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Değerli dostlarım,

Her şey, her proje bir
hayalle başlar. İnsan
hayal ettiği müddetçe
vardır. Ancak bu

hayalleri gerçekleştirmek için yoğun,
sistematik bir şekilde çalışmak, rea-
lize etmek açısından büyük önem
taşımaktadır. 

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
olarak, kardeş sektörmüzü iç giyim
ile birlikte 2011 yılında dünyada
önemli bir konumda olan her iki
branşı da ön plana çıkaracak, üretim
gücünü sergileyecek bir niş fuar için
kurucu üyesi olduğmuz Türkiye
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) çatısı altında çalışmalara
başladık. Kafamızdaki onlarca soru
işareti ve “acabalar” ile başladığımız
fuar yolculuğumuzda bugün önemli
bir noktaya geldik. 2012 yılında ilkini
gece gündüz demeden yoğun çalış-
malar sonucunda hayata geçirdiği-
miz, İF Expo Uluslararası İstanbul
Çorap, İç Giyim Fuarı’nın kısa za-
manda elde ettiği başarı hiç kuşkusuz
tesadüf değil. İlkini 2 bin 800 metre-
karelerde gerçekleştirdiğimiz fuarı-
mız, ekip olarak tamamen gönüllülük
esasıyla ve organize bir şekilde yaptı-
ğımız çalışmalar sonucunda başta
metrekare olmak üzere kendini her
anlamda ikiye katlayarak büyük bir
başarıya imza attı. 2013 yılı başında

yaklaşık 5 bin metrekare alanla ger-
çekleyen İF Expo Çorap, İç Giyim
Fuarı’nın ikincisi derneğimizi ve sek-
törümüzü yüreklendirdi, gelecek
adına ümit verdi. Bu yıl 6-8 Şubat
2014 tarihleri arasında yine TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştireceğimiz üçüncü buluşma için,
yurt içi ve yurt dışında yoğun tanıtım
çalışmaları yapıldı. Fuar Komite-
si’ndeki arkadaşlarımız fabrikalarını
bırakarak yurt dışındaki Afrika, Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu, Orta
Doğu bölgelerindeki 20 dolayındaki
ülkeye gidip, alım heyetlerinin gel-
mesi yönünde çalışmalar yürüttü. 

İF Expo Uluslararası İstanbul 
Çorap, İç Giyim Fuarı’nın açılışına 
az bir zaman kala bu heyecanı 
hep beraber yaşıyoruz. Fuarın yanı
sıra panel, defile gibi farklı etkinlik-
lerin de yer alacağı İF Expo’ya 
geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl katılarak
destek veren meslektaşlarımıza, 
diğer katalımcılara ve gerçekleşme-
sinde emeği geçen herkese ÇSD 
Yönetim Kurulu adına yürekten te-
şekkür ediyorum. 6 Şubat 2014’de
saat 10:30’da İF Expo Uluslararası
İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı’nın
açılışında görüşmek dileğiyle saygı-
lar sunuyorum.

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

İF Expo Uluslararası 

İstanbul Çorap, İç Giyim

Fuarı’nın kısa zamanda

elde ettiğimiz başarı 

hiç kuşkusuz 

tesadüf değil”
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SEKTÖRÜN KALBİ İF EXPO 2014 ÇORAP, İÇ GİYİM FUARI’NDA ATIYOR

Çorap Sanayicileri Derne-
ği’nin (ÇSD) bu yıl üçün-
cüsünu gerçekleştirdiği 
İF EXPO 2014 Uluslarara-
sı İstanbul Çorap, İç Giyim
Fuarı için geri sayım baş-
ladı. Sektörün kalbi 6-8
Şubat 2013 tarihleri ara-
sında TÜYAP Büyükçek-
mece’de atıyor
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TÜRK ÇORAP SANAYİ 2013 YILINI
YÜZDE 16 ARTIŞLA KAPATARAK

2014’E OLUMLU BAŞLADI
Çorap sektörümüz 2012 yılını değer

bazında yaklaşık yüzde 16 artışla
kapatarak geçtiğimiz yıl yaptığı 1.02

milyar dolarlık ihracatını 1 milyar 162
milyon dolara çıkardı. Adet bazında
yüzde 10,50 artış kaydeden sektör

1.417 milyar çift çorap ihraç etmiş oldu. 

Mithat Aracı, bu sayımızda olumlu geçen
2013 yılının ardından, 2014 yılının bizlere
neler getirebileceğini araştırıyor. Yazıda,
“2014 yılında da en büyük rakibimiz olarak
Çin’in kalmaya devam etmesiyle rekabet
noktasında nerede olabileceğimiz?”
sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. 
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ÇİFT SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP KONÇ LASTİĞİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) MEDİKAL

ÜRÜNLER



ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

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

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

ELASTİK SARGILI İPLİKLER
I) TEK SARGILI İPLİKLER
II) ÇİFT SARGILI İPLİKLER
III) HAVA KAPLAMALI İPLİKLER

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

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

AYMER DIȘ TİC. A.Ș.
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Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) bu yıl üçüncüsünu gerçek -
leştirdiği İF EXPO 2014 Uluslararası İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı
için geri sayım başladı. Sektörün kalbi 6-8 Şubat 2013 tarihleri
arasında Büyükçekmece’de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
atıyor.

Çorapland Ocak-Şubat 2014

BÜYÜK BULUŞMA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sektörün kalbi İF Expo 2014
Çorap, İç Giyim Fuarı’nda atıyor
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Geçtiğimiz yıl
ikincisi ya-
pılan ve il-
kine göre

her anlamda kendini ikiye
katlayarak büyük bir başa-
rıya imza atan İF EXPO İs-
tanbul Çorap, İç Giyim
Fuarı’nın 2014 randevusu
için geri sayım başladı. 6-
8 Şubat tarihleri arasında
Büyükçekmece’de TÜYAP
Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek
olan bu önemli organizas-
yon, geçtiğimiz yıl yakala-
dığı başarıyı daha da 
yukarılara taşımaya hazır-
lanıyor. 

GEÇTİĞİMİZ YIL 55
ÜLKEDEN 6 BİN 500’ÜN
ÜZERİNDE SEKTÖR
PROFESYONELİNİ
AĞIRLADI

Geçtiğimiz yıl yerli ve
yabancı 6 bin 529 sektör
profesyonelini, ülkemizde
sektörün önde gelen 136
firması ile buluşturan fuar,
yarattığı ticari ortam ile
sektörün ihracat hedefle-
rine olumlu yönde katkı
sağladı.

TÜRK ÇORAP
SEKTÖRÜNÜN ÜRETİM
GÜCÜ, KAPASİTESİ VE
KOLEKSİYONLARI YENİ
PAZARLARA VE HEDEF
KİTLELERE, İF EXPO İLE
ULAŞIYOR

Dünya tekstil ve hazır
giyim pazarında ülkemizin
çorap, iç giyim, mayo ko-
nularındaki üretim gü-
cünü, kapasitesini, kolek-
siyonlarını ve niş
alanlardaki ürünlerini yeni
pazarlara ve farklı hedef
kitlelere ulaştırmada
önemli rol üstlenen orga-
nizasyon, iki yıl gibi kısa
süre içinde Türkiye’nin

hazır giyimde en önemli
fuarlarından biri haline
geldi.

ROAD SHOW
ÇALIŞMALARI İLE BİR
ÇOK HEDEF PAZARA
ULAŞILDI, İKİLİ
GÖRÜŞMELER YAPILDI

Daha önceki yıllara
göre yurt içi ve yurt dışı
tanıtım çalışmalarına daha
fazla ağırlık veren İF EXPO
ekibi, özellikle sektör tem-
silcilerinin katılımıyla he-
def ülkelerde “road show”
tanıtımları ve ikili görüş-
meler gerçekleştirdi. Bu
çerçevede birçok ülke zi-
yaret edildi.

HEDEF YURT DIŞI
PAZARLAR

Fuarın hedef yurt dışı
pazarları arasında; Al-
manya, Arnavutluk, Azer-
baycan, Bahreyn, Birleşik
Arap Emirlikleri, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Er-
menistan, Filistin, Gürcis-
tan, Güney Kıbrıs Rum
Kesimi, Hırvatistan, Irak,
İran, Kazakistan, KKTC,
Macaristan, Makedonya,
Mısır, Moldova, Nahçıvan,
Polonya, Romanya,
Rusya (Moskova, St.Pe-
tersburg, Kazan ve Sibirya
Bölgesi), Sırbistan-Kara-
dağ, Suriye, Suudi Arabis-
tan, Türkmenistan, Uk-
rayna (Kiev, Odesa),
Ürdün,  Yemen, Yunanis-
tan yer alıyor. 

Öte yandan,  Angola,
Güney Afrika, Benin, Bots-
vana, Burkina Faso, Cibuti,
Ekvator Ginesi Eritre, Et-
yopya, Fildişi Sahili, Ga-
bon, Gambiya, Gana, Gine,
Gine Bissau, Kamerun,
Kenya, Komorlar Birliği,
Kongo, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Lesotho, Li-

Dünya tekstil ve

hazır giyim

pazarında ülkemizin

çorap, iç giyim,

mayo konularındaki

üretim gücünü, 

kapasitesini, kolek-
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lere ulaştırmada
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rından bir haline

geldi”



berya, Madagaskar, Ma-
lavi, Mali, Mauritius, Mori-
tanya, Mozambik, Nijer,
Nijerya, Orta Afrika Cum-
huriyeti, Sao Tome ve
Principe, Senegal, Sierra
Leone, Somali, Sudan,
Svaziland, Tanzanya, Togo,
Yeşil Burun, Zambiya,
Zimbabve gibi Sahra Altı
ülkeleri denen büyük ve
yeni bir pazarda da tanı-
tım çalışmaları yürütüldü.

HEDEF: AVRASYA
BÖLGESİ’NİN ALANINDA
EN BÜYÜK İHTİSAS
FUARI HALİNE GELMEK

İF EXPO Çorap, İç Gi-
yim Fuarı, Türkiye’nin Av-
rupa, Asya, Ortadoğu Ku-
zey Afrika ve Sahra Altı
ülkeleri coğrafyasındaki
avantajlı konumunu daha
etkin kullanarak, konu-
sunda Avrasya Bölgesi’nin
en büyük ihtisas fuarı ha-
line gelmeyi amaçlıyor.
Ayrıca, hazır giyim ihtiya-
cının arttığı ve sektörün
gelişmekte olduğu bölge-
lerde, önemli ticari bağ-
lantılar kurarak, katılımcı
firmaların daha fazla pay
almasına hizmet eden
uluslararası pazarlama or-
tamını sürdürülebilir kıl-
mayı da amaçlıyor. 

Sektörün önündeki en
büyük hedeflerden biri

olan markalaşma konu-
sunda da önemli katkı sağ-
layan fuar, katılımcı firma-
lara kendi markaları ile
uluslararası profesyonel
ziyaretçilere ulaşma ola-
nağı sunuyor.

Fuar; yurt içi ve yurt
dışı zincir mağazaları, sa-
tın alma yetkililerini, top-
tancıları, perakendeci ve
hazır giyim mağazalarını,
üreticileri, ihracatçıları,
moda tasarımcıları, eğitim
kurumları ve sivil toplum
kuruluşlarını da aynı çatı
altında buluşturuyor.

Bu yıl da ÇSD’nin ku-
rucu üyesi olduğu ve dö-
nem başkanlığını yaptığı
Türkiye Moda ve Hazır Gi-
yim Federasyonu’nun
(TMHGF), desteğiyle ger-
çekleşecek İF EXPO Ulus-
lararası İstanbul 2014 Ço-
rap, İç Giyim Fuarı, aynı
zamanda panel, toplantı,
defile gibi birçok farklı or-
ganizasyona da ev sahip-
liği yapacak. 

6 ŞUBAT 2014
PERŞEMBE GÜNÜ
AÇILIYOR

6 Şubat 2014 Per-
şembe günü saat 11:30’da
resmi açılışı yapılacak olan
İF EXPO 2014, 8 Şubat
2014 Cumartesi akşamın
kadar açık kalacak. 
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Türk çorap sek-
törü ihracat-
taki istikrarlı
yükselişini

sürdürüyor. Türkiye’nin ih-
racat artışının yüzde 0,01

ile durakladığı, hazır giyi-
min yüzde 8,3 artış yaptığı
2013 yılında çorap sektö-
rümüz bir önceki yıla göre
yüzde 16’lık bir bir artış
sağlayarak değer bazında

1 milyar 162 milyon dolar-
lık ihracat  gerçekleştirdi.
Kıyasıya rekabetin yaşan-
dığı ve Çin’in yanı sıra her
geçen yıl Uzak Doğu ve
Güney Amerika’dan yeni

ülkelerin düşük fiyatla re-
kabate katıldığı global
pazar şartlarında böylesine
önemli bir başarıya imza
atan sektör önümüzdeki
yıllar için de ümit verdi. Bu

Türk çorap sanayi 2013 yılını
yüzde 16 artışla kapatarak
2014’e olumlu başladı
Çorap sektörümüz 2012 yılını değer bazında yaklaşık yüzde 16 artışla kapatarak
geçtiğimiz yıl yaptığı 1.02 milyar dolarlık ihracatını 1 milyar 162 milyon dolara
çıkardı. Adet bazında yüzde 10,50 artış kaydeden sektör 1.417 milyar çift çorap
ihraç etmiş oldu. Değer bazındaki artışın, adet bazında artışı yüzde 50 oranında
geçmesi sektörün birim bazında ihracat fiyatını da yükselttiği anlamına geliyor.
Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Başkanı
Hüseyin Öztürk, bunun ektör açısından önemli bir başarı olduğunu kaydetti.
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başarıyı değerlendiren ÇSD
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Öztürk, aslında
2013 yılında ihracatta adet
bazında yüzde 15, tutar
bazında ise 20’yi hedefle-
diklerini belirterek buna
rağmen bu hedeflere yakın
olmaktan mutlu olduklarını
ve 2013 yılının bu anlamda
çok iyi geçtiğini kaydetti.

“TÜRKİYE’DE DÖVİZDE
İSTİKRAR OLMADIĞI
SÜRECE, YATIRIMCININ,
İHRACATÇININ ÖNÜNÜ
GÖRMESİ AÇISINDAN
HER ZAMAN FLU BİR
HAVA SÖZ KONUSU”

2013 yılı sonlarında
ve yeni yılın başlarında
başlayan dövizdeki dalga-
lanmaya dikkat çeken
ÇSD Başkanı Öztürk, 
“Türkiye’de dövizde istik-
rar olmadığı sürece, yatı-
rımcının, ihracatçının
önünü görmesi açısından
her zaman flu bir hava söz
konusu oluyor. Geleceğe
karamsar bakıyor ve müm-
kün olduğunca “günü kur-
tarma” mantığında
yaklaşıyor” diye değerlen-
dirdi. ÇSD Başkanı Öztürk,
bunun hem sektör, hem de
ülke açısından istenmeyen
ve olumlu olmayan bir yak-
laşım olduğunun altını
çizdi.

“ÇORAP İHRACATININ
BUYÜK BİR FARK
ATARAK YÜZDE 16’LIK
ARTIŞI SEKTÖR
AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR
BAŞARI”

2013 yılında bir önceki
yıla nazaran adet bazında
yüzde 10,50, değer ba-
zında yüzde 16’lık ihracat
artışının her ne kadar he-
deflerinin bir parça altında
kalsa da, genelde Türki-

ye’nin ihracat artışının
yüzde 0,01 ve hazır giyim
sektörünün yüzde 8,3 ger-
çekleştiği bir tabloda çorap
ihracatımızın çok büyük bir
fark atarak öne geçtiğini
bunun da sektör açısından
çok önemli bir başarı oldu-
ğunu belirtti. 

Türkiye’nin dünya
çorap üretiminde Çin’in 
ardından en büyük coğ-
rafya olma özelliğini koru-
duğunu belirten Hüseyin
Öztürk, “Ülkemiz çorapta
dünyada ikinciliğini önü-
müzdeki yıllarda da koru-
maya devam edecek. 2014
yılında gerek adet, gerekse
tutar bazında büyümemizi
sürdüreceğiz” diye ko-
nuştu.

“GİRDİ MALİYETLERİMİ-
ZİN ENFLASYONUN AL-
TINDA YA DA EŞİT DÜ-
ZEYDE GERÇEKLEŞMESİ
ÇOK ÖNEMLİ”

Her geçen gün artan
girdi maliyetlerinin Türk
çorap ihracatçısını uluslar-
arası rekabette zor du-

rumda bıraktığını söyleyen
ÇSD Başkanı Hüseyin Öz-
türk, “Ümit ediyorum ki;
girdi maliyetlerimizin Tür-
kiye’deki tahmin edilen 
enflasyonun altında ya da
eşit düzeyde gerçekleşme-
sinin sektörümüz açısında
önemli olacağını düşün-
mektediyim. Çünkü, dün-
yaya yaptığınız ihracatta
girdi maliyetleriniz dünya
normlarında olmadığı
zaman rekabet gücünüz de
pazardaki rakip güçlerle
aynı düzeyde olmamış olu-
yor. Dolayısıyla fiyat bas-
kısı ve müşteriyle olan
probleminiz sizi kapana sı-
kıştırıyor. Bu belirsizlikle-
rin maalesef 2014 yılında
da olacağını ön görmekte-
yiz. Bunun bizim açımız-
dan çok büyük bir risk
oluşturduğunu düşünmek-
teyim” şeklinde konuştu.

Her şeye rağmen 2014
yılında küresel talebin Çin
ve Uzak Doğu’dan geri dö-
neceğini, pazardaki stokla-
rın eriyeceğini, “basic”ten
ziyade butik siparişlerin ar
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tacağını belirten Hüseyin
Öztürk, “Bu hem çorap
sektörü, hem de genelde
hazır giyim sektörü açısın-
dan olumlu olacaktır” diye
ifade etti. 

ÖNCELİKLE ÜLKEMİZDE
İSTİKRARI VE ARDINDAN
İHRACATTAKİ İSTİK-
RARDA EN ÖNEMLİ PAYA
SAHİP DÖVİZİN DE AN-
LAŞILABİLİR BİR YERDE
DURMASI VE İSTİKRARLI
OLMASI BİZİM AÇIMIZ-
DAN ÖNEMLİ

Son olarak sektöre bir
uyarıda bulunan Hüseyin
Öztürk, kesinlikle döviz
artşına aldanılmaması ge-
rektiğini vurguladı. “Ka-
muoyunda döviz artışının
ihracatçıya ciddi fayda
sağlağına ilişkin bir algı
var. Oysa biz öncelikle ül-
kemizde istikrarı ve ardın-
dan ihracattaki istikrarda
en önemli paya sahip dö-
vizin de anlaşılabilir bir
yerde durması ve istikrarlı

olması bizim açımızdan
önemlidir. Bunun aksi du-
rumlarda geçmişte de
buna benzer şekilde dövi-
zin arttığını ve çok ciddi
oranlarda geriye dönüş
sağladığına hep birlikte
şahit olduk. Burada arada
kalan üretici oldu. Ne girdi
maliyetlerimizi değiştire-
bildik, ne de müşteriye
vermiş olduğumuz indi-
rimi geri çekebildik. Bu
hassas ve kırılgan nokta
için hem meslektaşları-
mın, hem de kamuoyunun
dikkatini çekmek istiyo-
rum” diye ifade etti. 

ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk, değerlendirmesi-
nin sonunda herkese 2014
yılının başarılı ve verimli
geçmesi dileğinde bu-
lundu.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜK
PAZARI YİNE AVRUPA

2013 yılında çorap sek-
törünün en fazla ihracat
yaptığı ülkeler arasında

klasik pazarımız Avrupa
ülkeleri yine ön plana
çıktı. İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçı Bir-
likleri’nin (İTKİB) resmi
rakamlarına göre çorap ih-
racatında ilk on ülke ara-
sında sırasıyla İngiltere
(282.5 milyon dolar), Al-
manya (235 milyon dolar),
Fransa (113.1 milyon
dolar), Hollanda (54.5 mil-
yon dolar), İtalya  (38.6
milyon dolar) (İspanya
(91.7 milyon dolar), İsveç
(36.3 milyon dolar), Bel-
çika (36 milyon dolar),
Rusya Federasyonu (23.7
milyon dolar) ve Polonya
(23 milyon dolar) geliyor. 

ORTALAMA BİRİM
FİYAT BİR YILDA 0.78
DOLAR CENT’TEN 0.82
DOLAR CENT’E
YÜKSELDİ

2013 ihracat rakamları
çift bazında ortalama birim
ihracat fiyatımızın da arttı-
ğını ortaya koyuyor. 2012

yılında 1.282.997.883 çift
çorabı bir milyar dolara
ihraç eden sektör, 2013 yı-
lında 1.417.656.761 çift
çorabı 1.162 milyar dolara
sattı. Sektör, çift başına
2012 yılında 0,78 dolar
cent olan dış satım birim
fiyatını 2013 yılında yüzde
5,12 artırarak 0,82 dolar
cent  düzeyine çıkardı. 
Bu da katma değeri yüksek
ürünlerin giderek ağırlık
kazandığı anlamına 
geliyor.

HEDEF: KATMA DEĞERİ
YÜKSEK ÜRÜNLERLE
TÜRKİYE’Yİ DAHA
YUKARILARA TAŞIMAK

2013’te ihracatta yaşa-
nan güzel gelişmelerle
2014 yılına olumlu bakan
sektör gelecekten umutlu
ve önümüzdeki yıllarda
dünya çorap kulvarında ta-
sarım odaklı, katma değeri
yüksek, inovatif ürünlerle
Türkiye’yi ön plana çıkar-
mayı amaçlıyor.  
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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ankara'da açıkladığı ihracat verilerine
göre Türkiye'nin Aralık ayında ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde
9,8 artışla 12 milyar 996 milyon dolar, 2013 yılının tamamında ise yüzde
0,01 artışla 151 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Hazır
giyimin yıllık ihracatta payı 17.33 milyar dolar, çorabın ise 1.16 milyar
dolar oldu.

İHRACAT ARALIK’TA %9,8 ARTTI 

Türkiye, 2013 yılını 151,7 milyar
dolarlık ihracatla kapattı

Aralık ayında en fazla
ihracatı, 1 milyar 764
milyon dolar ile oto-
motiv sektörü yapar-

ken, kimyevi maddeler sektörü 1
milyar 603 milyon dolar ihracat ile
ikinci sırada, hazırgiyim ve konfeksi-
yon sektörü ise 1 milyar 424 milyon
dolar ihracat ile üçüncü sırada yer
aldı.

Aralık ayında en fazla ihracat ar-
tışını yüzde 36 ile tütün sektörü,
yüzde 30 ile hububat-bakliyat sek-
törü ve yüzde 26 ile makine sektörü
yakaladı.

HAZIR GİYİM 17.32 MİLYAR
DOLARLA ÜÇÜNCÜ SIRADA YER
ALDI

2013 yılında otomotiv sektörü ih-
racat şampiyonu oldu. Sektörün ih-
racatı yüzde 12 artarak 21,3 milyar
dolar oldu. İkinci sırayı 17 milyar
441 milyon dolarla kimyevi madde-
ler sektörü, üçüncü sırayı ise 17 mil-
yar 327 milyon dolarla hazırgiyim ve
konfeksiyon sektörü aldı.

2013 yılında en fazla ihracat ya-
pılan 3 ülke sırasıyla Almanya, Irak
ve İngiltere oldu. Almanya'ya ihra-
catımız geçen yıla göre yüzde 3 arta-
rak 13,3 milyar dolar olarak gerçek-
leşti. Irak'a ihracatımız geçtiğimiz
yıla göre yüzde 10 artış göstererek
11,8 milyar dolara yükseldi. İngilte-



www.csd.org.tr

SEKTÖRE BAKIŞ......

17Çorapland Ocak-Şubat 2014

re'ye ihracatımız yüzde 8 artış göste-
rerek 8,5 milyar dolara yükseldi. Bu
üç ülkeyi sırasıyla Rusya, İtalya,
Fransa, ABD, İspanya, Çin, Hollanda
takip etti.

AFRİKA ÜLKELERİNE İHRACATTA
REKOR ARTIŞ

2013 yılında ihracatımızın
önemli oranda arttığı ülkeler ara-
sında yüzde 137 artış ile Gine,
yüzde 82 artış ile Suriye, yüzde 79
ile Gabon, yüzde 67 artış ile Benin
ve yüzde 66 ile Malezya ön sıralarda
yer aldı.

AB PAZARI BİRİNCİLİĞİNİ
KORUDU

Bölgesel olarak bakıldığında AB
yine en fazla ihracat yaptığımız
bölge oldu. AB'ye ihracatımız yüzde
7 artarak 61,9 milyar dolara yük-
seldi. Ortadoğu'ya ihracatımız 2013
yılında yüzde 2 artarak 27,5 milyar
dolara yükseldi. 2013 yılında BDT
ülkelerine ihracatımız yüzde 11 ar-
tarak 18,2 milyar dolara, Afrika'ya
ihracatımız yüzde 5 artarak 14 mil-
yar dolara yükseldi.

2013 yılında en fazla ihracat ya-
pan ilimiz İstanbul oldu. İstanbul,
ihracatını yüzde 5 artırdı ve toplam
63,8 milyar dolar ihracat gerçekleş-
tirdi. İstanbul'u 12,8 milyar dolar ih-
racat ile Bursa ve 12,7 milyar dolar
ihracat ile Kocaeli takip etti. Bursa
ilimiz geçen sene 3. sırada yer alı-
yordu. Bu sene 1 basamak yukarı çı-
karak 2.sıraya çıktı. Bu illerimizi İz-
mir, Ankara, Gaziantep, Manisa,
Denizli, Sakarya, Hatay takip etti.

TİM BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ’DEN
İHRACATÇIYA TEŞEKKÜR

TİM Başkanı Büyükekşi konuş-
masında Türkiye aşkıyla ihracat ya-

pan tüm ihracatçılara teşekkür etti.
Konuşmasına yeni Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci'ye yeni görevinde ba-
şarılar dileyerek başlayan Büyükekşi,
konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

2013 yılı hem Dünya hem de ülke
ekonomisi için oldukça hareketli ve
zorlu bir yıl oldu. Neredeyse tüm ül-
kelerin ihracatı ve genel olarak dış ti-
caret performansı durgundu. Bu yılın
başında dünya ekonomisinde büyü-
menin yüzde 2,8 olacağı öngörülü-
yordu. Küresel büyüme ne yazık ki
bu düşük öngörünün de gerisinde
kaldı. Ancak yılın son çeyreğinde ge-
lişmiş ülkelerden belirgin toparlanma
ve büyüme sinyalleri geldi. Bunun
sonucunda da, dünya ekonomisi
2013 yılını yavaş ve kademeli topar-
lanmayla bitirdi. Bu gelişmelerden
sonra, 2014 yılında sadece ABD'de
değil, AB ve Euro Bölgesi dâhil tüm
gelişmiş ülkelerde büyümenin daha
yüksek oranda gerçekleşmesi bekle-
niyor. 2007 yılından beri ilk defa bü-
tün gelişmiş ülkelerde büyüme bek-
leniyor.

DÜNYA TİCARETİ 19,1 TRİLYON
DOLARI BULDU

2014 yılında dünya ekonomisinde
yüzde 3, dünya ticaretinde yüzde
4'lük büyüme bekliyoruz. Dünya tica-
retinin 2014 yılında 19,1 trilyon do-
lara yükseleceğini tahmin ediyoruz.

Bu büyüme trendi, ihracatımıza
olumlu yansıyacak. Dolayısıyla hem
Türkiye hem dünya ekonomisi için
2014 beklentilerimiz göreceli olarak
daha iyimser.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İHRACATA
DAYALI BÜYÜMEYE AĞIRLIK
VERECEK

Türkiye ekonomisindeki gelişme-
leri değerlendiren TİM Başkanı şun-
ları söyledi:

Dünya ekonomisi için zorlu geçen
2013'te Türkiye geçen seneden daha
hızlı büyümeyi başardı. Türkiye, kü-
resel ekonomik krizden en hızlı çıkan
ve ekonomik belirsizlikten nispeten
daha az etkilenen ülkeler arasında
yer aldı.

29 TİCARİ HEYET, 19 BİN İKİLİ
TİCARİ GÖRÜŞME 

İhracatımız ise 2013 yılında 151,7
milyar doları aştı. Adım atmadık, mal
satmadık ülke bırakmadık. 1 senede
düzenlediğimiz ticari heyetlerle Dün-
yanın etrafında 6 tur attık. Diğer bir
ifadeyle 240 bin kilometre yol kat et-
tik. Düzenlediğimiz 29 ticari heyette
19 bin ikili ticari görüşme gerçekleş-
tirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sa-
yın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız
bizlere her kulvarda destek verdiler.
Birçok yurtdışı heyetimizi onların li-
derliğinde yaptık. 2014 yılında da



durmayacağız. Sayın Cumhurbaşka-
nımızla, Sayın Başbakanımızla ve Sa-
yın Bakanımızla birlikte yine dünya-
nın dört bir yanına ulaşacağız.

DÖVİZ PİYASALARINDAKİ
OYNAKLIĞIN ASGARİ OLMASI
ÖNEM TAŞIYOR

Merkez Bankasının 2014 yılı para
ve kur politikalarını da değerlendiren
Mehmet Büyükekşi şu ifadelere yer
verdi:

"Merkez Bankası yeni yılda temel
olarak tüketici kredilerindeki büyü-
menin yavaşlatılmasına odaklanaca-
ğını vurguladı. Burada hassas bir
denge var. Dikkatli olmazsak büyü-
mede sorunlar yaşayabiliriz. Aynı ge-
lir seviyesinde vatandaşa, daha fazla
tasarruf ettirmek bir dönem sonraki
milli geliri düşürebilir. Hem tüketim
üzerinde baskı kurup hem de vergiler
konusunda rasyonel adımlar atıl-
mazsa, Cumhuriyetin 100. yılı için
hedeflenen rakamlara ulaşmak zorla-
şabilir. Tüm beklentimiz 2014 yılında
bugüne kadar geciktirdiğimiz hamle-
lerin atılmasıdır. Eğer bu adımlar atı-
lırsa, para ve sermaye piyasaları da
pozitif ayrışmaya başlayacaktır.

YENİ DÖNEMDE DAHA YÜKSEK
FAİZ ORANLARI İLE KARŞI
KARŞIYAYIZ. BOL VE UCUZ
LİKİDİTE DÖNEMİ ARTIK SONA
ERİYOR

İhracat cephesinden, özellikle dö-
viz piyasalarındaki oynaklığın asgari
olmasına büyük önem veriyoruz.
Merkez Bankası'nın politikaları 2014
için hayati öneme sahip. Çünkü para-
sal genişlemeden çıkış ihtimali, küre-
sel koşulları daha da zorlaştırıyor.
Daha değerli dolar, daha yüksek faiz
oranları ve daha sıkı finansman ko-
şulları oluşuyor. Gelişen ülkelerden
olası sermaye çıkışları ile cari açık,
kurlar üzerinde baskı oluşturuyor. Ni-
tekim bunun paralelinde, yeni dö-
nemde daha yüksek faiz oranları ile
karşı karşıyayız. Bol ve ucuz likidite
dönemi artık sona eriyor.

Görülüyor ki önümüzdeki 10 yıl
başka bir 10 yıl olacak. Kriz sonra-

sında basılan paraların geri çekildiği
bir dönem olacak. Mevcut durumda
Asya piyasalardaki fonların, ABD ve
gelişmekte olan ülkelere dönüşü pa-
ralelinde gelişmekte olan ülkelerden
fon çıkışı devam edecek. Fakat Tür-
kiye bu noktada daha dirençli duru-
yor.

EKONOMİMİZİN YUMUŞAK KARNI
CARİ AÇIK

Türkiye'yi Kırılgan Beşli arasında
telaffuz edenler var. Biz Türkiye'nin
böyle bir listede yer almaması gerek-
tiğine inanıyoruz. Çünkü bizim diğer
ülkelerdeki gibi ciddi kamu bütçe
açıklarımız yok. Kamunun borçluluk
oranı birçok gelişmiş ülkeden bile iyi

durumda. Ancak ekonomimizin yu-
muşak karnı cari açık.

2023'TE BELİRLİ SEKTÖRLERDE
DÜNYA LİDERLİĞİ HEDEFLİYORUZ.
ARTIK SEKTÖREL ÖNCELİKLERDE
MUTABIK KALMAMIZ GEREKİYOR

Ekonomimizin daha güçlü yapı-
lanması için, bir diğer deyişle, yeni
bir sıçrayış için; yeni bir hikâye, bir
nevi yeni bir zihniyet devrimi gereki-
yor. Tam da bu noktada, ihracatı öne
çıkaran politikalara ve araçlara ihti-
yacımız var. 2023'te belirli sektör-
lerde dünya liderliği hedefliyoruz. Ar-
tık sektörel önceliklerde mutabık
kalmamız gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIK SORUNU
DEĞİL, İNOVASYON SORUNU VAR

Türkiye'nin cari açık sorunu değil,
aslında inovasyon açığı sorunu oldu-
ğunu belirten TİM Başkanı "İşte bu
yüzden katma değerli ihracat artışı
bizim en büyük çıkış noktamız. Bu-
nun yolu da inovasyon, Ar-Ge, tasa-
rım ve markalaşmadan geçiyor” ifa-
desini kullandı.

İnovasyon konusunda çok güzel
bir ivme yakaladık. Her yıl yaptığımız
Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri
ülkemize inovasyon konusunda yeni
bir soluk getiriyor. Biz bu yılki İno-
vasyon Haftası ile şu gerçeğin farkına
bir kez daha vardık.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
yeni yılda TİM'in yeni projelerini de
kısaca değerlendirdi;

"İlk kez Türkiye İnovasyon Hafta-
sı'nda açıkladık. Bu yıl İnovasyon En-
deksi projesinin startını verdik. Tür-
kiye'nin en inovatif şirketlerini
İnovasyon Liginde yarıştıracağız. İno-
vasyonla rekabet gücümüzü artıraca-
ğız, katma değere odaklanacağız.
Türkiye'den daha fazla küresel marka
yaratılması konusunda öncülük yap-
maya devam edeceğiz. Türkiye mar-
kasını çalıştık. Tüm paydaşlarımızın
üzerinde mutabık kaldığı kavramsal
çerçeve, logo ve sloganı belirledik.
İnovasyonda bayrak taşıyıcı rolünü
üstlendik, markalaşmada da aynı rolü
üstleneceğiz”. (TİM)
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Merkez Bankası'nın politikaları

2014 için hayati öneme sahip.

Çünkü parasal genişlemeden

çıkış ihtimali, küresel koşulları

daha da zorlaştırıyor. Daha de-

ğerli dolar, daha yüksek faiz

oranları ve daha sıkı finansman

koşulları oluşuyor”
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Bu yıl 3.kez dü-
zenlencek ola-
na Çorap Ta-
sarım Yarış-

ması’nınşarnamesi ve katı-
lım koşulları www.corapya-
rismasi.com adlı resmi in-
ternet sitesinde yayımlan-
dı. Buna göre;
• Türkiye Cumhuriyeti sı-

nırları içerisinde öğre-
nim gören tüm 11. ve
12. sınıf lise öğrencileri
katılabilirler.

• Herhangi bir yerde ya-
yımlanmış, başka bir ya-
rışmaya gönderilmiş
veya herhangi bir kişi ya
da kuruluşa ait tasarım-
lar değerlendirmeye
alınmayacaktır.

• Yarışma sonrası, derece-
ye girenlere verilecek
ödüller dışında İstanbul
Kavram Meslek Yüksek-
okulundan hiçbir talepte
bulunamayacak.

NASIL BAŞVURU
YAPILACAK?

Yarışmaya katılacak
eserlerin en geç 14 Mart
2014 Cuma günü mesai

bitimine kadar www.corap-
yarismasi.com adresi üze-
rinden başvuru formu dol-
durularak, sitede belirtilen
formatta sisteme yüklen-
mesi gerekmektedir.

YARIŞMANIN İÇERİĞİ
3.Çorap Tasarım Yarış-

ması, İstanbul Kavram
Meslek Yüksekokulu tara-
fından Çorap Sanayicileri
Derneği işbirliği ile 11. ve
12. sınıf lise öğrencilerine
yönelik olarak ulusal ölçek-
te düzenlenmektedir.

YARIŞMA
TEMASI:"SERBEST"

Bu seneki yarışma için
yarışma teması belirlen-
memiş, katılımcıların tasa-
rımların teması konusunda
serbest çalışabilmeleri uy-
gun görülmüştür.

YARIŞMANIN AMACI
"3. Çorap Tasarım Ya-

rışması", Kavram Meslek
Yüksekokulu ve Çorap Sa-
nayicileri Derneği işbirliği
ile Türkiye'de çorap sektö-
rünün tasarım gücünü ar-

tırmak amacıyla lise öğ-
rencilerine yönelik açtığı
bir tasarım yarışmasıdır.

BAŞVURU SÜRECİ
3. Çorap Tasarım Yarış-

ması'na katılım sadece res-
mi internet sitesi üzerin-
den gerçekleştirilecektir.
Elden veya posta ile yapı-
lan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME
KRİTERLERİ
• Tasarımcının yaratıcılık

düzeyi
• Tasarımın özgünlüğü ve

yeniliği
• Tasarımların uygulanabi-

lirliği ve giyilebilirliği

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Son Başvuru

tarihi: 14 Mart 2014 Cuma
Sonuçların ilan tarihi: 4

Nisan 2014 Cuma

YARIŞMA SONUÇLARI -
NIN İLAN ŞEKLİ 

Yarışma sonuçları belir-
tilen tarihte İstanbul Kav-
ram Meslek Yüksekoku-

lu'nun web sitesi olan
www.kavram.edu.tr ve ya-
rışmanın resmi sitesi olan
www.corapyarismasi.com
adresli sitelerinde ilan edi-
lecektir.

ÖDÜLLER
• Birincilik ödülü: 1000

TL+ Kavram MYO Çorap
ve Moda Tasarımı Prog-
ramı %50 Eğitim Bursu

• İkincilik ödülü: 750 TL+
Kavram MYO Çorap ve
Moda Tasarımı Programı
%50 Eğitim Bursu

• Üçüncülük ödülü: 500
TL + Kavram MYO Ço-
rap ve Moda Tasarımı
Programı %50 Eğitim
Bursu

Bu ödüllere ek olarak 7
öğrenciye Mansiyon ödül-
leri verilecek ve tüm man-
siyon ödülü kazan öğrenci-
ler %50 burs ödülüne layık
görülecektir.

Kendine ve yaratıcılığı-
na güvenen gençler! Bu
fırsatı değerlendirin, hem
para ödülü kazanın, hem
de hızlı bir kariyer için fır-
sat yakalayın.

www.csd.org.tr
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GENÇ YETENEKLER! SİZİ BEKLİYORUZ!

3. Çorap Tasarım Yarışması için
son başvuru tarihi 14 Mart 2014
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ve Kavram Meslek Yüksekokulu’nun iş-
birliği ile Türk çorap sektörüne yenilikçi, yaratıcı tasarımcılar kazandırmak
için lise öğrencilerinin yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamak ama-
cıyla düzenlediği Liselerarası 3.Çorap Tasarım Yarışması”nın bu yılki prog-
ramı belli oldu. 14 Mart 2014 akşamına kadar başvurulabilecek yarışmaya,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde öğrenim gören tüm 11. ve 12. sınıf
lise öğrencileri katılabilecek.



www.csd.org.tr

MESLEKİ EĞİTİM...

21Çorapland Ocak-Şubat 2014



www.csd.org.tr

MESLEKİ EĞİTİM...

22 Çorapland Ocak-Şubat 2014

24 Aralık 2013 ta-
rihinde ÇSD üye-
si Mutlu Çorap’ın

İstanbul’un Esenyurt ilçesi
Kıraç semtindeki fabrikası-
na bir öğrenci teknik gezisi
düzenlendi. Bölüm Başkanı
Nebahat Aral’ın önderliğin-
de gerçekleşen gezide öğ-
renciler tasarım, pazarlama
ve üretim aşamalarını uz-
man rehber nezaretinde
gezerek bilgi aldılar. Eğitim
ve öğretim müfredatlarına

paralel olarak gerçekleştiri-
len gezilerde öğrenciler bir
yandan uygulamalı olarak
sektörü tanırken, diğer
yandan sektördeki firma
sahipleri ve yöneticilerinin
deneyimlerinden de yarar-
lanma ve diyalog kurma
fırsatı buluyor. Bu anlamda
Mutlu Çorap’ın Yönetim
Kurulu Başkanı Dilaver Öz-
doğancı ile tüm yönetici ve
çalışanlarına katkılarından
ötürü teşekkür ediyoruz.

Kavram Çorap ve Moda Tasarımı
öğrencileri fabrika gezisinde

Dünyada alanında tek olma özelliği taşı-
yan ve Çorap Sanayicileri Derneği’nin
(ÇSD) Kavram Meslek Yüksekokulu ile
işbirliği ile hayata geçirdiği Kavram
Çorap ve Moda Tasarımı Önlisans Prog-
ramı öğrencileri sektörle iç içe eğitimle-
rini sürdürüyor. 
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2014 yılında Türk çorap 
sektörünün yolu açık

Olumlu geçtiğine inandığım 2013
yılı ardından, 2014 yılının bizlere
neler getirebileceğini tahmin etmeye
çalışacağım bu yazımda sizlere,
2014 yılında da en büyük rakibimiz
olarak kalmaya devam edecek Çin
ile rekabet noktasında nerede olabi-
leceğimiz sorusunu cevaplamaya ça-
lışacağım.  Pakistan hakkında
yazacağım yazının ikinci bölümünü
dergimizin bir sonraki sayısına bıra-
kırken, sizlere herzamanki gibi EU-
ROSTAT üzerinden aldığım pamuklu
soket segmentindeki gelişmeleri
analiz edeceğim.  

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - 

Türkiye Temsilcisi  www.dakong.com.tr
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Amerikan
Merkez
Bankasının
Mayıs 2013

sonunda, Gezi olayları
sırasında açıkladığı, piya-
saya vermekte olduğu
dolarları azaltma
takvimini açıklamasından
sonra başlayan süreçte,
Türk Lirasının Avro ve
Dolara karşı olan kaybı
oldukça büyüktü. Ardın-
dan, 17 Aralık günü
hepimizin takip ettiği
olayların şoku üzerine,
Amerikan Merkez bankası-
nın, bir gün sonra 18
Aralık’ta piyasaya verdiği
dolar miktarında aylık 10
milyar dolarlık bir
azaltıma gitmesi, Türk
lirasını, Dolar ve Avro kar-
şısında tarihinin en düşük
seviyelerine taşıdı ve bu
düşüş trendi hala devam
ediyor.

KUR RÜZGARI YELKEN-
LERİMİZİ DOLDURUYOR

Türk lirasının dolar ve
avro karşısındaki hızlı
değer kaybı bizleri en
büyük rakibimiz Çin karşı-
sında ne derece etkiliyor?
Bu sorumuzun cevabını
verebilmek için GRAFİK
1’e bir göz atalım. Bu gra-
fik bize Türk lirasının avro
karşısında 2008 den 2013
yılı sonuna kadar ne kadar
değer kaybettiği göster-
mektedir. Grafiğe göre TL
avro karşısında, 2008
yılından bu güne dek
%75.38 oranında değer
kaybetmiştir. Aynı
dönemde Çin Yuan’ı ise
avro karşısında TL’nin tam
tersine %22.73 oranında
değer kazanmıştır. Türk
Lirası 2008 başından beri
yaşadığımız Amerikan
finansal krizinden beri Çin

karşısında yalnızca kurlar-
dan kaynaklanan %100’e
yakın bir avantaj sağlamış-
tır. Tabiki bu avantajın bir
kısmı, Türkiye’nin artan
enerji fiyatları, işçilik mali-
yetleri, genel maliyetler,
dovizle borçlanmanın
maliyetleri arttırması ve
düşen TL nedeniyle müş-
terilerden gelen fiyat
indirimi istemleri vs. gibi
nedenlerle %100 karlılığı
arttırmıştır diyemeyiz.
Ancak kurlardaki bu düşü-
şün ihracatçılarımızı bir
miktar rahatlattığı da sanı-
rım bir gerçektir.
Amerikan merkez bankası-
nın 2014 yılı içinde devam
edeceği, piyasaya verdiği
dolar miktarındaki azatma
süreci, 2014 yılı içinde
olmasada kesinlikle takip
eden yıllarda çekmeye
başlayacağı dolar miktar-
ları, Türk lirasının 
değer kaybının 2014 ve
sonrasında da devam ede-
bileceği tahminimizi
güçlendirmektedir. Bunla-
rın üzerine, 30 Mart yerel
seçim sonrası politik belir-

sizlik de eklenirse, Türk
lirasının değer kaybının
nerede duracağını tahmin
etmek gittikçe zorlaşa -
caktır. 

PAMUK FİYATLARINDA
SPEKÜLASYON
TEHLİKESİ
GÖRÜLMÜYOR

Çorap maliyetinin en
az %40-45’ini oluşturan,
en büyük maliyet unsuru

Grafiğe göre TL avro karşısında, 2008 yılından bu güne dek %75.38 oranında değer kay-
betmiştir.  Aynı dönemde Çin Yuan’ı ise avro karşısında TL’nin tam tersine %22.73 ora-
nında değer kazanmıştır.  Türk Lirası 2008 başından beri yaşadığımız Amerikan finansal
krizinden beri Çin karşısında yalnızca kurlardan kaynaklanan %100’e yakın bir avantaj
sağlamıştır. 
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olan, pamuk fiyatlarındaki
değişimler, karlılığı etkile-
yen en önemli faktördür.
Bu nedenle pamuk fiyatın-
daki değişimleri tahmin
edebilmek, doğru fiyat
verebilmek için hayatidir.
GRAFİK 2 bize 2008/2013
dönemindeki pamuk
future fiyat değişimlerini
vermektedir. Bu grafikte
fiyat 1 pound yani 0.453
gram için dolar fiyatıdır.

Bu grafiğe göre, 2008
başında patlayan Ameri-
kan finans krizi, pamuk
future fiyatlarının 2009
başında 1 poundu 0.4
dolar ile dibe vurmasına
neden olmuştur. 

2009 YILINDAN 
BU YANA PAMUK
FİYATLARININ SEYRİ

Amerikan Merkez 
Bankası’nın 2009 yılında
parasal genişlemeye 
başlaması sonrası başlayan
commodity spekülas-
yonundan pamukta payını
almıştı. 2009 başında
görülen 0.4 dolardan baş-
layan artış trendi, 2010
yılı ortasında yerini fiyat-
larda uçuşa bırakmış 2011
yılı Nisan’ında pamuk
fiyatları 2.3 dolar seviyele-
rine kadar çıkmıştır. 2011
yılı ortalarında ise pamuk
fiyatlarında 1 dolar seviye-
sine ani bir çökme
görülmekte, bu tarihten
günümüze kadar da 0.7-
0.8 dolar seviyelerinde bir
stabilizasyon görülmekte-
dir. Parasal genişlemenin
azaltılmaya başlandığı ve
sonrasında geri çekilmeye
başlanacağı önümüzdeki
en az 2-3 yıllık dönemde
pamuk üzerinde spakülas-
yon beklentisi görülmüyor.
Ancak büyümesi artan

Çorap maliyetinin en az %40-45’ini oluşturan, 

en büyük maliyet unsuru olan, pamuk fiyatlarındaki

değişimler, karlılığı etkileyen en önemli faktördür.

Bu nedenle pamuk fiyatındaki değişimleri tahmin

edebilmek, doğru fiyat verebilmek için hayatidir”  
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Amerika ve onu geriden
takip edecek olan
Avrupa’nın büyümesi
nedeniyle artabilecek
fiziksel pamuk talebinden
kaynaklanacak pamuk
fiyat artışları mümkün ola-
bilir. Ancak talebin
artacağı bu ortamlarda
maliyetlerin fiyatlara yan-
sıtılabilmesi de zor
olmayacaktır. 2010 yılında
yaşadığımız ani talep
artışı, beklenmedik şekilde
artan pamuk fiyatları

nedeniyle birçoklarımızın
karlılığını ciddi biçimde
azalttığını anımsıyorum.
Ancak şanslıydık, 2011
yılında aniden azalan
pamuk fiyatları bu
durumu kısmen telafi ede-
bildi. 

ÇİN PAZAR PAYI 
KAYBI HALA TÜRKİYE
HANESİNE YAZILMI -
YOR

Dergimizin son birkaç
sayısında Çin’in 2010

yılından beri Avrupa’da
Pazar payı kaybetmekte
olduğunu, başta Pakistan
olmak üzere
Endonezya’nın da
kazananlar tarafında oldu-
ğunu yazmıştım. Çin’in bu
kaybı acaba Türkiye’nin
kazanç hanesine eklendi
mi? Bu sorumuzun cevabı
için GRAFİK 3’e bir göz
atalım. EU28 ithalatında
Türkiye’nin pamuklu
çorap segmentindeki payı
2010 sonrasında
neredeyse %28
seviyesinde takılı kalmış-
tır. Rakamlar Çin’den bize
bir Pazar payı transferini
göstermiyor henüz. Yani
büyüyen pazarda pazar
payımız sabit kalarak daha
fazla talep görüyoruz.
Çin’den bize Pazar payı
transferi ne zaman
gerçekleşebilir. Sanırım bu
süreç Çin’in, bizim de
şartlar müsait olursa (bu
ilerde ayrı bir yazı konusu
olabilir), fiyat tutturabile-
ceğimiz orta fiyatlı çorap

segmentinden çıkmaya
başlamasıyla gerçekleşebi-
lir. 

İNGİLTERE’DE ÇİN’E
GÖRE DAHA HIZLI FİYAT
ARTTIRABİLİYORUZ

Son aylarda artan
talepten bahsetmiştik.
GRAFİK 4’e baktığımızda,
Ağustos-Ekim 2013 döne-
minde İngiltere pazarında,
sanırım artan talebin ver-
diği rahatlıkla, geçmiş
yıllara göre daha rahat
fiyat arttırmaya başladık.
Bu nedenle, aynı
dönemde, Çin ile fiyat
makasımızın açılmış oldu-
ğunu da görmekteyiz.
Dikkatli olmakta yarar 
var.

ALMANYA PAZARINDA
ÇİN İLE FİYAT FARKIMIZ
HIZLA KAPANIYOR

Almanya pazarında ise
İngiltere’nin aksine Çin ile
fiyat makasını Çin’in fiyat-
larını arttırması nedeniyle
kapatmaya başladık. Nere-
deyse %20’ye düşen bu
fiyat makası bize Almanya
pazarının ileride daha
fazla potansiyelini kullana-
bileceğimiz izlenimini
veriyor bana. 

Büyüyen pazarda pazar

payımız sabit kalarak

daha fazla talep

görüyoruz” 





2011 yılında
kişi başına dü-
şen 41.227
dolarlık

GSYİH’sı ile zengin Batı
Avrupa ülkeleri ortalaması-

nın üzerinde yer almakta-
dır. Global Competitive-
ness Index-2011’e göre,
İsviçre ve Singapur’un ar-
dından dünyanın üçüncü
en rekabetçi ve üretken

ekonomisi olmuştur.
Küresel krizin olumsuz

etkilerini AB ülkeleri ara-
sında en fazla hisseden ül-
kelerden biri de İsveç’dir.
Ancak, ihracat odaklı bir

ekonomiye sahip olan İs-
veç, faiz ve vergi oranları-
nın düşürülmesi ile oluşan
olumlu etki sayesinde hem
iç hem de dış talebin art-
ması ile 2010 yılından iti-
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AB’nin 9. büyük ekonomisi İsveç
Türk hazır giyim ürünleri için de
giderek büyüyen bir pazar
450.000 km² lik yüzölçümü ile alan bakımından Avrupa’nın en büyük ülkelerin-
den biri olan İsveç, 9,4 milyon civarındaki toplam nüfusu ile bu anlamda göreli
olarak küçük kalmaktadır. Yüksek oranda dışa açıklık, oldukça gelişmiş bir iş
dünyası ile özellikle hizmet alanında güçlü kamu payının varlığı, günümüzde
İsveç ekonomisinin öne çıkan niteliklerini oluşturmaktadır. IMF 2011 yılı verile-
rine göre, dünyanın 20. büyük ekonomisi olan İsveç, AB’nin 9. büyük ekonomisi
olmuştur. Türk çorap sektörü için önemli bir pazar olan İsveç’e 2013 yılında 36.4
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. 



baren diğer Avrupa ülkele-
rine göre oldukça hızlı bir
toparlanma sürecine gir-
miştir.2011 yılında İsveç
ekonomisi % 4 büyümüş-
tür. İsveç’in GSYİH’sının
2012 yılında % 0,3, 2013
yılında ise % 1 oranında
artması beklenmektedir.

2010 yılı itibariyle İsveç
ekonomisinde hizmetler
sektörü GSYİH’in %
73’üne ulaşmıştır. İsveç
ekonomisinde 2. önemli
sektör olan sanayi sektörü-
nün GSYİH’ e oranı
%25,2’dir. Ekonomiye kat-
kısı sembolik düzeyde ka-
lan tarım sektörünün
GSYİH’ e oranı ise sadece
%1,7’dır.

EKONOMİ PERFORMANS
1991–1993 yılları ara-

sında 20.yüzyılın en büyük
durgunluğuna şahit olan
İsveç ekonomisi 1994 yı-
lından sonra hızlı bir topar-
lanma sürecine girerek,
2000 yılına kadar yıllık or-
talama % 3,4 oranında bir
büyüme gerçekleştirmiştir.
2001 yılında özellikle bilgi
teknolojisi sektörünün en
çok etkilendiği küresel kriz
nedeniyle yine bir daral-
maya maruz kalan İsveç
ekonomisi 2004–2005 yıl-
ları arasında hızlı bir topar-
lanma ile 2004 yılında
%3,5 ve 2005 yılında da
%3,3 oranında büyümüş-
tür.

2006 yılında ihracata
dayalı talebin artmasına
paralel olarak yatırımların
da artmasıyla ekonomi
%4,5’lik büyüme oranı ile
büyük bir ivme kazanmış-
tır. 2007 yılında devam
eden iç talebe karşın, dış
talebin azalma eğiliminde
olması ithalatın artmasına
rağmen ihracatın azalma-

sına, dolayısıyla da ekono-
mik büyümenin yavaşla-
masına neden olmuştur.
2008 yılına gelindiğinde
yaşanan küresel krizin et-
kisiyle daralma eğilimine
giren İsveç ekonomisi
2008 yılında %0,4 ora-
nında küçülmüştür. 2009
yılında krizin etkilerinin
devam etmesi beklenen İs-
veç’te 2010 yılından itiba-
ren ekonomide toparlanma
beklenmektedir.

2009 yılındaki küresel
krizin olumsuz etkilerini
AB ülkeleri arasında en
fazla hisseden ülkelerden
biri de İsveç’dir. 2009 yı-
lında ekonomisi % 5,3 ora-
nında küçülmüştür. Ancak,
ihracat odaklı bir ekono-
miye sahip olan İsveç, faiz
ve vergi oranlarının düşü-
rülmesi ile oluşan olumlu
etki sayesinde hem iç hem
de dış talebin artması ile
2010 yılından itibaren di-
ğer Avrupa ülkelerine göre
oldukça hızlı bir topar-
lanma sürecine girmiştir.

2010 % 5,8 ve 2011 yı-
lında % 4 büyüyen İsveç
ekonomisinin 2012 yılında
% 0,3 ve 2013 yılında ise
% 1 oranında büyümesi
beklenmektedir.

EKONOMİDE GELECEĞE
YÖNELİK BEKLENTİLER

Küresel krizin olumsuz
etkilerini AB ülkeleri ara-
sında en fazla hisseden ül-
kelerden biri de İsveç’dir.
2009 yılında ekonomisi %
5,3 oranında küçülmüştür.
Ancak, ihracat odaklı bir
ekonomiye sahip olan İs-
veç, faiz ve vergi oranları-
nın düşürülmesi ile oluşan
olumlu etki sayesinde hem
iç hem de dış talebin art-
ması ile 2010 yılından iti-
baren diğer Avrupa ülkele-
rine göre oldukça hızlı bir
toparlanma sürecine gir-
miştir. 2010 yılında İsveç
ekonomisi % 5,4 büyümüş-
tür. İsveç’in GSYİH’sının
2011 yılında % 3,4, 2012
yılında ise % 1,9 oranında
artması beklenmektedir

Özellikle gıda ve fiyat-
larındaki artış nedeniyle
2008 yılında yıllık ortalama
enflasyon oranı % 3,5’e
yükselmiştir. Yaşanan eko-
nomik kriz ile 2009-2010
döneminde tüketici fiyat
endeksi % 1,9 oranında
yükselmiştir. Enflasyon
2011 yılının ilk 7 ayında
ise % 1,5 olarak gerçekleş-
miştir.

SANAYİ
Ürün yelpazesinin ge-

nişliği ile uluslararası faali-
yetlerin büyüklüğü İsveç
sanayinin en belirgin özel-
likleri olarak ortaya çık-
maktadır. İsveç, madenci-
lik, bilgi teknolojisi ve
diğer yüksek teknolojileri
kapsayan bir ürün gru-
bunda uluslararası alanda
yüksek başarı göstermek-
tedir. İsveç’te kurulmak
suretiyle dünyanın önde
gelen çok uluslu firmaları
arasında yer alan bir çok
firma bulunmakta olup,
ABB, Akzo Nobel, AstraZe-
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neca, Atlas Copco, Electro-
lux, Ericsson, H&M, Ikea,
Metro, Saab, Sandvik, Sca-
nia, SKF, Skanska, Teliaso-
nera, Tetra Pak ve Volvo
bunlar arasında ilk akla ge-
lenlerdir.

20. yüzyılın başından
itibaren İsveç sanayisi or-
mancılık ve maden gibi
sektörlerden, bilişim ve
teknolojinin daha çok kul-
lanarak, araştırma ve geliş-
tirmenin ön planda olduğu,
katma değeri daha yüksek
sektörlere geçmiştir. Bu
değişim sürecinde tekstil,
demir ve çelik sektörleri
küçülürken, gemi inşa sek-
törü tamamen yok olmuş-
tur. Ekonomisi hızla büyü-
yen İsveç, halen bilgi ve
iletişime (ICT) en fazla ya-
tırım yapan ülkelerden biri
haline gelmiştir.

Ürün yelpazesinin ge-
nişliği ile uluslarası faali-
yetlerin büyüklüğü İsveç
sanayiinin en belirgin özel-
likleri olarak ortaya çık-
maktadır. İsveç’te maden-
cilikten bilgi teknolojisi ve
diğer yüksek teknolojileri

kapsayan bir ürün gru-
bunda uluslararası alanda
yüksek başarı gösteren bir
çok firma bulunmakta, ül-
kenin sanayi üretiminin
yaklaşık % 65’i ihraç edil-
mektedir

Tüm gelişmiş ülkelerde
olduğu üzere İsveç’te de
GSYİH içinde sanayi imala-
tının payı giderek azalır-
ken, hizmet sektörünün
payı artmıştır. 2012 yılı
itibariyle imalat sanayi
GSYİH içerisinde % 14
paya sahiptir. Bununla bir-
likte imalat sanayi İsveç
ekonomisi bakımından yu-
karıda verilen rakamların
işaret ettiğinden daha bü-
yük bir öneme sahiptir.
Zira, İsveç hizmet sektö-
rün önemli bir kısmı ülke-
nin sanayi altyapısı ile ya-
kından ilintilidir.

İmalat sanayiinde top-
lam üretimin % 17’sini
kimyasallar, % 14’ünü me-
tal ve metal mamulleri; %
12’sini orman ve kağıt
ürünleri, % 13’ünü ma-
kine ekipmanları, % 9’unu
motorlu taşıtlar; % 9’unu

bilgisayar, elektronik ve
optik cihazlar sanayi; oluş-
turmaktadır.

DIŞ TİCARET -
GENEL DURUM

İç pazarın küçüklüğü
nedeniyle dış ticaret ülke
ekonomisinde hayati bir
öneme sahiptir. 2012 yılı
itibariyle dış ticaret, itha-
lat ve ihracat GSYİH’nin
sırasıyla % 64,1, % 29,9
ve % 34,2’sine karşılık
gelmektedir. Bu itibarla
İsveç, dünyanın dışa açık
ekonomilerinden birisidir.
Dünya Ticaret Örgütünün
en güncel verileri uya-
rınca, 9,5 milyon nüfusa
sahip ülkenin 2012 yılı
dünya mal ihracatı ve it-
halatındaki payının % 0,94
ve % 0,87, dünya hizmet
ihracatı ve ithalatındaki
payının ise % 1,75 ve %
1,34 olduğu belirtilmek-
teyken, bahsekonu dönem
itibariyle Türkiye için anı-
lan oranlar sırasıyla %
0,83, % 1,27, % 0,77 ve %
0,50 seviyesindedir. 

İsveç, 2012 yılında

172,6 milyar dolarlık ihra-
catıyla dünyanın 28’inci,
Avrupa’nın ise 9’uncu en
fazla ihracat yapan ülkesi
konumundadır. (EIU)

TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Zor ve talepkar bir pa-

zar olarak değerlendirilen
İsveç’te, gelir durumu ve
eğitim seviyesinin yüksek
olmasına bağlı olarak tü-
keticilerin muhakeme
gücü oldukça fazladır. İs-
veçli tüketiciler bir ürü-
nün kalitesine, tasarımına,
ambalajına, çevreye du-
yarlı olarak üretilip üretil-
mediğine, en çok da uy-
gun fiyatta satılıp
satılmadığına oldukça
önem vermektedir.

SANAYİ ÜRÜNLERİ VE
HİZMETLER İHRAÇ
POTANSİYELİMİZ

Toplam 180 milyon av-
roluk pazar büyüklüğüne
sahip İsveç, ev tekstili
ürünleri Avrupa’da orta
büyüklükte bir pazardır.
Kişisel gelirin ve hane sa-
yısının (özellikle tek veya
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iki kişilik) artmasına bağlı
olarak İsveç ev tekstili pa-
zarı da büyümektedir. Sek-
törde en fazla pazar payına
sahip ürünler perdeler, ya-
tak çarşafları ve mutfak-
banyo bezleri olmuştur. Pa-
zarda talebe göre yıllar
içerisinde battaniyeler ve
uyku tulumları, banyo ve
mutfak bezleri ile perde en
fazla artış gösteren ürün-
lerdir. 

EV TEKSTİLİ
İsveç’te özellikle med-

yanın ev dekorasyonuna
ilgili olması, internet sa-
tışlarının son dönemde
artması ve tüketicilerin
katma değeri yüksek
ürünler içerisinde bulunan
organik ürünlere yönel-
mesi, gibi pek çok etken-
den dolayı sektör dinamiz-
mini korumaktadır. İsveç
üretim maliyetlerin yük-
sek olması nedeniyle bu
sektörde üretici konu-
munda değildir. Bu ürün-

leri daha çok düşük mali-
yetle Çin ve Hindistan gibi
ülkelerde ürettirmektedir.

Pazarda en önemli ak-
törler, başta ev tekstili
ürünlerinin satışında lider
olan IKEA,’yı, Hasta, Klass-
bols linnevaveri, Kudbig
Svensson, Markisol ve Mol-
tex gibi firmalar izlemekte-
dir. Pazara girişte toptan
alım/satım yapan firmalar
ve ithalatçılar kilit konu-
munda bulunmaktadır.
Bunların içinde, Springhill,
DJ Frantextil ve Heinex en
önemli ithalatçı firmalar
olurken, ICA, Handlarnas
AB, H&M ve Lindex en
önemli toptan alım/satım
yapan firmalardır.

İsveç’in 2010 yılında
toplam 485 milyon dolarlık
ev tekstili ithalatında, Tür-
kiye’den en fazla 6302 gtip
kodu altındaki yatak çar-
şafları ithal edilmiştir.
2010 yılında bu ürünlerde
İsveç’e 11 milyon dolar ci-
varında ihracatımız ger-

çekleşmiş olup, pazarda en
güçlü rakiplerimiz, Hindis-
tan, Bangladeş, Pakistan,
Çin ve Almanya’dır. 

İsveç’in toplam yatak
çarşafı ithalatında; Bangla-
deş, Pakistan ve Türkiye,
banyo ve mutfak bezleri it-
halatında; Türkiye, Hindis-
tan ve Çin, perde ithala-
tında; Polonya, Danimarka
ve Almanya, battaniye ve
uyku tulumu ithalatında;
Çin, Hindistan ve Letonya
ve masa örtüsü ithalatında;
Litvanya, Danimarka ve
Estonya önemli tedarikçi
ülkeledir. (Kaynak: CBI)

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ
İsveç’deki tüm mesken

ve ofisler merkezi sistemle
ısıtılmakta ve iç mekan sı-
caklıkları sürekli olarak 20-
22 dereceye ayarlanmakta-
dır. Kışın, açık havada
sıcak tutan dış giyim ge-
rekmekle birlikte iç me-
kanlarda hafif kıyafetler
tercih edilmektedir. Kalın

kazak, hırka gibi giysiler
çoğunlukla rüzgar geçir-
meyen dış giyimlerle bir-
likte dış mekanlarda kulla-
nılmaktadır. İsveçliler
genel olarak pamuklu ve
yün gibi doğal liflerden
mamul kıyafetleri tercih
etmektedir. Tüketici tercih-
leri açısından İsveç, orga-
nik tekstil alanında da
önemli pazarlardan biridir.

İsveç’de hem örme,
hem dokuma giysilerde pa-
muklu en çok tercih edilen
elyaf türüdür. Yünlü ve
yünlü karışımları da özel-
likle sonbahar ve kış mev-
simlerinde oldukça popü-
lerdir. Pamuk ve yün
sıklıkla sentetik liflerle ka-
rıştırılmaktadır. En yaygın
karışımlar pamuklu/polyes-
ter, yün/polyester ve
yün/akrilondur. Viskoz ve
diğer suni lifler bir kaç
sene önceki popülerliğini
yitirmiş olmakla birlikte
pazarda bu tür giysilere de
sıklıkla rastlanabilmekte-
dir. Özellikle bayan giyi-
minde yeni moda ürünler
birçok farklı ve yeni elyaf
türü içermektedir. İpek ve
keten ise daha lüks kıyafet-
lerde kullanılmaktadır.

ÇOK DÜŞÜK FİYATLI VE
DÜŞÜK KALİTELİ ÜRÜN-
LER İSVEÇ PİYASASINDA
ALICI BULAMAMAKTA,
EN ÇOK ORTA-DÜŞÜK
FİYAT YAYGINDIR

Çok düşük fiyatlı ve dü-
şük kaliteli ürünler İsveç
piyasasında alıcı bulama-
maktadır. Bununla birlikte,
düşük fiyat her zaman dü-
şük kalite anlamına gelme-
yebilir. İsveç’de en çok
orta-düşük fiyat yaygındır.
Bu fiyat grubunda pazar
hakimiyeti bazı merkezi ve
doğu Avrupa ülkelerini de
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içeren düşük maliyetli ül-
kelerden ithalat yapan bü-
yük mağaza zincirleri,
posta yoluyla satış yapan
şirketler ve ithalatçı/top-
tancıların elindedir.

İsveç’de lüks malların
pazar payı oldukça düşük-
tür. İnsanların giderek hem
harcanabilir gelirleri hem
de harcama alternatifleri
çoğalmaktadır. Bu nedenle,
hazır giyim firmaları hane
halkı gelirinin daha büyük
bir bölümünü diğer tüke-
tim mallarından ziyade bu
sektöre yönlendirebilmeyi
teminen reklam ve pazar-
lama faaliyetlerine daha
fazla önem vermek duru-
mundadırlar. İndirim ve
özel aktiviteler sunan klüp
üyelikleri gibi yollarla sadık
müşteri kitleleri yaratıl-
maya çalışılmakta, dikkat
çekme amaçlı kampanya-
larda markalar ünlülerle
özdeşleştirilmektedir (Ma-
donna-H&M, Richard
Gere-Kapp Ahl).

Klasik anlamda çarşı
gezmek artık boş zaman
geçirmek için tercih edilen
bir aktivite olmadığından,
“alışveriş deneyimi”,
“marka değeri” gibi kav-
ramlara verilen önem art-
mış bulunmaktadır. Tüketi-
ciler, kaliteli ürün,
güvenebilecekleri bir
marka, sonsuz seçenek ye-
rine bir tema içeren kolek-
siyonlar, farklılaşan ihti-
yaçlarına cevap verebilecek
nitelikte ürünler, gerekti-
ğinde kombine edilebilecek
kıyafetler, hizmet, tavsiye
ve bilgi talep etmektedir-
ler.

Günümüzde tüketiciyi
etkilemek için fiyat ve kali-
teden çok daha fazlasına
ihtiyaç duyulmakta, mar-
kaların tüketici tarafından

bilinmesi ve kabul görme-
sine yönelik önemli yatı-
rımlar yapılmakta, bu ne-
denle marka sayısı
azalmaktadır. Bununla bir-
likte, özel marka addedilen
ve özellikle büyük peraken-
decilerin kendilerinin ya-
rattığı markalar artmakta-
dır.

İsveç’deki en büyük ha-
zır giyim zinciri olan H&M
(Hennes & Mauritz), Asya
ve Avrupa’da 20 ülkedeki
üretim ofisleri kanalıyla
yaklaşık 700 bağımsız te-
darikçi ile işbirliği yapmak-
tadır. İkinci büyük hazır gi-
yim zinciri olan Lindex’in
ülke genelinde 188 mağa-
zası Kapp Ahl’in ise 130
mağazası olup, her iki zin-
cirin de merkez ofisi Göte-
borg’dadır.

H&M, Lindex ve Kapp
Ahl uluslararası alanda da
faaliyet göstermektedir. Bir
dünya markası haline gel-
miş olan H&M’in 28 ül-
kede mağaza zincirleri
mevcuttur. H&M’in en
kuvvetli varlık gösterdiği

pazar Almanya olup, ardın-
dan İngiltere ve İsveç gel-
mektedir. Lindex’in İsveç,
Norveç, Finlandiya, Es-
tonya, Letonya, Litvanya
ve Çek Cumhuriyeti’nde;
Kapp Ahl’in İsveç, Norveç,
Finlandiya ve Polonya’da
mağazaları bulunmaktadır.
İsveç firmalarının ihracatı
genellikle ürünlerin Finlan-
diya, Norveç, Danimarka
ve Almanya’ya re-eksportu
anlamına gelmektedir.

KÜÇÜK PERAKENDECİ-
LER VE TEDARİKÇİLER
GİTTİKÇE PAZAR PAYLA-
RINI BÜYÜKLERE 
KAPTIRIYOR

Diğer Avrupa ülkelerin-
den farklı olarak İsveç ve
Finlandiya’da gözlenen bir
eğilim, küçük perakendeci-
lerin ve tedarikçilerinin
gittikçe pazar paylarını bü-
yüklere kaptırmasıdır.
Ayakta kalabilen az sayı-
daki küçük üreticinin idari,
tasarım ve depolama bö-
lümleri İsveç’te bulun-
makla birlikte üretim ge-

nelde ülke dışında, çoğun-
lukla Baltık Ülkeleri ve Po-
lonya’da gerçekleştirilmek-
tedir.

Hazır giyim alanındaki
en büyük posta yoluyla sa-
tış şirketleri Ellos, H&M
Rowells, Haléns, Cellbes,
Gudrun Sjöden Design ve
La Redoute Sverige AB’dir.

İsveç’in 2010 yılındaki
toplam 3,5 milyar dolarlık
hazır giyim ithalatında en
önemli ülkeler Çin, Dani-
marka, Hong Kong, Tür-
kiye ve Almanya’dır. İs-
veç’e olan hazır giyim
ihracatımız yıllardır öne-
mini korumaktadır. Bu ne-
denle ülkemizin güçlü ol-
duğu bu sektörde tanıtım
ve pazarlama faaliyetleri-
nin arttırılması amacıyla,
ihracatçılarımızın özellikle
Kuzey Avrupa bölgelerine
hitap eden Kopenhag Ulus-
lararası Hazır Giyim Fuarı
(CIFF) gibi önemli fuarlara
katılması faydalı olacaktır. 

(Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı,

Stokholm Ticaret Müşavirliği, TRADEMAP,

TUİK)
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Son aylarda dövizdeki yükseliş ilk bakışta ihracatçının avantajı olarak
görülse de makineden, ipliğe girdi maliyetlerindeki artış ve fiyat
konusunda uygulanacak yanlış politikalar firma ve sektör olarak
beklenmeyen durumlarla karşılaşmamıza neden olabilir. Bu dönemde
sanayicinin de, tedarikçinin de karşılıklı hassasiyetleri dikkate alarak
hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Gerek iç,
gerekse dış
ekonomik
etkenlerin

etkisiyle kurda ve paritede
hareketli günler yaşıyoruz.

Dolar ve Euro tarihi sevi-
yelerini aşmış durumda.
İlk bakışta uzun süredir
aşırı değerli bir Türk
Lirası ile çalışan ihracatçı-
mız için bu durum avantaj

gibi görünse de aslında
yanında büyük riskler taşı-
yor. Kurda belli aralıklarda
ve istikrarlı olmayan bu
artış hem ihracatçının
fiyat vermesini zorlaştırı-

yor hem de girdi maliyet-
lerini de doğrudan, olum-
suz etkiliyor. 

DÖVİZLE BİRLİKTE GİRDİ
MALİYETLERİ DE HIZLA
ARTIYOR

Dövizdeki dalgalı gün-
lerin yaşandığı ihracatçı-
nın her zamankinden daha
fazla dikkat etmesi gerek-
tiğini kaydeden Çorap Sa-
nayicileri (ÇSD) Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk, başta pamuk
olmak üzere girdi maliyet-
lerinin dövize endeksli art-
tığını belirtiyor. 

ÜRETİCİ YA DA
TEDARİKÇİNİN
GÖRECEĞİ ZARAR HER
İKİ TARAFI DA
OLUMSUZ ETKİLER

“Üretici ve tedarikçi
karşılıklı birbirlerini her
zamankinden daha fazla
anlamaya çalışmalı ve em-
pati yaparak duyarlı dav-
ranmalı” diyen ÇSD
Başkanı Hüseyin Öztürk

Kurdaki dalgalanma ve 
girdilerde artış, sanayici 
ve tedarikçinin karşılıklı duyarlı
olmasını gerektiriyor 
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karşılıklı hassasiyetin öne-
mine vurgu yaptı. 

MÜŞTERİLERİN DÖVİZ
ARTIŞIYLA BİRLİKTE
GELEN FİYAT BASKISI 

Dövizde yaşanan dö-
nemsel yükseliş aynı za-
manda yurt dışından
müşterilerin üretici üze-
rinde fiyat baskısını da ar-
tıyor. Yakın, orta ya da
uzun vadede dövizde ya-
şanacak her hangi bir ge-
rileme indirim uygulayan
firmaları ve dolayısıyla,
sektörü, ihracatçıyı olum-
suz etkileyebilir. 

ALINACAK SİPARİŞ-
LERDE ÇOK UZUN 
VADELİ FİYATLAR 
VERİLMEMELİ 

ÇSD Başkanı Öztürk,
üretici ve tedarikçiyle aynı
gemide olduklarını söyle-
yerek iki taraftan birinde
yaşanacak olumsuzluğun
her iki tarafı, hatta ülke ih-
racatı ve ekonomisini de
olumsuz etkileyeceğini be-

lirtti. “Meslektaşlarımı bu
konuda dikkatli olmaya da-
vet ediyorum” diyen Öz-
türk, alınacak siparişlerde
çok uzun vadeli fiyatlar ve-
rilmemesi uyarısında bu-
lundu. Bu dönemde üreti-
cinin tüm riskleri göz
önünde bulundurarak ha-
reket etmesinin yararına
olacağını söyleyen ÇSD
Başkanı Öztürk, dövizde
yaşanabilecek geri dönüş-
lere de dikkat çekerek, stok
ağırlıklı çalışılmaması ge-
rektiğini de söyledi. 

DÖVİZ KURUNUN ANLIK
DEĞERİYLE HAREKET
EDİP BUNA GÖRE FİYAT
VERMEKTEN KAÇINMALI

2013 yılını kapasite an-
lamında yoğun geçiren
sektörün, Avrupa’nın Uzak
Doğu’dan dönüşünün de-
vam etmesiyle dış sipariş-
lerin 2014 yılında da art-
masını beklediklerini kay-
deden Hüseyin Öztürk, bu
noktada fiyat politikasının
çok önemli olduğunu, ku-

run mevcut anlık değeriy-
le değil, daha altında 
hesaplanarak fiyat veril-
mesinin doğru olacağını
belirtti.    

YENİ YATIRIMDAN 
ÇOK MEVCUT KAPASİTE
VERİMLİ KULLANILA-
BİLİR

Kurdaki dalgalanmanın
yeni yatırım yapmayı düşü-
nen girişimciler açısından
da riskli bir ortam oluştur-
duğunu söyleyen Hüseyin
Öztürk, kurda istikrar sağ-
lanıncaya kadar yeni yatı-
rımdan daha çok, mevcut
kapasitenin daha verimli
kullanılarak hareket edil-
mesinde fayda olacağına
inandığını söyledi.

“TÜRKİYE ŞARTLARINDA
ÜRETİM, DÜNYA
ŞARTLARINDA İHRACAT
YAPAN EMEK YOĞUN
BİR SEKTÖRÜZ”

Tekstil ve hazır giyim
sektörünün dünyada
başarısını kanıtlamış bir

bir branşı olarak yıllardır
ihracata önemli katkı
sağladıklarını kaydeden
ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk, “Her zaman altını
çizerek söylediğim gibi
Türkiye şartlarında üretim
yapıp, dünya şartlarında
satıyoruz. Bu da sektörü
oldukça hassas bir
konuma getiriyor ve bizi
kısa, günlük gelişmelere
tepki niteliğinde değil,
uzun vadeli hesaplar
yaparak hareket etmemizi
ve kararlar vermemizi
zorunlu kılıyor” dedi.
Dövizin istikrarlı seyrinin
hem üretici hem de
ihracatçı açısından hayati
önem taşıdığını kaydeden
ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk, açıklamasının
sonunda 2014 yılının
sektör ve ülkemiz için
verimli bir yıl olması
yönünde dileklerine 
yer verdi.

Üretici alınacak 

siparişlerde çok

uzun vadeli fiyat-

lar vermek yerine,

uzun dönemde

tüm riskleri göz

önünde bulundura-

rak hareket 

etmeli”
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Türk Eximbank, Türkiye’de ihracatın kurumsallaşmış
tek asli destek unsuru olarak ihracatın desteklen -

mesine yönelik politikalarda özel bir öneme sahiptir. Türk Eximbank, bu
amaca yönelik olarak ihracatçıları kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri
nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. 

Metin ÇELİK / Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürü

Türk Exim-
bank’ın Kısa
Vadeli İhracat
Kredi Sigor-

tası programı ile teminat
altına alınan riskler iki ana
başlık altında toplanmak-
tadır. Bu başlıklar Ticari
Riskler ve Politik Riskler
olarak adlandırılmaktadır.
Bu riskleri incelemek ge-
rekirse;

TİCARİ RİSKLER
• İflas, tasfiye, konkor-

dato, ilgili mahkeme ka-
rarı veya benzeri
gerekçeler kaynaklı alı-
cının ödeyememe hali,

• Alıcının kabul ettiği mal
bedellerinin vade tari-
hinden itibaren 4 ay
içinde ödememesi veya
ödeyememesi,

• Alıcının sevk edilen
malları ihracatçıdan kay-
naklanmayan nedenlerle
kabul etmemesi veya
edememesi.

POLİTİK RİSKLER
• Transfer yasakları veya

kısıtlamaları
• Alıcının ülkesinde mey-

dana gelen savaş, ihtilal,
iç savaş, isyan ve ben-

zeri haller nedeniyle mal
bedellerinin ödenme-
mesi

• İthal yasakları / kısıtla-
maları, ithal müsaadele-
rinin iptali

• Alıcının ülkesinde ya da
Türkiye sınırları dışında
mallara el konulması
veya benzeri haller

• Kamu alıcısının ödeye-
meme hali.

Bankamızca uygulanan
Kısa Vadeli İhracat Kredi
Sigortası sözleşmesinin
süresi 1 yıldır. İhracatçı-
nın, poliçe süresinin biti-
minden önce yazılı olarak
yenileme talebinde bulun-
ması halinde sigorta söz-

leşmesi yenilenmektedir.
İhracatçının sigorta söz-
leşmesi hükümleri gere-
ğince yükümlülüklerini
yerine getirmediği durum-
larda Türk Eximbank’ın
sözleşmeyi tek taraflı fes-
hetme hakkı olduğu gibi,
ihracatçı firma da her-
hangi bir zaman nokta-
sında o tarihe kadar ki
sözleşmenin gerektirdiği
yükümlülükleri yerine ge-
tirmiş olması kaydı ile si-
gorta sözleşmesinin
iptalini isteyebilir. Zararın
kesinleşmesine ilişkin
bekleme süresinin ilgili
sevkiyatların vade tarihle-
rinden itibaren azami 4 ay
olarak uygulandığı prog-
ram kapsamında zarar taz-
min oranı, aksi Türk
Eximbank tarafından be-
lirlenmediği sürece %
90’dır.

İhracat piyasalarında
yeterince deneyim sahibi
olmayan ancak yüksek ih-
racat potansiyelini haiz fir-
malar için sigorta
hizmetinin enformasyon
temini boyutu büyük
önem taşımaktadır. Anılan
program kapsamında si-
gortalı ihracatçıların yurt

dışındaki tüm alıcıları için
Bankamıza “alıcı limiti
onayı” talebiyle başvur-
ması gerekmektedir. Bu
alıcı firmalar için yurt dı-
şında yerleşik enformas-
yon kuruluşlarından satın
alınan raporlar yardımı ile
kredibilite analizi yapıl-
makta ve her bir alıcı
firma için bir limit tahsis
edilmektedir.

Türk Eximbank İhracat Kredi
Sigortası Uygulamaları (Bölüm 2)

Alıcı firmalar için 

yurt dışında yerleşik

enformasyon kuru-

luşlarından satın alı-

nan raporlar yardımı

ile kredibilite analizi

yapılmakta ve her bir

alıcı firma için bir 

limit tahsis edilmek-

tedir”
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Onurcan Çorap’ın Sahibi ve Genel Müdürü Kazım 
Özeren, her geçen gün yetişmiş eleman sorunun arttı-
ğını, toplumun üretimden çok tüketime yöneldiğini
kaydederek, “Ülkece bir şeyler başarmak istiyorsak
üretimden kopmamamız gerekiyor” diyor. 

“Ülkece bir şeyler başarmak
istiyorsak üretimden 
kopmamamız gerekiyor”

Birden fazla şapka taşıyan
Kazım Özeren aynı za-
manda Bayrampaşa’da
İkitellle Organize Sanayi

Bölgesi içinde yer alan Çorapçılar Sa-
nayi Sitesi’nin de başkanı. Kendisiyle
hem Onurcan Çorap’ı, hem de sektö-
rün belli başlı konularını konuşma
şansı yakaladık.

Çorapçılar Sanayi Sitesi’nin sek-
tör açısından önemi nedir?

Şu anda ön planda olan büyük
firmaların birçoğu bu siteden geçti.
Çünkü tarihsel süreçte firmalarımız
Cağaloğlu’daki 30-40 m2’lik dükkan-
lardan buraya taşındı. Son yıllarda
sektörde hızlı bir gelişme yaşanması-
nın ardından büyüyen firmalara bura-
sı da küçük geldi ve birçok firma 
Kıraç, Çerkezköy gibi sanayi böl-
gelerine göç etti. Hali hazırda 52
dönüm üzerinde 100 çorapçının
faaliyet gösterdiği sitemizde, orta
ölçekli firmalar ağırlıkta yer 
alıyor.  

Sizce sektörün durumu ne-
dir?

Şu anda Türkiye kalite ve do-
nanımdan dolayı dünyada çorap-
ta söz sahibi. Ancak her geçen
gün istihdamı yaparken yetişmiş
eleman konusunda sıkıntımız artıyor.
Çünkü toplumun genel yapısı üretim-
den çok, tüketime yönelmiş durumda.
Bu da toplumda gelecekte önemli bir
tehlike oluşturuyor. Bu nedenle ülke-
miz için en büyük sorunun eğitim ol-

duğunu düşünüyorum. Ve ülkece bir
şeyler başarmak istiyorsak üretimden
kopmamamız gerekiyor.  

Öte yandan şunu takdir ederek
söylemem gerekiyor ki; tırnağıyla ka-
zıyarak bu noktaya gelen bir sanayici-
miz var. Kendi özkaynakları ile, dü-
rüst para kazanarak bu konuma geldi
ve birçok insana istihdam sağladı. Bu
açıdan “Türkiye’de bir takdirname ya
da ödül verilecekse bu sektöre veril-
mesi gerekir” diye düşünüyorum. 

Bu noktaya gelmişken, sektör siz-
ce geleceğine nasıl yön vermeli?

Temelimiz çok sağlam. Teknolojiyi
çok iyi yakalamış durumdayız. Ama
bu açıdan tek problemimiz aldığımız
makinelerin vergilerinin çok yüksek

olması. Enerji ve petrol fiyatları çok
yüksek. Bu tür maliyetlerin düşmesi
gerekiyor. Son olarak iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda getirilen  düzenle-
meler. Bunlar dünya standartlarında
olması gereken şeyler ancak Türki-

ye’de bunun alt yapısı hazır mı? Ve
diğer açıdan da firma için de bir mali-
yet. Bu ve benzeri konularda dünyada
olduğu gibi üretim yapan, ülke ekono-
misine katkı sağlayan sektörlerin des-
teklenmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Sitede ne tür çalışmalar yaptınız?
Biz geldiğimizde terkedilmiş yer

gibiydi. İlk olarak çalışmalar yaparak
her üyemizin tapusunu aldık. Ortak
alanlarımız ve sosyal tesislerimizin
imalatlarını bitirerek kiraya verdik.
Kira geliriyle de sitemizin ihtiyaçlarını
karşıladık. İskanımızı aldık ve son ola-
rak birkaç ay önce asfaltımızı attık.
Önümüzdeki dönemde de siteyi gör-
sel olarak düzenlemeyi planlıyoruz.
Amacımız; burada ne kadar sayıları az

da olsa çorap sektörünü en iyi
şekilde temsil etmek.

Onurcan Çorap’a gelirsek
üretiminiz hakkında kısaca bil-
gi verebilir misiniz?

Yıllar önce külotlu çorap
ağırlıklı üretime başladık. Be-
bek, çocuk ve külotlu çorap
grubunda çoğunlukta kendi
markamızla Rusya, Azerbay-
can, Ukrayna ve Litvanya gibi
Bağımsız Devletler Topluluğu
ülkelerine ağırlıkta çalışıyoruz.

Kendi markamızla ihracat yapmamız
çok önemli. Sektör olarak en önemli
eksiğimizin markalaşma olduğu konu-
sunda hemfikiriz. Fasonculuktan çı-
kıp, İtalya gibi kendi markalarımızla
dünyada yer almalıyız. 

Kazım Özeren
Onurcan Çorap
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Kendini kısa zamanda
amorti eden Politen
Dayanıklı Tekstil Taşıma
Torbalarını tercih edin
hem ekonomik olarak
kazanın hem de
ürünleriniz güvenli ve
sağlıklı bir şekilde yerine
ulaşsın!
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Çorap Fason Taşıma Torbaları ile
ürünlerinizi ekonomik, güvenli ve
sağlıklı taşıyın! 
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Eren Çorap ola-
rak çalıştığı-
nız pazarlar
ve ürünleriniz

hakkında bilgi verir misi-
niz?

Yüzde 70 ihracat,
yüzde 30 iç piyasa ağırlıklı
çalışıyoruz. İç piyasadaki
yüzde 30’luk payın yüzde
26’sını zincir mağazalara
üretiyoruz. Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinin neredeyse
tamamına ihracatımız var.
Bunun yanında az da olsa
Afrika ülkelerine de yeni
yeni satışlarımız olmaya
başladı. Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu, Dubai de
yine ihraç yaptığımız 
ülkeler arasında yer alıyor. 

2013 çorap ihracatımız
ülke ihracatını ve genelde
hazır giyimi geride bıra-
karak yüzde 16 artış sağ-
ladı. Siz firma olarak
2013’ü nasıl geçirdiniz?

2013 sektörün gene-
linde olduğu gibi bizde de
verimli geçti. 2014 yılının
da bu rüzgarla olumlu ge-
çeceğini düşünüyorum. 

Kur ve beraberinde
artan girdi maliyetleri 
hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Kura paralel olarak girdi
maliyetlerinin artması nor-

mal. İlk etapta maliyetler
düşmüş gibi görünse de
2014’ün ilk üç ayında işçi-
lik, elektrik ve hammadde
zamları nedeniyle kur bize
verdiğini geri alacak. Mes-
lektaşlarımızın fiyat verir-
ken şuna dikkat etmesi
lazım; bu kuru baz alma-
maları gerekiyor. Örneğin
Euro kurunu 2,7 olarak baz
almaları gerekiyor. Şubat
başı itibariyle zamlar belli
oluyor. Bu arada vereceği-
miz fiyatlarda bu değeri
geçmemeliyiz. Zaten pren-
sip olarak kuru yüzde 5
düşük hesaplıyoruz. Fiyat
verirken birebir kuru yan-
sıttığımızda bunun sıkıntı-
sını firma da sektör de
yaşar. 

Sektörün en büyük so-
runları olarak neleri görü-
yorsunuz?

Herkesin telaffuz ettiği
işçi sorunları en başta yer
alıyor. Özellikle kalifiye,
beyaz yakalı eleman eksik-
liğini yaşıyoruz. Bunun ar-
dından dövizdeki
hareketlilik, girdi maliyet-
lerinin sürekli değişmesi
geliyor. Eleman sorununun
çözüm noktasında ise bizim
gibi emek yoğun sektörler-
den güvenlik gibi başka
sektörlere kaçan işgücünü
çekmek için maaşları artır-
mamız gerekiyor. Bunu da-
biraz önce bahsettiğim
döviz artışlarını müşteriye
düşük fiyatla vermek ye-
rine, işçiye vererek yapabi-

liriz. 20 yıl önce asgari üc-
retin iki ya da üç katı maaş
verebiliyorduk. Bugün de
işçiyi çekmek, sektörü cazip
kılmak için maaşların 2 bin
TL. civarında olması gere-
kiyor. 

Yozgat’ta da üretim
yapan bir firma olarak
Anadolu’ya yatırımın
olumlu ve olumsuz tarafla-
rını değerlendirir misiniz?

Anadolu’ya yatırım ya-
pacak bir firma, 2-3 yıl kar
beklentisi içinde olmamalı.
Örneğin İstanbul’da bir
ütücü 150 düzine civarı
mal ütülüyor ve 1.400 TL
maaş alıyor. Anadolu’da ise
asgari ücret veriyorsun ve
60 düzineyi geçmiyor. Bu
durumda siz işletmeyi ra-
yına oturtana kadar 2-3 yıl
içinde 2 ya da 3 katı adam
çalıştırıyorsunuz. Eleman-
ların yetişmesi için her
giden firmanın bu süreyi
göze alması lazım. Bunu
göze alanlar Anadolu’da
başarılı olacaktır. Anado-
lu’ya yatırım yapmanın en
olumlu yanlarından biri ise
devletin teşvikleri. Gerek
SGK primlerindeki işçi pa-
yının devlet tarafından
ödenmesi, gerekse Kurum-
lar Vergisi’nde yatırım ya-
pılan indirim gibi önemli
avan  tajlar sunuluyor. 

Anadolu’ya yatırımda en az 2-3
yıl kâr beklentisi içinde olmamalı

42

Eren Çorap 1993 yılında kurulmuş, o tarihten bu yana sıfırdan başlayarak günü-
müze kadar gelmiş. İstanbul’daki üretimlerinin yanı sıra Yozgat’a da yatırım
yapmış olan Eren Çorap’ın CEO’su Murat Taşcı, Anadolu’ya yatırım yapmanın
avantajlı olduğunu ancak başlangıçta 2-3 yıl kar beklentisi içinde olunmaması
gerektiğine dikkat çekiyor.

Murat Taşçı
Eren Çorap
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İTKİB Ocak-Aralık 2012 
ve 2013 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2013 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

Necip Öztaş  
Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İTALYA

İSPANYA

İSVEÇ

BELÇİKA

RUSYA FEDERASYONU

POLONYA

SLOVAKYA

YUNANİSTAN

DANİMARKA

İSVİÇRE

ABD

NORVEÇ

2012 (ÇİFT)

350.041.396

293.939.646

103.521.624

53.419.821

45.146.276

41.356.641

45.556.641

42.837.111

25.249.496

24.089.276

20.220.952

12.495.186

19.495.480

18.181.896

16.425.457

16.594.920

2013 (ÇİFT)

374.744.805

303.573.481

137.416.492

72.542.851

49.135.080

45.734.681

44.935.883

43.928.479

37.914.223

26.783.968

26.697.600

20.104.863

19.600.646

18.764.371

14.183.955

13.219.975

DEĞİŞİM (%)

7,06

3,28

32,74

35,80

8,84

10,59

-1,36

2,55

50,16

11,19

32,03

60,90

0,54

3,20

-13,65

-20,34

2012 (USD)

274.046.031,50

204.082.204,20

80.685.172,64

41.939.624,08

28.005.267,35

75.742.841,96

34.764.066,55

33.709.005,53

16.377.451,98

17.276.910,86

10.146.395,46

6.345.628,25

20.791.876,45

15.562.761,87

20.037.657,23

13.008.040,79

2013 (USD)

282.574.354,17

235.696.919,38

113.106.308,82

54.470.659,28

38.596.508,06

91.732.627,07

36.360.225,94

36.012.873,50

23.699.354,24

22.954.558,63

14.104.554,96

9.371.511,76

21.165.778,43

16.519.971,61

18.141.682,86

11.471.611,80

DEĞİŞİM (%)

3,11

15,49

40,18

29,88

37,82

21,11

4,59

6,83

44,71

32,86

39,01

47,68

1,80

6,15

-9,46

-11,81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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UKRAYNA

AVUSTURYA

İRLANDA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ROMANYA

BULGARİSTAN

FİNLANDİYA

TÜRKMENİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

BOSNA-HERSEK

İSRAİL

LİBYA

KAZAKİSTAN

MACARİSTAN

IRAK

CEZAYİR

MAKEDONYA

GÜRCİSTAN

KOSOVA

HIRVATİSTAN

İRAN (İSLAM CUM.)

SIRBİSTAN

ESTONYA

ARNAVUTLUK

ÇEK CUMHURİYETİ

SLOVENYA

MOLDAVYA

KANADA

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

LİTVANYA

AVUSTRALYA

KIRGIZİSTAN

PANAMA
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Almanya, Japonya, İsveç
gibi enerji yoğunluğu
düşük ülkelerin endüs-
trilerini incelediği-

mizde şunu görmekteyiz;
Üstün nitelikli ana üretim proses-

leri-teknolojileri, bu teknolojileri des-

tekleyen atık ısı geri kazanımı, kom-
penzasyon, otomasyon gibi destekle-
yici teknolojiler ve verimlilik felsefesi
ile örülmüş enerji yönetim anlayışı.
Nitekim IEA’nın, AB’nin tüm ülkeler
için önerdiği sanayi verimlilik alanları
veya mühendislik problemlerin çö-

züm yolları konularında fikirler bir-
leşmiş durumdadır.

Sonuç olarak, Sanayide Enerji Ve-
rimliliği, uluslararası rekabet gücü
açısından günümüzde önemli bir
konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sanayide Enerji Verimliliğini artırmak

Türkiye’de birincil enerjinin %24’unu, elektriğin %47’sini sanayi sektörü
kullanmaktadır. Ülkemiz OECD ülkeleri içinde enerji yoğunluğu yüksek ül-
kelerin başında gelmektedir. Türk sanayisi ağırlıklı olarak emek ve enerji
yoğun alanlarda varlık göstermeye çalışmaktadır. Mevcut sektörel kompo-
zisyonumuz, sektörlere göre enerji maliyet oranları, sektörlere göre ihracatı-
mız incelediğinde enerji verimliliğinin Türk sanayi sektörlerinin ayakta
kalma mücadelesi olarak algılanması gerekmektedir. 

Sanayide Enerji Verimliliği ve
tasarruf rakamları - 1
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için, enerji muhasebesi, kontrol sis-
temleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve
endüstriyel süreçler, hammadde özel-
likleri, ürün çeşitleri ve özellikleri, ik-
lim şartları ve çevresel etkiler, kap-
asite kullanımı gibi alanlarda
çalışmalar yapılmaktadır.

Sanayi sektöründeki işletmelerin
farklı enerji tasarruf önlemleri ve
enerji verimli teknolojilerin yardı-
mıyla enerji kullanımlarını verimli bir
şekilde yönetmelerine olanak tanı-
mak ve bu yönde teşvik etmek sure-
tiyle Türk sanayisinde enerji verimli-
liğinin artırılması hedeflenmektedir.

TASARRUF RAKAMLARI
1.FIRIN SİSTEMLERİ
Atık ısı geri kazanımı:

• Reküperatör, rejeneratif yakıcı vb.
ile sıcak baca gazı geri kazanılarak
yakma havasının ön ısıtılmasında
kullanılabilir.

•  Geri kazanılan bu ısı, ısıtma, pi-
şirme, kurutma vb. amaçlar için de
kullanılması mümkündür.

• Ayrıca ekonomizer kullanarak sıcak
su üretme imkanı da vardır.

• Atık ısı geri kazanılarak %45’e va-
ran enerji tasarrufu sağlanabilmek-
tedir.

• Yanma verimi arttırma çalışmaları
(Yakıt-Hava karışımı ayarı):

• Hava yakıt karışımı optimizasyonu
ile %14 verim artabilir.

• Brülör sistemlerinde iyileştirme ça-
lışmaları veya verimli brülör kulla-
nılması:

• Brülör yakıt ile havanın yandığı yer
olduğu için yanma verimini art-
tırma yöntemleri geçerlidir.

• Baca sistemlerinde iyileştirme ça-
lışmaları:

• Nem, sıcaklık, CO2, O2 ve CO oranı
gibi baca gazı bileşenlerinin izlen-
mesi ile enerji verimliliği hakkında
önemli bilgi sağlanır.

• Alternatif yakıt veya atık yakıt kul-
lanımı

• Çok yüksek sıcaklıklarda (1000°C
civarı) çalışan fırınları olan tesis-
lerde katı atık(çöp, atık çamur vb.)
yakılarak yakıttan tasarruf sağlana-

bilir.
• Fırın yüzeyinin ve sıcak hatların ya-

lıtımı:
• Fırın yüzeyi kayıpları %10’a varabi-

lir. Sıcaklığı 60°C’ye çıkan tüm yü-
zeyler yalıtılmalıdır.

• Enerji verimliliğine yönelik olarak
dizayn değişiklikleri, modernizas-
yon veya fırının  yenilenmesi

• Tüm bu bahsedilen metotların uy-
gulanması ile toplam ısıl verim
%90 mertebesine ulaşır.

2. KAZAN SİSTEMLERİ
Atık ısı geri kazanımı (Baca gazı

ısısı):
Atık baca gazı sıcaklığı 130°C

üstü ise reküperatör kazana girecek
olan yanma havasının ön ısıtılma-
sında veya ekonomizer ile suyun ısıt-
masında kullanılabilir.

%3 ila 20 arasında yakıt tasarrufu
sağlanabilir.

Blöf geri kazanımı:
Kazanda sürekli değiştirilmesi ge-

reken blöften, aynı atık ısı kazanım
metotları kullanarak %2,5’a kadar ta-
sarruf mümkündür.

Kondens geri kazanımı ve flaş bu-
har elde etme:
• %14’e kadar yakıt tasarrufu.
• Detaylar için bkz. Buhar sistemleri.
• Kazan yüzeyinin ve sıcak hatların

yalıtımı:
• Yakıtın yanma şartlarının iyileştiril-

mesine yönelik çalışmalar:
• Alternatif yakıt veya atık yakıt kul-

lanımı
• Yanma verimi arttırma çalışmaları:
• Su hazırlama sistemleri:
• Baca sistemlerinde iyileştirme ça-

lışmaları
• Enerji verimliliğine yönelik olarak

dizayn değişiklikleri, modernizas-
yon veya kazanın yenilenmesi.

3. BUHAR SİSTEMLERİ
• Modern kazanlarda %1 civarında-

dır. Eski kazanlarda %10’a kadar çı-
kabilir.

• Kazana giren yanma havasındaki
her 28°C’lik artış, %1 verim artışı
sağlar.

• Böylece %13-51 arasında yakıt ta-
sarrufu sağlanır.

• Hava yakıt karışımı ayarı doğru ya-
pılarak %20’ye kadar tasarruf ola-
nağı bulunmaktadır.

• Kazan besi suyunun kalitesi verim-
liliğe doğrudan etki yapar.

• Çözünmüş mineral oranı yüksek ise
kazan içinde taşlanmayı arttırır.

• Kazan borularındaki taşlanma ve
kireçlenme %60’a kadar ısı kaybına
sebep olabilir.

• Ayrıca kazanda daha fazla su tutu-
lacağından blöf kayıpları da artar.

• Temizlik, bakım ve arızadan dolayı
maliyetleri arttırır.

• Kojenerasyon sistemleri ile hem sı-
cak su hem de elektrik toplamda
%90 verim ile üretilir.

• Buhar iletim sistemindeki kaçak ve
ısıl kayıplar %5-7 mertebesindedir.

• Üretilen buhar kullanıldıktan sonra
soğuyarak sıvı hale geçer.

• Oluşan sıcak kondens atmosfer ile
temas ettiği anda aniden buharla-
şır. Buna flaş buhar denir.

• Toplam flaş buhar ve kondens ısıl
kayıpları %20’yi bulabilir.

• Mevcut atık ısı geri kazanım siste-
mine katılabilir veya ayrı sistem
kurulabilir.

• Yalıtımlı borularda kayıplar %80-85
daha azdır.

• Arızalı buhar kapanları, buhar sı-
zıntısı yapacağından dolayı kaçak-
ları arttırır.

• EİE anketine göre sanayideki ka-
panların %10’u arızalıdır.

• Buhar basıncına uygun buhar ka-
panı seçilmedir. (Enerji Verimliliği Derneği)
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Yasal
mevzuatı ve
son durumu
değerlendi-

rirsek ; 
Haberlere konu olan ve

cezaların iptal edilmesi

gerektiği savına dayanak
olan hüküm 

“KARAYOLLARI TRA-
FİK KANUNU HÜKÜMLERİ
GEREĞİNCE UYGULANAN
İDARİ PARA CEZALARI-
NIN TAHSİLİNDE VE
TAKİBİNDE UYGULANA-
CAK USUL VE ESASLAR
İLE KULLANILACAK ALIN-
DILAR, TUTANAKLAR VE
DEFTERLER HAKKINDA
YÖNETMELİK”

Dayandığı Kanun Num-
arası ve Tarihi: 2918 -
13.10.1983 

Resmi Gazete ile Neşir
ve İlânı: 6 Nisan 2011 -
Sayı: 27897

MADDE 10 – (1)…
b) Tutanağın tebligat

işlemlerine ihlalin tespit
edildiği tarihten itibaren
on iş günü içinde başlana-
rak, Karayolları Trafik
Kanununun 116 ncı mad-
desi hükümleri uyarınca
araç sahibine, sahibi bir-
den fazla ise tescil
kaydının ilk sırasındaki

sahibine posta yoluyla teb-
ligat yapılır.”

Hükmüdür. Muhataplar
yönetmeliğin bu madde-
sinde belirlenen 10 iş
günü içerisinde cezaların
tebliğ edilmediği
durumuna dayanarak
cezalara itiraz etmişlerdir. 

Ancak  Yargıtay 7. Ceza
Dairesinin 

E. 2012/31671 K.
2013/10142 T. 29.4.2013
tarihli kararında da görü-
leceği üzere ; 

Düzenleme Olduğu
/Süresinde Tebligat İşlem-
lerine Başlanmamış
Olmasının İdarî Karar
Tutanağını Geçersiz Kıl-
mayacağı/Olayın Esasına
Girilerek Karar Verilmesi
Gerektiği)

4925/m.26/A
ÖZET: Dava, yetki bel-

gesi olmadan yolcu
taşımacılığı yapmak
eylemi sebebiyle verilen
idari para cezasına itiraza
ilişkindir. Mahkemece,

Son günlerde görsel ve yazılı basında Karayolları Trafik Kanunu hükümleri
gereğince evvelce düzenlenen cezaların düzenlendikleri tarihten çok sonra
toplu halde muhataplarına gönderildiği ve bu cezaların iptal edilebileceği
yolunda bazı haberler çıkmıştır. Doğal olarak ceza muhataplarında bu ceza-
ların ödenip ödenmeyeceği veya iptali için ne yapılması gerektiği husu-
sunda tereddüt ortaya çıkmış durumdadır. 

Avukat Volkan Erel

On gün içinde tebliğ
edilmeyen trafik cezalarını
ödemek zorunda mısınız?
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Trafik Para Cezalarının
Tahsilinde ve Takibinde
Uygulanacak Esas ve Usul-
ler ile Kullanılacak
Belgeler Hakkında Yönet-
meliğin 10/a-b maddesi
gereğince tebligat işlemle-
rine 7 iş günü içerisinde
başlanmadığından bahisle
itirazın kabulüne karar
verilmiş ise de, belirtilen
hükmün idarî işlemlerin
sürüncemede kalmasını
önlemek amacıyla idareye
yönelik getirilmiş bir
düzenleme olduğu, süre-
sinde tebligat işlemlerine
başlanmamış olmasının
idarî karar tutanağını
geçersiz kılmayacağı,
mahkemesince olayın esa-
sına girilerek bir karar
verilmesi gerekir. 

KARAR : Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı-
nın kanun yararına bozma
istemine dayanan ihbar-
name içeriği yerinde
görüldüğünden, 

SONUÇ :,,,,, kararının
BOZULMASINA,
29.04.2013 gününde
oybirliğiyle karar verildi. 

Verdiği kararda da
görüleceği üzere Yargıtay 

“KANUN NO: 5326
KABAHATLER KANUNU

Kabul Tarihi: 30 Mart
2005

Resmi Gazete ile Neşir
ve İlânı: 31 Mart 2005 -
Sayı: 25772 (1. Mükerrer)

MADDE 20.” (Ek
cümle: 6111 - 13.2.2011 /
m.22) "Ancak (Ek ibare:
6217 - 31.3.2011 / m.27)
“, 89 uncu maddesi hariç
olmak üzere” 1111 sayılı
Askerlik Kanunu, 2839
sayılı Milletvekili Seçimi
Kanunu, 2918 sayılı Kara-
yolları Trafik Kanunu,
2972 sayılı Mahalli İdare-

ler ile Mahalle Muhtarlık-
ları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun,
3376 sayılı Anayasa Deği-
şikliklerinin Halkoyuna
Sunulması Hakkında
Kanun, 4925 sayılı Kara-
yolu Taşıma Kanunu, 5490
sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu ve 6001 sayılı
Karayolları Genel Müdür-
lüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında
Kanunda belirtilen ve idari
para cezasını gerektiren
fiilin işlendiği tarihi takip
eden takvim yılının son
günü bitimine kadar idari
para cezası verilerek teb-
liğ edilmediği takdirde
idari yaptırım kararı veri-
lemez, verilmiş olanlar
düşer."  hükmüne dayana-
rak  iptal kararını
bozmuştur. 

Nihayet itibarıyla
Yönetmelik hükmünün
idarenin işlemlerini
düzenleyici bir hüküm
olduğu ancak Yönetmeli-
ğin hükmüne
uyulmamasının neticesi-

nin cezanın iptali olmaya-
cağı cezanın iptali
bakımından ise kanun
hükmünün uygulanması
gerektiği açıkça belirlen-
miştir. Bu itibarla tebliğ
edilen Trafik cezalarının
fiilin işlendiği tarihi takip
eden takvim yılının son
gününe kadar tebliğ edil-
memişse ancak bu süre
hükmüne dayanılarak iti-
raz edilmesi halinde
olumlu netice alınabilecek
aksi halde bu itirazdan
olumlu bir netice alınama-
yacaktır. Tabiki bu durum
esasa ilişkin itiraz sebep-
leriyle ilişkili değildir. Geç
tebliğ haricinde diğer iti-
razlarınız ise Mahkeme
tarafından değerlendirile-
cektir. Her somut
durumun ayrıca değerlen-
dirilmesi ve erken ödeme
halinde cezalardaki indiri-
minde gözönüne
alınmasının unutulmama-
sını tavsiye ederim.

2014 yılında  hepinize
bol kazançlar ve hayırlı
işler dilerim. 

51Çorapland Ocak-Şubat 2014

Tebliğ edilen trafik ce-

zaları, fiilin işlendiği ta-

rihi takip eden takvim

yılının son gününe ka-

dar tebliğ edilmemişse

ancak bu süre hük-

müne dayanılarak itiraz

edilmesi halinde olumlu

netice alınabilecektir.

Aksi taktirde bu itiraz-

dan olumlu bir netice

alınamayacaktır”



www.csd.org.tr

BİLGİLENDİRME...

52 Çorapland Ocak-Şubat 2014

Soru ve 
cevaplarla 
“E-Fatura” 
uygulaması

E-fatura yeni
bir belge türü
olmayıp, kâğıt
fatura ile aynı

hukuki niteliklere sahiptir.
Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından yönetilen e-
fatura uygulamasında
amaç tek format ve stan-
darda göre satıcı ve alıcı
arasında güvenli, zaman
ve maliyet tasarrufu sağ-
layan bir sistem
oluşturmaktır. Bunun için
yurt dışı uygulamalar
incelenerek başarıya ulaş-
mış e-fatura işleyişleri
dikkate alınmış ve Gelir
İdaresi Başkanlığı tarafın-
dan açık kaynak bir
standart olan XML tabanlı
ticari hayatın tüm süreçle-

rini içerecek şekilde eti-
ketlemelere sahip olan
uluslararası bir standart
olan UBL-TR benimsen-
miştir.

“ÖZEL ENTEGRATÖR-
LÜK” MÜESSESESİ

397 sıra no.lu VUK ile
tüzel kişiler sistemden
faydalanabilirken 416 sıra
no.lu VUK tebliği ile ger-
çek kişilere de e-fatura uy-
gulmasına dahil olma
hakkı tanınmıştır. Uygul-
manın yaygınlaştırılması
amacıyla “Özel Entegra-
törlük” müessesi 421 sıra
no.lu VUK tebliğinin ya-
yınlanmasıyla genel işle-
yişe dahil edilmiştir.
Yurtdışında e-fatura servis

sağlayıcısılığı olarak bili-
nen özel entegratörlük sa-
yesinde bilgi işlem alt
yapısı yeterli olmayan mü-
kelleflerin de uygulama-
dan kolayca
faydalanabilmeleri amaç-
lanmıştır.

KİMLER E-FATURA 
UYGULAMASINA GEÇ-
MEK ZORUNDA?

421 Sıra Numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği kapsamında;

04.12.2003 tarihli ve
5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu kapsamında ma-
deni yağ lisansına sahip
olanlar ile bunlardan 2011
takvim yılında mal alan
mükelleflerden

31.12.2011 tarihi itiba-
riyle asgari 25 Milyon TL
brüt satış hasılatına (ciro)
sahip olanlar ile,

06.06.2002 tarihli ve
4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanunu’na ekli
(III) sayılı listedeki malları
imal, inşa veya ithal eden-
ler ile bunlardan 2011
takvim yılında mal alan
mükelleflerden
31.12.2011 tarihi itiba-
riyle asgari 10 Milyon TL
brüt satış hasılatına (ciro)
sahip olanlar,

01.09.2013 tarihine
kadar Gelir İdaresi Baş-
kanlığı’na başvurmak ve
31.12.2013 tarihine kadar
e-Fatura uygulamasına
geçmek zorundadır.

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK
tebliğine ile hayata geçirilen
ve 5 Mart 2010 tarihinden
itibaren uygulamada olan e-
fatura, veri format ve standardı
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
belirlenen, VUK gereği bir faturada
yer alması gereken bilgilerin içerisinde
yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletimi-
nin merkezi bir platform (GİB) üzerinden
gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. 
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Söz konusu mükellef-
lerden 2011 takvim yılı
içinde mal alışı yapanlar,
satın aldıkları malın tü-
rüne, fiyatına, miktarına
veya herhangi bir özelli-
ğine bakılmaksızın 2011
yılı gelir tablolarındaki
brüt satış hasılatı rakam-
ları esas alınarak elektro-
nik fatura uygulamasına
dahil olacaklardır. 

NASIL BAŞVURU
YAPILIYOR?

421 Sıra Numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği’ne göre 2013 tak-
vim yılı sonuna kadar e-fa-
tura uygulamasına
zorunlu olarak dahil ola-
cak mükellefler için son
başvuru tarihi
01.09.2013’tür.

e-Fatura uygulamasın-
dan yararlanmak için üç
farklı yöntemden istediği-
nizi seçebilirsiniz. Bu kap-
samda;

• Başkanlık’tan özel en-
tegrasyon izni almış ku-
rumların bilgi işlem
sistemleri kullanılarak
yapılan entegrasyon, 

• Bilgi İşlem Sistemi alt-
yapınızın yeterli olması
durumunda Bilgi İşlem
Sisteminin Entegras-
yonu,

Başkanlığımız tarafından
www.efatura.gov.tr in-
ternet adresi üzerinden
ücretsiz olarak sunulan
GİB Portal

yöntemlerinden diledi-
ğinizi seçebilirsiniz.

Mükellefler, başvuru
esnasında uygulamadan
yararlanma yöntemlerin-

den durumlarına uygun
olan birisini belirtmek zo-
rundadır. Uygulamadan
yararlanmak isteyen mü-
kelleflerin uygulama karşı-
sındaki durumu ve
uygulamadan yararlanma
prosedürleri, yapacakları
başvuru üzerine Başkanlık
tarafından belirlenecektir.

POSTA YA DA
ELEKTRONİK YOLLLA
BAŞVURU 

Uygulamadan yararlan-
mak isteyen mükellefler
posta yoluyla veya elektro-
nik ortamda başvuru ya-
pabilmektedir.

Posta yoluyla başvuru
yapmak isteyen mükellef-
lerin başvuru belgelerini
"Gelir İdaresi Başkanlığı –
Denetim ve Uyum Yöne-
timi Daire Başkanlığı’nın
adresine göndermeleri ge-
rekiyor.

E-FATURA İLE İLGİİ
SIKÇA SORULAN
SORULAR?

E-fatura zorunluluk
kapsamında olup belirle-

nen tarihten itibaren fa-
tura kullanıcısı olmayan
mükelleflere uygulanan
yaptırım ne olacaktır?

Zorunluluk kapsamında
olup e-fatura uygulama-
sına belirtilen tarihte geç-
meyen mükellefler Vergi
Usul Kanununun ceza hü-
kümleri tatbik olunacaktır.

Zorunluluk kapsa-
mında olan ancak sisteme
kayıtlı olmayan kullanıcı-
lara kağıt fatura düzen-
lenmesi durumunda bize
cezai yaptırım olur mu?

E-fatura kullanım zo-
runluluğu 01.09.2013.ta-
rihinden itibaren sisteme
kayıtlı taraflar arasında
zorunludur. Ancak zorun-
luluk kapsamında olma-
sına rağmen sisteme
kayıtlı olmayan tarafa
kağıt fatura gönderilmesi
gönderen tarafa herhangi
bir mesuliyet yüklemez.

E-fatura uygulamasına
kayıtlı bir firma büyük
perakende mağazaların-
dan yaptıkları alışverişle-

rinde e-faturayı nasıl
temin edecekler?

Perakende satış yapan
firma ve alıcı taraf e-fa-
tura sistemine kayıtlı ise
kesilecek olan faturanın e-
fatura olarak düzenlen-
mesi gerekmektedir.

Zorunluluk kapsamın-
daki mükelleflerden deği-
lim e-defter kullanmak
istiyorum e-fatura uygula-
masını kulllanmak zo-
runda mıyım?

E-defter uygulamasına
geçmek isteyen mükellef-
ler için e-fatura kullanım
zorunluluğu bulunmakta-
dır.

E-fatura uygulama-
sında sadece ticari fatura
senaryosunu kullanabilir
miyiz? GİB’e temel fatura
senaryosu ile gelen fatu-
raları almamak istediği-
mizi talep etsek bu
talebimiz gerçekleşebilir
mi?

Ticari ihtiyaçlar göz
önünde tutularak Ticari
Fatura Senaryosu oluştu-
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rulmuştur. Ticari fatura
Senaryosunda fatura
kabul, red ve iade işlem-
leri tamamen mesajlaşma
platformu üzerinden ger-
çekleştirilecektir. Ticari fa-
tura senaryosunun
kullanımı ancak tarafların
anlaşmış olmasına bağlı-
dır. Temel fatura senaryo-
sunun bir talebe bağlı
olarak kaldırılması müm-
kün değildir.

E-Fatura uygulamasın-
dan nasıl yararlanabili-
rim?

- Az sayıda fatura dü-
zenleyen mükellefler için
e-Fatura Uygulamasına ait
temel fonksiyonların inter-
net üzerinden kullanımını
sağlamak amacı ile oluştu-
rulan ve
"www.efatura.gov.tr" in-
ternet adresinde hizmete
sunulan e-Fatura Portalı
aracılığıyla gerçekleştirile-
bilirler.

- Yüksek sayıda fatura
düzenleyen çeşitli fatura-

lama ihtiyaçları bulunan
gelişmiş bilgi işlem sis-
temlerine sahip mükellef-
ler bilgi işlem sistemleri-
nin e-Fatura Uygulaması-
na entegre edilmesi yoluy-
la e-fatura uygulamasın-
dan yararlanabilirler

- Faturalama ihtiyaçları
farklılık gösteren veya çok
sayıda fatura düzenleyen
mükellefler, kendilerine
ait bilgi işlem alt yapısının
yetersiz olması halinde
yada bilgi işlem sistemi iş-
letmek istememeleri ha-
linde teknik yeterliliğe
sahip bir özel entegratö-
rün bilgi işlem sistemi va-
sıtasıyla elektronik fatura
alıp gönderebilme imkanı
sağlanmıştır.

E-fatura uygulaması
kayıtlı kullanıcı listesinin
güncellenme sıklığı ne
olacak?

Başkanlık, kayıtlı kulla-
nıcı listesini belirli zaman
aralıkları ile güncellenme-
sini öngören bir düzen-

leme yapmayı planlanıyor.
Ancak şu an için belirlen-
miş bir zaman aralığı ve
geçerlilik zamanı mevcut
değil.

Portaldan fatura yük-
leme seçeneği ile ilgili, fa-
turaların toplu bir XML
dosyası ile portala yüklen-
mesi mümkün müdür?
Her faturanın ayrı ayrı mı
xml formatında yüklen-
mesi gerekiyor?

Upload mekanizması
ile portal kullanım kılavu-
zunda belirtildiği üzere
yükleme yapmak müm-
kündür. Her fatura xml
formatında oluşturulup
tek kişiye gönderilecek fa-
turalar tek bir zarfta gön-
derilebilir.

Portal hesabının ta-
nımlanmaması talebimizi
uygulama başvurusu sıra-
sında mı yoksa entegras-
yon başvurumuz içersinde
mi iletmemiz uygun ola-
caktır?

e-Fatura Uygulamasını
entegrasyon yöntemiyle
gerçekleştirmek isteyen
mükellefler entegrasyon
süreçleri tamamlanana
kadar portal hesaplarının
tanımlanmamasını talep
edebilirler.

e-Defter başvurusunda
bulundum e-Fatura porta-
lımın açılmamasını talep
edebilir miyim?

e-defter kullanıcısı ola-
bilmek için e-fatura kulla-
nım zorunluluğu
bulunmaktadır.

Hizmet birimleri ola-
rak özel entegratorlük
servisi verebilecek ku-
rumlar henüz yayınlanma-
dığı için bu durumda
zorunluluk kapsamına
giren ve proje süresi uzun
olacak şirketler için
çözüm öneriniz nedir?

Portaldan yararlanılabi-
lir. Ancak fatura işlem
hacmi büyük olan firmala-
rın portaldan fatura gön-
dermeleri zor olabilir. Bu
süreçte diğer bir yöntem
ise firmaların kendi bilgi
işlem sistemlerini kurarak
e-fatura entegrayonu sağ-
layabilmeleridir.

E-Ticaret yapıyorum,
nihai tüketiciye düzenle-
diğim faturaları e-fatura
olarak gönderebilir
miyim?

Nihai tüketiciye gönde-
rilecek faturaların elektro-
nik ortama taşınması
çalışması devam eden e-
arşiv tebliğinin yayımlan-
ması ile mümkün
olacaktır. Ancak şu an iti-
bariyle e-fatura uygula-
ması ve EFKS kapsamında
bu durum mümkün değil-
dir. (Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı)
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Türkiye’nin, dünyada çorapta önemli bir üretim merkezi ol-
ması oldukça önemli. Ancak böylesine önemli bir merkezin
üretim gücünü ortaya koyan, global ölçekte bir fuara ev sa-
hipliği yapması bir o kadar daha önemli. 6-8 Şubat 2014 ta-
rihleri arasında yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiye
kapılarını açmaya hazırlanan İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı
sektörümüzde faaliyet gösteren firmalara üretim gücü, kali-
tesi ve yeni koleksiyonlarını yerli ve yabancı uzman ziyaret-
çilere göstermek açısından önemli bir fırsat sunacak.  

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

İF Expo 2014 Çorap, İç Giyim Fuarı
Türk çorap sanayinin global 
ölçekteki başarısının bir yansıması
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6-8 Şubat
2014’te sektö-
rümüz ve ül-
kemiz için

önemli bir fuarın üçüncü-
sünü gerçekleştiriyoruz.
Bir yıldır ÇSD Yönetim Ku-
rulu ve Fuar Komitesi ola-
rak yaptığımız çalışmaların
sonuçlarını da görmeye
hazırlanıyoruz. 2012 yı-
lında ilkini düzenlediğimiz
İF Expo Ulus   lararası
Çorap, İç Giyim Fuarı’nın
geçtiğimiz yıl gerçekleştir-
diğimiz ikincisi, bir önceki
yıla nazaran metrekare an-
lamında kendini ikiye kat-
layarak önemli bir başarıya
imza atmıştı. Bu yıl da
Türkiye’nin küresel pazar-
larda başarılı iki sektörü
olan çorap ve iç giyim fir-
malarının katılım deste-
ğiyle yeni bir başarıyı
karşılamaya hazırlanıyo-
ruz. 

2013 yılındaki İF
Expo’nun kapanışının
hemen ardından başladığı-

mız çalışmalarının sonucu
6-8 Şubat 2014 tarihinde
TÜYAP Fuar ve Kongere
merkezinde olumlu
anlamda görmeyi bekliyo-
ruz. Ancak yapılan
sözleşmeler ve katılan fir-
malara baktığımızda daha
şimdiden iyi bir sonuçla
karşılaşacağımızın müjde-
sini verebiliriz.

İF EXPO ÇORAP, İÇ
GİYİM FUARI, BİR YIL-
LIK, UZUN SOLUKLU VE
YOĞUN BİR ÇALIŞMA-
NIN ÜRÜNÜ

ÇSD’nin yanı sıra üyesi
olduğumuz Türkiye Moda
ve Hazır Giyim Federas-
yonu (TMHGF) ile
Federasyonun çatısı altın-
daki Tüm İç Giyim
Sanayicileri Derneği (TİG-
SAD), Konfeksiyon Yan
Sanayicileri Derneği
(KYSD), Ege Giyim Sanayi-
cileri Derneği (EGSD) ile
Denizli Tekstil ve Giyim
Sanayicileri Derneği’nin

(DETGİS) desteğiyle ger-
çekleştirilen İF Expo
Çorap, İç Giyim Fuarı
TÜYAP ekibinin uzun
soluklu çalışmalarının
sonucu olarak gerçekleşti-
riliyor. Yurt içinde
katılımcılara ulaşmak için
hazır giyim sektörünün
önemli merkezlerine ula-
şıp, bire bir görüşmeler
yaptık. 

HEDEF PAZARARDAN
ZİYARETÇİ VE ALIM
HEYETLERİNİN SAYISINI
ARTIRMAK ÜZERE
YOĞUN ÇALIŞMALAR
YÜRÜTÜLDÜ 

Yurt dışında ise hedef
pazar olarak belirlediğimiz
başta Afrika, Ortadoğu,
Türk Cumhuriyetleri,
Avrupa, Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu Ülkeleri,
Balkan Ülkeleri olmaz
üzere birçok yere Fuar
Komitemizin üyeleri olan
meslektaşlarımızın ziya-
retleri ile ulaştık. Böylece

İF EXPO, tanıtım çalış-

malarında Avrupa’nın

yanı sıra Orta Doğu ve

Arap ülkeleri, Rusya,

Moldova, Polonya, Uk-

rayna, Orta Asya, Türk

Cumhuriyetleri, Gürcis-

tan, Ermenistan, Nahçı-

van, Kuzey Afrika, Bal-

kanlar, KKTC, Güney

Kıbrıs Rum Kesimi başta

olmak üzere geniş bir

coğrafyaya odaklanıyor” 
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özellikle yabancı alım
heyetlerinın ziyaretinir
artırmayı amaçladık. Her
geçen yıl olumlu yönde
mesafe kaydeden fuarımız
umuyorum bu çalışmalarla
bu büyüme evresini sür-
dürecek ve küresel çapta
sektörün en önemli niş
organizasyonların başında
anılacaktır. Dünyada
Çin’in ardından ikinci
büyük üretim merkezi
olan Türkiye’nin doğal
olarak bunu hakettiğini
düşünüyorum. 

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
VE TEDARİKÇİLERİMİZLE
BULUŞMA FIRSATI
OLACAK

Çözüm ortaklarımızla
bir araya gelme açısından
da önemli bir adres olan 
İF Expo Uluslararası İstan-

bul Çorap İç Giyim 
Fuarı’nda tedarikçilerimiz-
den, işbirliği içinde
olduğumuz eğitim kurum-
ları ve yan sanayimizle de
buluşuyor, fikir alışveri-
şinde bulunuyoruz. Hali
hazırda önemli bir mesafe
kaydettiğimiz iplikte net-
brüt konusunu da ilk kez
İF Expo’da iplik üreticileri
ile yaptığımız toplantıda
ele almıştık. 

OKULLARIMIZ DA
FUARDA ALACAK 

Bunun yanında ÇSD
olarak 1999’da Çorap
Bölümü açtığımız İHKİB
Yenibosna Kız Teknik ve
Meslek Lisesi ile 2012
yılında hayata geçirdiği-
miz Kavram Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programı Öğrencilerinin

kendi tasarladıkları ve
kendi sundukları defile-
lerle gurur duyduk.
Öğrencilerimiz bu yıl da
defileleriyle programda
yer alacaklar ve aynı
zamanda stantlarda görev
alarak sektörle daha şim-
diden kaynaşma, imkanı
bulacaklar.

Öte yandan ilkinden
itibaren fuarın son
gününde katılımcılara
yönelik düzenlediğimiz
anketlerdeki önerileri ve
şikayetleri dikkate almaya
özen gösteriyoruz. 

Son olarak İF Expo
2014 Çorap, İç Giyim Fua-
rı’nın bu yıl da verimli
geçmesini diliyor, emeği
geçen herkese, katılarak
destek veren sektör men-
suplarımıza yürekten
teşekkür ediyoruz. 

Çözüm ortaklarımızla

bir araya gelme açısın-

dan önemli bir adres

olan İF Expo Uluslar-

arası İstanbul Çorap 

İç Giyim Fuarı’nda 

tedarikçilerimizden, 

işbirliği içinde olduğu-

muz eğitim kurumları

ve yan sanayimizle 

de buluşuyor. 
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İF Expo, çorap ve iç giyimde yeni
pazarlara ulaşmanın anahtarı
İF EXPO 2014, Uluslararası İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı, Tüyap tarafından, Tür-
kiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu şemsiyesi altında; Çorap Sanayicileri Der-
neği, Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri
Derneği, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derne-
ği’nin desteğiyle 6 - 8 Şubat 2014 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde düzenleniyor. 

Türk tekstil
sektörünün
dünyada ön
plana çıktığı

önemli niş üretim alanla-
rından iç giyim, çorap
ürün gruplarına yönelik
düzenlenecek,  İF EXPO
2014 11. Uluslararası İs-
tanbul Çorap ve İç Giyim
Fuarı’na Türkiye’nin tüm
bölgelerinden ve 50’den
fazla ülkeden profesyonel
ziyaretçi bekleniyor.

Çorap, İç giyim ve
mayo modasına yön veren
firma ve markaların yer
alacağı İF EXPO 2014 Fua-
rı’nın yurtdışı hedef pazar-
larda doğrudan tanıtım ça-
lışmaları dört bir koldan
eşzamanlı olarak yürütü-
lüyor.

YURT DIŞI ROAD-SHOW
ÇALIŞMALARI 

Batı Avrupa ve Balkan
ülkeleri (Makedonya, Bos-
na Hersek, Sırbistan, Hır-
vatistan, Arnavutluk),
Rusya, İran, Irak, Azerbay-
can, Gürcistan, Ürdün, Yu-
nanistan, Ukrayna, Mısır,
Libya, Lübnan, Fas, Filistin
başta olmak üzere yurt dı-
şından ve yurt içinden
sektörün profesyonel
alıcılarının fuara gelmesi

amacıy la yapılan yurtdışı
seyahatler İF EXPO
2014’ün yabancı ziyaretçi
sayısını ve niteliğini arttır-
mayı hedefliyor.

2013 yılında 55 ülke-
den yerli ve yabancı top-
lam 6.529 sektör profes-
yonelini, ülkemizde sektö-
rün önde gelen 136 firma-
sı ile buluşturan fuarın,
yarattığı verimli ticari or-
tam ile sektörün yurtiçi ve
ihracat hedeflerine olumlu
yönde katkı sağladığı göz-
leniyor.  Sektörün mev-

simsel taleplerini karşıla-
yarak katılımcı ve ziyaret-
çisinden yine tam not alan
İFEXPO fuarı 2014 yılında
6 - 8 Şubat tarihleri ara-
sında yurtçapından ve çe-
şitli hedef yurtdışı ülkeler-
den gelen satıcı ve alıcıla-
rın buluşma noktası ola-
caktır.

İFEXPO 2014, 11.
Uluslararası İstanbul Ço-
rap, İç Giyim Fuarı hakkın-
da bilgi almak için;
www.ifexpo.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.

İF EXPO 2014 Çorap, 

İç Giyim Fuarı’nın yurt-

dışı hedef pazarlarda

doğrudan tanıtım çalış-

maları dört bir koldan

eş zamanlı olarak 

yürütülüyor”
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Parkinson Hastalığı: Nedenleri,
belirtileri, tanısı ve tedavisi
Parkinson Hastalığı ilk kez 1817 yılında James Parkinson isimli bir İngiliz
doktor tarafından tanımlanmıştır. Başlangıç yaşı ortalama 60’tır ve görülme
sıklığı yaşla birlikte artar. Hastaların % 5 kadarında 40 yaşın altında başlar.
Bu gruba “genç başlangıçlı Parkinson” deniliyor. Hastaların büyük çoğun-
luğu, genelde ileri yaşlarda başlayan ve ailesel olmayan “sporadik” denilen
gruptalar. Küçük yaşta başlamış olan hastalığın genetik olma olasılığı daha
yüksektir. 

Beyin sapı böl-
gesinde bulu-
nan, substan-
siya nigra (si-

yah çekirdek) isimli bir
hücre grubunda yavaş ola-
rak ilerleyen hücre ölümü
ve dejenerasyon olmasıyla
karakterizedir. Bu hücre-

lerdeki seçici-ilerleyici ka-
yıp ve dejenerasyonun se-
bebi henüz bilinmiyor, an-
cak hastalık daha çok kır-
sal kesimde yaşayanlarda
ve kuyu suyu kullananlar-
da görülüyor. Tarım ilaçla-
rının bir etkisi olabileceği
düşünülmektedir.

Siyah çekirdekteki hüc-
re grubu “dopamin” deni-
len bir kimyasal maddeyi
üretir. Dopamin, hareket-
lerimizin başlatılmasını,
akıcı ve ahenkli olmasını
sağlar. Parkinson hastalı-
ğında siyah çekirdekteki
hücrelerin azalması sonu-
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cunda dopamin eksikliği
olmakta ve bu nedenle
hastalığın belirtileri ortaya
çıkmaktadır. 

PARKİNSON
HASTALIĞININ DÖRT
ANA BELİRTİSİ VARDIR; 

1. Hareketlerin Yavaş-
laması (Bradikinezi): Has-
taların her türlü hareket-
lerinde yavaşlama, ağır-
laşma olur. Eğer hastalık
koldan başladıysa, beceri
isteyen ince işlerde güçlük
olur. Örneğin düğme ilik-
leme ve tıraş olmada zor-
luk, yazının giderek küçül-
mesi gibi belirtiler gözle-
nir. Hastalık bacakları et-
kilediğinde ise ayağını sü-
rüyerek yürüme,özellikle
basamakları çıkarken veya
engebeli yollarda ayağın
takılması görülebilir. Bu
istemli hareketler dışında
göz kırpmak ve yürürken
kolları sallamak gibi oto-
matik olarak yapılan hare-
ketler de azalır veya kay-
bolur. Hareketlerde yavaş-
lık ne kadar belirgin olsa

da hastalarda kuvvet kaybı
(felç durumu) yoktur. 

2. KASLARDAKİ
TONUSUN ARTMASI
(RİJİDİTE): 

Normalde dinlenme
halindeyken kaslarda, kas
tonusu olarak adlandırılan,
hafif bir kasılma vardır.
Parkinsonda ise hastanın
kolu veya bacağı hafifçe
bükülmeye çalışıldığında
harekete karşı sürekli di-
rençle karşılaşılır. Hastalar
bu durumu yorgunluk,
ağrı, kramp, sertlik, tutuk-
luk şeklinde hissedebilir.

3. TİTREME (TREMOR): 
İstirahat halindeyken

kollar ya da bacaklarda ti-
pik kaba bir titreme gözle-
nir . Elin baş ve işaret par-
mağında para sayma hare-
keti şeklinde sınırlı kalabi-
lir. Hastalar ellerini kul-
lanmaya başladıklarında
bir süre kaybolur. Eller ile-
ri doğru uzatılıp havada
bekletildiğinde de gözle-
nebilir. Burada üzerinde

durulması gereken bir
nokta var. Halk arasında
zannedildiği gibi Parkin-
son hastalığında mutlaka
titreme olması gerekmez.
Titreme önemli bir bulgu-
dur, fakat titremesi olma-
yan Parkinson hastaları da
vardır. Ayrıca, her titre-
mesi olan Parkinson hasta-
sı değildir. Heyecan, stres
gibi durumlarda normal
insanlarda da titreme ola-
bildiği gibi titremeyle gi-
den “ailevi/esansiyel tre-
mor” denen iyi gidişli bir
hastalıkta ve bazı yaşlılar-
da da titreme gözlenebilir. 

4. DURUŞ REFLEKSİNDE
BOZULMA: 

Normalde ayakta hare-
ketsiz olarak duran bir in-
sanı ittiğinizde ayaklarının
ve kollarının pozisyonunu
ani olarak değiştirerek
dengesini sağlar ve düş-
mez. Parkinson hastalığın-
da bu refleks bozulduğun-
dan, hastayı aniden geriye
doğru ittiğinizde, dengesi-
ni sağlayamaz ve yere dü-

şebilir. Buna “postural ref-
leks bozukluğu” denmek-
tedir. Ayrıca hastaların
ayakta duruşlarında da
bozulma gözlenir. Hastalar
öne doğru eğik, kolları dir-
sekten hafifçe bükük ve
gövdeye doğru çekilmiş
olarak dururlar. 

Parkinson hastalığı di-
yebilmek için bu dört be-
lirtinin hepsinin birden ol-
ması gerekmemekte. Bu
belirtiden ikisi bulundu-
ğunda tanı konulmaktadır. 

PARKİNSON
HASTALIĞINDA
GÖRÜLEBİLEN DİĞER
BELİRTİLER

Monoton, alçak sesle,
zor anlaşılır biçimde ko-
nuşma. Bazen hecelerin
tekrarı. Yürüme bozuklu-
ğu: Bazen ani olarak hız-
lanma, istedikleri zaman
duramama ve düşme .
Kapı eşikleri ve dar yerler-
den geçerken kilitlenme.
Yutma zorluğu, tansiyon
düşmesi, salya akması,
ayaklarda şişme, kabızlık,
idrar yapma problemleri,
cinsel fonksiyon bozukluk-
ları, ciltte yağlanma art-
ması-pullanma, aşırı terle-
me, görmeyle ilgili prob-
lemler, ağrılar, depresyon,
unutkanlık – bunama gibi
belirtiler de görülebilmek-
tedir.

PARKİNSON HASTALI-
ĞINA BENZEYEN VE
ONUNLA KARIŞABİLEN
“PARKİNSONİZM” TAB-
LOLARI DA VARDIR 

1. Parkinson hastalığın-
da görülebilen belirtiler
yanında başka ek belirtiler
de görülen ”Parkinson artı
sendromları”: Multisistem
atrofisi (MSA), İlerleyici
göz hareketleri felci (PSP)
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ve kortikobazal gangliyo-
nik dejenerasyon (CBD)
olarak adlandırılan hasta-
lıklar.

2. Başka bir sebep ya
da hastalık nedeniyle bey-
nin etkilenmesi sonucu
görülen Parkinsonizm tab-
loları: Bazı ilaçlar, beyin
damar tıkanıklıkları, trav-

ma, civa-manganez zehir-
lenmesi, bazı enfeksiyon-
lar gibi.

PARKİNSON
HASTALIĞINDA İLAÇ
TEDAVİSİ

Ana prensip beyinde
yetersiz üretilen dopamini
yerine koymaktır. Bunun
için, beyinde dopamin
üreten hücreler tarafından
dopamine dönüştürülen
“levodopa” isimli bir mad-
de kullanılmaktadır. Yıllar
içinde yapılan gözlemler
sonrasında, uzun yıllar le-
vodopa kullanan -özellikle
genç- hastalarda bazı

problemler ortaya çıktığı
görülmüştür; Tedaviye
başlandıktan dört beş yıl
kadar sonra hastaların
yaklaşık yarısında levodo-
panın etki süresi kısalıp,
daha önceleri yeterli gelen
ilaç sıklığı yeterli gelme-
mekte ve hastalar bir son-
raki ilaçlarını alma zama-

nına yakın ilacın etkisinin
geçtiğini fark etmekteler.
Buna “açılma-kapanma
dönemleri” veya “motor
dalgalanmalar” denilmek-
te. Hastalarda kollar, ba-
caklar, gövdede kıvrılma,
bükülme, kasılma ve atma
şeklinde istem dışı hare-
ketler de ortaya çıkabil-
mekte veya yeterli dozda
alınmasına rağmen ilaç
zaman zaman hiç etki et-
memektedir. Bu nedenle
genç hastalarda levodopa
başlanmasını mümkün ol-
duğunca geciktirmek ge-
rekmektedir.

Genç yaştaki hastalar-

da öncelikle başlanması
tercih edilen “dopamin
agonistleri” denen bir
grup ilaç daha vardır. Bu
ilaçlar, beyin hücrelerin-
deki dopamin bağlanma
bölgelerine bağlanarak,
onun etkilerini yaparlar.

Genç ve titremesi fazla
olan hastalarda antikoli-

nerjikler denen ilaçlar da
kullanılabilmektedir. Yaşlı-
larda bellekle ilgili prob-
lemler yaratabilmeleri ne-
deniyle tercih edilmiyor-
lar.

Beyindeki dopamin
miktarını çeşitli mekaniz-
malarla arttırarak etki
eden ve “enzim inhibitör-
leri” denen bir grup ilaç
daha kullanılmaktadır. 

Ayrıca hastalarda gö-
rülebilen depresyon, uyku-
suzluk, hayaller (halüsi-
nasyonlar), hezeyanlar
(varsanılar), bunama, ka-
bızlık gibi diğer belirti ve
bulgular için de bunlara

yönelik ilaçlar kullanılabil-
mektedir. 

CERRAHİ TEDAVİ 
Parkinson hastalığında

tedavi öncelikle ilaçlarla
yapılmaktadır. Cerrahi te-
davi tüm hastalar için uy-
gun bir yöntem değildir.
Tedaviye yeterli yanıt alı-
namayan bazı belirtiler
için veya levodopanın
uzun süreli kullanımı ne-
deniyle ortaya çıkabilen
motor dalgalanmalar ve is-
temsiz hareketler gibi du-
rumlarda cerrahi tedavi
düşünülebilmektedir. Cer-
rahi girişim yapılabilmesi
için hastada olmaması ge-
reken bazı koşullar bulun-
maktadır. Hastayı takip
eden nöroloji uzmanı ge-
rekli gördüğünde cerrahi
tedaviye karar vererek, be-
yin cerrahisi bölümüyle iş-
birliği yapmaktadır.

Parkinson hastalığında
dopamin eksikliği nedeniy-
le beyinde bazı bölgeler
fazla çalışmakta. Bu cerra-
hi yöntemlerle de fazla ça-
lışan bölgeler daha az çalı-
şır hale getirilmektedir. Bu
amaçla “yakma (destrüktif)
cerrahisi” veya “pil takma
cerrahisi (Derin beyin sti-
mülasyonu)” olarak iki
yöntem kullanılmaktadır.

EGZERSİZ
Düzenli fiziksel aktivite

ve egzersizin kas sertliği
ve hareket yavaşlığı üzeri-
ne olumlu etkileri vardır.
Kaslar ve eklemlerin işlev-
lerini daha iyi sürdürebil-
melerini sağlarlar. Uzun
süreli, yorucu olması ge-
rekmemektedir. Yürüyüş,
yüzme ya da diğer spor
aktiviteleri önerilebilir.
(Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı

ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hast.)
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İyot yetersizliği birçok hastalığa
davetiye çıkarıyor
İyot, insan vucudun da çok az miktarda bulunan ancak beyin ve sinir sisteminin normal
büyüme ve gelişmesi ile vücudun metabolik faliyetlerinin devamı için gerekli olan tiroid hor-
monlarının (tetraiyodotironin (T4, tiroksin) ve triiyodotironin (T3)) yapımında kullanılan
önemli bir eser elementtir. İyot vücuda, besinler, su ve deniz ürünleri tüketimi ile alınır.

İyot yetersizliği, dünyadaki
önlenebilir zihinsel geriliğin
başlıca nedenidir. Dünyada
130 ülkede ve endemik guatr

bölgesi olan ülkemiz-
de iyot yetersizliğine
bağlı guatr önemli bir
halk sağlığı sorunu-
dur. Normal şartlarda
vücudumuzda 15-20
mg iyot bulunmakta-
dır. Dünya Sağlık Ör-
gütü verilerine göre,
ortalama günlük ihtiyacı olan 150
mcg iyot (bir toplu iğne başı kadar)
yeterince alamadığı için 740 milyon
insanın guatrdan, dünya nüfusunun
%54' nün ise iyot yetersizliği hastalık-
larından (Iodine Deficiency Disorders)
etkilendiği belirlenmiştir.

İyot yetersizliği sonucunda tiroid
bezinden kana geçen hormonlar ye-
terli miktarda yapılamamakta, organ-
ların büyüme-gelişmesi ve fonksiyon-
larında sorunlar ortaya çıkmakta, boy
uzaması durmakta ve zihinsel işlevler
gerilemektedir. Yapılan tahminlere
göre, her yıl doğan yaklaşık 40 milyon
çocuk, annelerinin diyetinde iyot ye-
tersizliği nedeniyle farklı ölçülerde zi-
hinsel gerilik riskiyle karşı karşıyadır.

İYOT EKSİKLİĞİNDE OLUŞAN
SAĞLIK SORUNLARI

Annede; Yetersiz doğurganlık,
Preeklampsi, Maternal anemi, Post-
partum hemoraji, Tiroid bezinin nük-
leer radyasyona karşı duyarlılığında
artma

Anne karnında ve bebeklikte;
Düşük, Ölü doğum, Düşük doğum
ağırlığı, Cücelik, Zeka geriliği, Kreti-
nizm, Konjenital malformasyonlar,

Mikrosefali, Tiroid bezinin nükleer
radyasyona karşı duyarlılığında artma

Yenidoğan; Neonatal guatr, Konje-
nital hipotiroidi, Tiroid bezinin nükle-

er radyasyona karşı
duyarlılığında artma

Çocukluk ve genç-
likte; Guatr, Hipotiroi-
di, Kısa boyluluk, Bü-
yüme geriliği, Zihinsel
fonksiyon yetersizliği,
Fiziksel fonksiyon ye-
tersizliği, Öğrenme ve

algılamada yetersizlik, Ergenlikte ge-
cikme, Tiroid bezinin nükleer radyas-
yona karşı duyarlılığında artma

Erişkinde; Guatr, Hipotiroidi,
Mental fonksiyonlarda azalma, Fizik-
sel performansta azalma, Tiroid bezi-
nin nükleer radyasyona karşı duyarlı-
lığında artma, Foliküler ve anaplastik
karsinomda artış.

EN ÇOK BİLİNEN VE GÖRÜLEN
SONUCU GUATR

İyot yetersizliği hastalıklarının ba-
şında en çok görülebilen Guatr gel-
mektedir ve her yaş gurubunda
önemli bir hastalıktır. İyot yetersizliği
hastalıklarından en ciddi olan, bilin-
meyen ve gözle görülmeyen sorun ise
beyin hasarı ve zeka geriliğidir.

ÖNLENEBİLİR ZEKA GERİLİĞİNİN
NEDENLERİNDEN BİRİDİR

En olumsuz ve yıkıcı etkilerinin
gözlendiği risk grupları; doğurganlık
çağındaki kadınlar, gebeler, bebekler
ve çocuklardır. Bebek ve çocuklarda;
büyüme ve gelişme geriliği, zeka dü-
zeyinin akranlarına göre en az 13.5
puan daha düşük olması, öğrenme
yeteneği ve okul başarısında azalma,

gebelerde düşük ve ölü doğum riskin-
de artma ve her yaşta guatr, iyot ye-
tersizliğinin oluşturduğu önemli sağ-
lık problemlerindendir.

İyot yetersizliği hastalıklarının ön-
lenmesi için iyot yetersizliği olan böl-
gelerde kişilerin günlük iyot alımları-
nı arttırmak gerekmektedir. İyot, ye-
nilen gıdalardan ve içilen sulardan
alınır. En iyi iyot kaynağı deniz ürün-
leri özellikle de balıktır. İyodu yeterli
topraklarda yetişen besinler ve su ye-
terli iyot sağlar.

YAŞAM DÖNEMİ GÜNLÜK İYOT ALIMI
0-6 yaş ............................. 90 μg / gün

6-12 yaş ..........................120 μg / gün

12 yaş üstü.......................150 μg / gün

Gebe ve emzikli ............ 200 μg / gün

Üniversitelerimizin yıllar içinde
yaptığı araştırma sonuçlarına bakıldı-
ğında gıda ve içme sularında iyot’un
yetersiz olduğu görülmektedir. Bu ne-
denle bireylerin günlük iyot ihtiyaçla-
rının karşılanması ve sorunların çözü-
mü için tuzun iyotla zenginleştirilme-
si yoluna gidilmiştir. Sofra tuzunun
yaygın kullanımına bağlı olarak iyotlu
tuz kullanımı, iyot yetersizliği hasta-
lıklarının önüne geçilmesi hususunda
ilk sırada yer almaktadır. Fakat iyodun
uçucu özellikte olması nedeniyle iyot-
lu tuz koyu renkli ve kapalı kaplarda,
serin ve ışık görmeyen ortamda sak-
lanmalıdır.

Ülkemizde de önemli bir halk sağ-
lığı sorunu olan iyot yetersizliği has-
talıklarının önlenmesine yönelik ola-
rak, 1994 yılından beri Bakanlığımız
UNICEF işbirliğinde “İyot Yetersizliği
Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun
İyotlanması Programı’nı yürütmekte-
dir. (T.C. Sağlık Bakanlığı)
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Buket Sekban Kantar
Kavram MYO Çorap ve 

Moda Tasarımı Bölümü 

Öğr. Görevlisi

bsekban@kavram.edu.tr

Hoşgeldin 2014, 
Hoşgeldin İlkbahar-Yaz

Merhaba, Türkiye’nin pek çok önemli giyim
markaları çoktan ilkbahar-yaz kolleksiyonlarını
oluşturmaya başladı bile. Bizim sektörümüz
için maalesef çok da hareketli olmayan bir
sezon yaz. Bu yüzden biz de hazır giyim açısın-
dan moda eğilimlerine bakalım istedik. Trend
firmalarından edindiğimiz bilgiler dahilinde ve
önemli modacıların tasarımlarının görselleri eş-
liğinde 2014 İlkbahar-Yaz Trendlerinde ön
plana çıkanları sizin için inceledik.

PİLELER
Daha çok uçuş uçuş etek ve elbiselerde çok farklı kesimler halinde görmek-

teyiz bu sezon pileleri. Normalden daha kilolu gösterdiği için toplu bayanlar
açısından tehlike arz etmekte ancak zayıf ve uzun boylu bayanlar için oldukça
kadınsı bir görüntü yaratmanın en göz alıcı yollarından biri. 
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FIRFIRLAR VE KATLAR: 
Tam bir görsel şölen yaratılmakta

onlar sayesinde, ancak kilolu bayan-
lar bu tür kesimlere de da dikkatli
yaklaşmalı.

EKOSELER: 
Son yılların vazgeçilmezi ekoseler

görmeye alışkın olduğumuzun
dışında çok çeşitlilikte yeniden sah-
nede.
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SPORTİF GÖRÜNÜM: 
Spor, bu yaz şıklıkla buluşuyor.

Hem rahat hem zarif görünmek isti-
yorsanız mutlaka denemelisiniz.

YÜKSEK BELLER:  
Etek belleri yükselirken aynı

zamanda boyları da uzuyor bu yaz.
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TEPEDEN TIRNAĞA BEYAZLAR: 
Oysaki ne zor ve iddialı bir renktir

beyaz, bir o kadar da masumiyetin
sembolü. Kolay gelsin.

KONTRAST- SİYAH VE BEYAZLAR: 
daha önceki sezonlarda görmeye

başlamış olduğumuz siyah-beyaz zıt-
lığı bu sezon farklı bir görsel etkiyle
yenilenerek bizlerle.
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DANTEL VE GİPÜRLER: 
Yıllardır hep var onlar. Kadının

zarafetini birkaç kat artıran, gardro-
bumuzun vazgeçilmezleri, her sezon
olduğu gibi bu sezon da bizlerle.

ÖRMELER: 
Son yıllarda trikolarda çok çeşitli

efektler yakalanmaya başlandı ve
bununla birlikte trikolar moda ala-
nında kaybettikleri yerlerini yeniden
geri kazanmaya başladılar ve eğilim-
ler bu ağırlığın sonraki sezonlarda
daha da artacağını göstermekte biz-
lere.

LAZER KESİMLER: 
Yaza ne kadar yakışan görsel bir

efekt değil mi? Deride yada kumaşta,
hiç fark etmiyor her halükarda çok
güzel ve ferah bir etki yaratmakta.

Tabi ki bu kadarla bitmiyor, bu
yaz oldukça zengin bir sezon bizi
bekliyor ve benim bu anlamda siz-

lerle paylaşmak istediğim pek çok alt
başlık var aslında. Bu sayıda burada
noktalayalım ve gelecek sayıda kaldı-

ğımız yerden devam edelim, ne der-
siniz? 
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Tekstil sektöründe yöneticiler
nasıl giyinmeli

Özellikle tekstil sektörü
gibi üretimin ön
planda olduğu sektör-
lerde daha muhafaza-

kar olan bankacalık ve kamu kuruluş-
larının aksine geleneksel iş stili
yerine daha farklı bir stil belirle-
mekte fayda var. 

STİLİNİZİ BELİRLERKEN SEKTÖRÜ-
NÜZÜ, İŞ YERİNİZİNİN BULUN-
DUĞU LOKASYONU, FİZYOLOJİK
VE SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİZİ
ÖNPLANDA TUTUN

Peki stilinizi belirlerken nelere
dikkat etmeliyiz. Öncelikle çalıştığınız
sektöre, iş yerinizinin bulunduğu lo-
kasyona, fizyolojik ve sosyolojik özel-
liklerinize önplanda tutmanızı öneri-
rim. hareketlerinizi kısıtlamayacak
kadar rahat ve konforlu kumaş -mo-
deller seçmek, ayrıca bir o kadar ku-
rumsal bir görünüm kazandıracak ve
statünüzü gösterecek kadar şık ve
özenli olmak sizlere iş hayatındaki
tecrübenizi ve donanımızı sunabil-
mek için etkili bir görünüm fırsatı ya-
ratacaktır. Bir yöneticinin yoğun iş
gündeminde iş ajandasına göre giyin-
mesi de önemlidir. 

Mesela yurtdışından gelen bir
müşterinizle yapacagınız toplantı es-
nasında daha resmi, üretimde olaca-
ğınız zaman belki daha spor şık ol-
makta daha uygun olacaktır. Spor şık

bir stil belirlerken jean’lerle blazer
spor şık bir ceketi kombinleyerek kul-
lanabilirsiniz. Bu şekilde giyinerek
çalışanlarınızınla daha rahat ileitşim
ve yakınlık kurabilir içten samimi ve
empatik davranarak da bu görünü-
müzü destekleyerek onların sempati-
sini kazabilirsiniz. 

ETKİLİ İMAJ SİZE PARANIN SUNA-
MAYACAĞI FIRSATLARI SUNAR

Etkili bir imaj sizlere paranın su-
namayacağı fırsatları sunar işte bu
yüzden biraz önce bahsettigim etkili
imajın içtenlik samimilik ögesinin ge-
rek dış görünümüzle gerek davranış-
larınızla bir bütün olarak uygularsa-
nız başarı kaçınılmazdır. Kurumsal ve

yönetici imajıyla ilgili danışmanlık
yaptığım bir yönetici bir gün Çin’le
kuracağı yeni iş ortaklığından bah-
setti. Bana bu fırsatın gerçekleştiği
zaman bulundugu iş poziyonu için
çok önemli olduğunu hem prestij
hem de ekonomik anlamda onu
olumlu yönde etkileyeceğini söyledi
ve gerek davranışlarıyla gerek dış gö-
rüntüsüyle nasıl ikna edebileceğiyle
ilgili fikirlerimi sordu. İşte bu bağ-
lamda uzak doğu kültüründen bah-
settim ona öncelikle bir iki kelime’de
olsa Çince bişey öğrenmesini rica et-
tim. Merhaba nasılsınız teşekkür ede-
rim gibi basit fakat etkisi büyük olan
sözcüklerdi bunlar… Bunu isteme-
min altında yatan sebep değerli oku-
yucular içten ve samimi onlardan biri
gibi gözükmesini istedim. 

Unutmayın herkes kendisine ben-
zeyeni sever ve iş hayatında da kişi-
sel olarak anlaşabileceği insanlarla iş
yapmayı tercih eder. Bu nüans benim
danışanıma artı puan kazandırırken
rakip firmalar karşısında birkaç adım
öne çıkardı. Uzak doğu kültürü herza-
man duyguların önplanda olduğu bir
kültür olduğunu anlattım. ve ondan
bu şekilde davranmasını rica ettim.
ve buna uygun ululararası iş stline
uygun olabilecek bir tarz belirledik ve
planladığımız kurumsal imaj strateji-
sine uygun detaylarla danışanım çinli
şirketle iş ortaklığını imzaladı. 

Değerli okuyucular; Etkili İmajın en önemli ögelerinden biri  dış gö-
rünümdür.Dış görünüm öyle etkili bir anahtardır ki bu anahtar bize
harika kapılar açabilir , beklemediğimiz kadar önemli iş fırsatları
karşımıza  çıkarabilir tabiki imajımızı doğru yönetmeyi
bilirsek.Peki doğru ve etkili nasıl giyinebiliriz?

ŞAHİKA GÜLER



Saray ilçesi sınırlarında
bulunan Çamlıkoy, müt-
hiş bir doğal güzelliğe
sahiptir. Bir yanda akan

dere, arka plandaki yemyeşil orman
ve dereyle birleşen denizin görüntü-
sü gerçekten muhteşemdir. Görenle-
rin hayran olduğu belde çok bilinir
olmasa da hemen her mevsim turist
çekmekte. Bu doğa harikası plaj, Te-
kirdağ’ın Istıranca Dağları’nın etekle-
rinde yer alır. İl merkezine yaklaşık
10 km. uzaklıkta bulunması da bir
avantaj olarak görülebilir. Bu plajda
ormanlık alanlar kumsalla birlikte

başlar. Kastro yöresindeki karaçam
ormanları 18 Nisan 1988 yılında Milli
Parklara dahil edilerek “Doğayı Koru-
ma Alanı” olarak ilan edilmiştir.

ORMAN-DENİZ-DERE ÜÇLÜSÜ
KASTRO’DA BİR ARADA

Orman İşletmesi tarafından pik-
nik ve dinlenme yeri olarak düzenle-
nen bu yerde, gelen konukları ağırla-
mak amacı ile turistik tesisler ve ko-
naklama yerleri oluşturulmuştur. Or-
man-Deniz-Dere üçlüsünün tüm gü-
zelliklerinin birarada bulunduğu
Çamlıkoy yurdumuzun görülmesi ge-

reken gerçek doğal güzelliklerinden-
dir. İster derede botlarla gezinti, 
ister denizin keyfi isterseniz orman
havası…  Doğanın değerini bilenler
ve doğa tutkunları için her türlü ihyi-
yaca cevap verilen bu beldede balık
tutmaktan, trekinge, mangal keyfin-
den, yüzmeye ya da bisiklet binmeye
kadar bir çok değişik aktiviteye de
olanak vardır.

Doğa sevenler ve farklı bir 
haftasonu geçirmek isteyenler için
Çamlıkoy ziyartetinden pişmanlık du-
yulmayacak bir yer olarak düşünüle-
bilir.
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Eski adı “Kastro” olan şimdiki adıyla Çamlıkoy Tekirdağ ilinin Karade-
niz’e dökülen tek kıyısıdır. Trakya’nın Bahçeköy deresinin Karadeniz’e
döküldüğü yerde 2.5 km. kumsala sahiptir. 

Tekirdağ’ın Karadeniz’e
bakan yüzü güzel Kastro
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Film, evden eve halı yıkama ma-
kinesi pazarlayan Alis ve babası-

nın düğün salonunda pastacılık yapan
Demetin aşkını mizahi bir üslupla an-
latıyor. 30lu yaşlardaki Alis babasıyla
yaşadığı sorunlar nedeniyle evden ko-
vulur ve arabada yaşamaya başlar. Bu
süreçte tek derdi hayatını sürdürebileceği düzenli
bir işe girebilmektir. Tam da bu sırada halı yıkama

makinesi pazarlamacısı olma şansını
elde eder. Sonrasında tesadüf eseri kar-
şılaştığı Demet ile arasında gelişenler sa-
yesinde hayallerini gerçekleştirme
fırsatını yakalarlar.  

Birçok ödüle layık görülen genç yönet-
men Can Kılcıoğlunun ilk uzun metraj ça-

lışması olan filmin başrollerinde deneyimli
oyuncular Serdar Orçin ve Tülin Özen yer alıyor.

Ahmet Ümi”t’in romanı Bey-
loğlu’nun En Güzel Abisi” ro-

manı, yılbaşı gecesinde işlenen bir ci-
nayetin etrafında hayatları ve insan
portrelerini ele alıyor... 

“Tarlabaşının arka sokaklarında
bulunan bir erkek cesedi. Öldürülmüş erkekle-
rin en yakışıklısı, belki de en kötüsü. Karanlık sırla-
rın ortaya çıkardığı utanç verici bir gerçek. Gururla-
rının kurbanı olmuş erkekler, onların hayatlarını
yaşamak zorunda olan kadınlar. Bu cinayetler yata-
ğında, bu kötülükler bahçesinde, bu insan eti satı-

lan can pazarında masumiyetini koru-
maya çalışan bir adam. Bir zamanlar İs-
tanbulun en gözde yeri olan Beyoğlunun
hazin hikâyesi. 

Karanlık... Soğuk havayla iyice ağırla-
şan bir karanlık. Uzaklardan şarkılar geli-
yor kulağına, neşeli kadın çığlıkları, aya-

rını yitirmiş sarhoş naraları, biri küfrediyor belki
ana avrat, belki ağlıyor biri hıçkıra hıçkıra, belki
biri sessizce ölüyor bu gürültünün, bu hengâmenin
ortasında. Umurunda değil. Hepsinden sıyrılmış,
sadece öfke... “
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DİNLENESİ
Dinlenesi:
Can Atilla - Idea

İzlenesi:
Karnaval

Okunası:
Beyoğlu’nun En Güzel Abisi

Aşkın Yeni Formu "Idea" İle Yaşam
Enerjisine Dönüşüyor!

Bir trance ve lounge albüm serisine
hazırlanan Can Atilla, "Idea" ile serinin
ilk albümüne imzasını atıyor. Albümdeki şarkıların
tamamı geleceğin müzikal fikirlerinden oluştuğu için
albümün adını "Idea" olarak belirleyen Can Atilla bu
albümde; "Hamamda İlk Gözyaşları", "Vivaldi İstan-
bulda", "Mara Despina", "Cariyeler ve Geceler" ile,
2009 yılında UEFA Uluslararası Resmi Şarkısı olarak
ilan edilen "Rumeli Hisarının Yapılışı" gibi eserlerinin

trance, club, lounge, ambient, elektronik
versiyonlarının yanı sıra, "Fısıltılar" ve
"Idea" isimli yepyeni iki eserine de yer
veriyor.

Benzersiz altyapıları ve ses tasarımıyla
öne çıkacak olan "Idea"yı; "Aşkın yeni formunun ya-
şam enerjisine dönüşmesi" cümlesiyle tanımlayan
ödüllü besteci, çok yakında "Idea", "Cariyeler ve Ge-
celer" ile "Vivaldi İstanbulda" eserlerinin yeni versi-
yonları için hazırlanan üç farklı video kliple ekran-
larda olacak.
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Jeotermal bir bölge olan
İzmir, bu özelliği saye-
sinde birçok avantaj sun-
maktadır. Merkeze çok

yakın başta Balçova olmak üzere bir-
çok kaplıca ve ılıca tedavi bekleyen
yurt içi ve yurt dışından hastalara
şifa dağıtmaktadır. Bunların içinde
en önemlilerini ve hangi hastalıklara
şifa sunduklarını birlikte görelim.

BALÇOVA KAPLICASI
Agamemnon Kaplıcası olarak da

bilinir. Küçük bir dere yatağından
çıkan madensuları ilkçağdan beri de-
ğerlendirilmektedir.

Hafif bikarbonatlı ve az tuzlu ma-
densularından olan Balçova Kaplı-
cası şifalı sularının sıcaklığı 62°C'dir.
İçildiğinde metabolizmada az etki
gösteren bu madensularıyla banyo

yapıldığında dolaşım hastalıkları ile
ağrılı hastalıklar üzerinde olumlu et-
kisi olduğu gözlenir.

Modern tıbbın imkanlarından da
yararlanılarak tedavi yöntemleri uy-
gulanan kaplıcaya gerek yurt içinden,
gerekse yurt dışından ilgi büyüktür.
Balçova Kaplıcası'na İzmir kent mer-

kezinden kolayca ulaşılabilir. 

DİKİLİ NEBİLER 
KAPLICASI

Dikili ilçesine 12 km. uzaklıkta
bulunur. Kaplıca suyu hidroasetat
iyonu içermektedir. Kaplıcanın suyu
ağrı dindirici özelliğinden ötürü

Türkiye’nin ve
Ege’nin incisi, eko-
nomi ve turizm mer-
kezi İzmir’in kaplıca-
lar diyarı olduğunu
pek çoğumuz bilmez.
Çorapland’in bu sayı-
sında binlerce yıldır
kaplıca ve ılıcalarıyla
önemli bir tedavi
merkezi olan İz-
mir’in bu önemli
yönüne dikkat çeki-
yoruz.

KAPLICALAR...

Kaplıca ve tedavi merkezi
olarak İzmir



banyo uygulamaları ile hizmet veril-
mektedir. 

MAHMUDİYE ILICASI
Suları 26ºC sıcaklıkta bulunan ılı-

cada radyoaktivite oranı yüksektir.
Sodyum açısından zengin olan ılı-
cada kalsiyum yoktur. Cilt hastalık-

larında faydalı olduğu belirtilmekte-
dir.

PAŞA ILICASI
Bergama'nın 15 km. kuzeyindeki

Paşa Köyündedir. Kronik romatizma,
gıda metabolizması bozukluğundan
ileri gelen gut, diabet, şişmanlık,

yaşlılıktan ileri gelen düşkünlük
halleri, böbrek ve kadın
hastalıklarında da bu sulardan
yararlanılmaktadır. 

GEYİKLİDAĞ ILICASI
Bergama ile Kozak Bucak merke-

zinin arasında yer alan ılıca etra-
fında konaklama tesisi
bulunmamaktadır. Bu nedenle yakın
yerleşimlerde bulunanlar ılıcanın
sıcak ve kükürtlü sularından, özel-
likle kronik iltihap sendromların te-
davisinde ve üst solunum yollarının
kronik iltihapları nefritlerinde kulla-
nılır. Bu konuda çare arayanların Ge-
yiklidağ Ilıcası’na gelerek hem bu
olanaklarından yararlanabilir hem
de tarihi ve doğal güzelliklerinden
istifade ederek güzel bir tatil geçire-
bilir. 

GÜZELLİK ILICASI
Bergama'ya 4 km. uzaklıkta bulu-

nan Güzellik Ilıcası’nın, kaplıca su
sıcaklığı 35ºC dolayındadır. Sodyum
bikarbonat ve sülfat bulunan kaplıca
suyunun romatizma, nefralji, kalp
hastalıkları için iyi gelmektedir. Ay-
rıca yağlı ve seboraik deriler üze-
rinde iyi etkisi olduğu bilinmektedir.
Kaplıca suyunda 1,5 eman değe-
rinde oldukça yüksek radyoaktivite
bulunmaktadır.

DEREKÖY ILICASI
Bergama'nın batısında Altınova

(Ayazment) bucağının 15 km doğu-
sunda bulunan bu ılıcada bir hamam
bulunmakta ve suları ağrılı hastalara
iyi gelmektedir.

HAYDAR ILICASI
Bergama'nın kuzeyinde Kozak

bucağına bağlı Ilıca Köyündedir.
Roma döneminden kalma bir hamam
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İzmir’e iş ya da herhangi bir nedenle seyahat ettiğinizde

kaplıca ve ılıcalarına uğrayabilir, binlerce yıldır şifa dağıtan bu

merkezlerden siz de yararlanabilirsiniz” 
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kalıntısından başka yapı bulunma-
maktadır. Ilıcanın sıcak ve kükürtlü
sularının hareket sisteminin 
ağrılı hastalıklarında ve deri hasta-
lıklarında yararlı olduğu söylenmek-
tedir.

KAYNARCA ÇAMURU
Dikili'nin 10 km doğusunda bulu-

nan Kaynarca kaplıcaları etrafında
konaklamaya elverişli tesis bulun-
mamaktadır. 3 km çapında ve orta-
sında çok sıcak sular kaynayan sazlı
bir bataklıktır. Deri, ağrılı ve kadın
hastalıkları tedavisinde kullanıldığı
bilinmektedir

DENİZ ILICASI
Menemen'in kuzeybatısında, yer

alan kaplıcada sular bir mağaranın
içinden kaynamaktadır. Kayaların
eski dönemde yontularak kaynağın
doğal bir hamam içinde kalması sağ-
lanmıştır. Travmatik nedenlere bağlı
kaynaması gecikmiş kırıklarda,
kemik sisteminin bazı hastalıkla-
rında, kan dolaşımı bozuklukları ve

benzeri gibi hastalıkların tedavi-
sinde kullanılır.

ILICAGÖL ILICASI
Ilıcagöl Ilıcası, İzmir’in şirin ilçe-

lerinden Menemen'in kuzeybatısında
Ilıcagöl bataklığının batısındadır. Ba-
taklığın etrafı duvarla çevrili olup,
içindeki çamur ılıktır. Su ve çamur
banyosu biçiminde uygulanan teda-
vide ılıcanın ılık ve kükürtlü suları
romatizma, deri hastalıkları, safra ve
idrar yolu taşlarının düşürülmesinde
kullanılır.

TAVŞAN ADASI ILICASI
İzmir’in önemli ilçelerinden biri

olan Tire’nin İlçe merkezinin 15 km.
güneybatısında Uzgur Köyü
yakınında yer alan Tavşan Adası
Ilıcası  çok sıcak olan suları banyo ve
içme olarak kullanılır. Tavşan Adası
Ilıcası Banyo olarak kullanıldığında
romatizma ve deri hastalıkları,
çocuk ve kadın hastalıklarına iyi
gelmekte, içme olarak kullanıldığı
zaman ise akciğer ve gıda

metabolizması hastalıklarında
etkilidir.

ÇEŞME ILICALARI 
İzmir - Çeşme yolu üzerinde yer

alan ve Çeşme'ye 5 km. uzaklıkta
deniz kıyısında bulunan Çeşme Ilıca-
ları ve plajı bu yönden nadir bulu-
nan kaplıcalardandır. Sularının
sıcaklığı 58ºC dolayındadır. Kronik
romatizma, gut, şişmanlık gibi me-
tabolizma bozuklukları, raşitizm,
kadın, deri, hastalıkları, karaciğer ve
idrar yollarının ağrılı hastalıklarında
tedaviye yardımcıdır. 

ŞİFNE (REİSDERE) KAPLICA 
VE ÇAMURU

Çeşme Ilıcaları’nın 5 km kuzey
doğusunda Şifne Körfezi’nde yer al-
maktadır. Büyük bir genel havuzu
bulunur. Suyu sodyum, klorür ve
kalsiyum ihtiva eder. Kaplıca kay-
naklarında sıcaklık 38ºC, radyoakti-
vite oranı ise 5.3 emandır.
Romatizma, raşitzm, kadın ve idrar
yolları, mide, bağırsak, egzama, kan
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çıbanı gibi deri hastalıklarında ya-
rarlıdır.

CUMALI ILICALARI
Seferihisar İlçesinin 15 km gü-

neydoğusunda, Kovacık köyü yakın-
larında birkaç kaynaktan oluşur. Bu
ılıcada su sıcaklığı 55-56ºC arasında
değişmektedir. Bol karbondioksit ih-
tiva eden tuzlu sulara sahip ılıca, ro-
matizma ve deri hastalıklarıyla üst
solunum yolları, kırıklar, kadın has-
talıkları gibi rahatsızlıklarda faydalı-
dır.

KELALAN ILICASI
Seferihisar'ın 20 km. doğusunda-

dır. Ilıcanın çok sıcak suları roma-
tizma ve deri hastalıklarına iyi
gelmektedir.

MALKOÇ İÇMELERİ
İzmir - Çeşme karayolunun “İç-

meler” diye anılan bölgedesindedir.
Ilıca suları karbondioksit ve sodyum
klorür ihtiva eder. Daha çok mide ve
bağırsak tedavisinde yararlı olduğu
bilinmektedir.

GÜLBAHÇE ILICALARI
Urla İlçesinin 15 km. batısında,

Gülbahçe Körfezi’nde deniz kena-
rında bulunur. Ilıca romatizma ve
deri hastalıkları tedavisinde yararlı-
dır.

BAYINDIR KAPLICALARI
Bayındır Ilıcası, Bayındır'ın ku-

zeydoğusunda Turgutlu yolu üzerin-
deki Ergendi Ilıcası ve Dereköy
kaplıcasından oluşmaktadır. Birbirle-
rine 15 dakika uzaklıkta bulunan
kaplıcalardaki su sıcaklığı ortalama
40ºC civarındadır. Kükürt ve sod-
yum bikarbonat ihtiva eden kaplıca-
lar genellikle romatizma ve deri
hastalıklarının tedavisinde kullanıl-
maktadır.

İzmir’e iş ya da herhangi bir
nedenle seyahat ettiğinizde bu
önemli kaplıca ve ılıcalarından birine
uğrayabilir, binlerce yıldır şifa dağı-
tan bu merkezlerden siz de yararla-
nabilirsiniz. 
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İstanbul’un geleneksel alışveriş kültürünün
önemli adreslerinden biri:
Sultanahmet Arasta Çarşısı 

Sipahi Çarşısı
da denilen bu
dükkanlar
topluluğu Sul-

tanahmet Camii’nin
hemen arkasında yer alır.

Sultanahmet Külliyesi’ne
gelir sağlamak için yapılan
ve Sipahi Çarşı adıyla anı-
lan Arasta Çarşısı, Arasta
Camii ile birlikte Sedefkâr
Mehmet Ağa’nın eseridir. 

Çarşıda yetmişten fazla
dükkân olup, Osmanlı za-
manında sipahilerin mal-
zemelerinin burada
satılmasından dolayı, “Si-
pahiler Çarşısı” olarak da

anılmıştır.
Bununla beraber böl-

genin çok daha eski tarih-
lerde başka amaçlarla da
kullanıldığı bilinmekte.
Neredeyse insanlık tarihi

Arasta sözcüğü, üstü genellikle tonoz veya çatıyla örtülü bir sokağın iki
yanında karşılıklı sıralanan ve aynı cins malları satan dükkânların mey-
dana getirdiği çarşı anlamına geliyor. İstanbul Sultanahmet’te bulunan
Arasta Çarşısı da bunun en güzel örneklerinden biri.
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kadar eski bir geçmişe
sahip bir bölgede yer alan
Çarşı, İstanbul’un tarihi
açıdan en önemli yerlerin-
den birisidir. Bölgede,
hem Doğu Roma dönemi
eserlerine, hem daha da
eski dönemlere ait örnek-
lere, hem de Osmanlı
eserlerine rastlanmakta.
Osmanlı eserleri içinde yer
alan pek çok mimari yapı
halen kullanılıyor ancak
kimileri ne yazık ki tahrip
edilmiş durumda.

1980’Lİ YILLARDA
GECEKONDULARDAN
TEMİZLENEREK,
VAKIFLAR İDARESİ’NCE
RESTORE EDİLİP VE
YENİDEN KULLANIMA
AÇILDI

1912 yılında çıkan Sul-
tanahmet ve Ayasofya ci-
varını büyük ölçüde tahrip
eden yangından sonra bu-
rası maalesef terk edilmiş.
Çarşı gecekondu tarzı
evler halinde bazı kişilerce
yıllarca ev olarak kullanıl-
mıştır. 1980’li yıllarda ge-
cekondulardan
temizlenerek, Vakıflar İda-
resi’nce restore edilmiş ve
yeniden kullanıma açıl-
mıştır. Sultanahmet Ca-
mii’nin arkasındaki Torun
Sokak’ta kalan Çarşı,
Büyük Konstantin’in 4.
yüzyılda yaptırdığı sarayın
harabesi üzerine kurul-
muştur. Bu bölgede
1930’lu yıllarda yapılan
kazılarda, Bizans Sarayı’na
ait mozaikler bulunca, böl-
genin saray kompleksine
ait olduğu ispatlanmıştır.

TURİSTİK BİR MEKAN
1951-1954 yılları ara-

sında yapılan kazılarda,
sarayın zemin mozaikleri
çıkartılmış. Çıkarılan bu

mozaikler, Çarşı’nın bir
bölümünde kurulan Mo-
zaik Müzesi’nde sergilen-
mektedir. Arasta Çarşısı,
günümüzde el sanatları
türünden turistik eşyaların
satıldığı bir çarşı olarak
varlığını sürdürmektedir.

HALI, KİLİM, SÜS
EŞYALARI VE BİRÇOK
TURİSTİK ÜRÜN BİR
ARADA

Eski Bizans kalıntıları
üzerinde, geniş bir ona-
rımdan geçirilerek yapılan
Arasta Çarşısı, her iki yanı
geleneksel hediyelik halı,
kilim, süs eşyaları, nargile,
şifalı ürün çeşitleri, bakır
eşyalar, tekstil ürünleri,
küçük heykeller, iznik çini-
leri gibi seyahat hatırası
türünden ürünler satan,
güzel dükkânlarla dolu dar
bir sokaktır.

FARKLI VE  NOSTALJİK
BİR KENT TURU
İSTEYENLER İÇİN
ULAŞIMI KOLAY,
GEZMESİ KEYİFLİ BİR
MEKAN

Arasta Çarşısı’na ula-
şım gayet kolaydır.
Eminönü’den tramvaya bi-
nilerek Sultanahmet dura-
ğında inilip, caminin
arkasına gidildiğinde Çarşı
hemen görülmektedir. Her
yerinde ayrı bir tarihi
esere rastladığımız İstan-
bul’da Arasta Çarşı’sına
gidilip, bu eşsiz mekanda
biraz alışveriş yapıp, Mo-
zaik Müzesi’ni gezip, ca-
fede bir çay içilebilir.
Değişik ve nostaljik bir
gün yaşamak isteyenler
için tavsiye edilebilir bir
yer olan Arasta Çarşısı İs-

tanbul’da görülmesi gere-
ken yerlerden biridir.

Sultanahmet Camii’nin

arkasındaki Torun So-

kak’ta kalan Çarşı, 

Büyük Konstantin’in 

4. yüzyılda yaptırdığı sa-

rayın harabesi üzerine

kurulmuştur.” 
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Yer yaygıları
Anadolu'nun
en eski
dokuma

sanatı örneklerinden. Kök-
leri Orta Asya’ya dayanan
dokumacılık, Selçuklular
zamanında önem kazana-
rak, 11. yüzyıldan itibaren
Anadolu'da hızla yayıldı. 

ANODOLU’NUN TİCARET
YOLU ÜZERİNDE
YOĞUNLAŞTI

Ticaret yolu üzerinde
bulunan Konya, Kayseri,
Sivas ve Aksaray'da

yoğunlaşan dokumacılık,
gelişerek günümüze kadar
gelmiştir.

YÖRESİNE GÖRE CİCİM,
SUMAK YA DA ZİLİ
OLARAK ADLANDIRILIR

Anadolu’nun her
bölgesinde ayrı güzellikte
dokumacılık örneklerinin
var olduğunu biliyoruz.
Bunlardan en bilinenler-
den biri de çeşitli
de    sen  erin yer aldığı, genel
tabiri ile“Yaygı”lar. 

Yöresine göre cicim,
sumak, zili gibi adlarla

anılan yaygılar kilim türü
sayılabilir. 

Cicim, sumak ve zili
kilim benzeri düz dokuma
yaygı türleridir fakat
dokuma teknikleri kilim
dokuma tekniğinden fark-
lıdır. Cicim, sumak ve
zilinin kilimden farklı
olmasının sebebi; tersleri-
nin ve yüzlerinin birbiriyle
aynı olmamasıdır.

KİRKİTLİ DOKUMALAR
Halı, cicim, zili ve

sumak türü dokumalar kir-
kitli dokumalardır. El

dokumalarının bir
kısmında atkı ipliğini
sıkıştırmak amacıyla kulla-
nılan araca “kirkit”
deniyor. Kirkitin kullanıl-
dığı el dokumalarına da
“kirkitli dokumalar” deni-
lir. Bazı yörelerimizde
kilim dokumalarında da
kirkit kullanılmakta.

CİCİM
Cicim; çözgü iplikleri

arasına atılan renkli desen
ipliklerinin sıkıştırılması
ile oluşan dokumalara
deniyor. En yaygın cicim

Evlerimizin vazgeçilmez ihtiyacı ve süsü olan yer yaygıları tarihin ilk çağla-
rından beri üretilip kullanılmakta. Arkeolojik kalıntılardan anlaşıldığı üzere
Orta Asya, Mısır, Çin gibi coğrafyalarda kültürel miras olan el sanatlarının
bir örneği de bu tür yaygılar.

Anadolu’nun yerlere serilen
sanat eserleri: Yaygılar
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çeşidi, atkısı kıl olanlardır.
Cicim dokumada kullanı-
lan teknik sayesinde
dokumanın yüzeyinde iğne
ile işlenmiş gibi kabarık
desenler oluşur. Desenler
oluşturulurken atkı iplik-
leri ile desen iplikleri belli
bir sırayı takip ediyor.
Cicim dokumadan yapılan
yaygılar, bir  çok farklı
amaçla kullanılabilir. Ana-
dolu'da cicim dokumalar
heybe, masa örtüsü, gelin
çuvalı, hurç, minder, yas-
tık kılıfı, divan örtüsü,
koltuk ve yatak örtüsü,
seccade ve yer yaygısı ola-
rak kullanılıyor.

SUMAK DOKUMALAR
SECCADE, HEYBE, GELİN
ÇUVALI VE YAYGI GİBİ
KULLANIM ALANI GENİŞ
OLARAK ÜRETİLİRLER

Sumak dokuma da,
dokuma yaygının tersin-
den yapılır. Desen iplikleri
cicimdeki gibi dokuma
yüzeyinde kabarıklık oluş-
turmaktadır. Sumak
dokumalar ipliklerin çöz-
gülere dolanış şekline ve

desen ipliklerinin arasına
atkı atılıp atılmamasına
göre atkılı ve atkısız ola-
rak ikiye ayrılır. Sumak
dokumalar da seccade,
heybe, gelin çuvalı ve
yaygı gibi kullanım alanı
geniş olarak üretilirler.

ZİLİ DOKUMALARININ
MOTİFLERİ FARE DİŞİ,
KESPİK, NİK, KERTİK,
ÇUBUK, BÖBREK GİBİ
İLGİNÇ, KENDİNE ÖZGÜ
İSİMLERLE ANILIR

Zili (Sili) Günümüzde
varlığını yaygın olarak
Yörük köylerinde sürdüren
zili dokuma, her desen
ipliğinin kendi desen ala-
nında enine üç üstten, bir
alttan atlayarak
geçirilmesi ile yapılan bir
dokumadır. Sıra tamamla-
nınca bir veya birkaç atkı
atılarak sıra sıkıştırılır.
Verev desenlerde üç üst-
ten, bir alttan yapılan
işlemler her sırada çözgü
ipliği kaydırılarak devam
ettirilir. Zili dokumalarının
motifleri fare dişi, kespik,
nik, kertik, çubuk, böbrek

gibi ilginç, kendine özgü
isimlerle anılır. Genellikle
enleri 1 metre olan, zilile-
rin boyları yaklaşık 4 ya da
4,5 metre olur. Zili doku-
malar da yaygı, seccade,
çadır eşyası ve minder
örtüsü, yatak örtüsü,
divan örtüsü olarak kulla-
nılır. Düz, çapraz,
çerçeveli, damalı zili gibi
çeşitleri vardır.

BİR ÇOK İNSAN İÇİN
KAZANÇ KAPISI
OLMASININ YANISIRA,
DEĞERLERİMİZİ
YAŞATMAK AÇISINDAN
DA ÖNEMLİ

Günümüzde teknoloji-
nin gelişmesi ile el
dokumacılığı ne yazık ki
kaybolmaya yüz tutmuş
durumda. El dokumacılı-
ğını yaşatmak için
çalışmalar yapılmalı, kendi
kültürümüze özgü bu
dokuma türlerini dünyaya
tanıtıp pazarlaması yapıla-
bilirse bir çok insan için
kazanç kapısı olmanın
yanısıra, kendi değerleri-
mizi de yaşatmış olacağız.

Cicim, sumak ve zili

kilim benzeri düz do-

kuma yaygı türleridir

fakat dokuma teknikleri

kilim dokuma tekniğin-

den farklıdır. Cicim,

sumak ve zilinin kilim-

den farklı olmasının se-

bebi; terslerinin ve

yüzlerinin birbiriyle aynı

olmamasıdır”
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Komşular -
Türkiye ve
Çevresinden
Güncel Anla-

tılar, sosyokültürel bağ-
lamların sanat üzerindeki
etkilerini ele alarak bölge-
nin görsel kültürüne dair
ortak yaklaşımları ve gün-
cel dinamikleri araştırıyor.

KOMŞULAR, BÖLGE
KÜLTÜR VE SANATINDA
ÖNE ÇIKAN İKİ TEMAYA
ODAKLANIYOR: HİKAYE
ANLATIMI VE YOLCULUK

Toplumsal hayata dair
gösteri ve tören gibi köklü
adetlerin görsel sanatlara
nasıl sızdığına bakan Kom-
şular, bölge kültür ve sa-

natında öne çıkan iki te-
maya odaklanıyor: hikaye
anlatımı ve yolculuk. Hi-
kaye anlatımı ve yolculuk,
pek çok yapıtta iç içe ge-
çerek hareketlilik, göç-
menlik, göçebelik ve
gezginlik, kültürel akta-
rım, dil ve çeviri gibi ko-
nulara dönüşüyor.

Komşular, bir yandan
bölge sanatında önemli
yeri olan performans ve
gösteriye alan açarken,
diğer yandan akademik
sanat çevreleri dışında ge-
lişen karikatür ve halk sa-
natı gibi dalların
uzantısına da güncel sanat
bağlamında yer veriyor.

Komşular: Türkiye ve Çevresinden
Güncel Anlatılar - 9 Ocak - 8 Mayıs 2014
İstanbul Modern’in kuruluşunun 10. yılı kapsamında hazırlanan sergi,
Türkiye ile tarihi, siyasal ve kültürel bağları olan Balkanlar, Kafkasya ve
Orta Doğu gibi komşu coğrafyalardan günümüz sanatının öncü sanatçıla-
rını ve yapıtlarını bir araya getiriyor. 
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Zira, bölge halkı arasında
bir zamanlar gölge oyunu,
aşık geleneği, meddahlar
ve zanaat yoluyla yayılan
ve aktarılan anlatıların
yankısı, bugün görsel sa-
natlarda devam ediyor.

SERGİDE 17 ÜLKEDEN
35 SA   NAT     ÇI AĞIRLANI-
YOR

17 ülkeden 35 sanatçı-
nın çalışmalarını ağırlayan
İstanbul Modern, bölge
kültür ve sanatına dair
gösterim, performans,
panel, söyleşi ve atölye ça-
lışmalarından oluşan kap-
samlı bir etkinlik programı
da sunuyor. Tekrarlar
mısın? video programı,
ana serginin bir bölümü
olarak kurgulanan özel bir
odada gösteriliyor. 

SANATÇILAR
Abdülcanbaz (Turhan

Selçuk), Furat al Jamil,

Mounira Al Solh, Maja
Bajevic, Sonia
Balassanian, Vesna Buko-
vec, CANAN, Eteri
Chkadua, Ana Čigon, Rena
Effendi, Nezaket Ekici,
Cevdet Erek, Adib Fattal
(Yerleştirme: The Museum
of Everything), Mona
Hatoum, Hamlet Hovsep-
yan, Gül Ilgaz, Babak
Jalali, Lamia Joreige,
Hayv Kahraman, Hatice
Karadağ, Sevdalina Koc-
hevska, Pavlos
Nikolakopoulos, One
Square Meter (NPAK Festi-
vali), Fahrettin Örenli,
Adrian Paci, Michail Pirge-
lis, Younès Rahmoun,
Yehudit Sasportas, Wael
Shawky, Slavs and Tatars,
Aslı Sungu, Nasra
Şimmes, Burcu Yağcıoğlu,
Nil Yalter, Živadinov::
Zupančič::Turšič

Sergi 8 Mayıs’a kadar
açık kalacak.

J. Joshua Garrick: “Antik Güzelliği 
Görüntülerken” fotoğraf sergisi

Yunanistan İstanbul Baş-
konsolosluğunun Sisma-
noglio Megaro binası, 31

Ocak 2014 - 9 Mart 2014 tarihleri
arasında sanat tarihçisi İris Kritikou
küratolüğünde Amerikalı ünlü fo-
toğrafçı J.Joshua Garrick’in  «Antik
Güzelliği Görüntülerken» adlı fotoğ-
raf sergisine ev sahipliği yapacak.
Sergiyi klasik sanat eğitimi alan türk
arkeologlar eşliğinde gezmek ister-
seniz her Perşembe 19:00’da düzen-
lenecek olan özel ve ücretsiz turlara
katılabilirsiniz.

Serginin açılışı 31 Ocak 2014 ta-
rihinde gerçekleşecek. Küratörlü-
ğünü İris Kritikou ve Mario
Voutsina’nın üstlendiği sergi, 9

Mart’a  kadar açık kalacak. Sergi, ilk
olarak  başarılı bir şekilde sonba-
harda Atina Milli Arkeoloji Müze-
sinde sergilendi, şimdi İstanbul’da
ve daha sonra New York’ta Yunan

Konsolosluğu’nun salonunda sergi-
lenecek.

Sergide Antik Yunan eserleri, J.
Joshua Garrick’in objektifinden ye-
niden hayat buluyor. Yıllarca Yunan
Müzeleri’nde sergilenen eserlerinin
fotoğraflarını çeken J.Joshua Gar-
rick,  «Antik Güzelliği Görüntüler-
ken» adlı fotoğraf sergisinde, klasik
sanatın ham maddesinin  özgünlü-
ğünü ortaya çıkartmaya çalışıyor.
Atina Milli Arkeoloji Müzesi’de ser-
gilenen eserlerin Garrick tarafından
görüntülenen orijinal ve eşsiz fotoğ-
raflarında, eski sanatçıların çalışma-
larındaki ustaca arayışların
görünmeyen ayrıntıları üzerinde
odaklanılıyor. 
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Bir arada gör-
me fırsatını
pek bulaya-
cağımız yak-

laşık 80 adet Urartu ke-
merinin yanı sıra, Urartu-
ların takı olarak kullandık-
ları pek çok malzeme ser-
gide yer alırken, takıların
koruyucu özellikleri de
ele alınacaktır.

Öte yandan Bank of
America Merrill Lynch
Sanatı Koruma Projesi,
Rezan Has Müze-
si’ndeki Urartu Takıla-
rı Koleksiyonu’nun
restorasyonu için 140
bin lira fon ayırdı. Ka-
dir Has Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Can
Has, çağdaş sanat
eserlerinin fiyatlarının
dengeli yükselmesi
gerektiği uyarısı yaptı.

Bank Of America Mer-
rill Lynch Sanatı Koruma
Projesi,Rezan Has Müze-
si’nin M.Ö 8-7.yy a tarih-
lenen Urartu Takıları Ko-
leksiyonu’nun Restorasyo-
nuna Katkı sağlıyor.15
Mart 2012, İstanbul –
Bank of America Merrill
Lynch, bünyesinde sürdür-
düğü küresel ölçekli Sana-
tı Koruma Projesi vasıta-
sıyla, M.Ö. 8. ve 7. Yüz-
yıl’a tarihlendirilen Urartu
takıları koleksiyonunun
restorasyonu için Rezan
Has Müzesi’ne mali kay-

nak desteği vereceğini du-
yurdu. 2010 yılında Avru-
pa, Orta Doğu ve Afrika
bölgesi için başlatılan Sa-
natı Koruma Projesi, bu yıl
Asya, Avustralya, Güney
Amerika ve Amerika Birle-
şik Devletleri’ni de kapsa-
yacak şekilde genişletildi.

Proje, 19 ülkeden
kültürel ve tarihi de-
ğer taşıyan 20 farklı
sanat eseri ve insan
eliyle yapılmış nesne-
lerin restorasyonuna
fon sağlayacak.

Türkiye’nin en
kapsamlı Urartu takı-
ları koleksiyonunda
saç tokası, taç, saç
sargısı, kolye, madal-
ya, göğüslük, muska,
kolçak, bilezik, hal-
hal, broş ve düğmeler

gibi bine yakın eser  yer
alıyor. Eserler, Urartu dö-
nemindeki karakteristik
özellikleri yansıtıyor ve ta-
kılar süslenme amaçlı kul-
lanıldığı gibi, işlevsel ve
dinsel özeliklere de sahip.
Rezan Has Müzesi’nde
gerçekleştirilecek olan
restorasyon; temizleme,
kırıkların yapıştırılması ve
tümlenmesi, çatlakların
onarımı ve rötuşlama ile
birlikte dayanıklılığı artır-
ma  (ve korumaya yönelik
işlemlerin yanısıra eserle-
rin korunmasına yönelik
çalışmalarıda kapsıyor. 

Urartu takılarının gizemli 
örnekleri Rezan Has Müzesi’nde
Bu sergi sayesinde; pektoraller (göğüslük), madalyonlar, boncuklar, amuletler,
boyun halkaları, süs iğneleri, fibulalar, pazıbentler, bilezikler, yüzükler ve kemer-
ler gibi pek çok takı, Urartu toplumunun gizemli düşüncelerini, dinsel inanç ve
geleneklerini gözler önüne serecek.
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Şubat ayında Pera’da 
iki önemli sergi birden açılıyor
Pera Müzesi’nde Şubat ayında iki önemli sergi açılılyor. Picasso’nun doğduğu
evden gravür ve seramikleri konu alan serginin yanında sanatseverler cam sa-
natı ile ilgili eserlerin yer aldığı “Kuzey Ülkelerinden Çağdaş Cam Sanatı” adlı
sergiyi de 5 Şubat’tan itibaren ziyaret edebilecekler.

İlk sergi Picasso’nun İs-
panya, Málaga'daki doğ-
duğu evden, Museo Casa
Natal Koleksiyonu’ndan

derlenen seçki, sanatçının üslupsal
geçişlerinin örneklerini sunuyor. Pi-
casso’nun sonu gelmez arayışlarla
dolu kariyerinin bir yansıması niteli-
ğindeki gravürler, farklı konuların
realist betimlemelerinden kübist yo-
rumlarına uzanırken, seçkiye sera-
mikleri ve kişisel objeleri de eşlik
ediyor.

Bir diğer sergi olan Aurora: Kuzey
Ülkelerinden Çağdaş Cam Sanatı ser-
gisi, kuzey ülkelerinden çağdaş cam
sanatının önde gelen sanatçılarının
yapıtlarını bir araya getiri-
yor. Türkiye’de ilk kez
geniş çapta sergile-
necek cam sanatı
örnekleri arasında
Danimarka, Fin-
landiya, Norveç,
İsveç ve  İzlan-
da'dan dünyaca

ünlü 25 sanatçının işleri yer alacak.
Günlük yaşamda geniş yer tutan
camın sıra dışı sanatsal uygulamala-
rını izleme olanağı sunan sergi, 

5 Şubat tarihinden itibaren Pera
Müzesi'nde.

Pera Müzesi
Meşrutiyet Caddesi No.65

34443 Tepebaşı  

Beyoğlu - İstanbul

Tel. +90 212 334 99 00

info@peramuzesi.org.tr
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Genel hatlarıyla Güneydoğu Anadolu’nun lezzetlerini yansıtan Adıyaman
mutfağından bir çoğumuzun adını ilk kez duyacağı lezzetlerden bir der-
leme yaptık. 

Tekirdağ mutfağından sizin
için seçmeler

Yapılışı:
Yağ tavaya konur. Biberlerin çekirdekleri ayıklanır,

ince ince doğranır. Tavada iyice kavrulur. Kavrulunca tuzu

eklenir. Ateşten almadan hemen önce ekşimik ilave

edilerek bir kaç kere daha döndürülür. Pişince tabağa

alınıp, kırmızı pul biberle süslenir. (Tekirdağ yöresinin

özellikle sabah kahvaltısında tercih ettiği bir çeşit biber

kavurmasıdır) 

ÇILBIR

Malzeme: 
350 gram kıyma 

1 demet taze soğan 

Yarım demet maydanoz 

Yarım kg yoğurt 

3 diş sarımsak 

4 su bardağı su 

4 çorba kaşığı sirke 

5 adet yumurta 

2 çorba kaşığı tereyağ

Pulbiber, tuz, karabiber 

Yapılışı:
Öncelikle kıyma bir tavada rengi dönene kadar

kavrulur. Sonra ince kıyılmış taze soğan eklenir, biraz

daha çevirilir. Ocağı kapatıp, ince kıyılmış maydanoz,

tuz ve karabiber ekleyip, genişçe bir servis tabağına alı-

nır. Yoğurt ve dövülmüş sarımsak bir kasede karıştırılır

ve kıymanın üzerine gezdirilir. Diğer tarafta suyun içine

sirke eklenir ve kaynatılır. Yumurtalar dikkatlice şekilleri

bozulmadan bir kaseye kırılır. Kaynayan sirkeli suyun

içine yavaşça eklenir. Yeterince pişen yumurtalar bir

kevgir kaşığı yardımı ile sudan alınıp, sarımsaklı yoğur-

dun üzerine yayılır. (İstenirse yumurtalar tek tek pişiri-

lebilir) Kızdırılmış biberli tereyağ yumurtaların üzerine

gezdirilerek servis yapılır.

EKŞİMİKLİ BİBER KAVURMASI

Malzeme: 
1/2 kg. yesil biber 

250 gr ekşimik (Lor)

1fincan sıvıyağ

biraz tuz
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PEYNİR HELVASI

Malzeme: 
125 gr tereyağ 

Yarım kg tuzsuz köy peyniri 

1 tutam safran 

1 su bardağı un 

2 su bardağı şeker 

Yapılışı:
Tencereye ezilmiş peynir, safran ve tereyağı ko-

nur. Orta ateşte sürekli karıştırarak tamamen eriyene

kadar karıştırılır. Üzerine elenmiş un eklenir, bir süre

daha kavrulur. En son toz şeker eklenir. Şeker eriyene

kadar biraz daha pişirilir. Ilık ya da soğuk olarak servis

yapılır.

LUTUKA

Malzeme: 
1,5 kg patlıcan 

½ kg çarliston biber 

1 kg domates 

1 çay bardağı zeytinyağı 

1 çay bardağı sirke 

1 demet maydanoz 

1 baş ezilmiş sarımsak. 

Yapılışı:
Patlıcan, biber ve domatesler ateşte közlenir. Kabukları soyulup bir kap içine küçük küçük doğranır. Öncelikle

domateslerin suyunu iyice çekmesi için bir süre daha ateşte kavrulması iyi olur. Bu sırada içine ezilmiş sarımsak ilave

edilir.

KANDİLLİ MANTI

Malzeme: 
1/2 kg un 

1 adet tavuk 

1 su bardağı pirinç ya da bulgur 

½ kg tavuk ciğeri 

2 adet kuru soğan 

1 çay kaşığı karabiber 

1 çorba kaşığı tereyağı 

1 adet yumurta 

1 çay kaşığı tuz 

1 bardak su. 

Yapılışı:
Tavuk ciğeri küçük parçalar şeklinde doğranır ve

tencerede soğanla kavrulur. Üzerine pirinç(ya da bulgur)

ilave edilir ve bir süre pişirilir. Ateşten indirilen karışımın

içine tuz, karabiber ilave edilir ve bir süre bekletilir. 

Diğer tarafta tavuk yıkanır ve parçalanır. Parça etler

biraz su ile haşlanır. Bu arada ayrı bir kapta un, yumurta

ile biraz su ilave edilerek kulak memesi yumuşaklığında bir

hamur elde edilir. Hamur küçük parçalara ayrılıp mantı

yufkası açılır. Yufka, yaklaşık 2-3 cm.lik  biraz büyükçe

kareler şeklinde kesilir. Her karenin içine tavuk ciğerli

karışım katılır, mantılar bohça şeklinde kapatılır. Elde

edilen hamur tepsiye dizilir ve fırına verilir. 

Üzeri kızarana kadar pişirilen hamur fırından çıkarılır

ve üzerine tavuk ve tavuk suyu eklenip 10 dakika daha

fırında tutulur. Suyunu iyice çekince servis yapılır.
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Gökbörü ya da diğer söylenişleriyle, Buzkaçi (buzağı kaçırmak), Oğ-
laktartış (Ulaktartış), Olakkaptı (Ulakgaptı), Kokpar, Kökböri, Gökbö-
ri, Oğlak/Ulak, Buzkaşi, Bozkaşi, Kökbar, Kokpar, Pösteki Kapmaca,
Öndül Kapmacaoyunu Türkler’in tarihî ve millî sporlarındandır. 

Gökbörü oyunu, Türkis-
tan kökenli olup, bin-
lerce yıldan beri, atlı
savaşçıların kendilerini

barış zamanlarında zinde tutmak için
oynadıkları atlı müsabakalardan biri-
dir. Günümüzde Kırgızistan, Kazakis-
tan, Özbekistan, Türkmenistan, Mo-

ğolistan, Tacikistan ve Afganistan'da
oynanan bu oyun halen en doğal ha-
liyle oynanmakta, seyircilere büyük
bir heyecan yaşatmaktadır. 

GÖKKURT ANLAMINA GELİYOR
Gökbörü kelimesi, “Gök” ve “Böri”

kelimelerinden oluşur. Türklerde

“Gökkurt” anlamına gelir. Bu oyunda
bir anlamda av için savaşan kurtlar
canlandırılmak istenir. Atlılar önce-
den kesilmiş ve içi doldurulmuş bir
oğlağı ya da bir başka hayvanı 
(tulum) birbirinden kapmaya çalışır-
lar. Bazı yörelerde pösteki de kullanı-
lır.

Türlerin tarihi ve ulusal sporlarından biri
Gökbörü yaşatılıyor
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Bazen, esası etkilemeyecek küçük
farklılıklar olsa da, oyunun ana kural-
ları ve ve saha ölçüleri dünyanın her
yerinde aynıdır. Gökbörü oyununda
hayvanı eğeri ile bacakları arasına sı-
kıştıran bir atlının, kendini kovalayan
atlılara sınırlanmış bir alanda, bir
turu tamamlayarak puan alması he-
deflenir.

DÜĞÜNLEDE GELİN HAYVANI ALIR,
KAÇAR, DAMAT TARAFI DA ONU
YAKALAMAYA ÇALIŞIR. OYUN
BURADA “KIZ-BÖRÜ” ADINI  ALIR

Evlilik törenlerinde de bu oyun oy-
nanırsa “Kız-Börü” adını alırdı. Gelin
hayvanı alır, kaçar, damat tarafı da
onu yakalamaya çalışır. Bu oyun geli-
nin ne kadar güçlü, iyi binici, savunu-
cu, sadık ve sağlam olduğunu göste-
rirdi.

SÜVARİLERİN BU OYUNU İYİ
OYNAYABİLMESİ İÇİN, ÇOK İYİ
EĞİTİMLİ, KUVVETLİ, CESUR VE
GÖZÜPEK OLMASI GEREKİR

Geniş bir düzlüğün ortasında bu-
lunan direkteki bayrağın etrafında
önceden belirlenen sayıda tur atılarak
sayı alınır. Diğer oyuncular oğlağı
kapmak için oğlağın bulunduğu atlıyı
kovalar. Atlıların birbirine kamçılarıy-
la vurmaları serbesttir. Böylece oğlağı
bulunduran atlının direnci kırılmaya
çalışılır. Oğlağın yere düşmesi duru-
munda ise atlılar eğilerek yerdeki oğ-
lağı almaya çalışırlar. Yere inmek ser-
besttir ancak bu tehlikeli olduğundan
ve zaman kaybedileceğinden pek ter-
cih edilmez. Zaten oyunun heyecanlı
olmasında atlıların at üstündeki çevik
hareketlerinin etkisi büyüktür. Bu ne-
denle süvariler çoğunlukla atlarının
üzerinden eğilerek hayvanı kapmaya
çalışırlar. Süvarilerin bu oyunu iyi oy-
nayabilmesi için, çok iyi eğitimli, kuv-
vetli, cesur ve gözüpek olması gere-
kir. 

Gökbörü oyununda sadece süvari-
ler değil, atlar da iyi eğitimli olmalı-
dırlar. Bu atlar darbe almaya alıştırı-
lır, cesur yetiştirilir. Özel yetiştirilen
bu atlar iyi beslenir, kuvvetli ve kaslı
olurlar. Taktik içerikli bu hareketler

atlara uzun dersler sonucu öğretilir.
Atlar o kadar iyi olmalıdır ki, binicisi-
nin en ufak bir hareketini dahi anla-
yıp ona göre o da hareket etmelidir.
Oyun esnasında da oyuncu ile at bir
bütünlük arzetmelidir.

GÖKBÖRÜ OYUNUNUN
KURALLARI:

- Yarışma özel olarak belirlenmiş
alanlarda gerçekleştirilir. Oyun oyna-
nan sahanın etrafı yüksekliği 1,5 met-
relik bir duvarla çevrilir. Oyunda her
iki taraftan 4 kişi olmak üzere iki ta-
kım karşılaşır.

Oyun üç bölümden oluşur, her bö-
lüm 20 dakikadır. Toplam 60 dakika
oynanan oyunda, taraflardan hangisi
karşı kaleye çok oğlak bırakırsa, o ta-
kım galip olur. Oyun, kural gereği,
karşılıklı olarak dörderden sekiz
oyuncu ve sekiz at ile oynanır. Yedek-
te dört at ve dört oyuncu vardır.
Oyuncuların seçiminde bazı esaslar
vardır.

- Oyuna başlamadan önce oyuncu-
lar sahanın ortasına yuvarlak bir şe-
kilde sıraya geçerler ve ortada orta
hakemin söylediği sözleri tekrarlaya-
rak ant içerler. Bu bir tür dua da ol-

duğu için seyirciler de “Amin” diyerek
eşlik ederler.

Bu tarihi ve izleyenleri heyecanlı
olması yönü ile bir anlamda büyüle-
yen oyunun değişik versiyonları olsa
da, oyun uluslararası düzeyde tanıtıl-
dığı takdirde çok fanatiği olacağı bek-
lenebilir. Ülkemizde Van’ın Erciş ilçe-
sine bağlı Ulupamir Köyü’de yerleşik
Kırgız Türkleri tarafından çok iyi bir
şekilde oynanmaktadır.

Günümüzde Kırgızistan, Kaza-

kistan, Özbekistan, Türkme-

nistan, Moğolistan, Tacikistan

ve Afganistan'da oynanan bu

oyun halen en doğal haliyle

oynanmakta, seyircilere büyük

bir heyecan yaşatmaktadır”
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1950 yılında
Ankara Üni-
versitesi Hu-
kuk Fakülte-

si'nden mezun oldu. 1950
ile 1955 yılları arasında
Fransa'daki Académie de
la Grande Chaumière'de
sanat kurslarına katıldı.
Bunun yanısıra 1953 yı-
lında Paris Üniversite-
si'nde iktisat konusunda
doktora yaptı.

DOĞANÇAY’IN FARKLI
BAKIŞ AÇISI ONUN
ESERLERİNİN DE FARKLI
OLMASINA YOL
AÇIYORDU

Ancak her zaman re-
sim çalışmaları onun için
öncelikli oldu. Babasının
teşviki ile başladığı bu re-
sim çalışmalarını hiç bir
zaman aksatmadı. Dokto-
rasını bitirip yurda döndü-
ğünde babası ile birlikte
Sanat Sevenler Kulü-
bü’nde karma sergiler
açtı. Doğançay’ın farklı
bakış açısı onun eserleri-
nin de farklı olmasına yol
açıyordu. Bu nedenle
1961’de 22. Devlet Resim
ve Heykel Sergisi’ne beş
resmi birden kabul edildi.

1962 yılında New York’a
gitti. Çalışmalarına burada
da devam ediyordu. 1964
yılında Guggenheim Mü-
zesi’nin müdürü Thomas
Messer, sanatçının eserle-
rinden birini müze kolek-

siyonuna alınca ismini
daha çok insan teaffuz et-
meye başladı. Bu durum
Doğançay’a cesaret verdi.

Bu sıralarda farklı ba-
kış açısı onu yine farklı bir
yere doğru götürüyordu.

Newyork duvarlarının fo-
toğraflarını çekerek başla-
dığı yeni bir proje ile adını
duyurdu. Esin kaynağı du-
varlar olan bu proje kapsa-
mında, dünyanın bir çok
ülkesinde duvar fotoğraf-
ları çekti. Burhan Doğan-
çay’a göre duvarlar, as-
lında “Hızla geçen
yaşamın arkasında kalan-
lar”dı. 1975 yılında başla-
dığı bu proje kapsamında,
sanatçı 114 ülke gezdi,
oralarda incelemelerde
bulundu ve duvarların fo-
toğraflarını çekti. Böylece
“Duvarlar” serisini oluş-
turdu.

FISILDAYAN DUVARLAR
SERGİSİ 1982’DE
PARİS’TE SERGİLEDİ.
SERGİNİN ARDINDAN
FRANSIZ HALI MERKEZİ
AUBUSSON’DAN
TASARIMLARINI HALI
OLARAK DOKUMA
TEKLİFİ ALDI

Bu projenin ürünleri,
1982’de Paris’te “Fısılda-
yan Duvarlar” adı altında
Pompidou da ilk kez sergi-
lendi. 1983’te Fransa’nın
ünlü halı merkezi Aubus-
son’dan sanatçının tasa-

11 Eylül 1929 tarihinde İstanbul'da doğan Burhan Doğançay, ilk sanat
eğitimini, ressam ve aynı zamanda harita subayı olan babası Adil Do-
ğançay’dan aldı. Bunun yanında ünlü  ressam Arif Kaptan da Doğan-
çay’a eğitim verdi. Doğançay, gençlik yıllarında Gençlerbirliği'nde fut-
bol da oynamıştır.

Dünyaya farklı bir bakış:
Burhan Doğançay
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rımlarını  duvar halısı ola-
rak dokunması teklifi
geldi.

NEW YORK’UN 100. YIL
KUTLAMALARINDA
BROOKLYN KÖPRÜSÜ’NE
AİT 19 RESMİ
SERGİLENDİ

Sanatçının Brooklyn
Köprüsü’nün fotoğraflarını
resimlediği ondokuz adet
büyük boy fotoğrafı, New
York kentinin 100. yıl kut-
lamalarında JFK Uluslar-
arası Havaalanı’nda iki
yıla yakın bir süre sergi-
lendi. 

Doğançay’ın fotoğraf-
ları sonraları ‘Walls of the
World’ adı altında kitap
olarak yayımlandı. 

2001 yılında Dr. Nejat

Eczacıbaşı Vakfı desteği ile
ilk Retrospektif Sergisi’ni
İstanbul Dolmabahçe Sa-
rayı’nda gerçekleştirdi. 

2003 Haziran ayında
sanatçının, ‘Hat Sanatına
Saygı’ isimli çalışması
Brüksel’deki yeni Avrupa
Parlamentosu binasına
asıldı.

2009 Kasım ayında sa-
natçının yaptığı tablolar-
dan “Mavi Senfoni”, Yıldız
Holding yöneticisi Murat
Ülker tarafından 2,2 mil-
yon TL'ye alındığında bü-
yük ses getirdi. 

DÜNYA ÇAPINDA ADINI
DUYURAN BU DEĞERLİ
SANATÇIMIZ

15 Ocak 2013 tari-
hinde İstanbul'da tedavi

gördüğü Amerikan Hasta-
nesi’nde hayatını kaybetti.
Burhan Doğançay’ın eser-
leri, Tarlabaşı Bulvarı,
Balo Sokaka’ta bulunan
Doğançay Müzesi’nde ser-
gilenmektedir. 

1961’de 22. Devlet

Resim ve Heykel Ser-

gisi’ne beş resmi bir-

den kabul edildi.

1962’de New York’a

gitti. 1964’te Gug-

genheim Müzesi’ 

Müdürü Thomas

Messer, sanatçının

eserlerinden birini

müze koleksiyonuna

alınca ismini daha

çok insan teaffuz et-

meye başladı”
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“The success we have

gained in IF Expo Interna-

tional Istanbul Socks, Un-

derwear Fai r in a short

time is certainly not 

by chance.”

Dear Friends,

Everything, every project
starts with a dream.
People exist as long as
they dream. To realise

these dreams, it is necessary to work
intensely and systematically. 

As Socks Manufacturers’ Associa-
tion (ÇSD), we started to cooperate
with underwear sector in 2011 un-
der the body of Turkish Fashion and
Apparel Federa of Fashion and Gar-
ments (TMHGF) to which we are a
founding member in order to partici-
pate in a fair that will bring both
sectors to forefront. We had many
questions and worries in our minds
at the beginning, now we have come
to an important point. We realized
the first of the IF Expo International
Socks and Underwear Fair in 2012
after intensive works, so the instant
success of it is certainly not by chan-
ce. We had realised the first fair on
an area of 2 thousand 8 hundred
square meters. The second fair we
realized not only doubled itself in
terms of area but also in many other
things, and became highly successful
thanks to the hard works of the team
consisting of volunteers. The second

IF Expo Socks and Underwear Fair
was held in early 2013 on around 5
thousands sq. meters area motivated
both the sector and our association
and boosted our hopes for the futu-
re. Many promotional activities were
held in land and abroad for the third
meeting we’ll realise between 6-8
February 2014 in TÜYAP Fair and
Congress Centre. Our friends in Fair
Committee left their factories and vi-
sited around 20 countries in Africa,
Commonwealth of Independent
States and the Middle East regions
to seek for the attendance of procu-
rement committees. 

As the date of IF Expo Internatio-
nal Socks and Underwear Fair comes
closer we feel more and more enthu-
siastic. On behalf of Socks Industria-
lists Association, I would like to
thank to all our colleagues and other
participants who have had roles in
the realization of IF Expo. I hope to
see you in the opening of IF Expo In-
ternational Socks and Underwear
Fair on 6th February 2014 at 10:30,
thank you. 

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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THE MUCH-AWAITED MEETING OF THE HOSIERY, UNDERWEAR AND

SWIMWEAR SECTORS: IF Expo 2014 Fair

The 11th International Is-
tanbul Hosiery and Un-
derwear Fair IFEXPO
2014 is being held by

Tüyap at Tüyap Fair and Congress
Center during the dates 6 – 8 Febru-
ary 2014, under the umbrella organi-
zation of Turkish Fashion and Apparel
Federation and with the support of
Hosiery Manufacturers Association,
All Underwear Manufacturers Associ-
ation, Denizli Textile and Clothing
Manufacturers Association, Aegean
Clothing Manufacturers Association
and Clothing Subsidiary Manufactur-
ers Association.

IFEXPO 2014 Fair, which is aimed
towards the hosiery, underwear and
swimwear product groups, which is
one of the important niche manufac-
turing fields where the Turkish tex-

tiles sector is a world leader, brings
domestic and foreign industry profes-
sionals and our country’s largest
manufacturers together.  Sales and
marketing operations of the fair,
which undertakes an important role
in conveying our country’s production
power, capacity, collections and niche
area products in the fields of hosiery,
underwear and swimwear to new
markets and different target audi-
ences in the world textiles market,
have started with full force.

2014-2015 Autumn/Winter cre-
ations will be presented to the indus-
try in the IFEXPO 2014 Fair, which
will host the companies and brands
which set the trends in hosiery, un-
derwear and swimwear fashion.

The fair, which brought together a
total of 6,529 domestic and foreign

industry professionals from 55 coun-
tries with 136 leading companies of
the industry in our country in 2013,
is observed to make positive contri-
butions towards domestic and expor-
tation goals of the industry with the
productive commercial ambiance it
creates.  Earning the acclaim of its
participants and visitors by meeting
the seasonal demands of the industry,
IFEXPO fair will be the meeting point
of vendors and customers coming
from across the country and various
target foreign countries during 6 – 8
February in 2014.

For more information about IF-
EXPO 2014, 11th International Istan-
bul Hosiery and Underwear Fair,
which will be held between 6 – 8
February, please visit
www.ifexpo.com
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Turkish socks
sector is at
continuous
rise in export

activities. It’s observed

that the rise in export
came to a halt with a rate
of 0,01%, garments sector
increased 8,3%; whereas
in 2013, our socks sector

experienced a rise with a
rate of 16% compared to
previous year and 1 billion
162 million dollars of
exportation activities were

carried out. The sector
experienced a great suc-
cess in global market
conditions in which there
is a cutthroat competition

Turkish socks sector ended up
2013 with a 16% increase and
made a good beginning for 2014
Socks sector ended up 2012 with a 16% increase in terms of value and increased
its 1.02 billion dollars export up to 1 billion 162 million dollars. There was 10,50%
increase in terms of quantity and exported 1.417 billion pairs of socks. That the in-
crease in terms of value exceeded the increase in term of quantity in an amount of
50% means, the sector has also increased export price on unit base. Chairman of
Socks Manufacturers’ Association (ÇSD), Hüseyin Öztürk commented on the issue
and said, “This is a significant success for the sector.”
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with the participation of
Far East and South Amer-
ica with lower prices as
well as China. This
invoked hope for the
future. Socks Manufactur-
ers’ Association (ÇSD),
Hüseyin Öztürk
commented on this suc-
cess and stated that they
aimed 15% in terms of
export amount and 20% in
terms of price, neverthe-
less, they were happy to
be close to these
objectives and the year
2012 passed well in that
sense. Though these were
slightly below their objec-
tives, he emphasized the
importance of rise of socks
export activities in a chart
where there was a 0,01%
rise in export and 8,3%
rise in garments sector of
Turkey. 

EUROPE AS THE 
BIGGEST MARKET IN
THE SECTOR

Hüseyin Öztürk men-
tioned that; following
China, Turkey was the
second biggest geography
in socks manufacturing,
and he said: “Our country
will remain the second in
the world in socks sector.
We’ll keep developing
both in terms of quantity
and price.”

Hüseyin Öztürk ended
his speech with the wish

of success and productiv-
ity in 2014.

According to the offi -
cial numbers of Exporters’
Association (İTKİB), the
top ten countries in socks
export are consequently;
the UK (282.5 million
dollars), Germany (235
million dollars), France
(113.1 million dollars),
Nether lands (54.5 million
do llars), Italy (38.6 million
dollars), Spain (91.7
million dollars), Sweden
(36.3 million dollars),
Belgium (36 million
dollars), Russian Federa -
tion (23.7 million dollars)
and Poland (23 million
dollars).

AVERAGE UNIT 
PRICE INCREASED UP 
TO 0.82 DOLLAR FROM
0.78 DOLLAR IN ONE
YEAR

2013 export amounts
reveal that average unit
export price based on
pairs increased, too. While

the sector exported
1.282.997.883 pairs of
socks for 1 billion dollars
in 2012, it sold
1.417.656.761 pairs of
socks for 1.162 billion dol-
lars in 2013. The sector
increased export unit price
per pair in a rate of
5,12%. It had been 0,78
dollar in 2012 and it
became 0,82 dollar in
2013. This means, prod-
ucts with added values
gain value in time. 

OBJECTIVE: 
TO ENHANCE TURKEY’S
POSİTİON THROUGH
HİGHLY VALUE ADDED
PRODUCTS

Thanks to the develop-
ments experienced in
export activities in 2013,
the sector is hopeful for
2014 and it aims to bring
Turkey into the forefront
in socks sector through
design focused and inno-
vative products with high
added values.
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At the end of
May 2013,
during the
Gezi Park

protests, the Federal
Reserve declared its
schedule to reduce the
number of dollars given to
the market. Depreciation
of Turkish Lira against
Dollar and Euro was so
much during this period.

Following that, some
shocking events took place
on 17th December and
one day later, on 18th
December the Federal
Reserve reduced the num-
ber of dollars given to the
market in an amount of 10
billion dollars per month.
This took Turkish Lira
back to its lowest levels in
history against Dollar and

Euro and this downtrend
is still in progress. 

THE WIND OF THE RATE
OF EXCHANGE 

How much value did
Turkish Lira lose against
Euro from 2008 up to
2013? Due to reasons
such as the increasing
energy prices, workman-
ship costs, general costs,

foreign exchange debt
costs and depreciating
Turkish Lira, price reduc-
tion demands of
customers etc., we cannot
say profitability increased
100%. On the other hand,
it is also correct that this
trend of decline in the for-
eign exchange has
relieved our exporters a
little. The Federal

Here, I would like to comment on the year 2014 after 2013 which I believe to
have passed well. First, I’ll try to answer how much we can compete with China
in the sector.  I’ll mention about Pakistan in the next issue of our journal and as
usual, I will analyse the EUROSTAT’s data on the developments in cotton ankle
sock segment. 

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Turkey

The Turkish socks sector is
on the rise in 2014
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Reserve’s attitude of the
reduction in the number
of dollars given to the
market will continue dur-
ing 2014 which supports
our assumption that the
depreciation of Turkish
Lira will continue during
2014 and afterwards.

NO DANGER OF
SPECULATION
EXPECTED IN COTTON
PRICES 

Changes in cotton
prices form at least 40-
45% of the cost of socks,
and thus, is the key-factor
affecting profitability. So,
it is vital to be able to
foresee the changes in
cotton prices in order to
give appropriate prices.
The American financial
crisis which came up in
2008 caused cotton prices
to hit bottom in 2009 as
being 0.4 dollar for 1
pound. 

Cotton also had its
share from the commodity
speculation that started
after the Federal 
Reserve’s monetary
expansion. The uptrend
that started with 0.4
dollar in early 2009 gave
way to extreme prices in
the middle of 2010 and by
April, the price of cotton
rose up to 2.3 dollars. In
the middle of 2011, there
was a sudden decrease in
the price of cotton down
back to 1 dollar, and since
then, the prices has been
fixed around 0.7-0.8
dollar. For the following
minimum 2-3 years
during which monetary
expansion will slow 
down and recession will
start, there is no
expectance of a

speculation over cotton.
China’s Share Lost in 
the Market Has Still Not
Been Transferred to
Turkey.

In the last few issues
of our journal I wrote
about China’s share lost 
in the Europe since 2010
and Pakistan and
Indonesia were the
winners of this process.
Has China’s lost been
transferred to Turkey’s
income chart? In EU28
import, Turkey’s share in
cotton socks market has
almost been fixed at a
level of 28% after 2010.
The statistics do not
indicate a market share
transfer from China, yet,
which means our share
remains fixed in the
developing market. When
can we expect for a
market share transfer
from China? I assume this
can happen when China
begins to move away from
the medium-priced socks
sector where we can be

successful under
favourable conditions.

IN THE UK WE CAN
INCREASE PRICES
FASTER THAN CHINA

We have mentioned
about the demand
increase observed in the
last few months. Between
August-October 2013, we
started to increase prices
more easily in the UK
market compared to previ-
ous years, which I assume
to be the result of the
increasing demand. Dur-
ing this period the price
difference between China
and Turkey is observed to
be much.

IN THE GERMAN
MARKET WE ARE
CLOSING THE PRICE
DIFFERENCE GAP WITH
CHINA

Unlike the UK Market,
in the German market we
have started to close the
price difference gap with
China due to the fact that

China tended towards an
increase in its prices. The
gap, which almost
decreased down to 20%,
gives me the impression
that we can make more
use of the German market
in the future. 
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Zeka cevaplardan değil,
sorulardan anlaşılır. 

Albert Einstein

MutIuIuk her şeyden önce
vücut sağIığındadır.

Curtis

Öğretmek, 
iki defa öğrenmektir.

J.joured

Önce kendi gideceğin yoIu
öğren sonra öğretmeye kaIk

Buddha

PayIaşıIan bir sevinç iki kat oIur,
payIaşıIan bir acı yarıya iner.

Çiçero

Sabah kaybedeceğin bir saatin
bütün gün zararını çekersin.

William Whately

Herkes cennete gitmek ister;
ama kimse ölmek istemez.

Mystic River

Ne kadar yaşadığımız değiI,
nasıI yaşadığımız önemIidir. 

Bailey

Sanat tabiatı takIitrten başka bir
şey değiIdir. 

Seneca

Siz kendinize inanın,başkaIarı
da size inanacaktır. 

Montaigne

SorumIuIuğunu taşıyacağın
fikrin adamı oI. 

Ahmet Hamdi Tanpınar

Savaşın iyisi, barışın kötüsü
yoktur. 

Benjamin Franklin

Ölümün olduğu bu dünyada,
hiçbir şey çok da ciddi değildir.

Franz Kafka

Öyle yaşamalısın ki öIdüğünde
tabutçu biIe matem tutsun.

Mark Twain

MutIuIuğun değerini, onu
kaybettikten sonra anIarız.

Francis Bacon 

MutIuIuğu tatmanın tek çaresi,
onu payIaşmaktır. 

Byron

Öğüt vermek koIay,örnek 
oImak zordur. 

La RochefaucauId

Peşinden gidecek cesar varsa,
tüm rüyaIar gerçek oIabiIir.

Walt Disney

Başsağlığı
Üyemiz Murat Doğan Bey’in (ÇİMPA Çorap) 

Kızkardeşi ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Ender Doğan’ın  

(ÇİMPA Çorap) muhterem halası

Meserret Sureka
vefat etmiştir. 

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

Değerli Üyemiz, Sayın Bekir Özdoğancı’nın Eşi,
Sayın Necip Doğan Özdoğancı’nın Annesi, 
Yönetim Kurulu Üyemiz (Boğaziçi Çorap) 

Sayın Ceyda Özdoğancı'nın Muhterem Babaannesi

Döndü Özdoğancı
vefat etmiştir. 

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