilişkin proto-
kol imzalayarak ihracatçı-
ların gümrüklerde daha
hızlı işlem yapmalarından
maliyetlerini azaltmaya,
bürokrasinin minimum se-
viyeye indirilmesinden iş-
letmelerin kurumsal
verimliliğini artırmaya
kadar fırsatlar sunacak.

TİM ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında protokol

İhracatta bürokrasi azalıyor

Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM)  ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı imza-
ladıkları veri paylaşımı

protokolüyle ihracatçıların gümrük
işlemlerini kolaylaştırmanın yanı sıra
daha hızlı ve maliyetlerin daha düşük
olmasını sağlayacak. Protokol ile ihra-
catçıların rekabet gücünü artıracak
olan TİM, bu yılki 150 milyar dolarlık
ihracat hedefi ile 2023 yılındaki 500
milyar dolar ihracat hedefine ulaş-
mayı da kolaylaştıracak.

SÜREÇ YÜZDE 50 KISALIYOR
Protokolün imza töreninde konu-

şan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşarı Ziya Altunyaldız, "Bakanlık
olarak başlattığımız ‘tek pencere sis-
temi' kapsamında TİM ile ilk protoko-
lümüzü yapıyoruz. Bu sistem ile pek
çok bakanlıktan alınan ihracatta 14,
ithalatta ise 15 gün süren işlemler
süreci yüzde 50 azalacak. Konteyner
başına 990 dolar olan maliyetler 650
dolara inecek. İhracatçı rekabetçili-
ğini artıracak.”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
ise, protokol ile ihracatçıların dahilde
işleme izin belgeleri, taahhüt kapat-
maları ve devlet yardımları işlemle-
rini hızlandıracaklarını kaydetti. "İh-
racat işlemlerindeki bürokrasiyi
azaltacağız” diyen Büyükekşi sözle-
rini şöyle sürdürdü:

BÜROKRASİYLE BİRLİKTE 
MALİYETLER DE AZALACAK

“Bürokrasinin azalması, maliyet-
lerin azalmasına katkı sağlayacak. İh-
racat kapasitemizi ve ihracatçılarımı-
zın rekabet gücünü artıracağız. Bu
sayede kurumsal verimliliğimizi yük-
selteceğiz. İhracat istatistikleri iki ku-
rumun işbirliğinde düzenlenecek.
Böylelikle daha etkin işbirliği ve ileti-
şim içinde daha hızlı ve kaliteli hiz-
met sunacağız. Tüm bu gelişmeler
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ortak
hedeflere daha hızlı koşacağımıza
işaret ediyor. Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı ile nihai hedefimiz; e-Birlik
Sistemi, DİR Otomasyon Sistemi ve
Bilge Sisteminin entegre şekilde ça-

lışmasını sağlayarak, kağıt ortamında
belge ibrazının ortadan kaldırılması-
dır. Bugün imzaladığımız Protokol sa-
yesinde nihai hedeflerimize bir adım
daha yakın olacağız.”

İHRACATÇI ARTIK KAPI KAPI 
DOLAŞMAYACAK

Son yıllarda ihracatta bir sinerji
gücünün olduğunu aktaran Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya
Altunyaldız ise TİM ile birlikte reka-
betçi düzeye yönelik önemli bir adım
daha attıklarına dikkat çekti. Tüm
belgelerdeki işlemlerin kağıt orta-
mından elektronik ortama aktarılma-
sıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
“tek pencere sistemi”ne geçeceğini
belirten Altunyaldız, "İhracatçı kapı
kapı dolaşmadan, bürokrasiyle uğraş-
madan süreçleri online olarak hızla
yapabilecek” diye kaydetti. Altunyal-
dız ayrıca artık 7/24 işlem yapabile-
ceğini belirterek uygulamayla ihra-
catçıyı daha hızlı ve rekabetçi kılmak
istediklerinin altını çizdi. 
(TİM / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)
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Yeni Teşvik Sistemi onay -
lanarak yürürlüğe girdi.
Peki yeni sistem hazır
giyim sektörü için ne tür
kolaylıklar getiriyor?
Yeni düzenlemede hazır
giyim sektörü 1. ve 2.
bölgede destek alamaz ken
5. ve 6. bölgede 500 bin
TL’nin üzerindeki yatırım -
larda destek alabiliyor.

Yeni Teşvik Sistemi 
ve hazır giyim sektörü

Temel olarak cari açığı
azaltmaya ve diğer ihti-
yaçlara yönelik yapıla-
nan Yeni Teşvik Sistemi

ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun düzen-
lemesi onaylanarak yürürlüğe girdi.
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yeni
sistemde hazır giyimin sadece 5. ve
6. bölgede destek alabileceğini belir-
terek özellikle kapasite kullanımının
düşük olduğu sektörlerin desteklen-
meyeceğinin altını çizdi.  

Bilindiği gibi yeni Teşvik Sistemi
Türkiye’yi il bazında 6 bölgeye ayırı-
yor. Hazır giyim için teşvik alınabile-

cek 5. ve 6. bölgede yatırım yapacak
firmalara özellikle istihdam maliyet-
lerini düşürme imkanı veriliyor. 
6. bölge açısından önemli olan emek
ve istihdam yoğun bölgelerde çalı-
şanları kalifiye hale getirilmesine
yönelik İŞKUR programlarını çok
daha yoğun hazırladıklarını belirten
Bakan Çağlayan, 31 Aralık 2013'e ka-
dar başlanan yatırımlarda bölgesel
teşvik uygulamaları yatırım indirimi-
nin yüzde 15'den başlayıp yüzde
50'ye kadar geldiğini, 1 Ocak
2014'den itibaren de 5'er puan düşe-
ceğini kaydediyor. 
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Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
organizasyonuyla çok sayıda ihracatçı ve işadamının katıldığı Muş gezisiyle, Yeni
Teşvik Sistemi'nin tanıtım turlarına start verildi. Yeni Teşvik Sistemi'nde 6. bölge
olarak tanımlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki diğer illere de dü-
zenlenecek gezilerle yatırım fırsatları işadamlarına yerinde anlatılacak.

Tanıtım Turu Muş’tan başladı

Yeni teşvik sis-
temi Muş'ta dü-
zenlenen toplan-

tıyla tanıtıldı. Kültür
Merkezi'nde düzenlenen
toplantıya, Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan, Muş Valisi
Ali Çınar, AK Parti Muş
Milletvekilleri Faruk Işık ve
Muzaffer Çakar, Belediye
Başkanı Necmettin Dede,
TİM Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, Bitlis, Bingöl, Şır-
nak, Ardahan valileri ile ti-
caret ve sanayi odası
başkanları ve çok sayıda iş
damı katıldı. 

Burada bir konuşma ya-
pan Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan gelmiş geçmiş en
cömert ve babayiğit bir
teşvik sisteminin yapıldı-
ğını ve Türkiye'yi 100. yıla
taşıyacak bölgenin 6. bölge
olduğunu kaydederek, "Bu
toplantıya biz dizi gözüyle
bakıyoruz ve bu diziyi ilk
defa Muş'ta başlattık. 6.
bölgedeki 15 ilimizde bu
toplantıyı yapacağız. Top-
lantıların birçoğunda ben
olmaya gayret gösterece-
ğim ama benim olmadığım
toplantıda yine herkes katı-

lacak. Buradan Şanlıurfa,
Diyarbakır, Mardin, Adıya-
man ve Van'a gideceğiz.
Yarın da Kars'ta Bakanlığı-
mın başlattığı Azerbaycan-
Gürcistan ve Türkiye eko-
nomi bakanlarının
katılımıyla toplantı yapaca-
ğız. İlkini Gürcistan'da yap-
mıştık. İkincisi Kars'ta ve
üçüncüsü Bakü'de yapıla-
cak” dedi.

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi ise, “Yeni teşvik
sistemiyle 6. bölgede yapı-
lacak yatırımlarla Doğu ve
Güneydoğu illerindeki yatı-

rımcıları birçok destekten
faydalanacak. Yeni teşvikle
birlikte bölgesel farklılıklar
ortadan kaldırılacak. Böyle-
likle bölgedeki üretim ve
ihracat ortamı güçlenecek”
diyerek böylece 2023 yılı
hedefi olan 500 milyar do-
lar ihracat rakamına rahat-
lıkla ulaşılacağını belirtti. 

Yeni Teşvik Sistemi
Muş Tanıtım Turu’na Çorap
Sanayicileri Derneği Baş-
kanı Hüseyin Öztürk de ka-
tıldı. (TİM)
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İş dünyasından gelen talepler
dikkate alındı ve Yeni Türk Ticaret
Kanunu değişerek yürürlüğe girdi

Yeni Türk Tica-
ret Kanunu
üzerine özel-
likle yürürlü-

ğe girmeden önce yoğunla-
şan tartışmalar Hükümet
tarafından dikkate alınarak
iş dünyası ile diyalog süre-
ci başlatılmıştı. Konuyla il-
gili çalışmaları hızlandıran
Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı, tartışmalı maddeler-
den bazılarını değiştirerek
yasayı 1 Temmuz’a yetiş-
tirdi. 

MEVCUT 46 HAPİS 
CEZASINDAN 33'Ü İDARİ
PARA CEZASINA DÖNÜŞ-
TÜRÜLDÜ

Yeni TTK’da en fazla
eleştirilen hapis cezaları
“ekonomik suça, ekonomik
ceza” anlayışıyla para ceza-
sına çevrildi. Konuyla ilgili
konuşan Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Hayati Yazıcı,
“Mevcut 46 hapis cezasın-
dan 33'ü idari para cezası-
na dönüştürüldü ancak di-
ğerleri duruyor. Sahtekar-
lar, evrak sahteciliği ya-
panlara yönelik hapis ceza-
sı halen var'' diye kaydetti.

SPK’DAN İZİNSİZ PARA
TOPLAYANLARA HAPİS 

Bunun yanında bazı
suçların cezası da artırıldı.
Anonim veya başka bir şir-

ket kurmak, şirketin ser-
mayesini artırmak amacıy-
la ya da vaadiyle halktan
para toplanabilmesi için
Sermaye Piyasası Kuru-
lu'ndan (SPK) izin alınacak.
SPK'dan izin almadan halk-
tan para toplayanlara 6 ay-
dan 2 yıla kadar hapis ce-
zası verilebilecek.

Her tacir, ticari defter-
leri tutmak ve defterlerin-
de, ticari işlemleriyle ticari
işletmesinin iktisadi ve
mali durumunu, borç ve
alacak ilişkilerini ve her
hesap dönemi içinde elde
edilen neticeleri, açıkça gö-

rülebilir bir şekilde ortaya
koymak zorunda olacak. Fi-
ziki ortamda tutulan yev-
miye defteri, defterikebir
ve envanter defteri ile def-
terlerin açılış onayı, kuru-
luş sırasında noter tarafın-
dan yapılacak.

WEB SİTESİ SADECE 
BAĞIMSIZ DENETİME
TABİ SERMAYE ŞİRKET-
LERİYLE SINIRLI KALDI. 
FİNANSAL VERİLERİN
YAYINLANMASI ZORUN-
LULUĞU DA KALKTI

Bunun dışında internet
sitesi kurma yükümlülüğü

bağımsız denetime tabi
sermaye şirketleri ile sı-
nırlı tutuluyor. Ancak bu
konuda yükümlülüğünü
yerine getirmeyen şirket-
lere hapis cezası yeni dü-
zenlemede de kaldı. Kanu-
ni olarak yönetim kurulu
üyeleri, esas sözleşme ve
sözleşme değişiklikleri,
sermaye artırımı gibi ilan-
lar internet sitesinde ya-
yınlanacak. Buna karşın
değişiklik öncesi yer alan
şirkete ait tüm finansal
verilerin, çalışanların ma-
aşlarına ve özlük hakları-
na kadar internette yayın-

Uzun süredir üzerinde tartışılan Yeni Türk Ticaret Kanunu, iş dünyasından gelen ta-
lepler doğrultusunda ve uygulamada doğabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla
bazı değişikliklere gidilerek 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. 
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lanması zorunluluğu kal-
dırıldı.

BAĞIMSIZ DENETİME
TABİ ŞİRKETLERİ YILBA-
ŞINA KADAR BAKANLAR
KURULU BELİRLEYECEK

Bağımsız denetime tabi
olacak şirketleri tayin etme
yetkisi ise Bakanlar Kuru-
lu’na verildi. Bağımsız de-
netçi sisteminin   KOBİ’lere
maliyet getirmesi dolayı-
sıyla ciroları, faaliyetleri
itibariyle hangi şirketlerin
buna tabi olacağını yılbaşı-
na kadar Bakanlar Kurulu
karar verecek. 

ORTAKLARIN 
ŞİRKETE BORÇLANMA-
LARI İKİ ÖNEMLİ ŞARTA
BAĞLANDI

Diğer önemli konular-
dan biri olan ortakların
şirkete borçlanması yasağı
ise yumuşatılarak yürürlü-
ğe girdi. Sermayenin kötü-
ye kullanılmasının önüne
geçilmesi ve korunması
amacıyla, pay sahibi olma-
yan yönetim kurulu üyele-
ri şirkete borçlanamaya-
cak, pay sahibi olan yöne-
tim kurulu üyelerinin ya-
kınları da belirlenen şart-
ları taşımaları koşuluyla
şirkete borçlanabilecek.
Yeni düzenlemeye göre or-
takların şirketten para ala-
bilmeleri iki önemli şarta
bağlanıyor. Birincisi şir-
ketten para alacak ortağın
şirkete vadesi gelmiş ser-
maye taahhüt borcunun
bulunmaması. İkinci ise
koşul; şirketin kanuni ye-
dek akçeleri dahil karının
geçmiş yıl zararlarını ka-
patacak düzeyde olması.
Bu iki şartı yerine getir-
mek koşuluyla ortaklar şir-
ketten borç para alabile-
cek. 1 Tem muz’dan önce

şirketten borç alan ortak-
lar ise kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren üç
yıllık süre içinde bu borç-
larını şirkete iade edecek.  

YÜKSEKÖĞRENİM, 
T.C. VATANDAŞLIĞI VE
TÜRKİYE’DE İKAMET 
ETME ZORUNLULUĞU
KALDIRILDI

Yönetim kurulu üyele-
rinin en az birinin Türk
vatandaşı olması ve Türki-
ye’de ikametinin olması
şartı ile yine yönetim ku-
rulu üyelerinin dörtte biri-
nin yüksek öğrenim şartı
ise iş dünyasındaki hassa-
siyet de dikkate alınarak
kaldırıldı.  

TESCİL VE KAYIT İÇİN
GERÇEĞE AYKIRI BE-
YANDA BULUNANLARA
2 BİN LİRA CEZA

Sicil müdürünce veri-
len süre içinde tescil iste-
minde bulunmayan ve ka-
çınma sebeplerini de bil-
dirmeyen kişiye, sicil mü-

dürünün teklifi üzerine
mülki amiri tarafından bin
lira ceza uygulanacak.
Tescil ve kayıt için gerçeğe
aykırı beyanda bulunanla-
ra ise 2 bin lira ceza veri-
lecek.

Tescil edilen ticaret un-
vanı, ticari işletmenin gö-
rülebilecek bir yerine oku-
naklı bir şekilde yazılacak.
Tacirin işletmesiyle ilgili
olarak düzenlediği ticari
mektuplarda ve ticari def-
terlere yapılan kayıtların
dayandığı belgelerde, taci-
rin sicil numarası, ticaret
unvanı, işletmesinin mer-
kezi ile tacir internet sitesi
oluşturma yükümlülüğüne
tabi ise tescil edilen inter-
net sitesinin adresi de
gösterilecek. Tüm bu bil-
giler şirketin internet site-
sinde de yayımlanacak.

Söz konusu sitede ayrı-
ca anonim şirketlerde yö-
netim kurulu başkan ve
üyelerinin adları, soyadları
ile taahhüt edilen ve öde-
nen sermaye miktarı, limi-

ted şirketlerde müdürlerin
adları ve soyadları ile ta-
ahhüt edilen ve ödenen
sermaye miktarı, koman-
dit şirketlerde yöneticile-
rin adları ve soyadları ile
taahhüt edilen ve ödenen
sermaye miktarı yayımla-
nacak. Bu yükümlükleri
yerine getirmeyenler için
2 bin lira idari para cezası
uygulanacak.

İŞLETMEYLE İLGİLİ 
YANLIŞ İZLENİME CEZA.
'TÜRK'', ''TÜRKİYE'',
''CUMHURİYET'' VE
''MİLLİ'' KELİMELERİ 
BİR TİCARET UNVANINA
ANCAK BAKANLAR 
KURULU KARARIYLA 
KONABİLECEK 

İşletmesi ile ilgili,
üçüncü kişilerde yanlış bir
görüşün oluşmasına sebep
olacak nitelikte bulunan
tacirler ile tek başlarına ti-
caret yapan ancak ticaret
unvanlarına, bir şirketin
var olduğu izlenimini
uyandıracak ekler yapan
kişiler, 3 aydan 2 yıla ka-
dar hapis veya adli para
cezasıyla cezalandırılacak.
''Türk'', ''Türkiye'', ''Cum-
huriyet'' ve ''Milli'' kelime-
leri bir ticaret unvanına
ancak Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla konabilecek. Aksi
davranan tacirler hakkın-
da da aynı ceza uygulana-
cak.

TİCARİ DEFTERLERİN
ELEKTRONİK ORTAMDA
TUTULMASI

Ticaret şirketlerinin ti-
caret siciline tescili sıra-
sında defterlerin açılışı ti-
caret sicili müdürlükleri
tarafından da onaylanabi-
lecek. Ticari defterlerin
elektronik ortamda tutul-
ması halinde bu defterle-
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rin açılışlarında ve yevmi-
ye defteri ile yönetim ku-
rulu karar defterinin kapa-
nışında noter onayı aran-
mayacak. Fiziki ortamda
veya elektronik ortamda
tutulan ticari defterlerin
nasıl tutulacağı, defterlere
kayıt zamanı, onay yenile-
me ile açılış ve kapanış
onaylarının şekli ve esas-
ları Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı ile Maliye Bakanlı-
ğı'nca çıkarılacak tebliğle
belirlenecek.

KAMU GÖZETİMİ MUHA-
SEBE VE DENETİM STAN-
DARTLARI KURUMU
KURULACAK

Bu düzenlemeler, uy-
gulamada birliği sağlamak
ve finansal tablolara mil-
letlerarası pazarlarda ge-

çerlilik kazandırmak ama-
cıyla uluslararası standart-
lara uyumlu olacak şekil-
de, yalnız Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tara-
fından belirlenerek yayım-
lanacak. Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu, de-

ğişik işletme büyüklükleri,
sektörler ve kar amacı
gütmeyen kuruluşlar için,
özel ve istisnai standartlar
koymaya ve farklı düzenle-
meler yapmaya yetkili ola-
cak.

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLE-
MELER

Tasfiye halindeki bir
şirket, mal varlığının dağı-
tılmasına başlanmamışsa
ve devrolunan şirket ol-
ması şartıyla, birleşmeye
katılabilecek. Söz konusu
şartlar, devralan şirketin
merkezinin bulunduğu ye-
rin ticaret sicili müdürlü-
ğüne sunulan belgelerle
ispatlanacak.

Sermayesiyle kanuni
yedek akçeleri toplamının

yarısı zararlarla kaybolan
veya borca batık durumda
bulunan bir şirket, kaybo-
lan sermayeyi veya gere-
kiyorsa borca batıklık du-
rumunu karşılayabilecek
tutarda serbestçe, tasarruf
edilebilen öz varlığa sahip
bulunan bir şirket ile bir-
leşebilecek. Şirketin, için-

de bulunduğu bu durumu
ispatlayan belgelerin, dev-
ralan şirketin merkezinin
bulunduğu yerin ticaret si-
cili müdürlüğüne sunul-
ması şart olacak.

Birleşmeye katılan şir-
ketler, alacaklılarına, Tür-
kiye Ticaret Sicili Gazete-
si'nde, yedişer gün aralık-
larla üç defa yapacakları
ilanla ve ayrıca internet
sitelerine konulacak ilanla
haklarını bildirecek.

DENETİMİ, GÜMRÜK 
VE TİCARET BAKANLIĞI
YAPACAK

Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı, kanunun, ticaret
şirketlerine ilişkin hüküm-
lerinin uygulamasıyla ilgili
tebliğler yayımlamaya yet-
kili olacak. Ticaret sicili

müdürlükleri ve şirketler
bu tebliğlere uyacaklar. Ti-
caret şirketlerinin, bu ka-
nun kapsamındaki işlem-
leri, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı denetim ele-
manları tarafından denet-
lenecek.

Diğer bakanlık, kurum,
kurul ve kuruluşlar, ancak

kendilerine kanunla tanı-
nan yetkinin sınırları için-
de kalmak şartıyla ve ön-
görülen amaç, konu ve
şekle tabi olarak şirketlere
ilişkin düzenlemeler yapa-
bilecekler.

Kamu düzenine veya
işletme konusuna aykırı
işlemlerde, bu yönde ha-
zırlıklarda ya da şaibeli iş
ve faaliyetlerde bulundu-
ğu belirlenen ticaret şir-
ketleri hakkında, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı'nca,
bir yıl içinde fesih davası
açılabilecek.

BAĞIMSIZ DENETÇİLERİ
KAMU GÖZETİMİ,
MUHASEBE VE DENETİM
STANDARTLARI
KURUMU SINAV ŞARTI
ARANMAKSIZIN
YETKİLENDİRECEK

Yeminli mali müşavir-
ler ve ticaret şirketlerinde
denetim yetkisine en az
10 yıldır sahip olanlar
Kamu Gözetimi, Muhase-
be ve Denetim Standartla-
rı Kurumu'nca öngörülen
eğitimi tamamlamış olma-
ları halinde sınav şartı
aranmaksızın bağımsız de-
netçi olarak yetkilendirile-
bilecek.

Borçlanma araçları ya
da öz kaynağa dayalı fi-
nansal araçları kamuya
açık bir piyasada işlem gö-
ren veya bu tür bir piyasa-
da işlem görmek üzere söz
konusu araçları ihraç edil-
me aşamasında bulunan
sermaye şirketlerinin de
büyük sermaye şirketi sa-
yılacağına yönelik hüküm,
yürürlükten kaldırıldı.
Böylece, KOBİ'ler, büyük
sermaye şirketleri dahi ol-
salar, işletme ölçeklerine
ilişkin vasıflarını kaybet-
meyecekler.
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TMHGF’nin 3.
Olağan Genel
Kurulu, İSO
Yönetim Ku-

rulu Başkanvekili Fikret
Tanrıverdi’nin başkanlı-
ğında, Dr. Güngör Keşçi ve
Ahmet Bilal Kıymaz’dan
oluşan Divan Heyeti’nin
yönetiminde 14 Haziran
2012’de İstanbul Güneş
Hotel’de gerçekleştirildi.
2. Dönem Yönetim Kurulu
Başkanı Nedim Örün’ün
faaliyetlerle ilgili bilgi ver-
mesinin ardından 3. Dö-
nemde hizmet yapacak
yeni Yönetim Kurulu, de-
legelerin oybirliğiyle se-
çildi. Genel Kurul’da ay-
rıca tüzük değişikliğine de
gidildi.

TEKSTİL VE HAZIR 
GİYİMDE İLK VE TEK GÜÇ
BİRLİĞİ 

Bayrağı devralan
TMHGF’nin 3. Dönem Yö-
netim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Öztürk, geçmiş dö-
nemde görev alan yönetim
kurullarına ve güven duya-
rak görev veren delegelere
teşekkür ederek konuşma-
sına başladı. Federasyo-
nun, ülkemizin istihdam ve
ihracatta lokomotif sektörü
konumundaki tekstil ve ha-
zır giyimde ilk ve tek güç
birliği girişimi olduğunu
kaydeden Başkan Öztürk,
“Kurulduğu günden bu
yana gönüllülük esasıyla
görev alan arkadaşlarımız,
hep bu amaç doğrultu-

sunda hizmet ederek bü-
yük katkı sağladılar. Yeni
dönemde de bu hedefimize
odaklanıp birlikteliğin gü-
cüyle önemli mesafeler
alacağımıza kalpten inanı-
yorum” diye konuştu.

FARKLI BRANŞLARDAKİ
DERNEKLERİN KATILIMI-
NIN ÖNÜ AÇILDI

Konuşmasında tüzük
değişikliğine de değinen
TMHGF’nin yeni Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk, “Gücümüze güç
katmak, tekstil ve hazır gi-
yimde en önemli çatı kuru-
luşu olmak amacıyla tüzük
değişikliğine giderek deri
konfeksiyon, deri aksesuarı
gibi sektörün farklı branş-

larındaki dernekleri de
bünyemize katıyoruz” diye
kaydetti. Yeni dönem faali-
yetleri ile ilgili delegelere
bilgi de veren TMHGF Baş-
kanı Hüseyin Öztürk, “Bir-
likte üretip, birlikte payla-
şacağımız bir kültürü hazır
giyim sektörüne kazandır-
mak amacıyla hareket ede-
ceğiz. Özgüvenle, sevgiyle
bu işbirliği kültürünü bir-
likte oluşturacağımıza ina-
nıyorum” dedi. 

Genel Kurul’un ardın-
dan gerçekleştiren ilk yö-
netim kurulu toplantısında,
görev dağılımı ile birlikte
komite başkan ve üyeleri-
nin de seçimi yapılarak
2012 çalışma takvimi be-
lirlendi. 

Türkiye Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu Genel Kurulu yapıldı 
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (TMHGF) 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Yeni Yönetim Kurulunun da belirlendiği Genel Kurul’da, Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Başkanı
Hüseyin Öztürk başkanlığında güçlü bir kadro TMHGF’de bayrağı devraldı. 
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Türkiye İhra-
catçılar Mec-
lisi verilerine
göre haziran

ayında ihracat, geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 3,59
artışla 11 milyar 840 mil-
yon dolar oldu. Yılın ilk altı
ayındaki ihracat ise yüzde
11,28 artışla 72 milyar 986
milyon dolar seviyesinde
gerçekleşti.

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi'nin Gümrük ve
Ticaret Bakanı Hayati Yazı-
cı'nın da katılımıyla Rize'de
düzenlenen basın toplantı-
sında açıkladığı verilere
göre son on iki aylık dö-
nemde ihracatımız yüzde
14,07 artışla 142 milyar
305 milyon dolara ulaştı.

OTOMOTİV BİRİNCİ,
HAZIR GİYİM ÜÇÜNCÜ
SIRADA

Haziran ayında en fazla
ihracatı, 1 milyar 610 mil-
yon dolar ile Otomotiv En-
düstrisi sektörü yaptı. Çelik
sektörü 1 milyar 495 mil-
yon dolar ile ikinci sırada,
Hazır Giyim ve Konfeksi-
yon sektörü ise 1 milyar

409 milyon dolar ile üçün-
cü sırada yer aldı.

HAZİRAN AYINDA 
EN FAZLA İHRACAT 
YAPTIĞIMIZ ÜLKE 
1,1 MİLYAR DOLAR İLE
ALMANYA OLDU. IRAK
İSE 913 MİLYON DOLAR
İLE ONU TAKİP ETTİ

Haziran ayında sektör-
ler içinde en fazla ihracat
artışını yüzde 120 ile tütün
sektörü, yüzde 94 ile Sa-
vunma ve Havacılık Sanayi
sektörü ve yüzde 44 ile
Mücevher sektörü yaka-
ladı. Haziran ayında en
fazla ihracat yaptığımız
ülke 1,1 milyar dolar ihra-
cat ile Almanya oldu. Irak
913 milyon dolar ihracat
ile ikinci, İngiltere 641 mil-
yon dolar ihracat ile
üçüncü sırada yer aldı.

Bu üç ülkeyi sırasıyla,
İtalya, Fransa, Rusya, ABD,
Suudi Arabistan, Mısır ve
İran takip etti. Haziran
ayında en fazla ihracat
yaptığımız ilk 10 ülke ara-
sında ABD'ye ihracatımız
yüzde 51, Mısır'a yüzde 39,
Irak'a yüzde 38 ve Suudi

Arabistan'a yüzde 31 artış
gösterdi. İtalya'ya ise
yüzde yüzde 20, Alman-
ya'ya yüzde 7 azaldı. 

İller bazında ilk 10 ih-
racatçı il arasında, Haziran
ayında ihracatını en fazla
artıran il yüzde 19 ile An-
kara oldu.

Daha sonra sırasıyla
Hatay, İzmir, Gaziantep,
Manisa ve İstanbul geliyor.
En fazla ihracatı düşen il
ise yüzde 11 ile Kocaeli
oldu.

“TÜRKİYE BÜYÜMEDEN
FEDAKÂRLIK YAPMADAN
MESAFE ALMAK İÇİN,
İSTİHDAM VE VERGİ
CEPHESİNE DESTEK
AMAÇLI GİRİŞİMLERE 
İHTİYAÇ DUYABİLİR”

İç talep yavaşlarken bü-
yümeyi yüksek oranda de-
vam ettirmek için bilhassa
dinamik alternatif piyasa-
larda ihracata ağırlık ver-
mek gerektiğini hatırlatan
TİM Başkanı Büyükekşi
şunları söyledi:

Dünya ekonomisindeki
daralmaya rağmen, ihraca-
tımız artıyor. Ekonomide

en önemli risk olarak görü-
len cari açıkta önemli bir
iyileşme yaşanıyor. Alınan
önlemlerle birlikte cari açık
yıllık bazda 68 milyar dolar
seviyesine geriledi. Önü-
müzdeki aylarda da cari
açıktaki gerilemenin sür-
mesini bekliyoruz. Cari
açık finansmanında ise şu
aşamaya kadar sıkıntı ya-
şanmadı. Öte yandan
Cuma günü TÜİK'in açıkla-
dığı dış ticaret rakamları
bu konuda önemli mesajlar
içeriyor. TÜİK rakamlarına
göre Mayıs ayında ihracat
yüzde 20 artarken, ithalat-
taki artış sadece yüzde 3
oldu. Dış ticaret açığı da
Mayıs ayında yüzde 16 ge-
riledi. Türkiye büyümeden
fedakârlık yapmadan me-
safe almak için, istihdam
ve vergi cephesine destek
amaçlı girişimlere ihtiyaç
duyabilir. Bunun için de
yeni yatırımların yapılma-
sına ihtiyaç var. İşte bu
noktada yeni açıklanan ya-
tırım teşvik paketi uygula-
malarıyla birlikte cari açı-
ğın daha da azalmasını
bekliyoruz.” (TİM)

Hazır Giyim 
sektörü Haziran’da
1 milyar 409 
milyon dolar ile
ihracatta üçüncü
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ha-
ziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 3,59 artışla 11 milyar 840 milyon dolar
oldu. Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü ise 1
milyar 409 milyon dolar ile üçüncü sırada yer
aldı.
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Türk Eximbank Genel Mü-
dürü Hayrettin Kaplan,
2010’da 3.9 milyar dolar,

2011’de 6.7 milyar dolar kredi kul-
landırdıklarını, bu yıl ise 12 milyar
doları geçeceklerini söyledi. İstanbul
Ticaret Gazetesi’nin sorularını yanıt-
layan Hayrettin Kaplan,  “İhracatçıla-
ra herhangi bir bankadan teminat ge-
tirme zorunluluğunu ortadan kaldır-
mak için çalışma yapıyoruz” dedi.

2012’DE HEDEF: KREDİLERİN
YÜZDE 20’SİNDEN KOBİ’LERİN 
YARARLANMASI

Kaplan, KOBİ’lerin Eximbank’ın
2012’de kullandıracağı 12 milyar do-
ların en az yüzde 20’sinden yararlan-
masını hedeflediklerini belirtti.

Kaplan, “2012 yılının ilk yarısında
6.4 milyar dolar kısa vadeli ihracat
kredisi kullandırılmış olup, bunun
yüzde 24’ünden KOBİ’ler yararlan-
mıştır. Aynı dönemde kredi kullanan
yaklaşık 2 bin 900 firmanın yüzde
65’i KOBİ’dir. Şu an çalışmaları ve pi-
lot uygulaması devam eden program
devreye girdiğinde bu oranlar daha
da artacak. Tabii bu KOBİ’lere bağlı.
Bizim tüm KOBİ’lere ulaşmamız im-
kansız. Onlar geldiği taktirde hizmeti
veririz.

Eximbank’ın imkanlarını biz anlat-
maya çalışıyoruz ama firmaların da
gayret sarf etmeleri lazım. Şu çağrıda
bulunuyoruz; gelin web sitemize gi-
rin, ürünlerimize bakın, daha fazla
bilgi istiyorsanız, sorularınız varsa
arayın” dedi.

Kaplan, ihracat kredilerinde ban-
kalar aracılığıyla kullandırdıkları kre-
dilerin yüzde 35’inin KOBİ’lere kul-
landırılması zorunluluğu olduğunu

kaydederek, “Fakat özellikle son bir
yılda bankalar aracılığıyla kullandırdı-
ğımız kredilerin toplam krediler için-
deki payı düştü” diye ekledi. Kaplan
şöyle konuştu:

“Bir de arada banka olmadan doğ-
rudan kullandırdığımız ihracat kredi-
leri var. Bunda banka teminat mektu-
bu şartı arıyoruz. Üçüncüsü Merkez
Bankası reeskont kaynağını kullandı-
rarak ihracatçılarımıza kredi veriyo-
ruz. Bu kredilerde teminat koşulları-
mız; reeskontta banka avali, doğru-
dan kullandırdığımızda banka temi-
nat mektubu. 

“PİYASADA FAİZ YÜZDE 14, 
BİZDE 8.75”

Bizim kullandırdığımız kredilerin
faiz oranı 8.75 civarında. Piyasaya,
bankalara baktığımızda ise ortalama
faiz 14’lerde. Merkez Bankası’nın re-
eskont kaynağında ise libor + 0.75’le
kullandırıyoruz. Yurtdışında yatırım
yapan ihracatçılarımıza uzun vadeli
alıcı kredisi imkanı sağlıyoruz.

İHRACAT KREDİSİ SİGORTASI İLE
RİSKLERİNİZİ AZALTIN

İhracat kredisi sigortası ile ise
yurtdışında alıcıların ödememe riskini
sigorta ederek ihracatçımıza yine bir
rekabetçi avantaj sağlıyoruz.”

TEMİNAT MEKTUPSUZ KREDİ 
Kredi kullandırırken KOBİ olarak

ayrım yapılmadığını belirten Kaplan,
teminat mektubu getirilmesi duru-
munda kredi kullandırıldığını söyledi.
Son dönemde KGF’nin garantisi ile

KOBİ’lere düşük faizli, Merkez Banka-
sı reeskont kaynağından kredi ver-
mek amacıyla KGF ile bir anlaşma
yaptıklarını kaydeden Kaplan, “Üze-
rinde çalıştığımız bir proje var. Bu
projede aval veya teminat mektubu
olmaksızın ihracatçımıza kredi imkanı
sağlıyoruz” dedi. Kaplan konuşmasını
şöyle sürdürdü: 

“Bizden ihracat kredi sigortası
yaptıran ihracatçıların sigorta poliçe-
si teminat kabul edilip, Merkez Ban-
kası reeskont kaynağını banka avali
olmaksızın kullandırma imkanı geti-
riyoruz. Burada banka avalinin yeri-
ni sigorta poliçesi alıyor. Dolayısıyla
bizde sigorta yaptıracak KOBİ’ler
veya büyük ölçekli firmalar gerçek-
leştirdikleri sevkiyatların karşılığın-
da hemen parasını, bedelini alabile-
cekler. Ancak bu işlem ciddi bir ope-
rasyonel yük oluşturduğu için şu
anda bunun pilot uygulamasını yapı-
yoruz. Tüm ihracatçılarımıza yıl so-
nuna kadar bunu açmayı planlıyo-
ruz.

KOBİ’LERİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ
10 milyon dolarlık ihracat yapan

KOBİ, Eximbank’a geliyor, sigorta
müşterisi oluyor. Yani ihracat kredi
sigortası poliçesi alıyor. Bu poliçe te-
minat niteliğine haiz olduğu için
Merkez Bankası’ndan Eximbank ola-
rak biz krediyi ihracatçıya sağlıyo-
ruz.

Burada aval ile poliçe birbirinin
yerini tutmuş oluyor. İhracatçı sev-
kiyatını yapıyor. Sonra alıcı malı alır
almaz biz onun ihracat alacağını is-
konto ederek Merkez Bankası kayna-
ğından finanse ediyoruz. Onun da li-
bor + 0.75 faizi.” (İTO)

Eximbank ihracatçı KOBİ’ye bankadan
teminat getirme zorunluluğunu kaldırıyor
Türkiye’de ihracatın finansmanını sağlayan en büyük banka olan Eximbank, ih-
racatçının bir bankadan teminat getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmak için
çalışma başlattı. 
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ÇSD’ye 
Hoşgeldiniz! 
Hoşgeldiniz! 
Hoşgeldiniz!
Hoşgeldiniz!  

Topkapı Maltepe Mah. 
Davutpaşa Cad. Latifağa Sk. 
Gürün Çıkmazı No:5 
Zeytinburnu / İstanbul
Tel: +90 (212) 482 57 76 pbx
Fax:+90 (212) 482 66 54
www.modacorap.com

Moda Çorapları San. ve Tic. A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 
Çorapçılar Sanayi Sitesi  
E Blok No:1-2
İkitelli / İstanbul
Tel: +90 (212) 485 85 29 
Fax: +90 (212) 486 19 73 
www.onurcansocks.com

Mahmutbey Yolu İnönü Cad.
Rahim Sok. Çetaş 2. Bina No:19/2
Bağcılar / İstanbul
Tel: +90 (212) 447 30 15-16-19
Fax:+90 (212) 447 30 28
www.kardeslercorap.com.tr

Kardeşler Çorap San. 
ve Tic. Ltd. Şti

İTKİB okullarında diploma
ve ödül töreni 

Mesleki
eğitime
verdiği

destekle 17 yıldan bu
yana faaliyetlerini sür-
düren İTKİB Okulları,
2011-2012 eğitim öğ-
retim yılının sonunda
400 öğrencisini daha
mezun etti. 

Törende Müsteşar
Yardımcısı İbrahim Şe-
nel, İHKİB Başkanı
Hikmet Tanrıverdi, İD-
MİB Başkanı Lemi To-
lunay ve İstanbul Vali
Yardımcısı Harun Kaya
birer konuşma yaptı. 

Mezuniyet törenin-
de öğrencileri tebrik
ederek konuşmasına
başlayan Müsteşar
Yardımcısı İbrahim Şe-
nel, sanayileşmede
tekstil sektöründeki
başarıların önemli bir

payı olduğunu söyledi.
Tekstilin öncü sektör
oluşunun önemine de-
ğinen Şenel,“Tekstil
sektörü ülke genelinde
markalaşma sürecinin
ve gündem yaratma-
nın mimarı olmuştur.
Türkiye’nin dünya pa-
zarında adını sağlam-
laştırması yine tekstil
sektörünün başarıla-
rıyla gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin ihracatına
baktığımızda tekstil
sektörünün önemli bir
yük üstlendiğini görü-
yoruz.10 yıl önce ihra-
catta kazanılan her üç
doların bir dolarını
tekstil sektörü tek ba-
şına kazanç olarak ül-
keye sokuyordu.Ülke
olarak ihracattaki ba-
şarımızın ciddi bir yüz-
desini göğüsleyen bu

sektöre çok şey borçlu-
yuz. 

İHKİB Başkanı Hik-
met Tanrıverdi ise ko-
nuşmasında mezuni-
yet törenlerinin birli-
ğin bir nevi, mesleki
eğitim alanında yaptığı
yatırımların meyvele-
rini toplamak anlamı-
na geldiğini ifade ede-
rek eğitim çabasının
kutsal olduğu kadar
zor ve sonuçları açısın-
dan da uzun vadeli 
bir çaba olduğunu be-
lirtti. 

Diploma ve mezu-
niyet töreninde ayrıca
dereceye giren öğren-
cilere armağan da ve-
rildi. Öğrencilerin dip-
lomalarını alma töre-
ninden önce ilk üç de-
receye giren öğrenciler
açıklandı. 

İTKİB Okulları 2011-2012 diploma ve ödül töreni
7 Haziran’da yapıldı. İTKİB yöneticileri, gençler, aileler
ve öğretmenlerin katıldığı tören sonrası 400 genç daha iş
dünyasına adım atmış oldu.
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Çin, Avrupa’da pazar
kaybetme sürecine girdi 

Dergimizin
gelecek sa-
yısında siz-
lere detaylı

olarak analiz etmek istedi-
ğim bu temel değişiklik kı-
saca, Çin’in artık EU27
pazarında, pazar kayıpları-
nın 2010 yılından itibaren
yavaşça başlamış olduğu-
dur. Grafik 1’de EU27
toplamı olarak görebilece-
ğiniz rakamlar, bize Çin’in
pazar payı azalışında
dönüş noktasının geçil-
mekte olduğuna işaret et-
mektedir. 

İNGİLTERE PAMUKLU
SOKET PAZARINDA
TÜRKİYE SON İKİ YILDIR
YÜZDE 40’LARA DÜŞE-
REK ÇİN’E KAYBETTİĞİ
PAZAR PAYLARINI YA-
VAŞÇA GERİ ALMAYA
BAŞLADI

Sizlere kısaca bu sevin-
dirici haberi verdikten
sonra, bizim için çok
önemli olan İngiltere pa-
zarındaki dinamikleri ana-
liz etmek istiyorum. Grafik
2’ye göre, İngiltere pa-
muklu soket pazarında
Türkiye, Çin çoraplarına

uygulanan kotanın 2004
başı itibarıyla kalkmasın-
dan önce %70’in üzerinde
bir pazar payına sahipti.
Türkiye’nin pazar payı
2010 yılında %40’lar sevi-
yesinde en dibi görmüş
olup, Türkiye son iki yıldır
Çin’e kaybettiği pazar pay-
larını yavaşça geri almaya
başlamıştır.  Bu olumlu
gelişme acaba neden kay-
naklanmaktadır ?  

Bu konuyu biraz detay-
landırmamız için  Grafik
3’de göreceğiniz aylık
satış rakamlarına bir göz
atmak gerekiyor. Bu grafik
bize 2004-2008 döne-
minde aylık 20-25 milyon
çift çorap ihracatı yaptığı-
mız İngiltere pazarında 10
milyon çift kayıpla, aylık
10-15 milyon çift satış
adedine düştüğümüzü
göstermektedir. 2008-

2011 döneminde Çin’in
aylık yaklaşık 10 milyon
çift satış adedine ulaştığı
bu pazarda bizim kaybımı-
zın direkt olarak Çin’in ka-
zanç hanesine yazıldığını
görmekteyiz. 

İNGİLTERE PAZARINDA
ÇİN’İN AYLIK ÇORAP
SATIŞ ADETLERİNDE
DÜŞME BAŞLAMIŞ  VE
BU DÜŞME SON DÖ-
NEMDE HIZLANARAK
DEVAM ETMEKTEDİR

Çin’in 2004 yılı başında
kotaların kalkması sonra-
sında, Avrupa pazarına
girmesi, daha önce bu pa-
zarda oldukça az olan çok
ucuz çorap segmentini ya-
ratıp, büyümesini büyük
oranda bu ucuz segmentte
elde etmesiyle gerçekleş-
miştir. Örneğin; Çin öncesi
yaklaşık aylık 50 milyon
çift çorap ithal eden Al-
manya pazarı, 2004 son-
rası ithalatını özellikle
Çin’den gelen ucuz çorap-
lar sayesinde yaklaşık 80
milyon çift’e yükseltmiştir.
Birçok pazarda Alman-
ya’da olduğu gibi çalışan
bu dinamik, İngiltere pa-

Dergimizin bir önceki sayısında sizlere İngiltere pazarındaki gelişmeleri
yazacağımı söylemiştim. Bu pazardaki gerilemenin yavaş yavaş sona er-
meye başladığı bu günlerde, EUROSTAT verileriyle analiz ettiğim pa-
muklu soket segmentinde, temel trend değişikliklerinin gerçekleşmeye
başladığını görmekteyiz.

Mithat Aracı / Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Türkiye Temsilcisi / www.dakong.com.tr



zarında bu şekilde çalış-
mamıştır. 2004 öncesi
toplamda aylık 30-35 mil-
yon çift çorap ithal eden
İngiltere, Çin’e kotalar
kalktıktan sonraki yıllarda
da hala aylık benzer 30-35
milyon çift çorap ithal et-
mektedir. Buradaki tek
fark Türkiye’nin bu pazar-
daki kaybının Çin’in ka-
zanç hanesine yazılmış
olmasıdır. Yani 2004 yıl
sonrası, İngiltere pazarı,
diğer ülkelerde olduğu
gibi ucuz Çin çoraplarıyla
dolarak büyümemiştir. Do-
layısıyla 2004 öncesinde
pazarın lideri olan Türkiye
pazar payını, azaldığı
oranda Çin’e kaptırmıştır.
Ancak sevindirici gelişme
2008 yılı sonrası İngiltere
pazarında Çin’in aylık
çorap satış adetlerinde

düşmenin başlamış olması
ve bu düşmenin son dö-
nemde hızlanarak devam
etmesidir. Son dönemde
Avrupa’da yaşanan ekono-
mik kriz, öncelikle Çin ço-
raplarında azalmaya yol
açmıştır diyebiliriz İngil-
tere pazarında.  

ÇİN’İN İNGİLTERE 
PAZARINDA ORTALAMA
0.45-0.50 AVRO CİVA-
RINDA OLAN FİYATLARI,
ÇİN’İN AVRUPA GENE-
LİNDEKİ ORTALAMA
0.25-0.30 AVRO OLAN
FİYATLARIYLA KARŞI-
LAŞTIRILDIĞINDA, 
NEREDEYSE İKİ KATI 

Acaba niye özellikle
Çin çoraplarında düşme
meydana gelmiştir ekono-
mik krizin başlamasından
sonra bu pazarda ?  Man-

tıklı olarak düşündüğü-
müzde Avrupa genelinde
meydana gelen 2004 yılı

sonrası pazarı dolduran
ucuz Çin çoraplarının
krizle birlikte daha fazla
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satılması beklenirdi.
Ancak bu pazarın daha az
Çin çorabı aldığını gör-
mekteyiz kriz sonrası.
Acaba neden?  Bu soru-
muzun cevabı için Grafik
4’e ve Grafik 5’e bir göz
atmamız gerekecek.  Gra-
fik 4’e baktığımızda, diğer
pazarlarda, özellikle Hol-
landa pazarında gördüğü-
müz, çok ucuz Çin
çorapları, bu pazara hiç
girmedi mi acaba? diye
düşünüyor insan. Çin’in
İngiltere pazarında gördü-
ğümüz ortalama 0.45-0.50
avro civarında olan fiyat-
ları, Çin’in Avrupa gene-
lindeki ortalama 0.25-0.30
avro olan fiyatlarıyla karşı-

laştırıldığında, neredeyse
iki katı seviyesinde olduğu
görülmektedir. Ayrıca Gra-
fik 5’de bu fiyatların Tür-
kiye’den İngiltere’ye gelen
çoraplara göre yalnızca
%10-20 daha ucuz oldu-
ğunu gördüğümüzde,
insan, İngiltere çok yakın
fiyatlarda olmasına rağ-
men hala neden Türkiye
yerine Çin çoraplarını ter-
cih ediyor diye düşünme-
den edemiyor.  Başta
sorduğumuz sorunun ce-
vabı ise İngiltere’ye gelen
Çin çorabı ucuz kategoride
olmadığı için kriz sonrası
oraya doğru bir kayış ol-
madı şeklinde olabilir sa-
nırım.  

AVRUPA’DAKİ DİĞER
HİÇBİR PAZARDA ÇİN İLE
TÜRKİYE ARASINDAKİ
FİYAT FARKI BU DERECE
KÜÇÜK OLMAMASINA
RAĞMEN, İNGİLTERE,
ÇORAP ALIMLARINDA
2004 ÖNCESİ % 70
ORANINDA YOĞUNLAŞ-
TIĞI TÜRKİYE’DEN, NİYE
ÇİN PAZARINA KAYMIŞ
OLABİLİR?

Tüm bunları söyledik-
ten sonra insan şöyle dü-
şünüyor; Avrupa’daki
diğer hiçbir pazarda Çin
ile Türkiye arasındaki fiyat
farkı bu derece küçük ol-

mamasına rağmen, İngil-
tere, çorap alımlarında
2004 öncesi % 70 ora-
nında yoğunlaştığı Türki-
ye’den, niye Çin pazarına
kaymış olabilir. Bu soru-
muzun cevabı da kısmen,
çok emin olmasam da sa-
nırım, aracılık faaliyetleri
yapan şirketlerde saklı.
Bu şirketler İngiltere’deki
büyük alıcılar için daha
önce belli bir kar marjı ka-
zanarak, çoğunlukla Türki-
ye’den alım yaparken,
2004 sonrasında Çin’den
daha büyük kar marjı ya-
kalayabildiklerini görerek
Çin’e dönmüş olabilirler.
İngiltere’deki pahalı
yaşam, mağazalarda ucuz
çorabın satılabilmesinin
önünde en büyük engel.
Yani ucuz çorap satarak bu
mağazalar sistemi döndü-
recek kar marjını yakala-
yamazlar gibi geliyor
bana. 

Çin’den çorap alıp
karını maksimize eden
ama İngiltere’deki alıcıya
hala aynı yüksek fiyatla
mal satan aradaki aracılar
devreden çıkarsa,
Türkiye, İngiltere paza-
rında Çin’e kaptırdığı
pazar paylarını daha hızlı
geri almaya başlayabile-
cektir. Belki de son gün-
lerde olan da budur” 

Çin’den çorap alıp karını

maksimize eden ama

İngiltere’deki alıcıya hala

aynı yüksek fiyatla mal

satan aradaki aracılar

devreden çıkarsa, Türkiye,

İngiltere pazarında Çin’e

kaptırdığı pazar paylarını

daha hızlı geri almaya

başlayabilecektir. Belki de

son günlerde olan budur” 
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Çorap ve Moda Tasarımı M.Y.O. 
ilk yılını başarıyla tamamladı

Mesleki eği-
timde sta-
jın önemi
inkar edi-

lemez. Böylece öğrenciler
okul döneminde iş koşulla-
rını görmekte, iş hayatına
hazırlanmakta ve en önem-
lisi öğrendikleri bilgileri iş
ortamında uygulayarak be-
cerilerini daha fazla geliş-
tirme fırsatı bulmaktalar.
Öte yandan staj yaptıkları
dönemde öğrenciler aldık-
ları maaşlarla kendi ihti-
yaçlarını karşılamakta ve
aile bütçesine de katkı sağ-
lamaya başlamaktadırlar.

SEMİNER VE FABRİKA
GEZİLERİYLE GEÇEN BİR
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YI-
LININ ARDINDAN STAJ

Aslında Çorap ve Moda
Tasarımı M.Y.O. öğrencileri

deneysel eğitim konusunda
diğer arkadaşlarına göre
oldukça şanslı bir yıl geçir-
diler. Müfredatlarına uy-
gun konularda uzman sa-

nayiciler verdikleri semi-
nerlerle sektörü birinci el-
den anlattı. Sorulu-cevaplı
sohbet havasında geçen bu
seminerler öğrenciler kafa-
larında oluşan belirsizlikle-
ri aydınlatma olanağı bul-
dular. Öte yandan Kavram
M.Y.O. ile ÇSD arasında ya-
pılan yıllık program kapsa-
mında sektörel fabrika ge-
zilerine de katılan öğrenci-
ler çorap üretiminin her
aşamasını yerinde gördü
ve incelediler. Bütün bu
çalışmaların hepsi gelecek-
te sektörde yerlerini alacak
bu genç kuşak beyaz yakalı
adayları için birer ısınma
turu niteliği taşımaktaydı.

Staj ise onlara teorik bilgi-
lerini pratikle perçinleme
ve daha yoğun bir şekilde
mesleklerine odaklanma
imkanı verecek. 

Emine İşman
ÇSD Eğitim Komitesi Başkanı

Ceyda Özdoğancı
ÇSD Eğitim Komitesi Üyesi

Kavram Meslek Yüksek Okulu Çorap ve Tasarımı Bölümü öğrencileri ilk yılını geride bı-
raktı. Eğitim süreleri boyunca gerek sektörel fabrika gezileri, gerekse uzman sanayicilerin
konuşmacı olarak katıldığı seminerlerle sektörle iç içe bir eğitim ve öğretim yılı geçiren öğ-
renciler, yazın başlamasıyla Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) tarafında saptanan staj yerle-
rinde çalışmaya başladılar.

Staj, Çorap ve Moda 

Tasarımı M.Y.O. öğrenci-

lerine teorik bilgilerini

pratikle perçinleme ve

daha yoğun bir şekilde

mesleklerine odaklanma

imkanı verecek”
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ile Kavram Meslek Yüksekokulu arasındaki iş-
birliği ile sektöre yenilikçi, yaratıcı tasarımcılar kazandırmak için lise öğrencile-
rinin yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilen
Liselerarası 1.Çorap Tasarım Yarışması”nın kazananları belli oldu. 

1. Çorap Tasarım Yarışması’nın
sonuçları belli oldu

Çorap Sanayicileri Der-
neği (ÇSD) ile Kavram
Meslek Yüksekoku-
lu’nun işbirliğiyle ilki

gerçekleştirilen Liselerarası 1.Çorap

Tasarım Yarışması’nın sonuçları belli
oldu. “Rüyalarının Çorabını Tasarla”
konseptiyle düzenlenen yarışmanın
kazananları alanında uzman jurinin
uzun süren çalışmaları sonucu se-

çildi. Dereceye giren öğrenciler para
ödülünün dışında Kavram M.Y.O.’da
kesintisiz burs da kazandı. Ödüller
bir törenle öğrencilere verilecek.
http://kavram.edu.tr/corapyarismasi
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Bross olarak çalıştığınız pa-
zarlar hakkında bilgi verir
misiniz?

Avrupa’ya başta  olmak üzere
dünyanın  her tarafına çorap üreti-
yoruz ve yüzde 90 ihracat  ağırlıklı
çalışıyoruz. Şu anda ABD’ye ağırlık
vermeye  başladık.  ABD, bundan
15 yıl önce ağırlığımız olan bir pa-
zardı. Dolar’daki düşüş  sonrası bu-
rada ciddi anlamda kan kaybettik.
Dolar yeniden  Euro’ya karşı güç-
lendi.  Pazar çeşitliliğini artırmalı ve
riskleri dağıtmalıyız.

Avrupa pazarında krizden kay-
naklanan daralmayı nasıl aşmaya
çalışıyorsunuz?

Yoğun alt yapı çalışmalarının
ardından dev bir pazar olan
ABD’ye çalışmaya başladık. Bunun
yanında çok ciddi bir şekilde de ken-
di markamızla Rusya, Ukrayna, İran,
Azerbaycan gibi ülkelere ihracat ya-
pıyoruz. Kalitemizden taviz verme-
den üst ve orta hedef grubuna hitap
ediyoruz. Bunu lafla değil, tasarıma,
Ar-Ge’ye ciddi anlamda yatırım yapa-
rak, yurt içi ve dışı fuarlara katılarak
yapıyoruz. 

Firma olarak markalaşmada han-
gi noktadasınız?

Markalaşma en önemli hedefleri-
miz arasında. Geçtiğimiz yıl yüzde 14
kendi markamızla üretim yaptık. Bu
yıl ise hedefimiz yüzde 20’lere çık-
mak. Mantalitemiz; ihracata hangi
kalitede iplik kullanıyor, hangi pro-

seslerden geçerek üretim yapıyorsak
ve Avrupalı’ya hangi kalitede ürün
veriyorsak bunu devam ettirmek. 

Kısaca ürün gamınızdan bahsede-
bilir misiniz?

Çerkezköy OSB’de 20 bin m2 bü-
yüklüğünde kendi tesisimizi  yaptık
ve yeni taşındık. Asıl işimiz bebek,
çocuk, bayan külotlu çorap üretimi-
dir. Elektronik makinalarda külotlu
çorabı Türkiye'de ilk yapan biziz.
Dünyada külotlu çorap ile branşlaş-
mış ilk firmalardan biriyiz. Makosen,
sliper tarzlı, derili, kumaşlı ürünleri-
miz ile de firmamız ön plana çıkmak-
tadır. Ayrıca bu ürünler firmamız adı-
na patentlidir. Çok çeşitli ve modern
bir makine parkurumuz var ve tüm

bunlarla  katma değerli, özel, aksesu-
arlı ürünler yapmaktayız.

Çin sizce küresel pazarlarda
Türk çorap sektörü için ciddi bir ra-
kip mi?

Biz coğrafya olarak çok iyi bir
yerdeyiz. Bu nedenle çorap sektörü-
nü de dahil ederek hep söylenen
“Türkiye’de tekstil ve hazır giyimin
sonu geldi” iddialarına  katılmıyo-
rum. Aksine, katma değerli ürünler
üreterek, markalaşarak, verimi artı-
rarak dünyada  daha da iyi bir nok-
taya geleceğimize inanıyorum.

Çin’den de korkmamak  lazım.
Geçenlerde Şangay’da ITMA’ya git-
tim. Çok gelişmiş bir şehir ve alış-
veriş yapanların yüzde 95'i Çinli.
Bundan sonra Çin’in ancak kendisi-

ni doyuracağını düşünüyorum.
Öte yandan özellikle iç piyasa için

bence ÇSD olarak fındıktaki gibi, ço-
rabın özellikle sağlık açısından öne -
mine vurgu yapan bir tanıtım kam-
panyası yapmamız gerekiyor. 

Firmanızda ailenizden yeni kuşak
görev almaya başladı mı?

Üniversite  son sınıfta ve uluslar-
arası ticaret  alanında master yapan
bir oğlum var. Bizdeki eksikleri gör-
düğümüz  için onu daha iyi yönlen-
dirdik. Bu yüzden yeni kuşak daha
donanımlı ve iyi. Oğlum 22 yaşında
olmasına  rağmen  İngilizce, İspan-
yolca ve Rusça biliyor. ABD’de mas-
ter yapacak ve o ülke pazarıyla ilgile-
necek.

2007  yılı sonunda Bross Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.’yi kuran Asım Yavuzarslan 
aslında 35 yıldır çorap sektöründe deneyimli bir sanayici. Yakın zamanda Çerkez-
köy’de yaptıkları 20 bin metrekarelik modern tesislerine  taşınan Bross, katma de-
ğeri yüksek ürünler üreterek tüm dünyaya satıyor. Asım Yavuzarslan ile yeni pazar-
lardan, iç piyasaya, tasarımdan, Ar-Ge’ye kadar birçok konuya temas ettiğimiz bir
söyleşi gerçekleştirdik.

“Tasarıma, Ar-Ge’ye ciddi anlamda
yatırım yapıyoruz”

Asım Yavuzarslan / Bross Çorap

Tüm zorluklarına rağmen işimizi

seviyoruz ve zevk alarak yapıyoruz”
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Bu küçük atölye-
lerden fabrika-
larda ölçekli
üretimlere geçiş

ise çok hızlı olmuş, hatta bü-
yüme planlaması yapılama-
yacak kadar hızlı olmuş ve
gelinen noktadan ciddi ihra-
cat yapan çok ciddi istihdam
oluşturan ülke ekonomisine
ciddi manada katma değer
üreten büyük bir sektör ha-
line gelmiştir. Ancak gelinen
bu noktanın dünya ekonomi-
sindeki değişikliklerle bir-
likte getirdiği sorunları da
çorap sektörü kucağında bul-
muştur. 2005 yılında Dünya Ticaret
Örgütü’nün Çin'e konulan kotaları
kaldırmasıyla birlikte şu ana kadar
ciddi bir fiyat baskısı altında olmayan
sektör bir anda bu rekabetçi baskıyı
hissetmeye başlamıştır. Yine aka-
binde 2008 dünya ekonomik krizi ve
arkasından Avrupa’da yaşanan Yuna-
nistan, İtalya, İspanya ve Portekiz
krizleri Euro Bölgesi tüketim talebini
olumsuz yönde etkilemiştir. Bu dış
çevresel etkilerin yanında ülke içeri-
sinde hammadde fiyatlarında dışarıya
bağlı olarak bir fiyat istikrarsızlığının
oluşması iş gücü maliyetlerinin sü-
rekli artış göstermesi ve dövizin istik-
rarsızlığı ki -tahminimize göre spekü-
latif de olabilir bazen çıkması ve
bazen küçümsenmeyecek oranlarda
düşmesi- çorap sektörünü olumsuz
yönde etkileyen faktörler olmuştur.

İşte bu sorunlara birlikte varlığını
ve sektörel büyümesini devam ettir-
meye çalışan çorap sektörünün önün-
deki bu sorunları aşmak zorunda ol-

duğunu ve bunları aşmak
için de bir kaç yolun oldu-
ğunu düşünüyoruz.

KISA, ORTA VE 
UZUN VADEDE NELER
YAPILABİLİR

Bu çözümleri kısa, orta
ve uzun dönemli çözümler
olarak adlandırabiliriz. 

Öncelikle kısa dönemi
yani 2012-2013 dönemi
için sektörün yapılması
gereken özellikle bir sis-
tem çevresinde hizmet
kalitesini yükseltmekte ve
müşteri memnuniyeti

odaklı hizmet sunmak yanında, üre-
timdeki atıl iş gücünü harekete geçir-
mek ve olabildiğince fire oranlarını
azaltmak diyebiliriz.

Orta vadede ise muhakkak yeni
pazarlar araştırmak bulmak ve yine
yeni dağıtım kanalları oluşturmanın
yanında Ar-Ge çalışmalarına önem
vermek diyebiliriz.

Uzun dönemli çözümün ise bize
göre köye dönüşüm projesi olduğuna
inanıyoruz. Yani çorap sektörü artık
bir çorap köyü (socks village) ya da
çorap vadisi (socks valley) kurmanın,
alt yapısını oluşturmaya başlamalı.
Öncelikle sektörel bazda böyle bir gi-
rişime hükümetin (devletin) de sıcak
bakacağına ve destek olacağına inanı-
yoruz. İstanbul ve civarlarında üretim
maliyetlerinin artık çorap sektörü için
çok yüksek olduğunu düşünüyoruz.
Bu tür bir yapılanmanın sektör içeri-
sinde birbirleriyle iyi ilişkileri olan ço-
rap sanayicileri için artık ciddi düşü-
nülmesi gerekir. Bu tür bir yapılanma
öncelikle toplam maliyette önemli bir
yer tutan vergi, sosyal güvenlik ve
enerji maliyetlerinde ciddi avantajlar
sağlayacak, çorap yan sanayisinin de
böyle bir yapılanmada yer alacağını
düşünürsek malzeme ve hammade
desteği ve kolay ulaşım avantajı da
önemli. Yine bu kompleks çerçeve-
sinde eğitim kurumları oluşturarak
eğitimli iş güçü desteği de almış olu-
ruz. En önemli fonksiyonlarından bir-
tanesi ise pazarlama gücü olacaktır.
Dünyada böyle bir köyün reklamını
yapmak herhalde çok zor olmasa 
gerek. 
“EVET UNUTULMAMALIDIR Kİ;
HER ŞEY HAYAL ETMEKLE 
BAŞLAR….”

www.csd.org.tr

SEKTÖRDEN BAKIŞ...

50 Çorapland Temmuz-Ağustos 2012

“Köye dönüşüm projesi”
Dünyanın en çok çorap üreten 2. ülkesi olan Türkiye çorap
üreticiliği; sektör olma, sanayi olma ve ürettiği katma değerin
kanımızca yeni yeni farkına varılmaktadır. Çünkü Türkiye ço-
rap sanayiciliğinin başlangıcı küçük çorap atölyesinde başlamış
ve bu da çok geçmiş bir tarihe dayanmıyor. En eski olanlar bile
daha yeni yeni 3. kuşaklara devrediyor işlerini. 

Osman Cengiz
Erbos Çorap

ÇSD Yön. Kur. Üyesi
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Tüm dünyada
kullanılan ve
genel kabul
gören Ulus-

lararası Baş Ağrısı Derne-
ği'nin yaptığı sınıflamaya
göre baş ağrılarını primer
(her hangi bir sebebe bağlı
olmayan) ve sekonder
(altta yatan başka bir ne-
dene bağlı) olmak üzere
iki ana sınıfa ayırmak
mümkündür.

Sekonder baş ağrıları
nedenleri arasında hiper-

tansiyon, sistemik enfeksi-
yonlar, beyin damar hasta-
lıkları, beyin tümörleri ve
madde kullanımı en sık
karşılaşılan sebepler ara-
sında yer almaktadır. Her
ne kadar baş ağrılarının
büyük kısmı her hangi bir
nedene bağlı olmayan pri-
mer tipte olsa da, baş ağ-
rısı nedeniyle hekime baş-
vuran bir hastada ağrıya
sebep olabilecek, hayati
önem arz edebilen ciddi
hastalıkların tespiti büyük

önem taşır. Ağrının 50 ya-
şından sonra başlaması,
ilk kez yaşanan baş ağrısı,
bilinen ağrının karekter
değiştirmesi, eşlik eden
ateş ve enfeksiyon bulgu-
larının varlığı, yaşanan en
şiddetli ağrı ve ağrıya eşlik
eden nörolojik bulguların
varlığı, ağrının altta yatan
başka bir nedene bağlı
olabileceğini düşündürme-
lidir.

MİGREN, DİĞER BAŞ
AĞRILARIYLA KARIŞTI-
RILIYOR

Primer baş ağrıları ara-
sında pek çok ağrı çeşidi
bulunmakla birlikte en sık
olarak migren, gerilim tipi
ve küme tipi baş ağrılar ile
karşılaşılmaktadır. Teda-
visi mümkün olan bu du-
rumlar, yarattığı ciddi iş
gücü kaybı ve özürlülük
nedeniyle, önemli bir top-
lum sağlığı problemi ola-
rak sayılmaktadır.

GERİLİM TİPİ 
BAŞAĞRILARI

Primer baş ağrıları ara-
sında en sık karşılaşılan
tip gerilim tipi baş ağrıla-
rıdır. Sıklıkla 20 yaş civa-

Baş ağrıları yaşam kalitesini
olumsuz etkiliyor

İnsanları etkileyen ağrılı durumlar arasında en yaygın olanı baş
ağrısıdır. Baş ağrısı nörolojik hastalıkların yanı sıra sistemik
hastalıklara da eşlik edebilen bir bulgudur. Baş ağrısıyla hayatı
boyunca tanışmamış insan yok gibidir ve toplumda en sık gö-
rülen belirtilerden bir tanesidir. Yapılan  çalışmalara göre nöro-
loji polikliniğine başvuran hastaların 2/3'ünde başağrısı
bulunmaktadır ve 1/3'ü de sadece başağrısı nedeniyle başvur-
maktadır.

Dr. Figen Demir
Nöroloji Uzmanı
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rında başlar ancak her
yaşta görülebilmektedir.
Ağrı genellikle iki yanlı,
orta şiddette, baskı, sı-
kışma hissi şeklinde tarif
edilmekle birlikte yerleşim
yeri aynı hastada bile fark-
lılıklar gösterebilmektedir.
Akut atak fiziksel veya
psikolojik stresle, ya da
anormal çalışma koşulları
sonucu ortaya çıkabilir.
Atak tedavisi olarak basit
ağrı kesiciler kullanılmakla
birlikte, özellikle sık atak-
lar yaşayan hastalarda, ağ-
rının gelmesinin engelle-
yici tedavi stratejileri de
bulunmaktadır. 

KADINLARIN YÜZDE
20’Sİ ERKEKLERİN
YÜZDE 8’İ MİGREN AĞ-
RISI ÇEKİYOR

Gerilim tipi baş ağrıla-
rına göre seyrek rastlan-
makla birlikte ağrının
daha şiddetli olması nede-
niyle hekime başvuru
oranı yüksektir. Kadınların
%20'sinin, erkeklerin ise
%8'inin migrenli olduğu
bilinmektedir. Karakteris-
tik özellikleri tekrarlayıcı
olması, atağın ilaçsız ola-
rak 4 saatten fazla sür-
mesi, tek yanlı oluşu, zon-
klayıcı olması, atak
sırasında sıklıkla ışıktan
ve sesten rahatsızlık, mer-
diven çıkma gibi fiziksel
eylemlerle ağrıda artış,
ağrıya sıklıkla bulantı veya
kusmanın eşlik etmesi, ağ-
rının orta şiddette veya
şiddetli olmasıdır. Kabaca
migreni, auralı(öncü belir-
tili) ve aurasız olmak
üzere ikiye ayırmak müm-
kündür. Migren aurası, ağ-
rıdan 5-60 dakika önce or-
taya çıkan, ağrıyla birlikte
sonlanan, yanıp sönen
parlak ışıklar, görme ka-

yıpları, dilde yüzde kolda
uyuşukluk, konuşmada bo-
zulma, baş dönmesi gibi
geçici nörolojik belirtiler-
dir. Bugün için migren ge-
netik faktörlerin çevresel
faktörlerle etkileşim gös-
terdiği kompleks, çok genli
bir hastalık olarak kabul
edilmektedir.

MİGREN TEDAVİ 
EDİLMELİDİR ÇÜNKÜ;
HASTA, MİGREN ATAĞI
SIRASINDA, İŞİNİ YAPA-
MAZ DURUMA GELEREK
ÜRETİM VE KAPASİTE
KAYBINA UĞRAMAK -
TADIR 

Tedavide atağı sonlan-
dırıcı uygulamalar kadar,
ağrı sıklık ve şiddetini az-
altıcı koruyucu yaklaşımlar
da önem taşır. Atak teda-
visine yeterli cevap ver-
meyen, ayda 3'ten fazla
sayıda migren atağı geçi-
ren, atakları 48 saatten
fazla süren veya ağrıları-
nın dayanılmaz şiddette
olduğunu ifade eden has-

talarda koruyucu tedavi
başlama gerekliliği vardır. 

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI
Gerilim ve migren baş

ağrılarından sonra en sık
görülen primer baş ağrıla-
rındandır. Her yaşta rast-
lanmakla birlikte daha
yaygın olarak 20-40 yaş
arası ortaya çıkmaktadır.
Erkeklerde ve sigara içen-
lerde daha sıktır. Ağrının
tipik özellikleri tek taraflı,
çok şiddetli ve kısa süreli
olmasıdır. Küme baş ağrısı
olarak adlandırılmasının
en belirgin nedeni periyo-
dik olması, özellikle yılın
belli aylarında  demetler
halinde gelmesidir. Ağrı
tipik olarak göz ve kulak
çevresinde tek taraflıdır.
15-180 dakika süren atak-
lar günaşırı bir kez ile
günde 8 defaya kadar or-
taya çıkan şiddetli ataklar-
dır. Çoğu hasta ağrı esna-
sında huzursuzdur. Ağrıya
burun tıkanıklığı, gözde
kızarıklık ve yaşarma, alın

ve yüzde terleme artışı,
ateş basması, yüzü ve göz
kapağını içeren ödem eşlik
edebilir. Atağın sonlandı-
rılmasında, oksijen so-
lutma ile %70 başarı sağ-
lanır.

Gerilim ve migren

baş ağrılarından

sonra en sık görülen

primer baş

ağrılarındandır. Her

yaşta rastlanmakla

birlikte daha yaygın

olarak 20-40 yaş

arası ortaya

çıkmaktadır”
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Necip Öztaş 
Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

İTKİB Ocak-Mayıs 2011 
ve 2012 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2012 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

ÜLKELER
İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

İTALYA

HOLLANDA

BELÇİKA

İSVEÇ

İSPANYA

RUSYA FEDERASYONU

POLONYA

DANİMARKA

İSVİÇRE

NORVEÇ

SLOVAKYA

UKRAYNA

BULGARİSTAN

ABD

İRLANDA

YUNANİSTAN

AVUSTURYA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

LİBYA

İSRAİL

ROMANYA

BOSNA-HERSEK

FİNLANDİYA

KAZAKİSTAN

MACARİSTAN

GÜRCİSTAN

HIRVATİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

TÜRKMENİSTAN

CEZAYİR

KOSOVA

MAKEDONYA

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2011 (ÇİFT)
125.128.374

130.113.713

66.711.388

27.110.594

23.104.652

17.107.929

16.976.172

13.882.106

11.324.188

8.321.897

7.515.471

6.699.345

6.347.705

7.404.210

5.752.707

11.295.479

4.440.260

5.666.617

7.452.723

6.023.305

2.496.338

46.693

2.862.077

2.280.237

1.430.827

2.402.794

1.191.175

1.039.927

890.025

1.265.746

484.611

2.496.549

751.568

879.689

629.182

11.254.642

540.780.914

2012 (ÇİFT)
120.432.719

119.109.391

35.920.968

23.275.489

19.709.201

16.828.629

15.965.110

13.051.378

12.232.697

9.425.196

8.231.542

7.730.253

7.437.706

7.415.413

6.995.099

6.788.448

5.703.222

5.502.920

5.386.843

4.571.579

3.286.484

3.191.778

2.769.871

2.695.442

2.425.208

2.424.062

2.391.110

2.328.505

1.718.253

1.678.605

1.508.413

1.462.179

1.262.114

1.218.172

1.140.101

13.055.314

496.269.412

DEĞİŞİM (%)
-3,75

-8,46

-46,15

-14,15

-14,70

-1,63

-5,96

-5,98

8,02

13,26

9,53

15,39

17,17

0,15

21,60

-39,90

28,44

-2,89

-27,72

-24,10

31,65

6.735,67

-3,22

18,21

69,50

0,89

100,74

123,91

93,06

32,62

211,26

-41,43

67,93

38,48

81,20

16,00

-8,23

2011 (USD)
101.186.891,46

85.941.174,32

54.844.335,68

18.301.689,70

18.075.968,58

12.704.300,26

14.144.494,58

15.312.483,07

7.374.482,34

4.130.361,94

9.561.788,42

4.816.901,11

5.551.415,04

3.943.551,16

1.566.013,56

5.237.001,82

4.241.456,05

4.244.846,55

4.046.948,42

4.607.539,21

2.470.331,11

23.802,82

1.755.865,09

1.849.331,99

534.305,69

2.331.449,06

1.431.913,73

400.584,52

347.253,69

841.751,93

955.219,45

174.608,66

315.973,46

1.138.077,25

383.269,41

8.829.976,73

403.617.357,86

2012 (USD)
87.383.191,94

72.994.566,95

27.973.858,51

12.770.864,34

14.498.352,74

12.061.131,24

11.247.549,69

18.982.458,58

7.276.103,93

5.582.318,81

8.218.600,66

6.025.380,50

4.842.424,05

3.309.903,50

2.118.581,06

2.948.046,84

6.435.712,19

3.233.338,62

2.628.438,18

2.890.161,10

3.199.657,96

1.625.825,48

1.774.176,00

1.655.036,49

797.454,57

1.846.116,53

1.287.384,69

489.834,77

414.067,23

1.026.099,92

2.042.852,67

599.532,29

605.525,85

916.279,63

506.413,37

10.977.533,30

343.184.774,18

DEĞİŞİM (%)
-13,64

-15,06

-48,99

-30,22

-19,79

-5,06

-20,48

23,97

-1,33

35,15

-14,05

25,09

-12,77

-16,07

35,28

-43,71

51,73

-23,83

-35,05

-37,27

29,52

6.730,39

1,04

-10,51

49,25

-20,82

-10,09

22,28

19,24

21,90

113,86

243,36

91,64

-19,49

32,13

24,32

-14,97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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5510 sayılı Sos-
yal Güvenlik
Kanununda iş
kazası tanımı

yapılmıştır. Buna göre iş
kazası;

“a) Sigortalının işyerinde
bulunduğu sırada,

b) (Değişik: 17/4/2008-
5754/8 md.) İşveren
tarafından yürütülmekte
olan iş nedeniyle sigortalı
kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yürüt-
mekte olduğu iş
nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı ola-
rak çalışan sigortalının,
görevli olarak işyeri
dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle
asıl işini yapmaksızın
geçen zamanlarda,

d) (Değişik: 17/4/2008-
5754/8 md.) Bu Kanunun
4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsa-
mındaki emziren kadın
sigortalının, iş mevzuatı
gereğince çocuğuna süt
vermek için ayrılan
zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence
sağlanan bir taşıtla işin

yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında”

meydana gelen ve
sigortalıyı hemen veya
sonradan bedenen ya da
ruhen özüre uğratan olay-
dır. Bir kazanın iş kazası
sayılması için yukarıda
sayılan hallerden birinin
gerçekleşmiş olması yeter-
lidir. 

İşçinin kaza sırasında
işverenin otoritesi altında
bulunup bulunmadığı ve
kazanın doğrudan doğruya
veya dolaylı olarak işin
yarattığı bir tehlike veya
işverenin üstlendiği
koruma borcuna aykırı
davranış sonucu gerçekle-
şip gerçekleşmediği
işverenin sorumluluğunun

doğup doğmadığının tes-
piti bakımından önemli iki
unsurdur. 

İşverenin sorumluluğu,
mücbir sebep, işçinin ağır
kusuru veya üçüncü şahsın
ağır kusuru halinde orta-
dan kalkabilecektir.

İŞ KAZASI MEYDANA
GELMESİ HALİNDE İŞVE-
RENCE;
a) Kazaya uğrayan sigorta-
lıya kurum sağlık tesisle-
rince işe el konuluncaya
kadar sağlık durumunun
gerektirdiği sağlık yardım-
ları yapılır.

b) İşverence görgü şahitle-
rinin ifadesi de alınmak
suretiyle olay ile ilgili ay-
rıntılı bir tutanak tutulur.
Söz konusu tutanak 3 nüs-
ha düzenlenir ve işveren
veya vekili ve görgü şahit-
lerince imzalanır.

c) Olay kazanın meydana
geldiği yer kolluk kuvvet-
lerine (Jandarma veya Em-
niyet Birimleri ) derhal
yazı ile bildirilir.

d) Sosyal Sigortalar Kuru-
mu ilgili Sigorta Müdürlü-
ğüne kaza anından itibaren
en geç 3 gün içinde yazılı
bildirimde bulunulur.

Özellikle imalat olan yerde ne yazık ki kaza hayatın bir gerçeği olmaktadır.
Tabiki esas olan gerekli tüm önlemleri almak ve kazanın meydana gelme-
sini önlemektir ancak tüm önlemlere rağmen kazanın gerçekleşmesi ha-
linde yapılması gereken hususlara gelince;

İş kazası halinde işverence
neler yapılması gerekiyor?

Avukat Volkan Erel
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e) Çalışma Sosyal Güven-
lik Bakanlığı ilgili Bölge
Müdürlüğüne kaza anın-
dan itibaren en geç 3 gün
içinde yazılı bildirimde
bulunulur.

İŞÇİNİN İŞE BAŞLARKEN
ALINMIŞ DOKTOR 
RAPORU VE İŞ KAZASI
ANINDA İŞVERENCE 
İŞ KAZASI ANINDA 
TUTULMUŞ TUTANAĞIN
BİR NÜSHASI KURUM
MÜFETTİŞLERİNE VERİL-
MEK ÜZERE HAZIR BU-
LUNDURULUR

Kurum Müfettişlerince
işyerinde soruşturmanın
yapılacağı da dikkate alın-
dığında işçinin işe
başlarken kendisinden alı-
nan veya işyeri doktorunca
tanzim edilen doktor
raporu (iş ağır ve tehlikeli
işe giriyorsa, akciğer gra-
fisi ve kan grubu tespit

edilmiş "Ağır ve Tehlikeli
İşlerde Çalışabilir" raporu)
ve iş kazası anında işve-
rence tutulmuş bulunan
tutanağın bir nüshasının
kurum müfettişlerine veril-
mek üzere hazır
bulundurulması uygun ola-
caktır.

Ayrıca, iş kazasının
işverenin kontrolü dışın-
daki yerlerde meydana
gelmesi halinde yukarıda
bahsedilen süreler iş kaza-
sının öğrenildiği tarihten
itibaren başlar. 5510 sayılı
Sosyal Güvenlik Kanunun
4'üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde
belirtilen hizmet akdi ile
bir veya birden fazla işve-
ren tarafından çalıştırılan
sigortalıların iş kazası
geçirmeleri halinde yasal
sürelerde işverence bildi-
rim yapılmaması
durumunda, bildirim tari-

hine kadar sigortalıya öde-
necek geçici iş göremezlik
ödeneği Kurumca işveren-
den tahsil edilmesi söz
konusu olacaktır. 

Hepinize sağlıklı, kaza-
sız günler diler, çalışması
ile içeriğe destek olan Avu-

kat Hatice Oruç Hanıma ve
size ulaşmamıza vesile
olan Çorap Sanayicileri
Derneği (ÇSD) çalışanları
ile Sayın Başkan Hüseyin
Öztürk’e teşekkür eder, iyi
çalışmalar dileriz. 

Bir veya birden fazla işveren tarafından

çalıştırılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri

halinde yasal sürelerde işverence bildirim

yapılmaması durumunda, bildirim tarihine kadar

sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik

ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilmesi

söz konusu olacaktır” 



Türkiye’nin dünyada
liderliğe oynayan hazır
giyim sektörleri çorap,
iç giyim ve mayonun bir

çatı altında özel bir niş organizas -
yonda buluştuğu IFEXPO Uluslararası
İstanbul Hazır Giyim Fuarı Çorap, İç
Giyim, Mayo Özel Bölümü ilkinin
ardından 17-19 Ocak 2013 tarihleri
arasında yine TÜYAP Beylikdüzü’nde
gerçekleşecek. 

DÜNYADA ALANLARINDA 
İDDİALI VE SÖZ SAHİPİ İKİ 
SEKTÖRÜMÜZ ÇORAP VE 
İÇ GİYİM, AYNI ÇATI ALTINDA 
BİR NİŞ FUARDA BULUŞUYOR

Alanlarında iddialı ve dünyada söz
sahibi olan iki kardeş sektör çorap ve
iç giyim, hazır giyim piyasasındaki
üretim gücünü, kapasitesini, koleksi-
yonlarını ve niş alanlardaki ürünlerini
yine IFExpo Çorap, İç Giyim ve Mayo
Fuarı’nda tanıtacak. Yaşanan krizler
sonrası yeni pazarlara ve farklı hedef
kitlelere ulaşmanın önem kazandığı

günümüzde etkin rol üstlenecek olan
IFEXPO ile çorap, iç giyim, mayo sek-
törleri sezonun trendlerini uzman
ziyaretçilere ve alım heyetlerine
sunacak. 

IFExpo Çorap, İç Giyim ve Mayo
Fuarı özellikle markalaşma
konusunda yol almak isteyen ve
küresel pazarlara açılmayı hedefleyen
firmalarımıza da önemli bir fırsat
veriyor. 

İLKİ BEKLENENİN ÜZERİNDE BİR
BAŞARIYLA SONUÇLANDI

İlki bu yılın başında beklenenin
üzerinde bir başarıyla gerçekleştirilen
IFExpo Çorap, İç Giyim ve Mayo Fua-
rı’nın ikincisinin yurt içi ve yurt

dışında daha yoğun bir tanıtım kam-
panyası yapılması nedeniyle daha
fazla uzman ziyaretçiyi çekmesi bek-
leniyor. Ayrıca ilkine katılan
firmalarla gerçekleştirilen ankette
ikincisine de katılmak yönünde
olumlu görüş bildirmelerini de dik-
kate alırsak 17-19 Ocak 2013
tarihinde daha yoğun bir ilgi olaca-
ğını söylemek pek yanlış
olmayacaktır. 

Birincisine katılan firmalarımıza
tekrar teşekkür ediyor, katılamayan
sektör üyelerine de 17-19 Ocak
2013’te ikincisi gerçekleşecek olan
IFExpo 2013 Çorap, İç Giyim ve
Mayo Fuarı’nda geç kalmadan yerle-
rini ayırtmalarını öneriyoruz.
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Bu yılın başında start alan sektörümüzün alanındaki ilk niş
organizasyonu olma özelliği taşıyan IFExpo Çorap, İç Giyim
ve Mayo Fuarı’nın ikincisinin tarihi belli oldu. Yine TÜYAP
Beylikdüzü’nde yerli ve yabancı konuklarını ağırlayacak
olan IFExpo Çorap, İç Giyim ve Mayo Fuarı 17-19 Ocak
2013 tarihleri arasında kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçi-
lere açacak. Yurt içi ve yurt dışında yoğun bir tanıtım kam-
panyası yapılan fuarın, geçtiğimiz yıl hem katılımcı hem de
ziyaretçilerin memnun ayrılması nedeniyle bu yıl daha
yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

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

IFExpo 2013 Çorap, İç Giyim, 
Mayo Fuarı’na ilkinden daha yoğun
katılım bekleniyor



Mal ve hiz-
met üre-
tenler ile
uzman

alıcıların belli bir zaman
ve mekanda bir araya geti-
ren fuarlar birebir iletişim
olanağı verdiği için pazar-
lamanın diğer yöntemle-
rine göre daha fazla tercih

ediliyor. Üstelik pahalı
reklam ve tanıtım harca-
malarıyla kıyaslanırsa fu-
arların geri dönüş açısın-
dan oldukça başarılı
sonuçlar sağladığı inkar
edilmez. Üreticiyle müş-
teri, ürünle hedef kitle bu-
rada bir araya gelerek ti-
caretin önündeki engeller

kalkıyor. Üstelik birebir
ürüne dokunarak ince-
leme, oluşan soru işaretle-
rini birinci elden üreticiye
sorarak giderme ve aynı
kategorideki farklı ürünleri
birbiriyle kıyas etme im-
kanlarını da göz ardı etme-
mek gerekiyor. Türkiye’nin
bölgede artan siyasi ve

ekonomik önemine paralel
bir şekilde ülkemizde dü-
zenlenen fuarlara da çevre
ülkelerden ilgi giderek ar-
tıyor. Özellikle Arap Baharı
sonrası Orta Doğu ve Ku-
zey Afrika’dan alım heyet-
lerini ağırlayan Türk fuar-
ları, bölgede giderek daha
fazla rağbet görüyor.
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Dünyanın dört bir yanından ilgi alanları ortak alıcı ve satıcıları, sınır tanımadan bir çatı al-
tında buluşturan fuarlar pazarlamanın etkin araçlarından biri. Türkiye’nin 80’lerin sonuna
doğru yoğun olarak tanışmaya başladığı ticari fuarlar, Avrupa’da oldukça uzun yıllara daya-
nan bir geçmişe sahip. Ülkemizde ise fuarcılık bir taraftan hızla gelişirken bir taraftan da
günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden yapılanıyor. Artık büyük ve geniş kapsamlı
fuarlar yerine niş ve ihtisas fuarlar daha büyük rağbet görüyor. 

Fuarlar pazarlamanın en dinamik, en
ekonomik ve en etkin araçlarından biri



Pamuklu çorapların 
Isıl konfor özellikleri
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ÖZET: Çoraplar, dış giyimin tamamlayıcı bir
unsuru olarak kullanılan önemli aksesuarlar-
dandır. Çoraplardan en önemli beklentiler kul-
lanım süresince kalitesini koruması, ekonomik
ve konforlu olmasıdır. Bu çalışmada, %100 pa-
muklu çorapların önemli konfor parametrele-
rinden ısıl iletkenlik, ısıl direnç, ısıl soğurgan-
lık ve su buharı geçirgenlik değerleri test edil-
miş ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
İplik numarasının (tek ve çift katlı iplikler
için), tarama ve merserizasyon işlemlerinin ısıl
konfor özelliklerine etkileri incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Giyim konforu, ısıl konfor,
ısıl direnç, ısıl soğurganlık, su buharı geçir-
genliği

MATERYAL VE METOT

Çalışmada,
Ne20/1 ve
Ne30/1 numara-

larda karde ve penye siste-
minde eğrilmiş, tek ve çift
katlı iplikler ile Ne36/2 nu-
marada penye ve merseri-
ze ipliklerden çoraplar
örülmüştür. Çorap numu-
neleri çorap makinesinde
süprem örgü yapısında op-
timum makine ayarları ile
üretilmiştir. 

Numunelerin ısıl ilet-
kenlik, ısıl direnç ve ısıl so-
ğurganlık değerleri Alam-
beta cihazında; bağıl su
buharı geçirgenliği Perme-
test cihazında TS 31092
standardına uygun olarak
ölçülmüştür [7, 8]. 

Herhangi bir paramet-
renin sonuçları ne şekilde
etkilediğini ve değişimin
önemli olup olmadığını be-

lirlemek için elde edilen
sonuçlar istatistiksel olarak
değerlendirilmiştir. 

BULGULAR VE 
DEĞERLENDİRME

Çalışmada kullanılan
çoraplara ait test sonuçları
Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Pamuklu çorapla-
rın ısıl konfor özellikleri

ISIL ÖZELLİKLER
• Sonuçlar, iplik eğirme

sisteminin ısıl özelliklere
istatistiksel olarak önemli
seviyede etkisinin olduğu-
nu göstermiştir. Genel ola-

rak, karde ipliklerden üre-
tilen çorapların ısıl iletken-
likleri penye ipliklerden
üretilenlere göre daha dü-
şük; kalınlıkları daha fazla
ve dolayısıyla ısıl direnç
değerleri daha yüksektir.
Bu durum karde ipliklerin
tüylülük özelliği ile açıkla-

Doç. Dr. Nilgün Özdil
Ege Üniversitesi 

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Dr. Nida Oğlakçıoğlu
Ege Üniversitesi 

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Bölüm 2
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nabilir. Daha yüksek tüylü-
lük değerine sahip yüzey-
lerde, daha fazla durgun
hava hapsedilmektedir. Bu
da ısının iletimini engelle-
mekte ve ısı izolasyon özel-
liğini artırmaktadır. Diğer
yandan, karde iplikler pen-
ye ipliklere göre daha dü-
şük ısıl soğurganlık değeri
sağlamış, dolayısıyla karde
ipliklerden üretilen çorap-
lar ilk temas anında daha
sıcak his vermektedir (Şe-
kil 1).  

• İplik numarasının ısıl
konfor parametrelerine et-
kisinin tespit edilebilmesi
için farklı iki numarada,
tek ve çift kat iplikler kul-
lanılmıştır. Sonuçlar, iplik
kalınlaştıkça ısıl iletkenlik
ve ısıl direnç değerlerinin
arttığını göstermiştir (Şekil
2). Genel beklenti: ısıl di-
renç değerinin ısıl iletken-
lik artışı ise azalmasıdır.
Ancak malzeme kalınlık
değerinin artış oranı, ısıl
iletkenlik değerinin artış
oranından fazla olduğunda
ısıl direnç değeri artmakta-
dır (R= h/λ, R: ısıl direnç,
h: malzeme kalınlığı, λ: ısıl
iletkenlik). Burada, iplik
numarası kalınlaştıkça, ip-
lik çapının artması sebe-
biyle malzeme kalınlığı da
arttığından, daha kalın ip-
liklerden üretilen çoraplar

daha yüksek ısıl direnç de-
ğerine sahiptir. Diğer yan-
dan, çift katlı iplikler ben-
zer sebeple daha yüksek
ısıl direnç değeri sağla-
maktadır. İplik numarası-
nın veya çift kat iplik kulla-
nımının ısıl soğurganlık
değerine önemli bir etkisi
olmadığı tespit edilmiştir.

• Daha parlak bir görü-
nüm amacıyla ipliklere uy-
gulanan merserizasyon iş-
leminin ısıl iletkenlik ve
ısıl direnç özelliklerini etki-
lemediği saptanmıştır (Şe-
kil 3). Ancak bu işlem ısıl
soğurganlık değerini artır-
mıştır. Yüksek ısıl soğur-
ganlık değeri ile merserize
ipliklerden örülen çoraplar
daha soğuk temas hissine
neden olmaktadır. 

SU BUHARI GEÇİRGEN-
LİĞİ ÖZELLİKLERİ

• Daha ince ve tek katlı
iplikler daha yüksek su bu-
harı geçirgenliği sağlamak-
tadır (Şekil 4). Su buharı
geçirgenliği değerini etki-
leyen en önemli faktörün
kumaş gözenekliliği olduğu
bilinmektedir. Daha önce
gerçekleştirilmiş çalışma-
larda belirtildiği gibi, göze-
neklilik değeri arttıkça, ku-
maşların su buharı geçir-
genlik yetenekleri de art-
maktadır [9]. Bu nedenle,
daha ince ve tek katlı iplik-
lerden daha gözenekli ya-
pılar elde edilebildiğinden,
bu yapıların su buharı ge-
çirgenlik özelliği daha iyi-
dir. Diğer yandan, beklen-
tilerin aksine penye iplik-
lerden üretilen çorapların,
karde ipliklerden üretilen-
lere oranla daha düşük ge-
çirgenliğe sahip olduğu
tespit edilmiştir (Şekil 5).

• Merserizasyon işlemi-
nin etkisi incelendiğinde

Şekil 1. Ne 20 ve Ne 30 karde ve penye ipliklerden üretilen çorapların 
ısıl soğurganlık değerleri

Şekil 2. Ne 20 ve Ne 30 tek ve çift kat ipliklerden üretilen çorapların 
ısıl değerleri

Şekil 4. Ne 20 ve Ne 30 tek ve çift kat ipliklerden üretilen çorapların su buharı
geçirgenliği değerleri

Şekil 3. Ne 36/2 Penye
ve merserize penye ip-
liklerden üretilen çorap-
ların ısıl iletkenlik
değerleri
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ise merserize çorapların
istatistiksel olarak önemli
derecede daha yüksek su
buharı geçirgenliği sağladı-
ğı görülmektedir (Şekil 6). 

SONUÇ
Bu çalışmada pamuklu

çorapların ısıl özellikleri ve
su buharı geçirgenlikleri
incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:

- Karde iplikler penye
ipliklere oranla daha düşük
ısıl iletkenlik; dolayısıyla
daha yüksek ısıl direnç ve
daha sıcak bir temas hissi
sağlamaktadır. Beklentile-
rin aksine penye iplikler-
den üretilen çoraplar daha
düşük su buharı geçirgen-
liğine sahiptir. 

- Daha ince ve tek katlı
iplikler ile örülen çoraplar,
daha düşük ısıl izolasyon
ve daha yüksek su buharı
geçirgenliği değerlerine sa-
hiptir. 

- Merserizasyon işlemi
su buharı geçirgenlik özel-
liğini artırmakta ve merse-
rize pamuk iplikleri ile üre-
tilen çoraplar ilk temasta
daha soğuk his vermekte-
dir. 
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Şekil 5. Karde ve penye ipliklerden üretilen çorapların su buharı geçirgenliği
değerleri

Şekil 6. Ne 36/2 penye
ve merserize penye ip-
liklerden üretilen çorap-
ların su buharı
geçirgenliği değerleri
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Melodi çi-
kolata na-
sıl doğdu?
Bize kısa-

ca anlatır mısınız?
Melodi Çikolata, 1957

yılında girmiş olduğu çiko-
lata sektöründe, Merhum
Kemal TAŞAR’ın çizmiş ol-
duğu yolda ikinci ve üçün-
cü kuşaklar ile kaliteden ve
müşteri memnuniyetinden
ödün vermeden ilerlemek-
tedir. Firmamız, 20.000 m²
kapalı alanda yıllık 2.500
tonluk üretim kapasitesine

sahiptir. Ayrıcı 2012 yılın-
da 20.000 m² kapalı alanı
olacak yeni fabrika inşaatı-
mız başlamıştır.  

Pastacılık ve gıda sektö-
ründe en önde gelen fir-
maların mamul ve yarı ma-
mul tedarikçisi olan Melodi
Çikolata, 2009 yılı itibariy-
le, son tüketicilere de çiko-
lata ve draje ürün çeşitleri-
ni fabrika satış mağazaları-
mız kanalıyla sunmaya
başlamıştır. 

Draje ve Çikolatalarımı-
zın üretiminde; kakao ha-

muru, kakao yağı,  süt tozu
ve diğer hammaddelerin
en kalitelisi kullanılmakta-
dır. Üretim aşamasında en
çok dikkat edilen konu,
ürün ve ortam hijyenine
özen gösterilmesidir. Ürün-
lerimizi tattığınızda hisse-
deceğiniz üstün lezzet,
1957 yılından beri nesilden
nesile aktarılan 50 yılı aş-
kın tecrübemizden kaynak-
lanmaktadır. Melodi Çiko-
lata, ISO 9001 Kalite Yöne-
tim Sistemi, ISO 22000
Gıda Güvenliği Yönetim

Sistemi ve BRC ile belge-
lendirilmiştir.

Sizi, diğerlerinden ayı-
ran en önemli şey nedir?

Firmamızı rakiplerinden
ayıran en önemli özelliği;
biz sadece çikolata ve draje
üretiriz. Hani derler ya en
iyi iş bildiğin iştir diye, fir-
mamızda bu yüzden 1957
yılından beri hep aynı kul-
varda kalmış ve hep ilklere
imza atmıştır. Örneğin;
pastanelerde yediğiniz çi-
kolataların üzerine firma

Çikolata sektöründe köklü firmalarımızdan Melodi Çikolata’nın başarı öyküsünde titizlik
önemli bir rol oynuyor. Kaliteli butik spesiyal çikolata ve draje dendiğinde çoğumuzun
aklına kuşkusuz Melodi Çikolata geliyor. Tadı sınırlarımızı aşan Melodi Çikolata ile bu
başarının sırrını konuştuk. 

1957’den günümüze sınırları aşan tat:
Melodi Çikolata
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markalarının basılması
(Baskılı Madlen) çikolata
kaplı badem şekerleri, çakıl
taşı, gümüş kaplı drajeleri-
miz (Türkiye’de tek üretici-
yiz), light kakaolu fındık
kreması bunlara örnek ola-
rak verilebilir.

Bu başarınızı neye
borçlusunuz?

Disiplinli çalışmaya,
kullandığımız hammadde-
ler de kendi çocuğumuza
yedirmediğimiz hiçbir
maddeyi ürünümüze kat-
mamaya, pazarımızı ve he-
deflerimizi doğru tayin et-
meye ve tabiî ki uyum için-
de takım çalışmasına borç-
luyuz. 

Neden markanızın ismi
Melodi? 

Kurucumuz rahmetli
Kemal TAŞAR’ın,  1957 yı-
lında firmamızı kurduğun-
da,  çikolatanın bir sanat
eseri üretirken uygulanan

titizlik ile aynı paralel di-
siplin içinde üretilmesi ge-
rektiği düşüncesinden çık-
mıştır.  Biz Melodi Çikola-
tayı tadan herkesin,  hani
bildiği bir melodiyi duymuş
hissi yaşama anındaki mut-
luluğunu esas alırız. Bu
yüzden firma sloganımız
“Damaklarda Tatlı Bir Me-
lodi”dir.

Melodi çikolatanın he-
defi nedir?

Melodi Çikolatanın he-
defi, Türkiye’de kaliteli bu-
tik spesiyal çikolata ve dra-
je denildiğinde akla gelen
üretimi yapan ilk firma ol-
maktır. Çikolata kültürü-
nün hediyelik eşyadan,
günlük tüketim ürünü hali-
ne gelmesine büyük katkı
sağlayacağımızı umuyoruz. 

Çikolata meraklılarına
iyi bir çikolatayı nasıl ayı-
rabileceklerine dair tüyo-
lar verir misiniz?

İyi çikolata kendisini
kokusu, rengi, parlaklığı ve
kadifemsi dokusu ile belli
eder. Sonradan da mükem-
mel lezzeti ile tabi ki… Ne
çok acı, ne de çok tatlı ol-
malıdır, kırıldığında kenarı
düz olmalı, kırılma sesi du-
yulmalıdır. Dilimiz çikola-
tayı yerken hiçbir pürüz
hissetmemelidir. Ağzımız-
da kolayca erimelidir iyi bir
çikolata.

Zengin bir ürün yelpa-
zeniz var. Bize ürünleriniz-
den bahseder misiniz?

Tabiî ki ürünlerimizi
mağazamızda hem görerek
hem de size içeriklerini an-
latarak gösterebilirim. Bu
sırada da size mağazalaş-
ma sürecimizden bahsede-
rek, Türkiye’de ilkleri ger-
çekleştirdiğimiz ürünleri-
mizi tanıtayım (Gümüş
draje, çakıl taşı, light ka-
kaolu fındık kreması, bü-
yük süt ve dondurma fir-

malarının kullandığı katkı
maddeleri) 

Üretici, çikolatanın ül-
kemizde gördüğü talepten
memnun mu?

Tabiî ki memnunuz.
Özellikle son dönemlerde
çikolatanın lüks hediyelik
eşya olmaktan çıkarak,
günlük yaşantımızın vaz-
geçilmezleri arasında yeri-
ni almaya başlaması bizi
daha da memnun ediyor.

Dünyanın yaşadığı eko-
nomik krizden Melodi na-
sıl etkilendi? Ya da etki-
lendi mi?

Dünyanın yaşadığı eko-
nomik krizin, bizim işleri-
miz üzerinde çok büyük
olumsuz bir etkisi olmadı-
ğını söyleyebilirim. Lüks
tüketim malzemesi sat-
maktayız. Elbette ki yağ-
mur yağdığında her yer ıs-
lanıyor ama çikolatanın
mutluluk verdiğini düşü-
nürsek, krizde satışların
artması, bizim için krizi fır-
sata çevirmek konusunda
pozitif bir durum. 

Ürünlerinize nasıl ula-
şabiliriz? 

Melodi Çikolata Mağa-
zalarından (İstanbul’da
Erenköy – Kadıköy – Nişan-
taşı ve Esenyurt) Mersin
Melodi Mağazasından ve
Gold Çikolata Mağazaların-
dan, seçkin pastane, otel
ve çikolata satış butiklerin-
den ulaşabilirsiniz.

Bir tüketici olarak, mut-
laka aldığınız çikolatanın,
nerede nasıl üretildiğini
sorgulamanız gerekir. An-
cak bu şekilde merdiven
altı üretim yapan firmalar
ile kaliteli, hijyene önem
veren firmaların ayrımı ya-
pılmış olacaktır. 



Bu sütun vasıtasıyla
belirli konulara uzun
süredir değinmeye
çalışıyorum. Sektörümüz
açısından temelde sanat
ve tasarım eğitimi ile
tasarımcı, firma, ürün ve
son kullanıcı arasındaki
akışı irdelemeye
çalışıyoruz. Bu akışın
irdelenmesindeki temel
dayanağımız eğitim.
Çünkü bize göre tasarım
öğrenilebilir bir olgu.
İster okulundan, ister
ustasından (eski dönem -
lerde), yeterince yeteneği
varsa ve istenirse de
kitabından. 

Türkan Akgül Er 
turkan@tasarimas.com
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Buraya kadar her şey ta-
mam fakat her tasarım
yapan, yaratıcı olama-
yabilir. Zaten, iyi bir ta-

sarımcıyı öne çıkaran, onun tasarım
bilgisi yanında, yaratıcı bir dimağa
da sahip olmasıdır. Tasarım bilgiye
dayalıdır. Salt yetenek de değildir.

Tasarım ve yaratıcılık sık, sık bir-
birine karıştırılan iki iç içe kavram-
dır. Bu kavramlar bir biriyle öyle
ilintili kavramlardır ki sıklıkla bir bi-
rine karıştırılır.

Yeri gelmişken bu yazıda yaratı-
cılıktan bahsederken bunun ilahi ya-
ratıcılıkla karıştırılmamasını bu kav-
ramın yukarıda sözünü ettiğim kav-
ramın çok üstünde ve insani boyu-
tuyla erişilemez olduğunu belirtme-
liyim. Bunun tarafınızdan da gayet
iyi bilindiğini ama yeri gelmişken
yanlış anlamaları önlemek için sap-
tama yapmak istedim.

Konumuza dönecek olursak ka-
nımca yaratıcılık herkes de temelde
olan bir olgu fakat bu herkes de aynı

Tasarım ve 
yaratıcılığa dair...
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değildir. Zeka gibi dağılımı kişiden
kişiye değişiklik göstermektedir. Bu-
rada bir saptama daha yapalım ge-
nelde yaratıcı yeteneğe sahip kişile-
rin diğerlerinden daha zeki oldukla-
rını görürüz. Bu çıkarsamadan yara-
tıcı kişilerin zeki insanlar olduklarını
söyleye biliriz. Yaratıcılık zeka ile
doğru orantılı dersek sanırım yanıl-
mayız.

Yaratıcı yeteneğe sahip kişilerde
bir konuyu her defasında farklı işle-
me ve her bakışta ayrı bir farkı orta-
ya koyabilme becerisi tasarım eğiti-
mi ile en üst seviyeye çıkar. Aldığı
eğitimle aynı konuyu her defasında
farklı üretebilir.

TASARIM BİLGİYE DAYANIR
Burada üzerinde durmamız gere-

ken ‘tasarım bilgiye dayanır’ salt ye-
tenek değildir. Oysa yaratıcılık yete-
nektir kaldı ki yaratıcı olmadan da
tasarım yapılabilir. Burada en can
alıcı nokta yaratıcı olmayan tasarım-
cı ya kendini tekrar eder yada başka-
larının tasarım larını taklit eder. 

Oysa Yaratıcılık özgün, sıra dışı
davranış ve ürünlerle kendini dışa

vuran bir nitelik ve bağımsızlık hali-
dir. Özgün olmak ve bağımsızlık ya-
ratıcı insanların en açık özelliklerin-
den biridir. Bunu sağlayan temel
ögede yaratıcı insanların meraklı,
sorgulayıcı ve öğrenmeye istekli ol-
malarıdır.

MERAK VE İLGİ TEK BAŞINA 
YETERLİ Mİ?

Sorunuzu duyar gibiyim, peki ya-
ratıcı insanların hak ettikleri yere
gelmeleri açısından bu merak ve ilgi
tek başına yeterli midir? Ülkemiz

açısından bu durum pek de iç açıcı
değildir. Çoğu kimse, yeteneğinin ya
farkında değildir, ya da yeteneğini
ortaya çıkaracak ortamlarda değiller-
dir. Yeteneğini ortaya koyacak or-
tamlara ulaşamadan kaybolup gider-
ler. Bu yeteneğin işlenmesi ve toplu-
ma kazandırılması için eğitim kesin-
likle olmazsa olmazdır. 

YARATICILIK ÖĞRETİLMEZ, 
ÖĞRETİLEMEZ

Ülkemiz de ki önemli bir eksiklik-
te gençlerimizin daha ilk okul sevi-

yesin de yeteneklerinin araştırılma-
masıdır. Bu belki de çok önemli bir
sanatçı olacak değerli bir kaynağın
kaybolup gitmesine yol açmaktadır.
Çünkü sanat eğitimi veren üniversi-
telerimiz genel sınav sonrası yete-
nek sınavı yapmaktadırlar bu ilk ba-
kışta doğrudur ama uzunca bir za-
man ve yüzlerce yeteneğin kaybol-
masından sonra bu aşamaya kadar
gelenler eğer profesyonel destek al-
mıyorlarsa başka kanallara meslek-
lere yönelip ülkenin zenginleşmesi
için yapabilecekleri değerli katkıyı

MODA...
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yapamamaktadırlar. Bu durum ülke-
miz ve toplumumuz için görünme-
yen büyük kayıplara yol açmaktadır

Çünkü, güzel sanatlar fakültele-
rinde tasarım bilgileri, sanat tarihi,
vs. bilgileri verilir. Yaratıcılık öğretil-
mez, öğretilemez. Başarılı bir sanat-
çı olabilmek için tasarım bilgisi ya-
nında yaratıcılık da gereklidir. Yara-
tıcılık eğitimle olmaz, kişide yaratı-
cılık yeteneği olmalı. Bu varsa var-
dır. Yoksa yoktur. Yaratıcılık geliştiri-
lebilir. Ama sadece var olan bir şey
geliştirilebilir. Zaten yaratıcılığı ge-
liştiren bilgiler, tasarım eğitimi bil-
gileridir.

TASARIM SALT YETENEK DEĞİL
BİLGİYE DE DAYALIDIR

Bu yazı boyunca sizlere anlatma-
ya çalıştığım en önemli ve birbirine
bağlı ayrım; tasarımın bilgiye dayan-
dığıdır. Tasarım salt yetenek değil-
dir. Yaratıcılık yetenektir. Yaratıcı
kimse tasarımını ortaya koymak için
tasarım disiplini eğitimini almak zo-
rundadır. 

TASARIMCI, TASARIM 
BİLGİSİNİ YARATICI YETENEĞİ
HARMANLAYIP ÜRÜNÜNE YANSI-
TAN VE DOĞRU SONUCA ULAŞAN
TASARIMCIDIR

Bir iki cümleyle de yaratıcı yete-
neklerin ortaya çıkarılmasında, çalı-
şılan firmanın da çok önemli olduğu-
na değinmek istiyorum. Çalışan ta-
sarımcının ortam koşularından firma
içinde ki irtibatlarına kadar her un-

sur yaratıcılığı olumlu,olumsuz etki-
liye bilmektedir. Unutmayın ki tasa-
rımcı sadece tasarım yapar. Bizce
başarılı tasarımcı, tasarım bilgisini
yaratıcı yeteneği harmanlayıp ürü-
nüne yansıtan ve doğru sonuca ula-
şan tasarımcıdır. 

Bu konu biz tasarımcılar için üze-
rinde daha fazla durulması gereken
ögeler içeriyor ama tasarım artık
toplumun bir çok kesimine mal ol-
muş durumda ümit ederim bu ve
bunun gibi yazılar konuyu gerçek
mecrasına döndürür.

Her geçen yılla birlikte, nelerin
“in” olduğu ya da kalabalıkların ne-
leri seçtiğini göz ardı eden bir öz-
gürlük dalgası etkisini artırıyor ve
artık favori olan değil yakışan tercih
ediliyor. Aslında bu yaklaşım, gele-
cek on yılın belki de en göze çarpan
trendi ve bir çoğu için en iddialı ve
heyecan veren trend.

Ancak seçme özgürlüğü ne ka-
dar heyecanla ilham verse de bilgi-
den yoksun ellerde bir o kadar sıkıcı,
şaşırtıcı ve fazlasıyla üzücü sonuç
lara yol açabilir.

İzninizle bu yazımızı Frank Bar-
ron’un bir cümlesiyle sonlandırmak
istiyorum.

“Yaratıcı insan ortalama insandan
hem daha ilkel, hem de daha aydın
ve daha yıkıcı; hem daha çılgın hem
de daha aklı başındadır”

Sevgi sıcaklığında kalınız...
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Ergonomi bilimi, iş yükü
ile çalışma gücünü en iyi
bir biçimde dengelemeyi
amaçlıyor. Bu sayede

hem çalışanın sağlığı korunuyor, hem
de üretimin artması hedefleniyor. Kı-
saca insan – makine – çevre uyumu-
nun yakalanması sözkonusu bu bilim-
de.

Ergonomi aslında kişisel çalışma
bilimidir. İnsan organizmasının özel-
likleri ile çalışanların yeteneklerini
araştırarak, işin insana, insanın işe
uyumu için gerekli şartların sağlan-
masına çalışır. Çalışan insanların ye-
teneklerini fark etmesini ve etkili bir
şekilde kullanılmasını da inceleyen
Ergonomi, insanın çalışırken gereksiz
ve fazla iş yükü ile yıpranmasını ön-
ler. Tüm bunları yaparken anatomi,
fizyoloji ve psikoloji alanlarından ya-
rarlanır.

ERGONOMİ, İŞİN (ÇALIŞMA ŞART-
LARININ) BİLİMSEL ESASLARA DA-
YANARAK, ÖZELLİKLE İNSAN
FİZYOLOJİSİNE UYDURULMASI 

Böylece Ergonomi, işin (çalışma
şartlarının) bilimsel esaslara dayana-
rak, özellikle insan fizyolojisine uydu-
rulması ile, iş ve işçi arasında opti-
mum bir uyum sağlamaya çalışarak,
bu sayede insanı daha insani bir şe-
kilde çalıştırmak, hastalıkları ve kaza-
ları azaltmak, aynı zamanda enerji ta-
sarrufu sağlamak yoluyla verimliliği
de artırmaya çalışan bir bilim dalıdır.

Araştırmalara göre çalışan insan-
lar, günün en az üçte birini ve tüm
yaşanan yılların da yaklaşık üçte iki-
sini aktif bir çalışma hayatı içinde ge-
çirmekte. Bu açıdan da bakıldığında
iş yaşamındaki ortam, tüm yaşamı-
mızdaki sağlığımızı etkileyen bir ko-
numa sahip.

Fiziksel ve ruhsal sağlık açısından
çalışanı, verimlilik, kalite açısından
da işvereni ilgilendiren ergonomi,
muhakkak tüm iş kollarında dikkate
alınması, önem verilmesi gereken bir
disiplin olarak değerlendirilmeli.

İŞYERLERİNDE ERGONOMİK 
ŞARTLARININ HAZIRLANMASI
İÇİN BİR TAKIM SORULARLA İŞE
BAŞLANABİLİR: 

İş ve işçi için gerekli fiziksel or-
tam hazır mı? Çalışma ortamı yapılan
işe uygun mu? Buna bağlı olarak iş-

yerinde kullanılan araç ve gereçler
işe uygun mu?

İşçi yapılan işe ne kadar  yatkın?
Bilgi ve becerisi bu işi yapmaya yete-
cek mi?

İşçiler iş yaparken  ne kadar güç
ve zaman harcamaktadır? İşçilerin
öğle arası, yemek saatleri ve diğer
molaları doğru bir biçimde ayarlan-
mış mı? İşyerinde yeterli aydınlatma,
havalandırma nasıl? Çalışanlar ara-
sındaki uyum-iletişim ne durumda-
dır? Bu sorular işe ve işyerinin olması
gereken özelliklerine göre değişebilir
ya da  artırılabilir.

Aslında ülkemizde ergonominin
işyerlerinde uygulanabilmesi için “İş
Sağlığı Güvenliği Uzmanları” ve “İş-
yeri doktoru” gerekli. Bu uzmanların
çalışmaları bu noktada önem kazan-
makta. Bu uzmanlar kötü şartlardan
kaynaklanan sağlık ve güvenlik so-

Ergonomi çalışma hayatımızın
tüm detaylarında karşımıza çıkıyor
Hayatının yaklaşık üçte ikisini çalışarak geçiren insanlar acaba doğru işleri yapıyorlar
mı? Bu insanlar hangi açılardan işinden memnun ya da değil? Peki bu kadar zamanımızı
geçirdiğimiz işimizde sağlığımız için yeterli şartlar hazır mı? İş yerleri bu açıdan ne kadar
donanımlı? İşimiz bize maddi getirisinin yanında manevi olarak neler kazandırıyor ya da
kaybettiriyor? gibi sorular herkes için düşünülebilecek konular. İşte burada devreye
“Ergonomi” bilimi giriyor.
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runlarını ergonomi ilkelerine bağlı
olarak çözüme ulaştırabilirler.

ERGONOMİK ÇALIŞMA 
ORTAMININ FAYDALARI
• İş hataları en aza iner,
• Çalışanlar işi daha hızlı ve etkin

biçimde öğrenir,
• İş kazası oranında gözle görülür

azalışlar olur,
• İş stresi azalır, çalışanlar işine daha

istekli gelir,
• İş yorgunluğu azalır, yorgunluk

kaynaklı sorunlar da ortadan kal-
kar,

• Çalışanlar psikolojik olarak rahat-
lar, moral olarak yükselir,

• İş kalitesinde ve verimlilikte artış
olur,

• İşletme içinde çıkan sorunlar mini-
muma iner.

Görüldüğü üzere ergonomik bir
yapıya sahip bir işyerinde çalışma
yöntemleri insana uygun, çağdaş il-
kelere göre belirlenendiği ve iş orga-
nizasyonu estetik bir yapıya kavuştu-
ğu zaman hem çalışan hem işveren
açısında durum çok memnuniyet ve-
rici bir hal almakta. Her iki taraf ta
kazanan olmakta. 

İş yerindeki ergonomik olmayan
koşullar ve hatalı oturma baş, boyun,
sırt ve bel ağrıtıyor. Gerçekten de bo-
yun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı iş
dünyasının değişik sektörlerinde çalı-
şan birçok insanın en fazla şikayet et-
tiği Sağlık sorunları arasında başı çe-
kiyor.

Araştırmalar kas iskelet sistemi
rahatsızlıklarının çalışan insanlar ara-
sında fonksiyonel kısıtlılıklara yol
açan en önemli etken olduğunu gös-
teriyor. Amerika’da yılda 12 milyon
insanın bu nedenle doktora başvur-
duğu belirtiliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uz-
manı Prof. Dr. Sabri Narman, yumu-
şak dokunun ve eklemlerin travmatik
bozukluklarında hızlı bir tırmanış gö-
rüldüğüne dikkat çekerek, ‘En çok yu-
muşak doku travmalarını görüyoruz.

Bu sorunlar da daha çok üst eks-
tremitelerde ve bel bölgesinde ol-
maktadır. Yumuşak doku travmaları

ağrı, hareket kısıtlanması, doku şişliği
ve travmanın şiddetine göre ciltte
renk değişikliğiyle ortaya çıkıyor’ di-
yor.

DURUŞ BOZUKLUĞU
Hatalı oturma ve yazı yazma ön-

celikle duruş bozukluğuna zemin
oluşturuyor. Vücudun en az enerji
sarf ederek maksimal düzeyde perfor-
mans göstermesini sağlayan duruş
biçimine normal veya iyi postür adı
veriliyor. Prof. Dr. Sabri Narman, şöy-
le konuşuyor:

‘Burada kas, tendon ve eklemlere
düşen yük minimaldir. Duruş bozuk-
lukları bel, boyun, baş ve eklem ağrı-
larının ortaya çıkmasına neden olur.
zamanında önlem alınmazsa, bulgu-
lar kronikleşerek kalıcı ve ilerleyici
seyir gösterir. Sonuçta sosyo ekono-
mik yönden ciddi sorunlar ortaya çı-
kar.’

ERGONOMİNİN ÖNEMİ
Türkiye’de iş yerlerindeki koşulla-

rın yetersizliği, kaçak ve sigortasız
işçi çalıştırılması ciddi sağlık sorunla-
rını da beraberinde getirebiliyor. İş
yaşamında yaşanan bu tip sağlık so-
runlarında ergonomik koşulların ciddi
bir rolü var. Prof. Narman, ergonomi-
yi, insanın davranışsal ve biolojik
özelliklerini inceleyerek uygun yaşa-
ma ve çalışma ortamı yaratmayı
amaçlayan bir bilim dalı olarak tarif
ediyor.

SAKATLIKLARI 
ENGELLEMEK İÇİN

İş yaşamında ortaya çıkan sağlık
sorunlarının en önemlilerinden biri
de sakatlanmalar ve yaralanmalar. Bu
tip problemlerde meslek sahibinin
bilgi, deneyim, dayanıklılığı yanında
kullanılan araç ve gereçlerin tasarım-
larının hatalı olmaları da etkili oluyor.

Ayrıca işçilerin değişik işlerde ça-
lıştırılmaları, çalışma ortamının ay-
dınlatma, havalandırma, ısıtma ve te-
mizliğinin yeterli olmaması kötü bes-
lenme, gereğinden fazla çalıştırılma
gibi faktörler de yaralanma ve sakat-
lanmalara zemin oluşturabiliyor.

Prof. Dr. Sabri Narman, sakatlıkla-
rın önlenmesi için dikkat edilecek bir-
çok faktör olduğuna işaret ederek şu
uyarılarda bulunuyor: ‘Tekerlekli taşı-
yıcıların, kaldıraç sistemlerinin bu-
lundurulması, işçilerin ergonomik
prensipler göz önüne alınarak eğitil-
mesi, taşınacak veya kaldırılacak ci-
simlerin küçük parçalara ayrılarak ve
belin dik tutularak kaldırılması gibi
faktörlere özen gösterilmesi gereki-
yor.

Gelişmiş ülkelerde işverenlere
rehberlik yapan ergonomik kuruluşlar
işçi sağlığına yönelik çalışmalar yürü-
tüyorlar. Travmatik bozukluklara ne-
den olabilecek faktörleri ortadan kal-
dırmaya ve erken tanı ile ortaya çıkan
sorunların fonksiyonel kısıtlılığa yol
açmalarını önlemeye yönelik çalışma-
lar sürdürülüyor.’

NELER YAPILMALI?
İş verimini artırmak, ve yaşam

düzeyini yükseltmek için iş verenle-
re ve çalışanlara büyük sorumluluk-
lar düşüyor. Alınması gereken ön-
lemlerle ilgili olarak Prof. Dr. Sabri
Narman şu değerlendirmeyi yapıyor:

‘İş yeri ortamındaki aydınlatma,
ısıtma, havalandırma temizleme gibi
koşulların verimi artıracak biçimde
düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca işte
kullanılan Alet ve malzemelerin er-
gonomik prensiplere göre uygun
olarak yapımı büyük önem taşıyor.

Örneğin elle tutulacak bölgelerin
kavranabilir büyüklükte olması,
Masa ve sandalyelerin postür bozuk-
luğuna yol açmayacak şekilde tasarı-
mı, bilgisayar ekranlarının optimum
seviyede olması, işçilerin eldiven,
gözlük gibi koruyucuları kullanması,
tekrarlayıcı vibrasyonlardan kaçınıl-
ması gibi.

Bütün bunların yanında işçinin
eğitilmesi, birbiriyle olan dayanış-
masının sağlanması, cesaretlendiril-
mesi, grup egzersizleri ve sportif ak-
tivitelere önem verilerek fiziksel da-
yanıklılığın arttırılması hem kümüla-
tif travmatik bozuklukların minimale
indirilmesinde hem de iş veriminin
artmasında önemli rol oynayacaktır.’
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Coolmax®
fonksiyonel
elyaf kesit
yapısıyla

kolay kuruma, nem trans-
fer edebilme ve nefes ala-
bilirlik sağlar. Bu
özelliklerinin yanı sıra yu-
muşak tuşesi ve ciltle
uyumu da Coolmax®’ın
sağladığı avantajlar ara-
sında sayılabilir.

TERLEME OLDUĞUNDA
COOLMAX® KUMAŞ
DÖRT KANALLI LİF 
YAPISIYLA NEMİN 
KOLAYCA DIŞARIYA
TRANSFER EDİLEREK 
VÜCUDUN KENDİSİNİ
DAHA KURU HİSSETME-
SİNİ SAĞLAR

Şekil 1’de Coolmax®
bir tekstil ürününün ça-
lışma prensibi görülmekte-

dir. Terleme olduğunda
Coolmax® kumaş dört ka-
nallı lif yapısıyla nemin ko-
layca dışarıya transfer
edilerek vücudun kendisini
daha kuru hissetmesini
sağlar. Nefes alabilirlik
özelliği nedeniyle havanın
ciltle teması engellenmez.

Coolmax®, birim za-
manda standart liflerden
üretilmiş ürünlere göre

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, buna paralel bir gelişim izle-
yen fonksiyonel tekstil ürünleri, insanın daha konforlu bir gün
geçirebilmesi için özellikli alternatifler sunmaktadır. Bu alternatif-
lerden birisi de sunduğu üstün özelliklerle Coolmax®’tır. 

Sıcak 
günlerde 
serin 
çoraplar

Bilgehan Ülger
Tekstil Yüksek Müh.



daha fazla nem transferi
yapar. Aşağıdaki grafikte
Coolmax®’ın naylon ve
pamuk ile nem transferi
açısından karşılaştırması
görülmektedir. Cool-
max®’in naylondan yakla-
şık %10, pamuktan ise
yaklaşık %33 daha fazla
nem transfer ettiği tespit
edilmiştir.

COOLMAX® KUMAŞ
DİĞER LİFLERİN TAMA-
MINDAN DAHA ÇABUK
KURUYOR. KURUMA
ZAMANI EN YAKIN OLAN
POLYESTERDEN YAKLA-
ŞIK % 20, EN UZAK
OLAN PAMUKTAN İSE
YAKLAŞIK % 45 DAHA
ERKEN KURUYOR

Coolmax® erken ku-
ruma ile ilgili yapılan teste
polyester, polypropilen,
naylon, ipek ve pamuk ile
karşılaştırılmıştır. Cool-
max® kumaş diğer liflerin
tamamından daha çabuk
kurumuştur. Kuruma za-
manı en yakın olan polyes-

terden yaklaşık %20, en
uzak olan pamuktan ise
yaklaşık %45 daha erken
kurumuştur.

Lif ve iplik üretiminde
ekolojik standartlara uyul-
ması nedeniyle Coolmax®
ürünlerde kanserojen kim-
yasal maddelerin kullanıl-
mamasına özel önem
verilmektedir. 
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SIVI NEM TRANSFER TESTİ KUMAŞ KURUMA ZAMANLARI (DK)

Şekil 1

Lif ve iplik üretiminde ekolojik standartlara

uyulması nedeniyle Coolmax® ürünlerde

kanserojen kimyasal maddelerin

kullanılmamasına özel önem veriliyor” 
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1904 yılında İs-
tanbul'da
doğan Sabiha
Hanım, ilköğ-

renimi Eyüp Sultan Reşa-
diye Numune Mektebi'nde
tamamlar. Babası Ziya
Bey'in görevinin Şam'a ve-
rilmesi üzerine ailece
oraya giderler. Dört yıl
Şam'da eğitimini sürdürür.
Bir yıl da Fransız Katolik
Mektebi'ne devam eder.
Daha sonra ailesi ile tek-
rar İstanbul'a döner ve Bü-
yükada'ya yerleşirler.
Sabiha Hanım Büyüka-
da’da Köprülü Fuat Paşa
Okulu'ndan mezun olur.
Bu arada küçük yaştan
beri ilgi duyduğu resim
çalışmalarına da devam
etmektedir.

YETENEĞİ YAPTIĞI BİR
ANTİK BÜST KOPYA-
SIYLA HOCALARI TARA-
FINDAN FARKEDİLİR

Liseyi henüz bitirme-
den, 1920'de Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi (o zamanki adıyla Sa-
nayi-i Nefise Mekteb-i)’nin
resim bölümüne girer. Ho-

cası İhsan Bey'dir. Bir gün
Sabiha Hanım’ın daha ön-
ceden yaptığı bir antik
büst kopyasını görür Önce
inanamaz. Bu yeteneğe
gerçekten hayran kalır ve
ona övgü dolu sözler söy-
leyerek onu yüreklendirir. 

O DÖNEMDEKİ ADI 
SANAYİ-İ NEFİSE 
MEKTEBİ OLAN MİMAR
SİNAN ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR 
FAKÜLTESİ’NE HEYKEL 
BÖLÜMÜNE İLK KIZ ÖĞ-
RENCİ OLARAK 
KATILIR

Sabiha Hanım Sanayi-i
Nefise Mektebi'nin resim
bölümünde bir yıl okuduk-
tan sonra bölüm değiştire-
rek, heykel bölümündeki 3
erkek öğrenci arasına ilk
kız öğrenci olarak katıl-
maya karar verir.

Hatta Sanayi-i Nefise
Mekteb-i öğrencileri ara-
sında açılan sınavda bi-
rinci olarak Prix de Rome'u
kazanır ve yurtdışına
gitme hakkını elde eder.
Roma Güzel Sanatlar Aka-
demisi'nde Prof. Luppi

atölyesinde öğrenim
görür. Daha sonra Taksim
Meydanı'ndaki Cumhuri-
yet Anıtı'nı yapan ünlü
İtalyan heykeltıraşı Pietro
Canonica'nın asistanı olur
ve onunla birlikte İtalya'ya
giderek 18 ay atölyesinde
çalışır. Sabiha Hanım’ın
heykeltıraşlık tutkusu öy-
lesine kuvvetlidir ki, tüm
vaktini  çalışarak geçirip,
bu mesleğin sırlarını öğre-
nir. Daha sonra ülkesine
geri döndüğünde artık
gerek Türkiye’de gerekse
yurt dışında ilk Türk kadın
heykeltıraşı olarak tanın-
mıştır. 

1925'te Galatasaray
sergilerine ilk kez katılan
kadınlar arasındadır. 31

Temmuz 1925 günü açılan
sergide biri Ahmet Hâ-
şim'in büstü olmak üzere
üç eseri bulunur. Aynı ser-
gide Türkiye'nin ikinci
kadın heykeltıraşı Melek
Ahmet Hanım da katılır.
Sabiha Bengütaş, ertesi yıl
yapılan sergide ise Hakkı
Şinasi Paşa, Prof. Dr. Âkil
Muhtar ve Ressam Hikmet
Bey’in büstleriyle yer alır.

DİPLOMAT EŞİ OLARAK
BİRÇOK FARKLI ÜLKEDE 
BULUNDU VE ÇALIŞMA-
LARINI ORALARDA DA
SÜRDÜRDÜ

Sabiha Hanım 1933’de
Avrupa’ya tekrar gider. O
sıralarda Abdülhak Hâ-
mid’in torunu diplomat,

Sabiha Ziya Hanım Türk ressam ve
heykeltıraşı olarak bilinir. Hatta ken-
disi Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşı
unvanına sahiptir.

İlk kadın heykeltraşımız:

Sabiha Ziya
Bengütaş
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Şakir Emin Bengütaş’la
evlenmiştir. Bir diplomat
eşi olarak Belçika ve Rus-
ya’da bulunan Sabiha Ben-
gütaş, yabancı ülkelerde
de meslek çalışmalarını
sürdürür. 

ATATÜRK VE İNÖNÜ 
İÇİN AÇILAN HEYKEL 
YARIŞMASINDA BİRİNCİ
OLDU

Sabiha Bengütaş 1938
yılında iki önemli konkur
kazanır. Atatürk ve İnönü
için açılan heykel yarışma-
sında birinci olur. Heykel-
tıraşımız, bu heykellerin
eskizlerini Türkiye’de ha-
zırladıktan sonra Roma’ya
giderek orada tamamla-
mıştır.

CARRA MERMERİNDEN
ATATÜRK’ÜN BÜYÜK
ÜNİFORMALI HEYKELİ
ÇANKAYA KÖŞKÜ’NÜN
BAHÇESİNDE 

Atatürk’ün büyük, üni-
formalı heykeli dünyanın
en değerli mermeri olan
“Carra mermeri”nden ya-
pılmıştır ve bugün Çan-
kaya Köşkü’nün
bahçesinde bulunmakta-
dır. 

SİYASET VE EDEBİYAT
DÜNYASINDAN BİRÇOK
ÜNLÜ İSMİN HEYKELİNİ
YAPTI

İnönü’nün heykeli ise
Garp Cephesi Kumandanı
giysisiyle, Mudanya Müta-
rekesi dönemini sembolize
etmektedir ve Mudan-
ya’dadır. Bunlardan başka
birçok ünlü ismin büstünü
ve heykelini yapmıştır.
Bunlar arasında; Abdülhak
Hâmid, Ahmet Hâşim,
Nâmık İsmail, Bedia Mu-
vahhit, Prof. Dr. Âkil Muh-
tar Özden, Hakkı Şinasi

Paşa (İstanbul milletve-
kili), Hikmet Bey (ressam),
Ali Fuat Paşa, Mevhibe
İnönü, Hasan Ali Yücel,
Josef Páleníček (Çek piya-
nist), Aysel Öymen, Roy
Kohler de yer almaktadır.

Sabiha Ziya Bengütaş
çalışmalarını ilerlemiş ya-
şında da sürdürmeye
devam etmiştir. Eşi Bü-
yükelçi Şakir Bengütaş
emekli olduktan sonra An-
kara’da Bahçelievler sem-
tine yerleştiler. Eşinin
ölümünden sonra Sabiha
Hanım yine resim ve büst-
ler yaparak zamanını geçi-
rir. Hayvanlara karşı olan
sevgisinden dolayı cins
köpekler besliyordu. Böy-
lece hayvanlar en sevimli
dostları oldu. 

Ağabeyi ile kızkardeşi
de ölünce, Sabiha Hanım
yalnızlığını gidermek için
bir can yoldaşı bulur.
“Nural” adında bir kız ço-
cuğunu evlat edinir. Za-
manını onu yetiştirerek
geçirir. Daha sonra kızını
evlendirerek yaşlılık döne-
mini huzur dolu bir bi-
çimde tamamlar ve 
2 Ekim 1992 günü vefat
eder.

Sabiha Bengütaş
başarılı ressam ve
heykeltıraşlığı, aynı
zamanda örnek
hayatı ile gerçekten
dünyada iyi isim
bırakan insanlar
arasındadır” 
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27. Uluslararasi İstanbul Film Fes-
tivali’nde “En İyi Film” ödülünü

kazanan Tatil Kitabı, Silifkeli bir ailenin
bir yaz boyunca başından geçenleri, ai-
lenin küçük oğlu Ali'nin bakış açısın-
dan anlatıyor. Askeri lisede okuyan
büyük oğul Veysel'in okulu yarıda bı-
rakarak üniversite sınavına girme isteği-
ne karşı çıkan baba Mustafa, çekingen ve içine ka-
palı Ali'yi de yaz tatilinde çalışıp kendisi gibi ticaret
öğrenmeye zorlar. Bu arada eşi Güler aldatıldığın-

dan şüphelenmektedir. Aynı zamanda
geçmişte şehirde şansını denemiş ama
tutunamayıp Silifke'ye dönmüş kardeşi
Hasan'la Mustafa arasında da sürekli bir
gerilim vardır. Tüm bu gerginlikler, limon
tüccarı olan Mustafa'nın, iş için gittiği Ür-
güp'ten dönüşte beyin kanaması geçirip
komaya girmesiyle geri plana itilir.

Yönetmenliğini Seyfi Teoman’ın yaptığı Tatil Ki-
babı’nın başrol oyuncuları Taner Birsel ve Osman
İnan.

İki lezzet avcısı ve blog yazarı; Yigal
Schleifer ve Ansel Mullins, ödüllü

web sitelerini bir cep kitabına taşıdı. Şe-
hirde herkesin tek başına kolay kolay
bulamayacağı, henüz keşfedilmemiş ye-
rel lezzet noktalarına ulaşmak için reh-
berlik yapan 'İstanbul Arka Sokak Lez-
zetleri' İngilizce baskısından sonra şimdi de Türkçe
edisyonuyla lezzet takipçileriyle buluşuyor.

Ansel Mullins ve Yigal Schleifer'ın birlikte kaleme
aldığı 'İstanbul Arka Sokak Lezzetleri', yemek yemeyi
sevenler için gerçekten 'yemek' servis eden yerlerden

bahsediyor, abartılmış mekânlardan uzak
duruyor. Kitap, sokak arabasında satılan
geleneksel nohutlu pilavdan mahalle
meyhanesine, şehrin her yanındaki 'İstan-
bul'un ruhunu taşıyan yemekleri' sunan
küçük yerel yeme-içme mekânlarına odak-
lanıyor. Kenti yerel halkın gözüyle görüp,
hiç danışmanlık almadan İstanbul'un gizli

lezzet hazinelerini keşfetmeye rehberlik yapan kitap,
görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. 

“Bu kitap, İstanbul'un duyulmamış mutfak kahra-
manlarını kutluyor” diyor eş yazar Ansel Mullins.

Bulgaristan doğumlu efsane caz
ve folk sanatçısı  Yıldız İbrahi-

mova’nın, günümüze kadar 17 albümü
piyasaya çıktı. Doğduğu topraklardan esinlenen
sanatçı annesinin en sevdiği 13 Rumeli türküsünü
yorumluyor. Balkanotolia adıyla çıkardığı birinci ça-
lışmanın devamı nitelinğinde olan “Annemden Ru-
meli Türküleri” Kalan Müzik tarafından yayınlanıyor
ve aynı zamanda albümde İbrahimova’ın annesi ve

kızı da yer alıyor. Sesini enstrüman gibi
kullanan sanatçı, ‘“Annemden Balkan
Türküleri-Balkanatoia 2”de, ‘Odam Kireç
Tutmuyor’, ‘“Alişimin Kaşları Kara”, “İn-

dim Yarin Bahçesine” gibi anonim 13 eserin yanı sıra
İbrahimova’nın, “Orient X Press” isimli bir bestesi
de bulunuyor. İbrahimova, Saraybosna Uluslararası
Caz Festivali’nde enstrümansız, sadece çıplak sesiyle
90 dakikalık solo vokal konseri vermesiyle tanınıyor.
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İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ
Dinlenesi:
Annemden Rumeli Türküleri 

İzlenesi:
Tatil Kitabı

Okunası:
İstanbul Arka Sokak Lezzetleri
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S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM), eğitim
sponsoru Akbank’ın desteğiyle tasarladığı
Yaz Atölyeleri, çocuklara hem öğretici hem

de eğlenceli bir yaz yaşatmayı vaadediyor. Tasarım,
mimari, dans, müzik ve botanik konulu atölyelerde
8 ile 14 yaş arasındaki çocuklar sanatla iç içe bir yaz
geçirecek.

Kentin bir diğer önemli kültür sanat merkezlerin-
den İstanbul Modern de, okulların yaz tatilinde olduğu
2 Temmuz – 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında 7-12
yaş grubundaki çocuklar için, sanatla dolu, eğlenceli
bir program hazırladı. 7-12 Yaş Yaz Sanat Atölyele-
ri’nde çocuklar resim, heykel, fotoğraf, animasyon, yer-
leştirme ve performans gibi disiplinlerin yanı sıra ede-
biyat ve mimarlık alanlarını da içeren uygulamalar ya-
pıyorlar.  Yaz tatili boyunca çocuklara, sabah ve öğle-
den sonraları için iki program seçeneği sunuluyor.
Atölyelere beş günlük ya da günübirlik kayıt yaptırmak
mümkün. Atölyelerin beşini de tamamlayarak sanatsal
yaratım sürecini farklı boyutlarıyla deneyimleyen ço-
cuklar, katılım belgesi almaya hak kazanıyorlar.

HEPSİ BİRBİRİNDEN İLGİ ÇEKİCİ
Hafta içi her gün saat 13.00 - 15.00 arasında dü-

zenlenen iki saatlik öğleden sonra atölyelerinde ise her
hafta dönüşümlü olarak pazartesi günleri “Genç Müze-
ciler” ve “Sihirli Işık”, salı günleri “Bir Kostümün Öy-
küsü” ve “Gölge Kuklalar”, çarşamba günleri “Geo-Ya-
ratıklar” ve “Takı Tasarımı”, perşembe günleri “Uzaylı
Kuklalar” ve “Şapka Tasarımı”, cuma günleri “Gökde-
len Atölyesi” ve “Fantastik Hayvanlar” başlıklı prog-
ramlar gerçekleştiriliyor. 

Genç sinemacı Ferit Karol’un yönetmenliğini
yaptığı Meridian adlı film büyük bir başarıya
imza atarak Cannes Film Festivali’nde Short

Film Corner’da gösterime girdi. Konuyla ilgili bir değer-
lendirme yapan Karol, Short Film Corner’ın, yarışmadan
ayrı olarak Cannes’da genç yönet-
menler için yaklaşık 10 yıldır dü-
zenen bir bölüm olduğunu belirte-
rek dünyanın dört bir yanından
gelen insanların bir arada ortak iş
ağı kurmasına aracı olduğunu söy-
ledi. “Genç yönetmenlere böyle
büyük bir festivale dahil olup, ge-
lecekte yapacağı projeler için mo-
tivasyon sağlanmakta ve filminizi
dünyaca ünlü yapımcı ve yönetmenlere izletebilme, çok
zor olsa da filminizi pazarlama imkanı sunmakta” diyen
Ferit Karol başvuru sürecini ise şöyle anlatıyor: 

“Maksimum 30 dakika olan filminizi 8 Nisan'a kadar
festivalin resmi sitesine yüklüyor, daha sonra beklemeye
geçiyorsunuz. Jüri filminizi izliyor ve filmin festivalde
gösterilebilirliğini değerlendirip size geri dönüş yapıyor.
Ben de bu sene filmimi Cannes'a göndermeyi denedim ve
olumlu yanıt aldım. Gelecekte yapacağım projeler için
mükemmel bir ön izleme oldu. Orada Haneke'yle birlikte
film izlemenin verdiği mutluluğun dışında, yarışma bölü-
mündeki 10 kısa filmi de izleyip neler yapabileceğim hak-
kında fikir edindim. Bu sene Türkiye'den yarışmaya hak
kazanan Rezan Yeşilbaş'ın Sessiz isimli filmi ödülü aldı.
Şimdi yapacağım şey, çekeceğim filmi yarışmaya gönder-
mek olacak. Hedefim; 2013 yılında Cannes'dan Altın Pal-
miye'yle dönmek”  

“Yaz Atölyeleri”
çocukları sanatla
buluşturuyor
Sabancı Müzesi ve İstanbul Modern gibi bü-
yük kültür merkezleri özel yaz atölyeleri ile
çocuklara unutamayacakları ve sanatla iç içe
bir yaz sunuyor. Velilere de bu fırsatları değer-
lendirmek düşüyor.

Genç Türk yönetmenin
Cannes’daki başarısı

Genç yönetmen 
Ferit Karol’un Meridian adlı
kısa filmi dünyanın en
prestijli sinema festivalle-
rinden Cannes’da Short
Film Corner’da gösterime
girdi. Oldukça iddialı olan
Karol, hedefinin 2013’te
Cannes’dan Altın Palmiye
ile dönmek olduğunu 
belirtiyor.

Ferit Karol
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LOBYA ÇORBASI 
Malzeme: 
Üç su bardağı kuru fasulye, 

İki dolu yemek kaşığı içyağı, 

İki orta boy soğan veya soğan ölçüsünde pırasa yaprağı

Yapılışı:
Fasulyeleri bir gece önceden suda bekletip haşlayın.

Kuru fasulye biraz yumuşayıncaya kadar pişirilir. Eğer

varsa kemik suyunda pişerse daha lezzetli olur. Soğanlar

veya pırasa yaprakları ayrı bir kapta pembeleşinceye kadar

yağda kavrulur. Orta halde pişen fasulyelere, içyağı, tuz ve

su ilave edilip iyice pişinceye kadar yeniden kaynatılır.

Üzereine nane ilave edilerek servis yapılır.

HOPİ ÇORBASI
Malzeme: 
Üç orta boy kase hopi (İçiyle birlikte kurutulmuş kuru 

fasulyeye deniyor), 

Bir yemek kaşığı tereyağ, 

İki dolu yemek kaşığı içyağı, 

İki orta boy soğan veya bunun kadar pırasa yaprağı.

Yapılışı:
İnce doğranmış soğanlar veya pırasa yaprakları yağda

kavrulur. Kırılmış fasulye hopileri içine atılarak karıştırılır.

Su ve tuz ilave edilip güzelce pişirilir. Kemik ilave edilerek

pişirilirse daha lezzetli olur. Nane ve sarımsak  ilave

edilerek servis yapılır. 

KORKOTO ÇORBASI 
Malzeme: 
İki su bardağı korkoto (Kırılmış Mısır)

Bir su bardağı ayran

İki çorba kaşığı tereyağı

Yapılışı:
Öncelikle kaynamış olan suya korkoto atılır, Biraz

pişince ayran ve tuz ilave edilerek biraz daha pişirilir.

Daha sonra tereyağı eritilerek üzerine gezdirilir. 

Renkli Trabzon insanımızın kendileri gibi renkli ve adıyla, tadıyla farklı mutfa-
ğının yemekleri, öncelikle isimleriyle dikkat çekiyor. Çoğunlukla yöresel malze-
melerin kullanıldığı yemekler yapılışı itibariyle çok uğraştırmıyor ancak
lezzetleriyle damaklarımızı büyülüyor.

Adıyla, tadıyla
farklı Trabzon
Mutfağı
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HAMSİ ÇIGIRTASI
Malzeme: 

Bir bağ pazı, 

Bir bağ taze soğan veya buna denk

pırasa yaprağı, 

İki bardak ince mısır unu veya buna

denk buğday unu da olabilir, 

Bir kase tuzlu hamsi, 

İki yemek kaşığı içyağı. 

Kızartma için zeytinyağı ya da tereya-

ğı.

Yapılışı:
Hamsiler önceden suya

konularak ayıklanır, kılçıklarından

temizlenir, Hamsi, un, kıyılmış pazı

ile soğan içyağı ile karıştırılarak

ekmek hamuru gibi hafifçe yoğrulur,

tuzu ilave edilir. Toparlanması için 1

yumurta katılırsa daha iyi olur. Bir

santim kalınlığında veya daha ince

yayılarak tavada güzelce kızartılır. 

PEPEÇURA
Malzeme: 
Üç kilo siyah kokulu üzüm, 

Bir su bardağı mısır unu, 

Şeker ve biraz tuz, 

Az bir miktar buğday unu 

Yapılışı:
Üzümler ezilir, şırası alınır.

Gerekirse üzümlerin posası az bir

suda pişirilerek posada kalan öz de alınmış olur. Bir tencereye sıkılan üzüm suyu konur ve

kaynatılır. Kaynayan üzüm suyuna yavaş yavaş un ilave edilir. Şekeri eklenir. Muhallebi kıvamına

gelinceye kadar pişirilir. Biraz tuz ilave edilip kaselere konarak servis edilir. Soğuk servisi daha

makbuldür. Bir kaç gün hatta daha fazla bekletilmesi bile mümkündür.

HAMSİ KÖFTESİ (HAMSİ KUŞU)
Malzeme: 
Bir kilo ayıklanmış, tuzlanmış hamsi, 

Dört dilim bayat ekmek, 

Üç yumurta, 

Yarım su bardağı mısır unu,

Yarım demet maydonoz,

Karabiber, tuz ve kızartmak için yağ.

Yapılışı:
Hamsi ince ince doğranır. Bayat ekmek hamsilerin üzerine

ufalanarak eklenir. Karabiber, yumurta, kıyılmış maydonoz, tuz eklenerek

birlikte iyice karıştırılıp yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde parçalar haline

getirilerek, mısır ununa bulanır, tavada güzelce kızartılır. 

PAZI TAVALISI YA DA 
PAZI KAVURMASI
Malzeme: 
Dört bağ pazı, 

Üç baş soğan veya buna denk pırasa, 

Beş-altı diş sarımsak, 

İki kaşık tereyağı.

Yapılışı:
Soğanlar halka halka doğranıp yağda kavrulur.

Haşlanıp süzülen pazılar sıkılarak yağda kavrulmuş

soğana ilave edilir. Ezilmiş sarmısak ve tuz ilave

edilip 10-15 dakika daha kavrulur. İstenirse yoğurt ile

servis yapılır.
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İstanbul ve çevresinde yaşayan birine deniz ve güneş için en iyi yerleri sorar-
sanız, akla ilk gelenlerden biri “Şile” olur. Hem yakınlığı hem doğal güzelliği
ile cazip yerlerden olan Şile, her yıl çok fazla yerli-yabancı turist ağırlıyor. 

Şile’de oturum aslında
yüzyıllardır sürüyor. Ya-
pılan son araştırmalar,
Şile ve çevresinin tarih

öncesi denen dönemlerden, Cilalı Taş
Devri’nden itibaren kullanılmaya
başladığını göstermiştir. Kefken ile
Bulgaristan sınırı arasındaki Karade-
niz sahil kesiminde yapılan tarih ön-
cesine ilişkin çalışmalarda, çeşitli
yerlerde Paleolitik çağın bazı dönem-
lerine ait bir çok iskan yeri ve işlik
saptanmıştır. Buluntu yerlerinin fazla
sayıda olması, buzul sonrası dönem-
de (yaklaşık M.Ö. 12000 ile 6000

arasında) Karadeniz kıyı şeridi kıyı
şeridi üzerinde önemli bir nüfus yo-
ğunluğunun olduğu açıkça belli ol-
maktadır. 

ANTİK DÖNEMDE ÇOK İSTİLA
GÖRMÜŞ, RAĞBET GÖREN BİR
BÖLGE OLMUŞ

Şile ve çevresi antik çağdan bu
yana çok rağbet gören bir bölge oldu-
ğundan uygarlık kurmak isteyen
halklar tarafından zaman zaman isti-
laya uğramış. Birinci istila eski Yuna-
lıların Pers seferinden geri dönüşle-
rinde komutanları Xenophon tarafın-

dan, ikincisi de kıyı şeridini takip
ederek ilerleyen Roma komutanı Lu-
cullus tarafından gerçekleştirilmiş.
Roma döneminin izleri hala Şile'de
görülmektedir. Ayrıca İnkese, Sofular
gibi Şile mağaraları da ilk inanan
Hristiyanlar için tabii sığınaklar ol-
muştur. Bu mağaralar insan yaşamı
için çok elverişli durumdadır. Gürlek
Mağarası Doğu Roma askerlerinin ya-
kaladığı ilk inanan Hristiyanları hap-
settikleri bir cezaevi gibi kullanılmış-
tır. Daha sonra  Selçuklu Türkleri,
Kutalmışoğlu Süleyman Şah önderli-
ğinde 1090 senesinde Şile'yi aldı.

İstanbul’un Karadeniz sahilinde
harika bir tatil beldesi: Şile
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1097 senesinde ise 1. Haçlı orduları
Şile'yi Selçuklulardan geri almıştır.
Şile'nin tekrar Türklere geçişi ancak
Yıldırım Beyazıt döneminde mümkün
olmuştur. Şile, I. Dünya Savaşı'na ka-
dar 500 yıl boyunca Türkler'in yöneti-
minde rahat bir yaşam sürmüştür.
Daha sonra İstanbul'un işgaliyle bir-
likte İngilizler'den cesaret alan Rum-
lar Şile çevresine yerleşerek Dumlu-
pınar Zaferine kadar işgallerini sür-
dürmüşlerdir. 

TARİHİ KALELERİ, EVLERİ, ÇEŞME-
LERİ, HAMAMLARI VE KİLİSELE-
RİYLE BİRÇOK TARİHİ DEĞERE EV
SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Şile tüm bunların sonucunda el-
bette ki bir kültür ve tarih birikimine
sahip. Doğal güzelliklerinin yanısıra
Şile’de görülmeye değer tarihi eserler
de mevcut. Örneğin Şile Feneri. Tür-
kiye'nin en büyük, dünyanın da ikinci
büyük feneri olam özelliğini koruyan
bu fener, 1860 yılında yapılmış. Bun-
dan başka; Şile Kalesi, tarihi Şile Ev-
leri, Sarıkavak Kalesi (Hasanlı Köyü),
Heciz Kalesi, Hanımsuyu Çeşmesi,
Osmanlı Hamamı (Yeniköy), Kilise
Kalıntısı (Yeniköy), Vaftiz Yeri (Yeni-
köy), Lahit Mezar (Sortullu Köyü), Pa-
pazın Çeşmesi (Kabakoz Köyü) de gö-
rülebilecek yerlerden.

ŞİLE SAHİLLERİ
Şile bunun dışında misafirlerini

denizinin güzelliği ile de cezbediyor.
Merkezde 10 km., toplamda 60 km.
olan kumsalı sıcak yaz aylarında tatil-
cileri ağırlıyor.

İlçeye 33 km. uzaklıktaki Değir-
mençayırı Köyü’nün güney batısında
ve Şile-Gebze ilçeleri sınırları üzerin-

de yer alan Değirmençayırı Şelalesi
ise güzel bir doğa harikası. Şelalenin
yüksekliği 8 m., genişliği 30 m. ka-
dar. Çevresinin yeşilliği ve suyun sesi
gerçekten insana huzur veriyor. 

Onbir Göller Vadisi de ilçenin gö-
rülmeye değer önemli doğal güzellik-
lerinin yer aldığı alanlardan birisi.
Hacıllı Köyü yakınlarındaki su değir-
meninden doğuya doğru Göksu kolu
olan Değirmendere Vadisi, 500 m.
kadar takip edilirse birinci göle ulaşı-
lıyor. Vadinin devamında ise büyüklü
küçüklü göller onbir defa tekrarlana-
rak müthiş bir güzellik sergiliyor.

Kumbaba Tepesi de adını duyur-

muş yerlerden. İlçenin en önemli tu-
ristik ve doğal fizyoterapi alanı olan
Kumbaba Tepesi, kırmızı - turuncu
renkli kumları olan bir tepedir. Yapı-
lan araştırmalarda Bizanslılar tarafın-
dan da “Güneş Hamamı” olarak kul-
lanılmış. Bizanslılar yaz aylarında sa-
ray gemileriyle buraya gelerek güneş
banyosu alırlar ve sağlık kazanırlar-
mış. Burayı, ismi meçhul olan bir
Türk, kimyager gibi etüd etmiş ve
Şile Kumluğu’nun doğal tedavi için
uygun olduğunu keşfederek bir çok
hastanın tedavisinde kullanmıştır.
Kumbaba Tepesi zirvesinde Kumba-
ba'nın mezarı vardır.

AĞLAYAN KAYA VE ŞİLE FENERİ
Ağlayan Kaya da Şile’nin meşhur

yerlerinden. Aslında Şile Feneri'nin
600 m. gerisinde, taşlar arasından çı-
kan bir su kaynağıdır. Akış biçimi ağ-
layan bir insanın gözyaşlarına benze-
tildiği için bu isimle anılıyor.

ŞİLE BEZİ KÜLTÜR 
VE SANAT FESTİVALİ

Bunun dışında Şile’de her yıl gele-
neksel olarak kutlanan “Şile bezi Kül-
tür ve Sanat Festivali” Şile ve Şile
halkı ile özdeşleşmiştir. Türkiye' de
kültür festivalleri arasında özel bir
yeri olan festival, her yıl Temmuz ayı-
nın son haftası kutlanmakta. Festival,
uluslararası alandada kendini kanıtla-
mış bir festivaldir, kutlandığı dönem-
de birbirinden ünlü sanatçılar, moda-
cılar bu festivalde boy göstermekte-
dir.

Şile artık dünya çapında adını du-
yurmuş bir şehir olarak, bir çok otel,
motel, pansiyon, camping ve daha bir
çok mekanı ile misafirlerini ağırlıyor.
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İstanbul… Antonina, Almus
Roma, Alyana, Astanbul, Bi-
zantion, Bulin, Byzas, Cons-
tantiapol, Cospoli, Dar’ül Hi-

lafe, Dar’ül İslam, Estambol, İslam-
bol, İstinbolin, Mahmiyye-i İstanbul,
Megapolis, Nova Roma, Stimbol, Vi-
zantion ve onlarca isim daha. Tüm
bunlar İstanbul’un değişik halklar ta-
rafından söylenen isimleri. Yüzyıllar-
ca her alanda merkez olmayı ve ikti-
darda kalmayı başaran dünyadaki en-
der yerleşim yerlerinden biri. İstan-
bul geçmişten günümüze bir dünya
başkenti olma özelliğini koruyor. İs-
tanbul günümüzde çok geniş bir ala-
na yayılsa da eskilerin “Asıl İstanbul”
dedikleri yerler sınırlıdır. Avrupa Ya-
kası’nda tarihi dokuyu hissedebilece-
ğimiz, akla gelebilecek ilk yer kuşku-
suz Sultanahmet civarıdır. Burası tu-
rist çeken müthiş bir potansiyele sa-
hip. Çünkü etrafta İstanbul’un binler-
ce yıllık tarihinden örnekler mevcut. 

Beyazıt Camii, İstanbul Üniversi-
tesi binaları, Beyazıt Kulesi, Süleyma-
niye Camii, Padişah türbeleri, Çem-
berlitaş, Kapalıçarşı, Ayasofya, Yere-
batan Sarnıcı, Binbirdirek Sarnıcı,
Türk-İslam eserleri Müzesi olarak
kullanılan İbrahim Paşa Sarayı, Al-
man Çeşmesi, Topkapı Sarayı, Gülha-
ne Parkı, Sultanahmet Camii, etrafta-
ki diğer büyüklü-küçüklü camiler ve
külliyeler, hanlar, hamamlar ve daha
bir sürü adını sayamacak kadar çok
tarihi mekan bu alanı ve etrafını çev-
relemiştir. Yüzyıllardır İmparatorluk-
lara başkentlik yapan bu şehrin nere-
deyse kalbi konumunda olan bu böl-
ge, her adımda İstanbul’un tarihini
özetler durumda. Bunlardan en eski-
lerinden biri şüphesiz Osmanlı’da da
kullanılan “At Meydanı” denilen Hi-
podrom’dur.

Orijinali, Roma İmparatoru Septi-
mius Severus tarafından yaptırılmış
olan Hipodrom, daha sonra Büyük

Constantinus tarafından genişletil-
miş. Hipodrom'un eni 117, boyu ise
480 metreye, kapasitesi ise 100.000
kişiye ulaşıyordu. Bir seferde şehrin
nüfusunun dörtte birini aldığı bile
söyleniyor. 

HAMAMLAR, MABETLER, DİNİ,
KÜLTÜREL, İDARİ VE SOSYAL
MERKEZLER HEP BU BÖLGEDE

Günümüze maalesef çok az kalın-
tıları kalan Bizans devrine ait önemli
yapılar, Hipodrom çevresinde inşa
edilmişti. “Büyük Saray” diye bilinen
İmparatorluk Sarayı, Hipodrom’un
yanından başlayarak, deniz kenarına
kadar uzanıyordu. Bu saraydan günü-
müze sadece büyük bir salonun ze-
minine ait mozaik panosu gelebilmiş-
tir. Hamamlar, mabetler, dini, kültü-
rel, idari ve sosyal merkezler hep bu
civara yerleşmişlerdi. Aşağıdaki lima-
na inen, batıya şehir surlarına doğru
giden tüm şehir caddeleri Hipo-

Sultanahmet Meydanı’nın tarihteki iki adı:
“Hipodrom” ve “At Meydanı”

Avrupa Yakası’nda
tarihi dokuyu hissedebi-

leceğimiz, akla
gelebilecek ilk yer kuş-

kusuz Sultanahmet
Meydanı’dır. Burası
turistlerin ilgi odağı

müthiş bir potansiyele
sahip bir bölge. Çünkü

ev sahipliği yaptığı
İstanbul’un binlerce yıl-

lık tarihinden örnekler
dünyada eşine rastlan-

mıyacak şekilde bir
arada bulunuyor. 
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drom’dan başlardı. Yol kenarları ticari
kuruluşlar ve meskenlerle çevrili idi.
Araştırmalara göre, yan yollar dardı
ve bazıları basamaklarla yokuş aşağı
uzanıyordu. Anayol kaldırımları ba-
zen iki katlı ve galerili olarak inşa
edilmişlerdi. Hipodromdan başlayan
ana cadde, Roma’ya kadar uzanan
yolun da başlangıcı sayılıyordu. 

HİPODROM, İMPARATORLUĞUN
ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN GETİRİLEN
ESERLERLE SÜSLENMİŞTİ

İmparatorluk sarayı olan “Büyük
Saray” şimdi Sultanahmet'in bulun-
duğu taraftaydı. İmparator Hipodro-
mu “Kathisma” denilen locadan izli-
yordu. Hipodrom, İmparatorluğun
çeşitli yerlerinden getirilen eserlerle
süslenmişti. Araştırmalara göre; ku-
zey ucundaki girişte büyük kemerli
yapılar, duvarlarda çok sayıda heykel
vardı. Ortada, çevresinde yarışan
arabaların döndüğü “Spina”da bazıla-
rı şimdi hala mevcut bulunan anıtlar
vardı. 

DİKİLİTAŞ’IN, İSTANBUL'A 
GETİRİLİRKEN TAŞINMASI DAHA
KOLAY OLSUN DİYE ÖZELLİKLE 
KIRILDIĞI SANILIYOR

Bunlardan birisi, İstanbul'daki en
eski tarihi eser olan, Büyük Theodo-
sius tarafından diktirildiği için onun
adıyla anılan “Dikilitaş”tır (390). As-
lında, Firavun III.Tutmosis'in adına,
İ.Ö. 1550'de Karnak'taki Amon-Ra
Tapınağı’nın önüne yaptırılan iki diki-
litaştan biriydi. Günümüzde 19.60
metre olan dikilitaşın, orijinalde üç
kat daha uzun olduğu düşünülmekte.
Üzerinde Mısır hiyerogliflerinin oldu-
ğu, granitten yapılma olan Dikili-
taş’ın, İstanbul'a getirilirken, taşın-
ması daha kolay olsun diye özellikle
kırıldığı sanılmakta.

BURMALI SÜTUN APOLLO
TAPINAĞINDAN GETİRİLMİŞ

Spina'daki bir diğer anıt, Delp-
hi'deki Apollo tapınağından getirti-
len, üç yılanın birbirine dolandığı
“Burmalı Sütun”dur. Aslında Palatea
savaşında öldürülen Pers askerlerinin

kalkanlarının eritilmesiyle yapılmış
bir bronz heykeldir. Orijinali 8 metre
iken, günümüzde 5.50 metre olarak
duruyor. Kayıp olan yılan başlarının,
büyük bir altın kazanı tutmakta oldu-
ğu sanılmakta. Bir parçası Arkeoloji
Müzesi'nde sergilenmektedir. 

ÖRME SÜTUN
Üçüncü anıt ise 32 metrelik örül-

me bir sütundur. O nedenle adına
“Örme Sütun” denilir. Bu sütunu
kaplayan bronz levhalar ve kayıp olan
yılan başlarının, Latin işgali sırasında
sikke yapılmak üzere eritildiği düşü-
nülüyor.

Bizans döneminde, Ayasofya dini
bir merkezken, hipodrom kent halkı
için sivil bir merkezdi. Halk burada
yapılan yarışları heyecanla izliyordu.
Hipodrom'da yapılan at arabası yarış-
larında kıyasıya bir mücadele gerçek-
leşirdi. Hatta ölümle sonuçlanan ya-

rışmalar bile yapılıyordu. Hipodrom,
devlete karşı Nika ihtilalinin merkezi
olmuş ve general Belisarios buraya
kıstırdığı ihtilalcilerden 30 binini öl-
dürerek ayaklanmayı bastırmıştı. 

Sonraki devirlerde Hipodromun
taş blokları ve sütunlarının tamamı-
nın  başka yapılarda kullanıldığı gö-
rülmekte. Hipodrom girişinde bulu-
nan parkta 4-5 yy. ait saray kalıntıları
ile az ilerisinde Aya Öfemiya Bizans
Kilisesi’nin kalıntıları bulunmaktadır.

HİPODROM, OSMANLI 
DÖNEMİ’NDE DE PEK ÇOK OLAYA,
AYAKLANMAYA SAHNE OLMUŞ-
TUR. İSYANLAR, İDAMLAR, 
MİTİNGLER HEP BURADA 
GERÇEKLEŞMİŞ, HALİDE EDİP 
ADIVOR 1920’DE İŞGALE KARŞI
TARİHİ KONUŞMASINI BURADA
YAPMIŞTIR

Osmanlıda ise  bu alan genelde
şenlikler, eğlenceler için kullanıyor-
du. Kırk gün kırk gece süren şehzade
sünnetleri şenlikleri burada yapılırdı.
Ama Hipodrom Osmanlı Dönemi’nde
de pek çok olaya, ayaklanmaya sahne
olmuştur. İsyanlar, idamlar, mitingler
hep burada gerçekleşmiş. Örneğin;
İstanbul'da Halide Edip'in işgale karşı
konuşma yaptığı 1920 Sultanahmet
mitingi de burada yapılmıştır. Buram
buram tarih kokan bu alan gerçekten
eşsiz bir tarih ve kültür mirasıdır.

83

Orijinali, Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından yap-
tırılmış olan Hipodrom, daha sonra Büyük Constantinus tara-
fından genişletilmiş.  Hipodrom'un eni 117, boyu ise 480
metreye,  kapasitesi ise 100 bin kişiye ulaşıyordu. 
Bir seferde şehrin nüfusunun dörtte 
birini aldığı bile söyleniyor. 
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Ustasından
öğrendiği sa-
natını top-
lumda hala

meslek olarak yaşatmaya
çalışanlar var tek tük te
olsa. Semercilik de modern
şehir yaşamına geçildikçe
değerini yitiren el sanatla-
rından birisi.

Peki nedir semer? Söz-
lük tanımıyla; yük ve binek

hayvanı olan at, eşek, deve
ve katır gibi hayvanların
taşıyacakları yükün hayva-
nın sırtına zarar verme-
mesi için, binicinin de ra-
hat etmesi düşünülerek
oluşturulmuş bir üstlüktür.

Çok fazla ustalık ve
özen isteyen bu sanatın, ilk
defa Araplar ve İranlılar ta-
rafından kullanıldığı, daha
sonra Türklere geçtiği söy-

lenir. Ancak araştırmalar
onlardan çok önce yaşayan
Mısır, Mezopotamya ve
Anadolu halklarının da
hayvanlarla yük taşımayı
bildiklerini, bu yüzden hay-
vanın sırtına yük taşımaya
yarayan bir araç yerleştir-
diklerini gösteriyor. Kazı-
larda çıkan buluntulardan
ve duvar kabartmalarından
semerin ilk kullanımının

nasıl gerçekleştiği anlaşılı-
yor.

ŞİMDİLERDE SADECE
ADINI BİLSEK TE
“SEMER” DEYİP GEÇME-
MEK GEREK 

Semer, ağaç iskelet
üzerine sabitlenen deri ile
keçe arasına, saz yani ka-
mış otlarının doldurulup
sarılarak dikilmesi ile oluş-

El sanatları, bir toplumun aynası ve geleceğe tuttuğu ışıktır.
Günümüzde çok yazık ki, yok olma durumundalar. Hepimizin
bildiği gibi aslında bu sanatlar eski dönemlerde çok önemli bir
konumdaydı. Bu nedenle geleceğe ve modern topluma geçişte
büyük bir görev üstlenen el sanatlarının rolü tartışılamaz. Şim-
dilerde cazibesini kaybetse de bu yönüyle asla yeri doldurula-
mayacak bir konumdadır. 

Modern şehir yaşamına geçildikçe değerini 

yitiren el sanatlarımızdan birisi: Semercilik
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turulur. Semerler boyunlu
ve çatal semer olarak ikiye
ayrılıyor.

Dengeli ve iyi bir semer
yapımı için çırakların çok
iyi eğitim alıp, işinde usta-
laşması gerekir. Yani çok
özen isteyen bir meslektir
semercilik.

MESLEĞİN PÜF 
NOKTALARI

Semerciler ölçü alırken
de çok hassas davranır. Se-
meri yapılacak hayvanın
ölçüsünü belirlemek için ya
karışlarını ya da berdiye at-
tıkları çentikleri kullanır.
İyi bir ustanın elinden çı-
kan semer hayvana kesin-
likle zarar vermez, öyle ki
hayvanın vücudunu yara
yapan semer iyi dikilme-
miş, işe yaramaz sayılır. İyi
bir semer hayvanın vücu-
duna tam olmalı, rahatsız
etmemelidir. Mesleğin püf
noktası da buradadır. Se-
merciler kendilerini hayvan
terzileri olarak tanımlar. 

BERDİ SEMERİN EN
ÖNEMLİ HAMMADDESİ
VE BİR BATAKLIK 
BİTKİSİ

Semercilikte kullanılan
başlıca malzemeler şunlar-
dır; berdi, bir bataklık bit-
kisidir. Kamış gibi batak-
lıkta yetişir. İçi süngere
benzer. Sıkıldığında tekrar
eski haline döner. Bu özel-
liğinden dolayı semer yapı-
mında dolgu malzemesi
olarak kullanılır. Semerin
gövdesinin esnek olmasını
sağlayan berdi sağlıklı, do-
ğal bir malzemedir. Anado-
lu’da eskiden çok fazla kul-
lanım alanı olan bu bitki
maalesef bataklıkların ku-
rutulması ve sulak yerlerin
kalmaması ile yok olmak
üzeredir, yurdumuzda yok

denecek kadar az yetiş-
mektedir.

ADINI BİLE DUYMADIĞI-
MIZ BİRÇOK MALZEME
ÜRETİM AŞAMASINDA
KULLANILIYOR

Sicim (Kınnap), keten,
kenevir gibi bitkilerin lifle-
rinden yapılan ince ve sağ-
lam iptir. 

Sahtiyan, tabaklanmış
ve cilalanmış teke derisidir. 

Sırım, sahtiyanın ıslatıl-
dıktan sonra makasla ince
ince kesilmesiyle elde edi-
lir.

Keçe, koyun yapağısın-
dan dövülerek ve sıkılarak
dokuma işlevi yapılmadan
elde edilen bir çeşit kaba
kumaştır.

Telis, bitkisel liflerden
dokunmuş kaba örgülü ku-
maştır. 

Berdi bıçağı, ahşap
saplı olup içe doğru eğimli-
dir, bıçağın kesen tarafı
testere ağzına benzer.

Üdürgü, Orta Asya’dan
beri günümüze kadar gel-
miş eski bir delme aleti
olup, günümüz matkabının
ilkel şeklidir. 

Balmumu, sicimin
mumlama işleminde kulla-
nılır. Sicimi dış etkenlerden
koruduğundan semerin
dikişlerinin uzun ömürlü
olmasını sağlar.

Çuvaldız, yaklaşık otuz-
kırk santimetre uzunlu-
ğunda oldukça büyük bir
dikiş iğnesidir. 

Semerci makası, 35-40
santimetre boyunda bir
makas olup keçe ve deri
kesmek için kullanılır. De-
mirciler tarafından semer-
cilere özel olarak yapılırdı.

Tarak: 50, 20 ve 4 cm.
ölçülerinde olan bir tahta-
nın kenarına yakın bölü-
müne, yan yana çakılan,
bıçak şeklinde demirlerden
ibaret bir alettir. Berdilerin
dilimlenmesine yarar.

Semerci demiri, boyu
yaklaşık bir metredir. El tu-
tulan bölümü vardır, ucu
yarıktır. Bu yarık bölüme
sıkıştırılan berdiler seme-
rin elle ulaşılamayacak bö-
lümlerine berdilerin ulaş-
masını ve semere şekil
verilmesini sağlar.

Keçi boynuzu, Boynu-
zun içine keçe parçaları so-
kulur. Zeytin yağıyla bu ke-
çeler iyice yağlanır.
Semerci semerin deri bölü-
münü dikerken çuvaldızını
bu keçi boynuzuna sokar
ve yağlanan çuvaldızın de-
riyi daha kolay delmesini
sağlar.

Avuç demiri, Dikim es-
nasında kullanılan çuvaldı-
zın semercinin avuç içini
yaralamasını engelleyen,
sarı bakırdan dökülmüş
yassı bir alettir. Terzilerin
kullandığı, dikiş dikerken

parmaklarına taktıkları yü-
züklerin avuç içine takıla-
nıdır.

Bütün bu aletlerle diki-
len semer bir yandan da
güzel görünmesi için süsle-
nirdi. Düğün gibi bazı özel
günler için kullanılan se-
merlerde bu süslemeler
herkesin dikkatini çekerdi.

ATASÖZLERİMİZE 
BİLE YANSIYAN BU
GÜZEL SANAT,
GÜNÜMÜZDE BAZI
ŞEHİRLERDE YALNIZCA
BİRKAÇ SEMERCİ
USTASI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLÜYOR 

Bu süsler için renkli ke-
çeler, boncuklar, gazoz ka-
pakları, parlak çiviler kulla-
nılırdı. Bu işler için renkli
keçeler yuvarlak şekillerde
kesilir. Atasözlerimize bile
yansıyan bu güzel sanat,
günümüzde bazı şehirlerde
yalnızca birkaç semerci us-
tası tarafından yürütülüyor.
En genç semerci ustaları
ne yazık ki, 60 yaş civa-
rında ve artık öğrenmek is-
teyen kimseyi bulamadık-
larından buruk bir
mutlulukla devam ediyor-
lar sanatlarına. Unutulmak
üzere olan sanatlarına bir
eser daha katmanın onu-
ruyla. 
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Sabırlı ve azimli 
torunların tutkusu:

Soy ağacı
oluşturma

Soy ağacı, eski
tabirle “Şece-
re” nasıl oluş-
turulur ? Eski-

den bu zor olsa da, şimdi
teknoloji ile daha kolaylaş-
tı. Soy ağacı çıkarmak için
bazı kayıtlara ulaşılıp bilgi-
ler toplanabiliyor.

SOY AĞACINI OLUŞTUR-
MAK İSTEYEN BİR KİŞİ
DOĞAL OLARAK ÖNCE-
LİKLE KENDİ YAKIN 
ÇEVRESİNDEN BAŞLA-
MALIDIR

Soy ağacı araştırması
yaparak bilgi edinmek iste-
yenler, öncelikle günümüz-
den geriye doğru gitmeli-
dir. Soy ağacını oluşturmak
isteyen bir kişi öncelikle
kendi yakın çevresinden
başlamalıdır. Bunun için
başlıca kaynaklar; 

Ailenin Yaşlıları, Aile
Arşivi, Mezar Taşları ve Ki-
tabeler, Soy isimleri olarak
sıralanabilir. 

HALK DİLİNDE ZAMAN-
LAR KONUSUNDA KUL-
LANILAN; SEFERBERLİK,
HARMAN, YUNAN AS-
KERİ GİDERKEN GİBİ
TABİRLERİN HANGİ
ZAMANI KASTETTİĞİ İYİ
ANLAŞILMALI 

- Aile yaşılıları bir kaç
nesil öncesine kadar doğru
bilgi verebilir. Yanlız yaşlı
insanların duygusal davra-
nabilecekleri unutulmama-
lıdır. Konuşurken anlatma
tarzı ve tabirleri doğru an-
laşılmalıdır. Zamanlar ko-
nusunda da bazen kullanı-
lan tabirler halk dilinde ol-
duğundan hangi zamanı
kastettiği iyi anlaşılmalı.

Örneğin, “Seferberlik” söz-
konusu ise yıl 1914, “Mu-
hacirlik” ise 1916, “Yunan
askeri giderken” ise 1922,
“Avril” ise Nisan, “Avare”
Ekim ayı, “Harman” ise
Ağustos ayı gibi. Bunlar
yörelere göre de farklılıklar
gösterebiliyor. 

- Aile arşivlerinde bazı
belgeler, tapular, diploma-
lar, arkasına yazı yazılmış
fotoğraflar, evraklar işe ya-
rayabilir.

- Mezar taşları ve kita-
belere gelince ne yazık ki

1920’den sonra mezarlık-
lar ve kitabeler hızla yok
edilmeye başlandığından
bugün elimizde bu tür bil-
gileri edinebilecek kaynak
yok gibi. Bu mezar taşla-
rında kişilerin doğum-ölüm
tarihleri, meslekleri, kimin
çocuğu olduğu gibi bir çok
bilgi bulunuyordu.

-Soy isimleri de aşağı-
yukarı aynı akıbete uğra-
mış. Görevli memurlar ki-
şilere özel değil, çoğu za-
man rastgele soyadı ver-
diklerinden burada da bir

Herkes dönem dönem atalarının kim
olduğunu, merak etmiştir. “Dedele-
rimiz, ninelerimiz nerelerde yaşadı-
lar, kimlerle evlendiler, göç ettiler
mi, çocukları kimlerdir?” diye kendi
anne babalarımıza sormuşuzdur.
Bunu ancak “Soy Ağacı” yardımı ile
bilebiliriz.



www.csd.org.tr

HOBİ...

87Çorapland Temmuz-Ağustos 2012

muamma ortaya çıkmış.
Çoğu aile kendi ve önceki
nesli ile ilgili olmayan so-
yadını taşıyor.

RESMİ NÜFUS 
KAYITLARI ÖNEMLİ 
BİR KAYNAK

Bunların dışında soy
ağacı oluşturmak için bir
de resmi kaynaklara baş-
vurmak gerek.

Bu konudaki en önemli
kayıtlar elbetteki nüfus ka-
yıtlarıdır. Öncelikle gidile-
cek yer, kişinin bağlı oldu-

ğu nüfus idaresidir. Nüfus
kütüklerinde Cumhuriyet
dönemi kayıtlarının hepsi-
ne ulaşmak günümüz itiba-
riyle mümkün. Cumhuriyet
öncesi nüfus kayıtlarına
ulaşmak isteyenler ise
“Atik Nüfus Defterleri” diye
adlandırılan kayıtlara baş-
vurmalıdır. Bu kayıtlar tür-
lerine göre;
1- Nüfus Sayımları ve 

Nüfus Defterleri
2- Temettüat Defterleri
3- Tapu-Tahrir Defterleri
4- Sicil-i Ahval Kayıtları

5- Biyografik Eserler
6- Vakıf Belgeleri
7- ATASE Genelkurmay
Arşivleri olarak sınıflanı-
yor.

Soy ağacı  çıkarmak için
bahsedilen tüm bu yön-
temler, sabır isteyen, uğ-
raştırıcı işlemlerdir. Ancak
zevkli bir çalışma olduğuna
hiç şüphe yoktur.

BİLİMSEL ADI: GENELOJİ
Günümüzde modern

yaşam içerisinde bireyselli-
ğin ön plana çıkması, soyu-
na ilgi duyan insanların sa-
yısını da artırıyor. Eskiden
beri Avrupa ve Amerika’da
çok rağbet gören bu “Ge-
neoloji” çalışmalarına son
zamanlarda ülkemizde de
ilgi çoğaldı. 

TÜRK TOPLUMUNDA
NESEP TUTMA, SOY
AĞACI YAZMA GELENEĞİ
ÇOK AZ

Soy ağacı oluşturulur-
ken kişinin soy cetvelini,
silsilesi bir ağaç şeklinde
gösteriliyor. Bir sonraki ku-
şaklar bir öncekilerin dalı
sayıldığından “Soy ağacı”
tabiri kullanılıyor. Soy
araştırmasını yapan kişi bu
ağacı hazırlarken, bugün-
den başlayarak ulaşabildiği
kadar geriye doğru gider,
zamanla yeni bulgular edi-
nirse eklemeler yapar. Böy-
lece ağaç şekillenir. Türk
toplumunda maalesef ne-
sep tutma, soy ağacı yazma
geleneği yok denecek ka-
dar az. Doğan çocukların
doğdukları tarih, çocuk sa-
yısı, cinsiyeti hakkında ba-
zen hiç bir veriye rastlan-
mıyor. Bu da araştıranların
karşısına bilgi edinmeyi
zorlaştıracak bir unsur ola-
rak çıkıyor. Bunun nedeni
aslında  Doğu toplumların-

da sözlü geleneğin çok
daha yaygın olması. Diğer
nedenler  arasında göçler,
savaşlar ve salgın hastalık-
lar sıralanabilir. Bunlar da
nesiller arası kopukluklara
sebep olarak, kültürel akta-
rımı kesintiye uğratmış.
Osmanlıdan önce de kayıt-
lar çok iyi tutulmamış.
Anadolu çok göç alan bir
bölge olduğundan tüm bu
insanların şecerelerinin
sağlıklı bir biçimde oluştu-
rulması neredeyse imkan-
sız hale gelmiş. Osmanlı
toplumunda ise kişinin ne-
sebine değil, ahlak ve kül-
türüne daha çok önem ve-
rilmesi de bu türden alış-
kanlıkların yer etmemesine
yol açmış. 1928’den önce
kayıtlarda bir de eski harf
sorunu vardır. O dönemin
alfabesine göre yazıldığın-
dan araştırmacıların Os-
manlıca bilmesi ya da bilen
birisi ile çalışması gereki-
yor. Araştırmacılar için bir
çok zorlayacak sebep gö-
rünse de bu gerçekten baş-
lıbaşına bir vefa örneği sa-
yılabilir. 

SOY AĞACI OLUŞTURU-
LURKEN AYNI ZAMANDA
KİŞİSEL GELİŞİMİNİZE DE
ÖNEMLİ KATKI SAĞLI-
YORSUNUZ

Bunun dışında “Soy
ağacımı oluşturmak bana
ne kazandırır” diye bir soru
gelişse de, bu işle ilgilenen
insanlar açısından ilginç ve
gerçekten faydalı olduğu
bir gerçektir. Araştırmacı-
lık, bilgi edinme, kültürel
ve sosyal yanı güçlendir-
me, akrabalarını tanıma,
okuma alışkanlığını kuv-
vetlendirme, hatta bu sa-
yede bazı yerleri gezip-gör-
me gibi bir çok yararlı ka-
zanım elde edilebilir.
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Şişmanlık ve hareketsizlik
konusunun toplumun
gündemine sokulması
gerektiğini, Dünya Sağlık

Örgütü'nün çalışmasına göre dün-
yada her yıl 3 milyona yakın insanın
aşırı kiloya bağlı hastalıklardan haya-
tını kaybettiğini vurgulayan Sağlık
Bakanı Akdağ, obezitenin tansiyon,
şeker, kalp gibi sağlık sorunlarına yol
açtığına dikkati çekti.

OBEZİTE İÇİN KAMU SPOTU 
HAZIRLANDI. 

Obezitenin zararlarına dikkat
çekmek için Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan kamu spotu, ilan ve afiş çalış-
maları yapıldı.

Bakan Akdağ, kampanyanın tanı-
tımını yaptığı basın toplantısında
şunlara dikkat çekti: 

“Sabah tartılıp ölçülen kilo boyun
karesine bölündüğünde çıkan sonuç

25'in üstündeyse kilo fazlanız var,
30'un üstündeyse de obezsiniz de-
mektir, dikkat etmeliyiz.

• Kilo verebilmek için günde 10
bin adım atmalıyız.

• Vücut kitle indeksimiz yük-
sekse tükettiğimizden daha az kalori
almalıyız, tıka basa yememeliyiz.

• Piyasada dolaşan bir dolu diyet
ve egzersiz önerisi var. Bu diyetler
konusunda dikkatli olmalıyız.

• Tam buğday unundan yapılan
ekmek tüketmeliyiz.

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı'ndan ruhsatlı ürünleri ilaç
olarak algılamamalıyız.

TÜRKİYE’DE 25 YILDA AŞIRI 
KİLOLUK İKİYE KATLANDI

"Türkiye’de son 25 yılda aşırı ki-
loluk ikiye katlanmış durumda. Vü-
cut kitle indeksi 25’in üstündeyse
bu kişiye ‘kilolu’ diyoruz. Bunun

dünyada yüzde 35’e ulaştığını görü-
yoruz’’ diyen Bakan Akdağ, kilo
problemiyle karşılaşmamak için kişi-
lerin almaları gereken önlemleri
şöyle sıraladı:

ACIKMADAN SOFRAYA 
OTURMAYIN

Yemek yeme zevkinden kısmen
vazgeçmek gerekir. Az yemek ye-
meli, acıkmadan sofraya oturma-
malı, doymadan kalkmalı, mutlaka
egzersiz yapılmalı.

MERDİVEN KULLANIN
Katları inip çıkarken asansör ye-

rine merdiven kullanın. Kısa mesa-
felerde araç kullanmak yerine yürü-
yün. BOL SU İÇİN Yaz aylarında bol
su içilmeli, taze sıkılmış meyve suyu
tüketilmeli. Şekerli ve gazlı içecek-
lerden uzak durulmalı. Bol bol
meyve ve sebze yenmeli. 

Sağlık
Bakanlığı
obeziteye
savaş
açtı

Sağlık Bakanlığı obeziteye karşı mücadele amacıyla bir kampanya başlattı. Bakan Akdağ sağ-
lıklı bir yaşam için yemeği azaltmanın yanı sıra egzersizin de önemini vurgulayarak "Günde
10 bin adım atmalıyız. Bunun için vatandaşlarımıza ücretsiz adım ölçer dağıtacağız” dedi.
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Beyzbolun nereden doğ-
duğu kesin olarak bilin-
miyor. Tahminlere göre
18. yüzyılda oynanan

"rounders" adlı bir İngiliz oyunundan
geliştirildiği düşünülüyor. Diğer bir
görüş, beyzbolun kriket oyunundan
kaynaklanmış olduğu yönünde. 

1871'DE ABD’DE “ULUSAL 
PROFESYONEL BEYZBOL OYUNCU-
LARI BİRLİĞİ” KURULDU

1846'da ABD New Jersey'de yapı-
lan beyzbol maçı, örgütlü beyzbolun
ilk maçı kabul ediliyor. Zamanla sevi-
len ve yaygınlaşan beyzbol oyunu,
profesyonel olarak oynanmaya başla-
dı. Ardından 1871'de “Ulusal Profes-
yonel Beyzbol Oyuncuları Birliği” ku-
ruldu. Bu birlik, 1876'da “Profesyonel
Beyzbol Kulüpleri Ulusal Ligi” adını
aldı. 1901'de Amerikan Ligi kurulun-
ca, bu iki ligin şampiyonları, ilk kez
1903'te karşılaştı. 1905'ten bugüne
her yıl iki ligin şampiyonları “Dünya
Serileri” maçında karşılaşır.

İLK DÜNYA KUPASI 1938'DE 
LONDRA'DA DÜZENLENDİ

Uluslararası Beyzbol Federasyo-
nu’nun kuruluşu ise 1938 yılına ol-
muştur.

Uluslararası alanda ise ilk defa
1904 St.Louis Olimpiyatları’nda gös-
teri sporu olarak yer alan beyzbol,
1912 Stockhom Olimpiyatları’nda da
tekrarlanmıştır.

İlk dünya kupası ise 1938'de Lon-
dra'da düzenlenmiştir. 1953'te de Av-
rupa ve Asya Beyzbol Federasyonları
kurulmuştur.

Beyzbolun Olimpiyatlara ilk resmi
girişi ise 1992 Barcelona olimpiyatla-
rı ile olmuştur.

BEYZBOL TÜRK MİLLİ TAKIMININ
KURULUŞUNDA ALMANYA’DAKİ
PROFESYONEL BEYZBOL OYNA-
YAN TÜRK GENÇLERİNİN ROLÜ

Türkiye’de ise 2001 yılında kurul-
muş olan “Beyzbol Federasyonu” ve
2005 yılında oluşturulmuş milli takı-
mımız var. Takım ilk kurulduğunda
oyuncuların çoğunu Almanya'daki
beyzbol liglerinde profesyonel beyz-
bol oynayan Türk gençleri oluşturu-
yordu.

Beyzbol ülkemizde futbolun ya-
nında pek fazla tutkunu olmasa da
sağlam adımlarla yoluna devam et-
mekte. Genelde üniversiteli gençlerin
ilgi gösterdiği bu spora ilgi arttıkça
tutkunu olacaklar da artacak gibi gö-
rünüyor. Ligler Türkiye Beyzbol, Soft-
bol, Korumalı Futbol ve Ragbi Ferde-
rasyonu (TBSF) bünyesinde faaliyet-
lerini sürdürüyor.

Çoğunluklar yabancı filmleri seyrederken aşina olduğumuz beyzbol, Amerikan
kökenli Amerika, Kore ve Japonya gibi bazı Uzakdoğu ülkelerinde popüler olan
bir spor türü.

Türkiye’de rağbet görmeyen ama ABD’yi
esir almış bir spor: Beyzbol
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First of all, I accept the prizes that

have been awarded to ÇSD on behalf

our sector that I have been always

proud of  being included in the sector

and esteemed members of our 

Society that is the unique foundation

of this sector and I convey my heart-

felt appreciation  on my behalf 

and  my colleagues in the Governing

Board indeed”

ENGLISH TRANSLATION...

My Dear Friends,

There is no doubt that the people
working in Non-governmental Organ-
ization who spare no effort to serve
sincerely for their society, sector,
country and humanity on the basis of
the voluntary services  shall have
great happiness and pleasure when
they realize that their activities have
been very useful and many people
have been benefited from these serv-
ices.  Sometimes, a few of words and
appreciation and sometimes a piece
of smile are the greatest award for
them. 

Socks Manufacturer Association
(ÇSD) attempts to act by the princi-
ples of providing social benefit and
sectoral benefit by preserving affir-
mation, respect and tolerance. For
this reason, we have trying to do our
best to provide social benefit as the
second dimension in our activities.
For example, while we have been try-
ing to meet the qualified staff in the
sector in our occupational training ac-
tivities, we have been also seeking for
recruitment and job possibilities for
our unprofessional young people. On
the other hand, as the solution part-
ner of the project towards bringing
housewives in the business life via in-
tegration to the sector, we have tar-
geted to contribute domestic econo-

my and families. By means of social
responsibility feelings, it is more than
important for us to be admired even
from out of sector regarding our con-
tinuous projects so that we have been
attempting to create a peaceful world
by considering multidimensional.  In
this framework, I accept the prizes
that have been awarded to ÇSD on
behalf our sector that I have been al-
ways proud of being included in the
sector and esteemed members of our
Society that is the unique foundation
of this sector and I convey my heart-
felt appreciation on my behalf and my
colleagues in the Governing Board for
everyone who support our activities
indeed.

Additionally, on behalf of the ÇSD
Governing Board, I hereby congratu-
late the Ramadan month and Eid-el-
fitr that has been approaching.  
I wish you further Ramadan full of
happiness. 

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturer Association
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Apart from
the activi-
ties that
have been

carried out for the benefit
of the sector, social res-
ponsibility projects of
Socks Manufacturer Asso-
ciation (ÇSD) have drawn
the public attention. ÇSD
that has been awarded by
three different institutions
in this respect will spare
no effort to carry out its
further activities by this
precious award and honor.  

8. AWARD OF URBAN
AND LIFE AND NON-
GOVERNMENTAL ORGA-
NIZATION AWARD OF
THE YEAR   

ÇSD has received its
first prize on the occasion
of cocktail organized in
Sultanahmet Hotel Ar-
mada on 26 May 2012.
8th Awards of Urban and
Life Awards that have
been organized together
with the Journalist Celal
Toprak and Publisher
Mehmet Gözcü for more
livable cities and happier
people has provided to
ÇSD. The awards that
have been organized by
the assessment of the jury
from academic people, bu-
sinessmen and local admi-

nistrative experts compo-
sed of approximately 50
people was given by the
ceremony. The reason of
the award of 8th Urban
and Life Prize provided to
ÇDS has explained as fol-
lows: 

“They have left their
marks by its Çorapköy
(socks village) project. No-
wadays, they intend to
train qualified hosiers and
they desire to pave a way
to become world brand of
Turkey indeed. ÇSD has
signed an important social
responsibility project that
will contribute to the do-
mestic economy by sup-
porting the initiatives and
to recruit the housewives
together with the Kavram
Occupational High School,
Büyükçekmece Municipa-
lity and İŞKUR (Turkish
Employment Agency). By
means of the courses to be
provided in Büyükçek-
mece, the housewives will
be recruited for socks sec-
tor and the small works-
hops will be established
by supporting entreprene-
urship and increasing the
efficiency.   As a result of
those entire activities, the
jury has awarded them to
the prize of Urban and Life
in the fields of the Non-

governmental Organiza-
tion of the Year. Hüseyin
Öztürk, President of the
Governing Board on be-
half of ÇSD conveyed his
appreciation to the Jury. 

Local Administrations,
private institutions, uni-
versities and journalists
have been also included in
the 8th Prize of Urban and
Life. 

THE PRIZE OF “GOLD
MEN OF THE YEAR” IN
THE BRANCH OF NON-
GOVERNMENTAL ORGA-
NIZATION BY IPEKYOLU
OF INTERNATIONAL
TURKSOY

Second award has pro-
vided to ÇSD by Ipekyolu
Media Group through Bul-
letin with International
Turksoy and television
program with Ipekyolu
program. Approximately
400 guests coming from
the country and abroad
have participated in the
ceremony that was organi-
zed in Historical Turk
Ocağı Building. 10th In-
ternational Ipekyolu
Award Ceremony for Gold
Men of the Year was held
in Art and Sculpture Mu-
seum in Ankara. In the
award ceremony that the
guests coming from Rus-

sia, Bashkortostan, Ka-
zakhstan, Azerbaijan, Ma-
cedonia, Kosovo, Kirgizs-
tan and Romania, Bekir
Bozdağ, Deputy Prime Mi-
nister, Ertuğrul Günay,
Minister of Culture and
Tourism, Haluk İpek, Sec-
retary General of Justice
and Development Party
and President of Turkish-
Kazakh Friendship have
been awarded by Service
Prize of Turkish World and
Socks Industrialists Asso-
ciation has also been
awarded by Gold Man of
the Year in the branch of
Non-Governmental Orga-
nization. 

THE PRIZE FOR SOCIAL
SHAREHOLDERSI INCLU-
DING ÇSD THAT HAVE
BEEN CARRIED OUT
COMMON PROJECTS IN
COOPERATION WITH IS-
TANBUL DIRECTORATE
OF NATIONAL EDUCA-
TION 

Since 2009, the mee-
ting nights with the social
shareholders who develop
the cooperation and coor-
dination with Istanbul, Di-
rectorate of National Edu-
cation and award
ceremony have organized
in Adile Sultan Palace on
28th June 2012. 

3 awards together for ÇSD    
Thanks to ÇSD Projects in the fields of occupational training and social responsibilities
that have been carried out, Socks Manufacturer Association (ÇSD) has been awarded by
three different foundations. By means of recruitment and entrepreneurship projects that
have been initiated towards women in Büyükçekmece, ÇSD that has been awarded for
8th Urban and Life Prize has received its “Golden Men of the Year” Prize through Interna-
tional Turksoy Ipekyolu Bulletin and has earned reward of Social Shareholder from Istan-
bul Province Directorate of National Education.  



www.csd.org.tr

ENGLISH TRANSLATION...

92 Çorapland Temmuz-Ağustos 2012

When the
date
showed
23rd Oc-

tober 2011, we have dev-
astated by the earthquake
in Van and Erciş with the
magnitude of 7.2. Due to

the second big earthquake
occurred in 9th November,
we have also terribly af-
fected indeed. Our 644
citizens lost their lives and
thousands of them had in-
jured. Totally 650 thou-
sand people have been

directly affected by the
earthquake. 

As the Turkish Red
Crescent, we have mobi-
lized our teams since the
first moment of the earth-
quake and our units have
gone into the action. We

have carried out biggest
humanitarian relief opera-
tion in the history. Under
the leadership of our
Prime Minister and re-
sponsible authorities, we
have performed our activi-
ties. We have also cooper-

AHMET LÜTFİ AKAR, PRESIDENT OF THE TURKISH RED CRESCENT: 

Foots and hearths have
warmed in Van  



www.csd.org.tr

ENGLISH TRANSLATION...

93Çorapland Temmuz-Ağustos 2012

ated with the local admin-
istrative.  

After several days
passed from the earth-
quake day, we have
pitched 53 thousand 535
tents and we have covered
the accommodation needs
of our citizens. We have
also pitched other tents
coming from abroad and
various institutions. We
have served hundred
thousands of citizens in
tens of tent towns. Since
the first day of the earth-
quake, we have provided
three times meals. 

THERE WAS A NEED FOR
DIFFERENT RELIEF MATE-
RIALS İN THE REGION.
AT THIS POINT, WE
HAVE BEEN FULLY SUP-
PORTED BY OUR SOCKS
MANUFACTURER ASSO-
CIATİON. 

It was not possible in-
deed to cover the needs of
the earthquake victims by
pitching tents and provid-
ing meals. There was a
need for different relief
materials in the region. At
this point, we have been

fully supported by our
Socks Industrialists Asso-
ciation. By the initiatives
of our Merter branch, a
cooperation agreement
has signed and we have
sent two trucks socks for
the affected people in the
earthquake region. By
means of this cooperation
protocol, in case of any
disaster, our socks indus-
trialists will continue 
to provide assistance to
the vulnerable people
through the Turkish Red
Crescent. 

THANKS TO THE SOCKS
MANUFACTURER ASSO-
CİATİON, THOUSANDS
OF SOCKS THAT WE
HAVE SENT TO THE VAN
HAVE WARNED BOTH
FOOTS AND HEARTHS. 

I would like to take
this occasion to express
what the importance of a
sock by a memory that I
have experienced in the
earthquake region. While
coordinating the activities
on the field, I visited tents
many times where af-
fected people have been

living. During these visits,
a woman who has been
living in the tent wanted
to give me one of the
socks knitted by her. That
elderly woman had woven
her affirmation and appre-
ciation against the helping
hand extended to her.
There is no doubt that my
hearth has warmed by the
honor of being a member
of Red Crescent and
thanks to the Socks Indus-
trialists Association ,
thousands of socks that
we have sent to Van have
warmed the foots and
hearths of the earthquake
victims indeed. 

The Turkish Red Cres-
cent has rendered differ-
ent relief materials to the
benefit of the needy peo-
ple. Approximately 214
thousands of blankets, 7
thousands heaters, 24
thousands sleeping bags,
21 thousands 500 kitchen
sets, 54 thousands food
package, more than 15
thousands mattresses and
various relief materials
have distributed by the
Turkish Red Crescent to

the disaster victims.   
When reviewing all

these activities, it could be
said that one of the major
humanitarian relief
operations in the world
have been carried out in
Van. Our teams have been
still working in the region.
People have been living in
the containers instead of
tents. Our Government
has great role at this
point. On the other hand,
the permanent houses
have been construction. 
A part of those houses
have been already
completed and those will
be handed over to the
disaster victims in the
near future. 

I WOULD LIKE TO CON-
VEY MY HEARTFELT
APPRECIATION ONCE
AGAIN TO THE BENEVO-
LENT WHO FEELS THE
EARTHQUAKE ON THEIR
HEARTHS AND WHO
SHARES THE FEELINGS
OF THE AFFECTED
PEOPLE 

Our people had in-
vested 10 million Turkish
Lira to the bank account of
the Turkish Red Crescent
in the earthquake day al-
though we had not ap-
pealed for the relief
campaign. Public founda-
tions and institutions as
well as private sector have
extended their helping
hands to Van. This could
be considered that people
trust the Turkish Red
Crescent and could be also
thought that how we act
as a hearth against the
human suffering. I would
like to thank to all people
once again who share this
tragedy.  
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While discus-
sions have
been contin-

uing for years regarding
the net-gross sales of the
thread in Turkey, thanks to
the meetings and negotia-
tions carried out by the
ÇSD with the thread sup-
pliers in the beginning of
this year and general
agreement was achieved.
Afterwards, while many
thread suppliers have an-
nounced that they will
carry out their sales activi-
ties over net sales, we
have also decided on it in
our sector and we have
come a long way indeed. In
June, our negotiations
with the Dünya Newspaper
to announce our agree-
ments with the thread
suppliers and our decisive-
ness on this issue have
been reflected in press. 

“WE DO NOT WANT TO
BE CONFUSED AGAINST
DIFFERENT CALCULA-
TIONS AS NET-GROSS IN
OUR BALANCE SHEET.”

In the newspapers
quoted by “The Associa-
tion that warns its mem-
bers to purchase only net

product from suppliers
tries to bring a standard
for thread procurements.”
our demand has transmit-
ted to include the differ-
ence among net-gross of
the rough materials to the
cost and to carry out net
sales accordingly. On the
other hand, in the news, it
is emphasized that “We do
not want to be confused
against different calcula-
tions as net-gross in our
balance sheet.”

As we have mentioned
in our previous correspon-

dences, in fact, in our
meetings with the thread
suppliers, we have not
only focused on the net-
gross sales. We have also
discussed about establish-
ment of a common swatch
card for socks industry
and denier differences
(thickness-thinness) in the
cotton thread as well as
humidity rates in the
threads. We have received
negative response from
less of thread chooser. 

ÇSD Coordination
Committee regarding the

Suppliers has spent too
much working hours to
the relevant headings and
we have the fruits of its
labors indeed. After the
last meetings that we
have hold in the head-
quarter of ÇSD Giyimkent,
as of 2nd April, we have
announced about net pro-
curement for our mem-
bers. By means of
constructive approach, we
have considered that our
dialog and cooperation
with the thread suppliers
are more than important. 

The attempt that has been initiated
by ÇSD in the thread for net sales
The attempt that has been initiated by the Socks Manufacturer Association (ÇSD) to
finish the price complicity in the thread and to carry out the sales over net sales in
our country as is implicated even in the world has reflected in the press. In the net
procurement that has been put into agenda through the Governing Board of ÇSD by
the occasion of Dünya Newspaper, the great development has been achieved after
the negotiations and meetings with the thread suppliers.  
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3rd Ordinary General As-
sembly of Turkish Fashion
and Apparel Federation
(TMHGF) was held. In the
General Assembly where
new Governing Board has
assigned, a strong team
under the leadership of
Huseyin Ozturk, President
of Socks Manufacturer As-
sociation (ÇSD) has taken
over the management. 

3rd Ordinary
General As-
sembly of
Turkish Fash-

ion and Apparel Federa-
tion (TMHGF) was held in
Istanbul Güneş Hotel on
14th June 2012 under the
leadership of Fikret Tan-
rıverdi, Acting President
of ISO Governing Board
and under the manage-
ment of Council composed
of Dr. Güngör Keşçi and
Ahmet Bilal Kıymaz.
President of  2nd Period
Governing Board, Mr.
Nedim Örün has provided
information about the ac-
tivities and then, new
Governing Board that will
serve in 3rd Period has
elected by the delegates
unanimously. Additionally,
the statute has been
amended in the General
Assembly. 

FIRST AND UNIQUE 
COALITION IN TEXTILE
AND  READY MADE
CLOTHING 

Huseyin Ozturk who
was elected as the Presi-
dent of 3rd Period Govern-
ing Board of TMHGF has
delivered his speech by
conveying his appreciation
and thanks to the dele-
gates and previous gov-
erning board members.
President Ozturk has de-
clared that the Federation
is only and unique coali-
tion in textile and ready-
made clothing in the
locomotive sector position
in the recruitment and ex-
port activities of our coun-
try and he also added “
since the establishment
date, our colleagues who
spare no effort to work
voluntarily under this pur-
pose and they have con-

tributed great efforts to
this business. We will in-
deed focus on this target
even in the new period
and we will achieve great
developments.    

THE PARTICIPATIONS 
OF DIFFERENT TYPES OF
ASSOCIATIONS HAVE
BEEN SUCCEEDED 

Hüseyin Öztürk, new
President of TMHGF Gov-
erning Board has also
stated about the statute
amendment and he also
added “ in order to in-
crease our capacity and to
have leading role in the
textile, we have also in-
cluded different types of
associations in the sector
such as leather confection,
leather accessories by
changing our statute.
Hüseyin Öztürk, new
President of TMHGF Gov-

erning Board has also in-
formed about the activi-
ties that will be performed
in the new period and he
also stated that “We will
act by the purpose of
gaining a culture for the
ready-made clothing sec-
tor that we could produce
and share together. I have
no doubt that we could
achieve this cooperation
culture by means of love
and self-confidence. 

In the first Governing
Board Meeting after the
General Assembly, the
task distribution and elec-
tion of committee presi-
dent and members have
performed and the busi-
ness calendar has defined
for 2012. 

General Assembly of Turkish
Fashion and Apparel Federation
was held 
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Düşünmeden konuşmanın
cezası sonradan düşünmeye

mahkum olmaktır.
Goethe

Değişiklikten başka hiçbir şey
devamlı değildir.

Herakleitos

Cesaret gerektiren 
yaşamaktır, ölmek değil.

M. Antionette

Gözlerin konuştuğu dil, 
her yerde aynıdır. 

G. Herbert

İnsan bir şeyi ancak sevdiği 
kadar anlayabilir.
St. Augustinus

Ölçülebilen sevgi, 
zavallı bir sevgidir.

Shakespeare

İyi bir başlangıç, yarı yarıya
başarı demektir.

Andre Gide

Kendinizi adayabileceğiniz bir
iş, yüksek bir maaştan daha

ödüllendiricidir. 
Richard Mattessich

Herkes dünyanın düzene
girmesini ister. Fakat çabayı

komşusundan bekler. 
A. Tardieu

Kalem aklın dilidir.
Miguel de Cervantes

İnsanlar hatalarını mutluyken
değil ancak mutsuzken anlar.

Daniel Defoe

Nankör insan, her şeyin fiyatını
bilen fakat hiçbir şeyin değerini

bilmeyen kimsedir.
Oscar Wilde

Çok kere en kuvvetli tenkit 
ses çıkartmamaktır.

Charles Buxton

Hiçbir zafere çiçekli 
yollardan gidilmez.

La Fontaine

Aptallar akıllılardan pek az şey
öğrenirler. Ama akıllılar

aptallardan çok şey öğrenirler.
Marcus Porcius Cato

Bir bugün 
iki yarına bedeldir… 
Benjamin Franklin

Konuşma insanın aklını
kullanma sanatıdır.

Eflatun (Plato)

İnsan dünyada ancak dünyaya
boş verdiği zaman mutlu olur.

Anatole France






