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Değerli dostlarım,

Toplumlar, farklı dinlere, kültür-
lere, düşünce tarzlarına sahip
kişilerin bir araya gelmesiyle oluşur-
lar. Yaşam tarzı ve olaylara verdiği
tepki ve hatta iş disiplini ile her
insan birbirinden farklı özelliklere
sahiptir. Bu farklılığı olumsuzluk
olarak algılamaktan çok, ülkeleri ve
toplumları zenginleştiren renkler
olarak tanımlamak ve bu düşünce
doğrultusunda davranışlarımızı
şekillendirmek hem kendimize hem
de bulunduğumuz topluma yapılabi-
lecek en büyük iyiliktir.

Böylesi farklılıkları ve renkleri bir
arada tutmanın en önemli çimen -
tosu ise kuşkusuz sağduyu, hoşgörü
ve tahammüldür. Ünlü düşünür ve
yazar Voltaire yaşadığı çağı aşan bir
saptamayla hoşgörü için, “İnsanlığın
bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve
eksikleri var. Gelin karşılıklı olarak
birbirimizin hata ve eksikliklerini
bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğa-
nın ilk yasasıdır” der. Zaten Anadolu
gibi birçok kültüre ve dine ev sahip-
liği yapmış, bundan yüzyıllar önce
bile camisi, kilisesi ve havrasını yan
yana tutmuş bir coğrafya, aslında
hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü-
nün evrensel düzeyde en güzel
örneklerinden birisini oluşturmakta-
dır. Ancak, modern çağın getirdiği 

reka betçi, bireyi, egoyu ön plana
çıkaran yaklaşımları top lu mumuzun
bu en değerli özelliğine adeta dina-
mit koymaya  çalışmaktadır. Oysa 
insanlara ve olaylara sağduyulu,
hoşgö rülü, tahammül gösteren yak-
laşım hem kendimiz, hem içinde
yaşadığımız toplum için bir lüks
değil gerekliliktir.   

Sağduyu ve hoşgörünün ülke -
mizde ve dünyada  hakim olması,
savaş ve çatışmaları ortadan kaldır-
ması dileğiyle şahsım ve Yönetim
Kurulu’ndaki arkadaşlarım adına
tüm ulusumuzun ve İslam aleminin
Ramazan Ayını, Ramazan Bayramını
şimdiden kutlar, sevgi ve saygılar
sunarım.

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Sağduyulu, hoşgörülü, taham-

mül gösteren yaklaşım hem

kendimiz, hem içinde yaşadığı-

mız toplum için bir lüks değil

gerekliliktir”
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nik ve meslek liseleri başta
olmak üzere 25 farklı lise-
den toplam 100 öğrencinin
katıldığı yarışmada "En 
Çarpıcı Çorap Tasarımları" 
7 Haziran 2013’te Etiler
Anadolu Otelcilik Turizm
Meslek Lisesi Uygulama
Oteli konferans salonunda
düzenlenen bir törenle
ödüllendirildi.
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ilk mezunlarını verdi. Gerçekleştirilen
coşkulu bir törenle diplomalarını alan

öğrenciler bölüm mezunlarına sunulan yüzde
100 iş garantisiyle Temmuz ayının sonuna

kadar sektörde yerlerini almış olacaklar. 

2010 yılı sonrasında Çin’in pazar payında düşüşler
başladı ve bu düşüşlerden Türkiye’nin de yararlanma
ihtimali ortaya çıktı. Mithat Aracı, bu sayımızdan
itibaren 3 bölümde  EUROSTAT tarafından yayınlanan
rakamlar ışığında, Çin Pazar payında azalmanın, hangi
ülkeler tarafından doldurulmaya başlandığıni Aracı
detaylarıyla aktaracak.
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ve Kavram Meslek Yüksekokulu’nun
birlikte bu yıl ikincisini düzenledikleri Çorap Tasarımı Yarışması’nda kazanan-
lar belli oldu. İstanbul'da yerleşik teknik ve meslek liseleri başta olmak üzere
25 farklı liseden toplam 100 öğrencinin katıldığı yarışmada "En Çarpıcı Çorap
Tasarımları" 7 Haziran 2013’te Etiler Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi
Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen bir törenle ödüllendirildi.

Çorapland Temmuz-Ağustos 2013

2. Çorap Tasarım Yarışması’nda
ödüller sahiplerini buldu

2. Çorap Tasarım Yarışmasının birinciliğini Mithatpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nden Eda Nur Kavaklı aldı. Kavaklı’ya ödülünü İstanbul İl Milli Eğitim Şube
Müdürü Erol Demir, ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk ve Kavram MYO Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Durmuş birlikte verdi.

2. Çorap Tasarım Yarışmasınında ikinciliği kazanan Yasemin Ergün’e ödülünü
Azerbaycanlı misafir Kemal Atatürk ile Prof. Dr. İ. Erdal Kerey takdim etti.  

ÇSD Başkan Yardımcısı Bülent İyikülah üçüncülüğü kazanan Sehlanur Arslan’a
ödülünü vererek başarısından ötürü kutladı. 
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Geçtiğimiz yıl
ilki yapılan
ve Türki-
ye’de genç

tasarımcıların çorap sektö-
rüne ilgisini artırmak
amacıyla başlatılan Çorap
Tasarımı Yarışması’nın
ikincisi sonuçlandı. ÇSD -
Kavram Meslek Yüksek-
okulu işbirliği ile düzenle-
nen Liselerarası 2. Çorap
Tasarım yarışmasının ka-
zananları 7 Haziran 2013
Cuma günü saat 15.00'de
Etiler Anadolu Otelcilik
Turizm Meslek Lisesi Uy-
gulama Oteli’nde gerçek-
leştirilen görkemli bir ödül
töreniyle sahiplerini bul-
du.

İSTANBUL’DAKİ 
25 FARKLI  LİSEDEN 
100’ÜN ÜZERİNDE
ÖĞRENCİ KATILDI

İstanbul'da bulunan
Teknik ve Meslek liseleri
olmak üzere 25 farklı lise-
den toplam 100 öğrenci-
nin katıldığı, birbirinden
ilginç 160 tasarımın de-
ğerlendirildiği yarışmanın
ödül törenine İstanbul İl
Milli Eğitim Şube Müdürü
Erol Demir, ÇSD Başkanı
Hüseyin Öztürk, Kavram
MYO Mütevelli Heyeti
Başkanı Bahattin Durmuş,
ÇSD Başkan Yardımcıları
Bülent İyikülah ve Ahmet
Bilal Kıymaz, ÇSD Eğitim
Komitesi ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ceyda Özdo-
ğancı ve ÇSD Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ender Doğan,
Kavram MYO Müdürü
Yard. Doç. Dr. Sakin
Öner’in yanı sıra çok sana-
yiciler, okul idarecileri, ve-
liler ve öğrenciler katıldı. 

Açılış konuşmasını ya-
pan Yüksekokul Müdürü
Yard. Doç. Dr. Sakin

Öner’in  ardından kürsüye
gelen İstanbul İl Milli Eği-
tim Şube Müdürü Erol De-
mir mesleki eğitimin öne-
mine değinerek başladığı
konuşmasında, amacın in-
sanları üretken kılacak bil-
gi ve becerilerin kazandı-
rılması olduğunu kaydetti.
“Mesleki eğitimin amacı
ve meyvesi sektörün, sa-
nayinin mezun olan öğ-
renciyi yeterli bularak işe
alması” diyen Demir, sa-
nayici, üniversite ve milli
eğitim el ele vermeden
gerçekten başarıya ulaşa-
cak bir meslek eğitimin-
den bahsetmenin çok zor
olduğunu belirrti. 

İSTANBUL İL MİLLİ 
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
EROL DEMİR: 
“BU PROJEYE BAŞINDAN
BERİ ÇOK ÖNEM VERİ-
YOR VE BİRÇOK YERDE
ÖRNEK OLARAK GÖSTE-
RİYORUZ”

ÇSD ile Kavram
MYO’nun işbirliğiyle açı-
lan, dünyada alanında tek
yüksek eğitim programı
olan “Çorap ve Moda Tasa-
rımı” bölümüne de deği-
nen Erol Demir, “İstanbul
Milli Eğitim Müdürlüğü
olarak bu projeye başın-
dan beri çok önem veriyo-
ruz ve birçok yerde örnek
proje olarak gösteriyoruz.
Bu neden önemli. Çünkü;
bu konuyla ilgili biri lise
düzeyinde İHKİB Yenibos-
na Kız Teknik ve Meslek
Lisesi Çorap Bölümü ile
yüksek okul düzeyinde iki
okul var ama nitelikli ve
eğitimli eleman bekleyen
2 binin üzerinde çorap
fabrikası ve atölyesi bulu-
nuyor. Bu yüzden doğru iş
yapıyoruz” diye konuştu. 

Konuşmasının sonunda

ÇSD ve Kavram MYO’nun
işbirliğinin önemine dikkat
çeken Erol Demir, öğrenci-
lere ise, “Diplomalar
önemli ancak bunun öte-
sinde asıl önemli olan şey
mesleğinizi sevmeniz”
diye ifade etti. 

ÇSD BAŞKANI 
HÜSEYİN ÖZTÜRK:
“HAYALİMİZİ İNANARAK
GERÇEKLEŞTİRDİK”

ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk ise konuşmasına
sektör hakkında bilgi vere-
rek başladı. Çorap sana-

yinde 2 binin üzerinde fir-
manın faaliyet gösterdiğini
belirten Öztürk, 70 bin di-
rekt, 110 bin ise dolaylı is-
tihdam sağlandığını belirt-
ti. 1999 yılında depreme
rağmen İHKİB Yenibosna
Kız Teknik Lisesi’nde Ço-
rap Bölümü’nü açtıklarını
söyleyen ÇSD Başkanı  Öz-
türk, o günden bu yana
öğrencilerin “Çorap Bölü-
mü’nün ne zaman yüksek
okulu olacak?” sorularıyla
karşılaştıkların belirtti. Bu
konuda çok girişimleri ol-
duklarını belirten Hüseyin

İstanbul İl Milli Eğitim
Şube Müdürü Erol Demir

ÇSD Başkanı 
Hüseyin Öztürk

Kavram MYO Mütevelli
Heyeti Başkanı 
Bahattin Durmuş
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Öztürk sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“KENDİNİZE GÜVENİN 
VE YETENEKLERİNİZ
DOĞRULTUSUNDA 
HAYALLERİNİZİ 
GERÇEKLEŞTİRİN”

“Bizim bir hayalimiz
vardı. Üniversite-sanayi iş-
birliğini somut bir şekilde
ortaya koymak istiyorduk.
Bu hayalimizi Kavram
MYO ile sektör olarak yeri-
ne getirdik. 2011 yılında
YÖK’ün karmaşasına rağ-
men ‘Çorap ve Moda Tasa-
rımı Önlisans Programı’nı
geçirdik. 2011-2012 Eği-
tim ve Öğretim Yılında aç-
tık. Kısa ve yoğun bir ça-
lışmayla ilk yılında 30 öğ-
rencilik kontenjanın
19’unu doldurmayı başa-
rabildik. Biz hayalimizi
inanarak gerçekleştirdik”
dedi. Hüseyin Öztürk, öğ-
rencilere de kendilerine
güvenerek yetenekleri
doğrultusunda hayallerini
gerçekleştirmeleri çağrı-
sında bulundu. 

Hüseyin Öztürk, çorap

Tasarım Yarışması’nı önü-
müzdeki yıllarda daha ge-
niş çapta yapmayı planla-
dıklarını ve gençlerin ilgi-
sini ve yeteneklerini sektö-
re çekmek istediklerini
kaydetti. 

KAVRAM MYO MÜTE-
VELLİ HEYETİ BAŞKANI
BAHATTİN DURMUŞ:
“SERTİFİKALAR VE
ÖDÜLLER DİPLOMALAR
KADAR ÖNEMLİ”

Kavram MYO Mütevelli
Heyeti Başkanı Bahattin
Durmuş ise bir kilo çorap
ihracat fiyatının bir kilo
otomobilden daha değerli
olduğunun altını çizerek,
öğrencilerin ne denli bir
önemli bir yarışmaya katıl-
dıklarını vurguladı. Dur-
muş, sertifikaların ve ödül-
lerin diplomalar kadar
önemli olduğunu belirte-
rek kazanan öğrencileri
kutladı. 

Konuşmaların ardından
ödül törenine geçildi. İlk
üç ödülün yanı sıra Sündüz
Öztürk (Sarıyer Kız Teknik
Ve Meslek Lisesi), Seda

ÇSD Başkan Yardımcısı Ahmet Bilal Kıymaz (Soldan birinci) mansiyona
layık görülen öğrenciye ödülünü verirken.

ÇSD Başkan Eğitim Komitesi Üyesi Ceyda Özdoğancı (Soldan ikinci) ve
İHKİB Yenibosna KTML Müdürü Nebahat Ataç (Soldan üçüncü) mansiyon
alan öğrenciye ödülünü verdi.

İHKİB Yenibosna KTML Müdürü Nebahat Ataç (Soldan üçüncü) mansiyon
alan öğrenciye ödülünü verirken.
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Yılmaz (Sarıyer Kız Tek-
nik ve Meslek lisesi), Ha-
mide Uzunoğlu (Avcılar
İHKİB Kız Teknik ve Mes-
lek Lisesi), Anuş Tahmin-
cioğlu (Özel Esayan Erme-
ni Lisesi), Semra Kılıç
(Ümraniye Kız Teknik ve
Meslek Lisesi), Rabia Uçar
(Üsküdar İMKB Kız Teknik
ve Meslek Lisesi), Dilara

Taşkıran (İHKİB Yenibosna
Kız Teknik ve Meslek Lise-
si) de mansiyon ödülüne
layık görüldü. 

Yarışma sonuçlarına
göre; birinci olan Eda Nur
Kavaklı 1000 TL ve Kav-
ram Meslek Yüksekokulu
Çorap ve Moda Tasarımı
Programı %50 eğitim Bur-
su kazanırken, İkinci Yase-

min Ergün 750 TL ve Kav-
ram Meslek Yüksekokulu
Çorap ve Moda Tasarımı
Programı %50 Eğitim Bur-
su, üçüncü Sehlenur Ars-
lan 500 TL ve Kavram
Meslek Yüksekokulu Ço-
rap ve Moda Tasarımı
Programı %50 Eğitim Bur-
su kazandılar. 

JÜRİ ÜYELERİNE
TEŞEKKÜR
• Yrd. Doç. Mustafa Gür-

cüler - Öğretim Üyesi -
Tasarımcı

• Öğr. Gör. Nebahat ARAL
Kavram MYO Çorap ve
Moda Tasarım Programı

• Öğr. Gör. Buket SEKBAN
– Kavram MYO Çorap ve
Moda Tasarım Programı

• Asu AKSU – Tasarımcı
• Davut BERESİ – Penti

Çorap Yönetim Kurulu
Üyesi

• Bülent İyikülah - ÇSD
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı - Hobi Çorap
A.Ş. - Yönetim Kurulu
Başkanı

• Ender Doğan – Çimpa
A.Ş. Genel Müdürü

• Ceyda Özdoğancı – 
Doğan Çorap Yönetim
Kurulu Üyesi

• Hasan Gülkaya – Bony
Çorap Yönetim Kurulu
Başkanı

Öğretim Görevlisi Buket Sekban (Soldan birinci) ve ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi Ender Doğan (Soldan üçüncü) mansiyon kazanan öğrenciyle.

Öğretim Görevlisi Buket Sekban (Soldan birinci) ve ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi Ender Doğan (Soldan üçüncü) mansiyon kazanan öğrenciyle.

İHKİB Yenibosna KTML Müdürü Nebahat Ataç (Sağdan birinci) mansiyon
alan öğrenciye ödüllerini verirken.

Kavram MYO Yüksek Okul Müdürü Yard. Doç. Dr. Sakin Öner, ÇSD Başkan
Yardımcısı Bülen İyikülah, ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk ve Kavram MYO
Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Durmuş (Soldan sağa) 

2. Çorap Yarışması’nda ilk üçe 
girenler ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk ve Kavram MYO Mütevelli
Heyeti Başkanı Bahattin Durmuş
ile birlikte.
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İplikte Hızlı Servis: Bordo İplik

DEĞERLİ ÇSD ÜYELERİ;

Aylık 400 ton boyama kapasitesi ile
kurulduğu ilk günden itibaren
‘’HIZLI VE KALİTELİ SERVİSİ’’
amaç haline getirmiş olan 
BORDO İPLİK, şimdi Bayrampaşa
Terazidere’de çorap sektörünün
hizmetinde…

Çorlu Velimeşe’de bulunan
fabrikasından, dünyanın çeşitli
ülkelerinin önde gelen çorap
üreticilerine ihracat yapan BORDO
İPLİK, aynı kalite ve hızlı servis
anlayışını Türk çorap üreticilerinin
hizmetine sunuyor.

01.09.2012 tarihinde Bayrampaşa
Terazidere Güneş Caddesi 
Gül İş Hanı’nda 550 m2’lik alanda
“Çorap ve Triko İmalatçılarına
Boyalı İplik Stok Servisi” sunmak
için sürekli 100 renk bulunduran
BORDO İPLİK Satış Ofis ve
Deposu hizmete girmiştir.

Satış Ürünlerimiz
• 20/1 penye, Karde
• 24/1 penye, Karde
• 30/1 Penye, Karde
• 20/2 pamuk / Akrilik
• 30/2 Pamuk / Akrilik

Kapasite
• 1500 kg  1 adet
• 1100 kg 2 adet
• 850 kg 1 adet
• 600 kg         1 adet
• 500 kg 2 adet
• 250 kg 2 adet
• 130 kg 5 adet
• 50 kg 2 adet
• 5 kg 7 adet

Fabrika Adres: 
Hacı Şeremet Mevkii velimeşe Bölgesi  
ÇORLU / TEKİRDAĞ
Tel: 0282 674 53 00 (pbx)  Fax: 0282 674 30 30  
E-mail: selma@bordoiplik.com
E-mail: info@bordoiplik.com

Satış Ofisi Adres: 
Terazidere Mah. Güneş Cad. Gül İş Hanı No:19 
BAYRAMPAŞA / İSTANBUL
Tel: 0212 577 01 02 (pbx)  Fax: 0212 577 01 04  
E-mail: ofis@bordoiplik.com

BAYRAMPAŞA SATIŞ OFİSİ
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ve Kavram Meslek Yüksekokulu işbirli-
ğiyle 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında açılan ve dünyada alanında
tek olma özelliğini taşıyan “Çorap ve Moda Tasarım Önlisans Programı”
ilk mezunlarını verdi. 29 Haziran 2013 tarihinde Askeri Müze’de gerçek-
leştirilen coşkulu bir törenle diplomalarını alan öğrenciler bölüm mezun-
larına sunulan yüzde 100 iş garantisiyle Temmuz ayının sonuna kadar
sektörde yerlerini almış olacaklar. 

BİR HAYAL GERÇEK OLDU:

Çorap ve Moda Tasarımı
Bölümü ilk mezunlarını verdi

Bundan iki yıl
önce ÇSD’nin
Kavram MYO
ile işbirliğiyle

hayat bulan dünyanın tek
“Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı” ilk me-
zunlarını verdi. Çorap ve
Moda Tasarımı öğrencileri
29 Haziran 2013 Cumarte-
si Harbiye’deki Askeri

Müze ve Kültür Sitesi 
içerinsinde yer alan 
30 Ağustos Salonu’nda
protokol, veli ve öğrencile-
rin yoğun katılımıyla yapı-
lan coşkulu bir mezuniyet
töreninde Kavram
MYO’nun tüm programla-
rından mezun olan diğer
öğrencilerle birlikte diplo-
malarını aldı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı ile başlayan tören
Yüksekokul Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Sakin Öner’in açı-
lış konuşması ile devam
etti. Öner konuşmasında
şunları söyledi:

“Yorucu bir eğitim-öğ-
retim yılını daha geride bı-
raktık. Kavram Meslek
Yüksekokulu olarak  iyi ye-

Sosyalleşmiş, paylaşımcı

ve kendine güvenen genç-

leri iş dünyasının hizme-

tine sunmanın heyecanını

ve mutluluğunu yaşıyoruz”
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tişmiş, çağın gereklerine
uygun bilgi ve becerilerle-
donanmış, alanlarında uz-
man olmanın yanı sıra,
sosyalleşmiş, paylaşımcı
ve kendine güvenen genç-
leri iş dünyasının hizmeti-
ne sunmanın heyecanını
ve mutluluğunu yaşıyoruz.

“MESLEKİ YETERLİLİK-
LERE VE NİTELİKLERE
SAHİP, GELECEĞİN LİDER
MESLEK UZMANLARI”

Amacımız; Atatürk’ün
Cumhuriyet Türkiyesi’nde
açtığı aydınlık yoldan ay-
rılmayan, ülkemize ve in-
sanlığa yararlı, sosyal so-
rumluluk bilinci yüksek,
etik değerlere saygılı, dü-
şünmeyi ve öğrenmeyi öğ-
renmiş, yaratıcı, üretken,
bağımsız ve eleştirel düşü-
nen, iletişim ve diyalog
yeteneği yüksek ve  ulus-
lararası mesleki yeterlilik-
lere ve niteliklere sahip,
geleceğin lider meslek uz-
manlarını yetiştirmektir.                                                                                                                     

Hedefimiz; Yüksekoku-
lumuzu, uygulama ağırlık-
lı, sektörle iç içe, dinamik

bir yapı içinde, mesleki
eğitim alanındaki özgün
çalışmaları ve başarıları ile
ulusal ve uluslararası dü-
zeyde öncü ve örnek bir
Meslek Yüksekokulu ol-
maktır.”

Kavram Meslek Yük-
sekokulu Mütevelli Heyeti
Başkanı Bahattin Durmuş
ise konuşmasında, “Biz
diplomalı işsiz gençler de-
ğil, meslek ve iş sahibi
gençler yetiştirmek istiyo-
ruz. Bunun için öğrencile-
rimizi eğitim alanlarındaki
sektör duayenleri ve kuru-
luşları ile biraraya getiri-
yoruz, staj ve istihdam
olanakları sağlıyoruz. Öğ-
rencilerimizin yüzde
72’sini değişik oranlarda
burslarla okutuyoruz. Kav-
ram MYO, mezunlarımızın
yuvasıdır, onları her za-
man yuvalarına bekliyoruz
ve mezun olduktan sonra
da yanlarında olduğumuzu
belirtiyoruz” dedi.

“Asıl olanın insanın
mesleğini yapması” diyen
Durmuş, “Ne iş yaparsın?”
dendiğinde ne iş olsa ya-
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parım döneminin geçtiğini,
“Ben lojistiği, dış ticareti
bilirim” ya da çoraba katma
değer üretmek üzere “Ço-
rabın modasını, tasarımını
en iyi ben yaparım” diyen
çocukların hiçbirinin boşta
kalmayacağını belirtti.

ÖMER BALIBEY: 
SEKTÖR-ÜNİVERSİTE
İŞBİRLİĞİNE ÖNEM
VERİLMESİ GEREKİYOR

M.E.B. Öğretmen Yetiş-
tirme ve Geliştirme Genel
Müdürü Ömer Balıbey ise
konuşmasında, mesleki ve
teknik eğitimin günümüz-
de büyük öneme sahip ol-
duğunu, bu konuda sektör-
üniversite işbirliğine önem
verilmesi gerektiğini, Kav-
ram MYO’nun bu işbirliği-
nin en güzel örneklerini
verdiğini belirtti.

ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk, çorap sektörümü-

zün Çin’den sonra ikinci
olduğunu  ve yakın bir ge-
lecekte birinci olması için
çalışıldığını belirtti.  Bu yıl
ilk mezunlarını veren Kav-
ram MYO Çorap ve Moda
Tasarımı Programının eği-
tim hayatına giriş öyküsü-
nü anlattı. Bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra
da bu programdan mezun
olanların yanında olacakla-
rını, bu yıl mezun olanların
hepsinin işinin hazır oldu-
ğunu belirtti.

Öğrenci Konseyi Başka-
nı Ümit Gafur da konuş-
mada “Atatürk’ün kendile-
rine emanet ettiği Cumhu-
riyeti bütün güçleriyle so-
nuna kadar koruyacaklarını
belirtti. Yüksekokul Müdü-
rü Yrd. Doç. Dr. Sakin
Öner, Gafur’a çalışmaların-
dan dolayı bir plaket verdi.

Konuşmalardan sonra
ödül ve diploma törenine

geçildi. Aralarında Çorap
ve Moda Tasarımı Bölümü
mezunlarının da olduğu
mezunlara diplomaları ve
bölüm birincilere ödülleri
verildi. Bu çerçevede ara-
larında Çorap ve Moda Ta-
sarımı Bölümü mezunu
Öznur Avcıoğlu’nun da bu-
lunduğu program birincile-
ri plaketlerin aldı. ÇSD
Başkanı Hüseyin Öztürk,
Başkan Yardımcısı Bülent
İyikülah, Eğitim Komitesi
Üyesi Ceyda Özdoğancı da
dereceye giren öğrencilere
plaketlerini takdim etti.

YÜKSEKOKUL VE PROG-
RAM BİRİNCİLERİNE 
PLAKET

Program Birincilerine
plaket verilmesinin ardın-
dan mezunlara Program
Öğretim Elemanları tara-
fından diplomaları dağıtıl-
dı. Yüksekokul Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Sakin Öner
tarafından mezunlara dip-
loma yemininin ettirilme-
sinden sonra keplerin ha-
vaya atılması ile Kavram
Meslek Yüksekokulu’nun
2013 Mezuniyet Töreni
sona erdi. 

Bugüne kadar 

olduğu gibi bundan

sonra da bu prog-

ramdan mezun olan-

ların yanında

olacağız. Bu yıl

mezun olanların hep-

sinin işi hazır”
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İHKİB Yenibosna Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nin geleneksel hale gele Yılsonu
Defilesi 6 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin kendi özgün
tasarımlarını yine kendilerini sundukları defile göz kamaştırdı. 

İHKİB Yenibosna KTML’nin 
Yılsonu Defilesi göz kamaştırdı 

Çorap Sanayi-
cileri Derne-
ği’nin (ÇSD)
1999 yılında

Çorap Bölümü açtığı
İHKİB Yenibosna Kız Tek-
nik ve Meslek Lisesi,
6 Haziran 2013 tarihinde
geleneksel hale gelen Yıl-
sonu Defilesini bu yıl da
coşkulu bir katılımla ger-
çekleştirdi. Okul Müdüresi
Nebahat Ataç’ın ev sahip-

liğinde gerçekleşen
etkinliğe Bahçelievler Kay-
makamı Şevket Cinbir’in
eşi Hayriye Cinbir, ÇSD
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Öztürk, Başkan
Yardımcısı Bülent İyikü-
lah, ÇSD Yönetim Kurulu
ve Eğitim Komitesi Üyesi
Ceyda Özdoğancı, ÇSD
Yönetim Kurulu Üyesi En-
der Doğan, İHKİB Eğitim
Komitesi Başkanı Ümit

İHKİB Yenibosna KTML öğrencileri, 
tasarımından, üretimine kadar tamamen
kendi eserleri olan çorap ve giysileri man-
kenliğini de kendileri yaparak izleyicilerin
beğenisine sundu” 
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Özüren’in yanı sıra çok sa-
yıda veli katıldı. 

AMATÖR RUHLA, PRO-
FESYONEL DİSİPLİNLE
HAZIRLANMIŞ ÇORAP VE
GİYSİLER KONUKLARDAN
TAM NOT ALDI

Program saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nın ardın-
dan Okul Müdüresi Neba-
hat Ataç ve Bahçelievler
Kaymakamı Şevket Cin-
bir’in eşi Hayriye Cinbir’in
konuşmalarıyla başladı.
Daha sonra  Tekstil ve
Teknoloji Bölümü ile Gi-
yim Üretim Bölümü öğren-

cileri, tasarımından, üreti-
mine kadar tamamen
kendi eserleri olan çorap
ve giysileri mankenliğini
de kendileri yaparak izle-
yicilere sundu. Amatör
ruhla, profesyonel disip-
linle hazırlanmış çorap ve
kıyafetler katılımcılardan
tam not aldı. 

Sergilenen tasarımlar
arasında yapılan değerlen-
dirmede En Eyi Çorap Ta-
sarımı ödülüne Dilara Taş-
kıran adlı öğrenci layık
görüldü. Taşkıran’a ödü-
lünü ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk verdi.

İHKİB Okullarından mezun olan
500 öğrenci diplomalarını aldı

İTKİB tarafından kurulan okullardan mezun
olan yaklaşık 500 öğrenci, düzenlenen törenle
diplomalarını aldı. Yenibosna'daki Dış Ticaret

Kompleksi'nde düzenlenen ortak diploma töreniyle
mezuniyete hak kazanan 500'e yakın öğrenciye diplo-
maları verildi. Törende konuşan (İHKİB) Başkanı Hik-
met Tanrıverdi, Türkiye'nin büyük ülke olmak için aş-
mak zorunda olduğu sorunların başında işsizliğin
geldiğini belirterek, ancak insanına iş bulan ekono-
milerin büyüyebileceğini, bunda da mesleki eğitimin
büyük önem taşıdığını söyledi.
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Çin’in pazar payı düşerken
Türkiye yararlanabiliyor mu?

Çin Pazar Payı
Kaybını Boş-
luğunu Kim-
ler

Dolduruyor?
Grafik 1’e baktığımızda

Çin’in Pazar payı kaybının
2011 yılında 2010 yılına
göre %1,4 olduğunu, bu
düşüşün 2012 yılıda 2010
yılına göre %3.8’e ulaştı-
ğını, 2013 yılının ilk üç ayı
ortalamasına göre ise,
Pazar payı düşüşünün
%4.6 ile en düşük seviye-
sine ulaştığını görmekte-
yiz. Çin pazar payındaki
azalmalar hepimizin tah-
min edebileceği gibi, ucuz
fiyatlı çorap segmentinde
meydana gelmektedir. Bu
segmentte ise Çin’in boş-
luğunu doldurmaya başla-

yan iki ülke gözükmekte-
dir. Bunlar Pakistan ve En-
donezya’dır. 

ÇİN’İN 2010 YILI
SONRASI PAZAR PAYI
KAYBI, ENDONEZYA VE
PAKİSTAN TARAFINDAN
PAYLAŞILMAKTADIR
DİYEBİLİRİZ

Tekrar Grafik 1’e göz
atalım. Bu grafiğe göre
2010-2011 arasında Endo-
nezya ve Pakistan’ın top-
lam Pazar payı %0.8
artmış, bu artış 2010-
2012 döneminde %3.5’e
ulaşmış ve 2010-2013
Ocak/Mart döneminde ise
%5,6 artış ile zirveye çık-
mıştır. Bu rakamları Çin’in
aynı dönemindeki Pazar
kaybı rakamlarıyla karşı-

laştırırsak rakamların bir-
biriyle oldukça örtüştü-
ğünü görmekteyiz. Bu
rakamlar ışığında, Çin’in
2010 yılı sonrası Pazar
payı kaybı, Endonezya ve
Pakistan tarafından payla-
şılmaktadır diyebiliriz.

ENDONEZYA MI,
PAKİSTAN MI, DAHA
ÖNDE?

Bu sorumuzun cevabı
için Grafik 2’ye bir göz
atalım. Bu grafiğe göre,
2010 yılında Endonez-
ya’nın Pazar payı %5, Pa-

Son yazılarımda sizlere 2010 yılı
sonrasında Çin’in Pazar payında dü-
şüşlerin başladığını, bu düşüşlerden
Türkiye’nin de yararlanma ihtimali
olduğundan bahsetmekteydim.  Der-
gimizin bu sayısıyla başlayan toplam
3 bölümde sizlere, herzaman olduğu
gibi EUROSTAT tarafından yayınla-
nan rakamlar ışığında, Çin Pazar pa-
yında azalmanın, hangi ülkeler tara-
fından doldurulmaya başlandığını
detaylarıyla anlatmaya çalışacağım.

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Türkiye Temsilcisi

www.dakong.com.tr



www.csd.org.tr

ANALİZ...

21Çorapland Temmuz-Ağustos 2013

kistan’ınki ise %4.3 ora-
nındadır. 2011 yılında En-
donezya, Pakistan
karşısında %6.2 ye karşı
%3.9 oranında üstünlük
sağlarken, 2012 yılında
Pakistan farkı %7.3 e 
karşı %5.5 oranına getire-
rek daraltmaya başlamak-
tadır. 2013 yılının ik
çeyrek rakamlarına göre
ise Pakistan yaptığı ani

atılımla, büyüme oranı
ciddi oranda azalan Endo-
nezya karşısında %7.5
oranıyla başabaş noktaya
gelmiştir. Pakistan’ın bu
ciddi yükselişi uzun dö-
nemli bir trendin başlan-
gıcı olabilir mi? Bu soruya
cevaplarımı, önümüzdeki
iki sayıda inceleyeceğim
Pakistan ve Endonezya’yı
ayrı ayrı irdeleyen yazıla-

rımda, vermeye çalışaca-
ğım. 

FİYATLARDA BİR İPUCU
BULABİLİR MİYİZ?

Grafik 3 bize, EU27 pa-
muklu çorap ithalat paza-
rında rakamların
gelişimini gözleyebileceği-
niz bu 4 ülke arasındaki
en yüksek fiyatın, Türkiye
çoraplarında olduğunu

göstermektedir. Her ne
kadar 2011 yılı sonra-
sında, Türkiye’nin fiyat
düşüşü çok belirginleş-
sede, Türkiye bu dört ülke
içinde en yakın rakibi olan
Pakistan’a göre, 2013 yılı-
nın ilk çeyrek ortalama ra-
kamlarına göre, %38 daha
pahalıdır. Pakistan 2011
yılında Endonezya’ya göre
%55 üstte olan ortalama

Çin pazar payındaki

azalmalar hepimizin

tahmin edebileceği

gibi, ucuz fiyatlı çorap

segmentinde meydana

gelmektedir. Bu seg-

mentte ise Çin’in boş-

luğunu doldurmaya

başlayan iki ülke gö-

zükmektedir. 

Bunlar Pakistan ve 

Endonezya’dır”
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fiyat farkını 2012 yılında
%38’e düşürmüş, bu fark
2013 yılını ilk çeyreğinde
%34’e daralmıştır. Hızla
azalan Pakistan fiyatları
Pakistan’ın pazar payın-
daki artışı da kısmen açık-
lamaktadır. Bir sonraki
sayıda yazacağım Pakis-
tan’ın hangi ülkelerde
hangi fiyatlara çorap sat-
tığı detayları sizlere Pakis-
tan’ın Pazar payı
kazancının neden son yıl-
larda hızlandığını biraz
daha açıklayabilecektir. 

Bu dört ülke arasında
çorap fiyatları Çin’e en
yakın olanı Endonezya’dır.
Endonezya fiyatları 2010
yılında Çin’e göre %28
daha üstteyken bu fark

2013 yılını ilk çeyreğinde
%11,5’a düşmüştür. Endo-
nezyanın ortalamadaki
düşük fiyatları, onun son
yıllardaki Pazar payı artı-
şını da, Pakistan gibi, kıs-
men açıklamaktadır.
Endonezya’nın detaylı
analizini de serinin 3. ya-
zısında yapmaya çalışaca-
ğım.

HİNDİSTAN’A NE
OLUYOR DEDİĞİNİZİ
DUYAR GİBİ OLUYORUM

Birçok kişiden duydu-
ğum Hindistan geliyor
şeklindeki yorumlara katıl-
mama maalesef EURO-
STAT rakamları engel
oluyor. Grafik 4’e göz attı-
ğımızda, Hindistan’ın

2010 ve 2011 yıllarında
Avrupa 27 pamuklu soket
pazarında %1.1 olan payı-
nın 2013 yılının ilk çeyrek
rakamlarına göre %0.7’ye
düştüğünü görmekteyiz.
Acaba Hindistan neden
komşusu Pakistan gibi ba-
şarılı olamamaktadır? 

Bu sorumuza cevap
olarakta Grafik 5’e bir göz
atmakta yarar var. Bu gra-
fiğe göre Hindistan orta-
lama fiyatları Türkiye’nin
bile üstündedir. 2013 yılı-
nın fiyatlarına göre Hin-
distan ortalama fiyatları
komşusu Pakistan’ın %60
üzerindedir. Fiyata ol-
dukça hassas olan Avrupa
pazarında Hindistan’ın ba-
şarısızlığının altında bu
yüksek ortalama fiyatları
yatmaktadır gibi görünü-
yor. Ancak Hindistan
neden bu derece maliyetli
çorap üretmektedir. İnanın
bu konuda benim fazla bir
bilgim yok ancak yabancı
kaynaklı bir analizde Hin-
distan’ın yatırım anla-
mında iyi bir ülke
olmadığı, çünkü sistemle-
rinin çok yüksek standart-
larda, İngiliz işgali
sırasında belirlendiği, bu
nedenle yatırım için cazip
olmadığı anlatılmaktaydı.
Yine de benim için Hindis-
tan’ın neden çorapta öne

çıkmadığı büyük bir soru
işaretidir.

ÇİN’İN MALİYETLERİ
ARTTIĞI İÇİN GİTTİKÇE
YAPMAKTA ZORLANDIĞI
UCUZ SEGMENT ÇORAP-
LARIN, TÜRKİYE TARA-
FINDAN ÖZELLİKLE
ISTANBUL VE ÇEVRE-
SİNDE ÜRETİLİP, AV-
RUPA PAZARLARINA
UCUZ OLARAK SATILABİ-
LECEĞİ OLASILIĞI ÇOK
DÜŞÜK 

Özet olarak, Çin’in
Pazar payındaki düşüş
trendi 2010 yılından beri
belirgin olarak devam et-
mektedir. Çin’in maliyetleri
arttığı için gittikçe yap-
makta zorlandığı ucuz seg-
ment çorapların, Türkiye
tarafından özellikle Istan-
bul ve çevresinde üretilip,
Avrupa pazarlarına ucuz
olarak satılabileceği olasılı-
ğının çok düşük olduğunu
hepimiz bilmekteyiz. Bu
olasılığın gerçekleşmiyor
olduğunu da EUROSTAT
rakamları bize maalesef
göstermektedir. Bu konuda
kesin konuşmadan önce,
bu serinin 2. ve 3. analizle-
rini yaparak, Endonezya ve
Pakistan’ın hangi Avrupa
ülkelerinde öne çıkmaya
başladığını analiz etmeye
devam edeceğim. 
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Birinci yılında Yeni Yatırım Teşvik Sistemi değerlendirildi. Diyarbakır, Green
Park Otel’de düzenlenen "Yeni Teşvik Sisteminin 1. Yılı-Yatırım Teşvikleri Zir-
vesi" nde konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan konuşmasında, gelinen
nokta konusunda bilgi verdi.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin
birinci yılı Diyarbakır’da yapılan
toplantıda değerlendirildi

Türkiye'nin
kalbinin bu-
gün Diyarba-
kır'da attığını

belirten ve Yeni Teşvik
Sisteminin sivil toplum
kuruluşlarının eseri oldu-
ğunu vurgulayan Bakan
Çağlayan, "Siz söylediniz
biz yaptık. Aldığımız gö-
rüşler doğrultusunda bu-
güne kadar yapılamayan
bir teşvik sistemini geliş-
tirdik. Bu; en az eleştiri-

len, iş dünyasının yüzde
95'inden fazlasının deste-
ğini alan bir teşvik sistemi
oldu. Çünkü ortak aklın
ürünü.” diye konuştu.

"31 Aralık 2013 tari-
hine kadar yapılan yatı-
rımların yüksek yoğun-
luklu teşvik sisteminden
faydalanmasını önümüz-
deki yıllara aktarın" şek-
linde bazı talepler geldi-
ğine dikkati çeken Bakan
Çağlayan, sürenin dolma-

sına 6 ay kaldığını hatır-
lattı. Yapılacak yatırımın
sadece yüzde 10'unun
dahi bu yıl sonuna kadar
yapılması halinde, bunun
yüksek haklardan yarar-
lanmayı beraberinde geti-
receğini belirtti. Günü gel-
diğinde konuyu
değerlendireceğini kayde-
den Bakan Çağlayan, bu-
nun bir söz veya taahhüt
olarak algılanmaması uya-
rısında bulundu.

Bakan Çağlayan, “Yeni
Teşvik sistemimizin yürür-
lüğe girdiği 19 Haziran
2012’den bugüne kadar 4
bin 840 yatırım projesi
için belge düzenledik. Bu
yatırımlar kapsamında 76
milyar Liralık harcama ya-
pılması öngörülüyor. Ön-
görülen istihdam sayısı
yaklaşık 178 bin kişi. Bir
önceki yılın aynı dönemine
göre, yatırım projesi sayı-
sında yüzde 22, yatırım
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harcaması tutarında yüzde
62, öngörülen istihdamda
ise yüzde 59’luk bir artış
var. Yatırım başına düşen
harcama tutarı 11,8 mil-
yon Liradan 15,7 milyon
Liraya çıkmış. Benzer şe-
kilde, bir yatırımda orta-
lama 28 yeni istihdam ya-
ratılırken, son dönemde
gerçekleştirilmeye başla-
nan yatırımlar ortalama
37 kişilik ilave istihdam
yaratıyor. Açıkça görülü-
yor ki; özel sektörümüz ta-
rafından gerçekleştirilen
yatırımlarda ölçek büyüdü.
Görüyorum ki; yatırımcıla-
rımız da benimle aynı fi-
kirde. Kimse frene basma-
mış!” dedi.

6. Bölgeye verilen des-
tek neticesinde, son bir
yılda 575 yatırım projesi
için teşvik belgesi düzen-
lediğini belirten Bakan
Çağlayan, "Bu belgeler
kapsamında yaratılacak is-
tihdam 27 bin 465 kişidir.
Çözüm sürecini yaşadığı-
mız şu günlerde istih-
damda yaşanacak artış bi-
zim için çok değerlidir.
Umut ediyorum ki artık
gençlerimiz, iş aş umu-
duyla yerinden yurdundan
olmayacak. Herkes doğ-
duğu yerde doyma şansına
sahip olacak. Bölgedeki is-

tihdam sorunun çözümüne
katkı sağlamak için ağır-
lıklı olarak emek yoğun
sektörlerde gerçekleştiri-
lecek yatırımları bölgeye
çekmeyi hedeflemiştik.
Bunun için bölgeye ciddi
istihdam destekleri verdik.
Bu sayede, 6. bölgede ya-
tırım yapan bir yatırımcı
için asgari ücretin yükü
yaklaşık yüzde 40 azaldı.
Ne mutlu ki 2 bin 800 ki-
şilik istihdam yaratacak
olan 16 proje, bugün itiba-
rıyla tamamlandı ve işlet-
meye geçti” dedi.

BÖLGENİ YATIRIMDAN
ALDIĞI PAY ÜÇ KAT
ARTTI

Yeni teşvik sisteminin
bölgeye etkisi konusunda
da bilgi veren TOBB Baş-
kanı Rıfat Hisarcıklıoğlu
ise 2011 yılında teşvik

kapsamında yapılan yatı-
rımların sadece %5’inin
6’ncı bölgeye yapıldığını
hatırlatırken, 2013’ün ilk
beş ayında ise toplam yatı-
rımın tam yüzde 14’ünün
bu bölgeye yapıldığını an-
lattı Hisarcıklıoğlu şöyle
konuştu: “Aldığı pay tam 3
kat artmış durumda. Yine
bu kapsamda istihdamın
sadece %7’sini bu bölge
yaparken, %14’e çıkmış.
Demek ki sistem doğru
kurulursa, sonucunu alı-
yorsunuz. Açık söylüyo-
rum, biz Oda ve Borsa ca-
miamızın talepleri
doğrultusunda tasarlanan
bu mekanizmaya çok gü-
veniyoruz. Türkiye hedef-
lerine ulaştığında altında
bu teşvik sisteminin ve
Türk özel sektörünün im-
zası olacak. Eksiği elbette
vardır. Kul yapısı her

şeyde eksiklik olur. Ama
önemli olan bu yeni anla-
yışın yerleşmiş olmasıdır.
İşte bugün yaptığımız gibi,
süreç içindeki değerlendir-
melerle bu eksikler gideri-
lecek. Gün geçtikçe daha
mükemmel bir sistem or-
taya konulacak. Sistem
hep daha ileriye taşınacak.
Bu nedenle, ben bu işe
katkı veren hepinize tek-
rar teşekkür ediyorum.” 

Yeni Teşvik 

Sistemimizin 

yürürlüğe girdiği 

19 Haziran

2012’den bugüne

kadar 4 bin 840 

yatırım projesi için

belge düzenledik. 

Bu yatırımlar kapsa-

mında 76 milyar 

Liralık harcama 

yapılması öngörü -

lüyor”
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Haziran
ayında en
fazla ihra-
catı, 1 mil-

yar 805 milyon dolar ile
otomotiv sektörümüz ya-
parken, 1 milyar 448 mil-
yon dolar ile hazırgiyim ve
konfeksiyon sektörümüz
ikinci, 1 milyar 335 milyon
dolar ile kimyevi maddeler
sektörümüz üçüncü sırada
yer aldı. İller bazında bak-
tığımızda, en fazla ihracat
yapan ilk 10 ilimiz ara-
sında ihracatını en fazla
artıran il yüzde 21 ile Sa-
karya oldu. Sakarya'yı
yüzde 20 artışla Ankara ve
yüzde 9 artışla Gaziantep
takip etti.

Haziran ayında AB pa-
zarındaki ihracat artışımız
sürdü. AB'ye ihracatımız
Haziran ayında yüzde 5
arttı. Haziran ayında Afri-
ka'ya yüzde 6, BDT ülkele-
rine yüzde 5 ihracat artışı
yakaladık. Ülkeler bazında
baktığımızda ön plana
çıkan ülkeler ise şunlar
oldu:

Haziran ayında İrlan-
da'ya ihracatımız yüzde

221, Peru'ya yüzde 109,
Portekiz'e yüzde 92, Ür-
dün'e yüzde 86, Azer -
baycan'a yüzde 30,
Libya'ya yüzde 24 ve İs-
panya'ya yüzde 18 artış
gösterdi.

RAKAMLAR BATMAN'DA
AÇIKLANDI 

Türkiye İhracatçılar
Meclisi, Haziran ayı ihra-
cat veri açıklaması toplan-
tısını Sayın Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek, Batman
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı ile İhracatçı Birlik

Başkanlarının katılımıyla
Batman'da gerçekleştirildi.
TİM Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi'nin Haziran ayı ih-
racat veri açıklamasının
ardından 2012 yılında Bat-
man ilinden en fazla ihra-
cat yapan firmalara
plaketleri takdim edildi.

“YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
VE ÇÖZÜM SÜRECİ GİZLİ
POTANSİYELİ AÇIĞA ÇI-
KARACAK”

Yeni Teşvik Sistemi'nin
1. yılını Sayın Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan'la

birlikte Diyarbakır'da yap -
 tıkları basın açıklaması ile
değerlendirdiklerini belir-
ten TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, 6. Bölgenin
yeni teşvik sisteminden
bir yılda önemli ölçüde ya-
rarlandığını ve 6. Bölgede
önemli bir yatırım artışı
yaşandığını gördüklerini
belirtti. Çözüm sürecine
inandıkları için gelecekten
iyimser olduklarını belir-
ten Büyükekşi, çözüm sü-
recinin bu toprakların
barındırdığı bereketi ve
sosyoekonomik potansiyeli
açığa çıkaracağına inan-
dıklarını bildirdi. Bugün
de Batman'da olmaktan
dolayı büyük mutluluk
duyduklarını belirten
Mehmet Büyükekşi, yeni
teşvik sistemi ile Bat-
man'ın yeni yatırımlar çe-
keceğine inandıklarını ve
düzenledikleri bu toplantı-
nın da Batman'ın ihracat
ve yatırım potansiyeline
katkı sağlamasını ümit et-
tiklerini bildirdi.

Türkiye algısını doğru
şekilde yansıtmak için TİM
olarak paydaşlarıyla bera-

Türkiye'nin Haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artışla 11
milyar 832 milyon dolar oldu. Yılın ilk yarısında toplam ihracatımız yüzde 2,5 ar-
tarak 74 milyar 661 milyon dolara yükseldi. Bu yılın tamamı için ulaşmak isteni-
len hedefe 85 milyar 338 milyon dolar kaldı. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde
7,5 artışla 152 milyar 828 milyon dolar oldu.

İHRACAT HAZİRAN AYINDA DA ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ VE 11,8 MİLYAR
DOLARA ULAŞTI. 6 AYLIK İHRACAT İSE 75 MİLYAR DOLAR OLDU

Hazır giyim sektörü Haziran
ihracatında ikinciliğe yükseldi



www.csd.org.tr

HABER...

27Çorapland Temmuz-Ağustos 2013

ber bir dizi çalışma ger-
çekleştireceklerini ve Tür-
kiye markası için bir logo
ve küresel bir slogan üret-
meyi de içeren bir marka-
laşma çalışması
yaptıklarını bildirdi.

YAVAŞLAYAN DÜNYA
EKONOMİSİNDE İHRACAT
GİDEREK ÖNEM
KAZANIYOR

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi açıklamasında
Dünya ekonomisi, ticareti
ve büyümesinde yeterli
hızın hala yakalanamadı-
ğını ve bu kapsamda
Dünya Bankası'nın dünya
ekonomisi büyüme öngö-
rüsünü revize ettiğini bil-
dirdi. Dünya
ekonomilerinin 2013 bü-
yüme beklentisinin yüzde
2,3'den yüzde 2,2'ye, ge-
lişmekte olan ülkelerin bü-
yüme beklentisinin ise
yüzde 5,5'den 5,1'e revize
edildiğini, Euro Bölgesinin
küçülme beklentisinin ise
yüzde eksi 0,1'den eksi
0,6'ya yükseltildiğini açık-
ladı. Bunun yanında ilk 69
ülkenin ihracat değişimi-
nin ilk çeyrekte negatif ol-
duğu ve gelişmiş
pazarların ithalatındaki
yavaşlamanın hala devam
ettiğini vurgulayan Büyü-
kekşi, AB'nin gerek iç tica-
reti gerekse de AB
dışından ithalatının azal-
dığı, AB'nin artık birlik dı-
şına ihracata ağırlık
verdiğine vurgu yaptı.

İHRACAT ARTIŞI
İLE TÜRKİYE DÜNYADA
DÖRDÜNCÜ SIRADA

TİM Başkanı Büyü-
kekşi, bütün bu olumsuz
gelişmelere rağmen, bu
yılın ilk 4 ayındaki veriler
bakıldığında Çin, İngiltere,

Almanya ve İspanya'nın
ardından Türkiye'nin
yüzde 3,9'luk ihracat artışı
ile dünyada 5. sırada yer
aldığını belirtti. Türkiye
ekonomisi 14 çeyrektir
devam ettiği büyüme per-
formansının sürekliliğinin
ihracata dayalı olduğunun
tekrar altını çizdi.

FED'İN PARASAL
GENİŞLEME ÇIKIŞ STRA-
TEJİSİ EKONOMİLERİ ET-
KİLEYEBİLİR

ABD Merkez Bankası
FED'in açıkladığı parasal
genişlemeden çıkış strate-
jisine değinen TİM Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi,
FED'in bu stratejiye geç-
mesiyle birlikte Dünya
ekonomilerinin büyüme
performansı açısından ne-
gatif etkileneceğini,
Dünya ticaretinin bir süre
daha da yavaşlayabilece-
ğini söyledi. Bu açıklama-
ların faiz oranlarında
artışa da sebep olduğunu
belirten Büyükekşi, FED'in
bu duyurudan hemen
sonra açıklamalarını revize
ettiğini, ABD ekonomisi-
nin toparlanma sürecini
tamamlamasından emin

olunmadığı sürece parasal
genişlemenin sonlanmaya-
cağını vurguladıklarını da
belirtti.

TL’DEKİ MAKUL
ÖLÇEKLERDEKİ DEĞER
KAYBI İHRACATI
DESTEKLEYEBİLİR

Bu yaşanan gelişmeler
sonrasında Türk Lirasında
makul ölçülerde değer
kaybının ihracatı destekle-
yebileceğini söyleyen TİM
Başkanı Büyükekşi, orta
vadede kurlarda yaşana-
cak aşırı dalgalanmanın
ise ihracatı olumsuz etki-
leyebileceğini ifade etti.

TİM olarak Eximbank
işbirliği ile ihracatçıların
döviz riskine karşı birebir
korunması, kurdaki
aleyhte değişikliklerden
etkilenmemesi ve spotta
lehte gelişen hareketler-
den faydalanması için
Eximbank'ın "Döviz Kuru
Put Opsiyonu” satış işlemi
hizmetini geliştirdiklerini
belirten Büyükekşi, bu ko-
nuyla ilgili detaylı bilginin
TİM web-sitesi ve TİMTV
spotuna aktarılacağını bil-
dirdi. İhracatçıları, bil-
hassa ihracatçı KOBİ'leri

ihracattan elde edecekleri
kar oranlarını döviz kuru
hareketleri sebebiyle kay-
betmemeleri için benzer
türev işlemlerden fayda-
lanmaya davet etti.

ÇİFT KANATLI BÜYÜME
MODELİNE İHTİYACIMIZ
VAR

Yılın ilk çeyreğinde
Türkiye ekonomisinin
yüzde 3 büyüdüğüne deği-
nen TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi "Biz, bu bü-
yüme oranını küresel eko-
nominin mevcut şartla-
rında başarılı buluyoruz”
dedi ve 2013'ün tama-
mında büyüme hedefimi-
zin yüzde 4 olduğunu do-
layısıyla önümüzdeki
aylarda büyüme hızımızı
daha da arttırmamız ge-
rektiğinin altını çizdi.

TİM Başkanı Büyü-
kekşi, ihracatın büyümeye
verdiği katkı yılın ilk çey-
reğinde oldukça sınırlı kal-
dığını söyleyerek
büyümenin sürdürülebilir
olması için, büyüme mo-
delinin tekrar "çift kanatlı”
olmasını ve ihracata odak-
lanması gerektiğini ifade
etti. (TİM)



2005 yılından
bu yana petrol
sektöründeki
büyüme, diğer

sektörlerin gerisinde kal-
mış olmasına rağmen,
2007-2008 dönemindeki

artan petrol fiyatları ülke-
nin petrol gelirlerinde ciddi
artış sağlamıştır. Ülkenin
en önemli petrol sahasını
oluşturan Nijer Delta-
sı’ndaki siyasi gerilim, ça-
tışma ve petrol tesislerine

yönelik sabotajlar, ülkenin
% 100 kapasite ile petrol
üretim ve ihracatını engel-
lemektedir. 2009 yılının
sonunda petrol üretimi 2,9
milyon varil/gün olmasına
karşın, petrol altyapısına

yapılan saldırılar nedeniyle
günümüzde bu rakam 1,6
ila 2 milyon varil/gün sevi-
yesine gerilemiştir. 

Bugün Nijerya ekono-
misinde, petrol sektörünün
yanı sıra büyük ölçüde ge-
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Fırsatları ve potansiyeli 
ile Nijerja, Afrika’nın en büyük
pazarlarından biri
Nijerya, dünyanın 12. büyük petrol üreticisi, 8. büyük petrol ihracatçısı ve 10.
büyük petrol rezervine sahip ülkesidir. Nijerya, ABD’nin Sahra Altı Afrika’daki
en büyük ticaret ortağıdır. ABD toplam ham petrol ithalatının % 11’ini Nijer-
ya’dan gerçekleştirmektedir. Ülkede tekstilin de aralarında bulunduğu, içecek,
sigara, deterjan ve çimento sanayileri endüstriyel üretimin %60’ını oluştur-
maktadır.



lenekselliğini koruyan ta-
rım sektörü ile sınırlı dü-
zeyde gelişmiş imalat sa-
nayi mevcuttur. Bağımsız-
lığın kazanıldığı 1960 yılın-
dan 1970 yılına kadar ta-
rım sektörü, ülkenin ihra-
cat gelirlerinin ana kayna-
ğını oluşturmuş ve
GSYİH’nin %60’ından faz-
lasını oluşturmuştur.
1970’li yıllardan itibaren
petrol sektöründe yaşanan
hızlı gelişim, büyümenin
de en önemli kaynağı ol-
muştur. Nijerya ekonomi-
sinde petrol sektörü fede-
ral devlet gelirlerinin %
80’ini, ihracat gelirlerinin
yaklaşık % 90’ını ve
GSYİH’nin % 40’ını oluş-
turmaktadır. Bununla bir-
likte tarım, ekonomideki
ağırlığını muhafaza etmek-
tedir. İstihdamın %50’sini
karşılayan tarım sektörü
GSYİH’nin % 33’ünü oluş-
turmaktadır.

NİJERYA, İHRACATIN
ÇEŞİTLENDİRİLMESİNDE
YETERİNCE BAŞARILI
OLAMAMIŞ 

Nijerya’nın 2010 yılı iti-
barıyla toplam ihracatı bir
önceki yıla göre %31,3 ora-
nında artarak 73,7 milyar
Dolar olarak gerçekleşmiş-
tir. İhracatın yaklaşık
%90’ını ham petrol ve pet-
rol ürünleri ihracatı oluş-
turmaktadır. Nijerya’da ih-
racatın çeşitlendirilmesin-
de yeterince başarılı oluna-
mamıştır. İkinci en büyük
ihraç kalemi ise Sıvılaştırıl-
mış Doğal Gaz’dır (LNG).
Petrol ve petrol ürünleri dı-
şında kakao, kabuklu su
ürünleri, hayvan derileri ve
köseleler, yağlı tohumlar,
doğal kauçuk, tabi sakızlar
ve reçineler en önemli ih-
raç kalemleridir. Petrol dışı

ürünlerin ihracatının düşük
olmasının nedenleri arasın-
da kaçakçılığın yoğun ola-
rak yapılması ve Naira'nın
aşırı değerli oluşu yer al-
maktadır.

Nijerya’nın 2010 yılı
toplam ithalatı ise 2009 yı-
lına göre %73,7 oranında
artarak 53,5 milyar Dolar
olarak gerçekleşmiştir. İt-
halatta binek otomobiller,
toplu taşıma araçları, kam-
yon ve diğer ağır taşıtlar,
buğday, oto yedek parçala-
rı, etilen polimerler, don-
durulmuş balıklar, televiz-
yon alıcıları, telefon cihaz-
ları, pirinç, elektrik enerjisi
üretim grupları, contalar
ve salmastralar, motorlar,
musluk ve vanalar ile çi-
mento en önemli kalemleri
oluşturmaktadır.

2003-2009 YILLARI
ARASINDA ABD VE AB
İLE NİJERYA ARASIN-
DAKİ TİCARET YARI
YARIYA AZALMIŞ

Son dönemde Nijer-
ya’da yaşanan en önemli
gelişmelerden birisi deği-
şen ticaret akımlarıdır.

2003-2009 yılları arasında
ABD ve AB ile Nijerya ara-
sındaki ticaret yarı yarıya
azalmıştır. Çin ile ticaret
ise 2000-2008 döneminde
8 kat artmıştır. Çin 2010
yılında genel olarak Afri-
ka’nın en büyük ticaret or-
tağı haline gelmiştir. Çin’in
Afrika genelindeki altyapı
yatırımları önemli ölçüde
artış göstermiş olup Nijer-
ya’ya olan yatırımlarını da
hızla artırmaktadır.

2001-2010 DÖNEMİNDE
EN HIZLI BÜYÜYEN
EKONOMİLER ARASINDA
AFRİKA’DA İKİNCİ, DÜN-
YADA DÖRDÜNCÜ SIRA -
YA YERLEŞMİŞTİR

2009 yılında 169 milyar
Dolar olan ülkenin
GSYİH’sı 2010 yılında 196
milyar dolara yükselmiş,
2011 yılında ise 243 milyar
dolara yükseldiği tahmin
edilmektedir. Nijerya,
Uluslararası Para Fonu’nun
(IMF) 2010 yılı tahmini ve-
rilerine göre 2001-2010
döneminde en hızlı büyü-
yen ekonomiler arasında
Afrika’da ikinci, dünyada

ise dördüncü sıraya yerleş-
miştir. Ülkede bankacılık
alanında yapılan kapsamlı
reformların enerji ve petrol
endüstrilerine de yansıtıl-
ması halinde Nijerya’nın,
önümüzdeki 10-15 yıllık
süreç zarfında, Afrika’nın
en büyük ekonomisi olan
Güney Afrika’yı geride bı-
rakabileceği tahmin edil-
mektedir.

Tüm bu gelişmelere
rağmen, Nijerya mülkiyet
edinme, inşaat izinlerinin
çıkarılması, uluslararası ti-
caret ve vergi ödeme gibi
hususlarda yaşanan sıkıntı-
lar sebebiyle iş yapmanın
zor olduğu bir ülke olarak
değerlendirilmektedir. Ni-
jerya, Dünya Bankası’nın
Kasım 2010 tarihinde açık-
ladığı “İş Yapma 2011 Ra-
poru”nda (Doing Business
Report 2011) 183 ülke ara-
sında 137. sırada yer al-
mıştır.

Nijerya’nın petrol dışı
büyümesi özellikle hizmet-
ler sektöründeki gelişme-
den kaynaklanmaktadır.
Dünyanın en hızlı büyüyen
telekomünikasyon piyasa-
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larından birine sahip olan
Nijerya, büyük GSM opera-
törlerinin birçoğunun Batı
Afrika bölge merkezlerine
ev sahipliği yapmaktadır.
Hükümet bu alanda altya-
pıyı geliştirmeye yönelik
önemli adımlar atmaktadır. 

KITANIN EN YOĞUN
NÜFUSUNA SAHİP
ÜLKESİ NİJERYA, BU
ÖZELLİĞİ İLE BÜYÜK BİR
PAZAR OLARAK DEĞER-
LENDİRİLİYOR

Ayrıca, Afrika’nın en
kalabalık ülkesi olan Nijer-
ya bu açıdan büyük bir pa-
zar olarak görülmektedir.
Telekomünikasyon sektö-
ründe yapılmış 18 milyar
Dolar tutarında yatırımın
12 milyar Doları yabancı
yatırımdır. Nijerya’da, son
iki yılda akıllı telefon satış-
ları 2 kat artarak, 2,2 mil-
yar dolar tutarına ulaşıl-
mıştır. Cep telefonu abone

sayısı 2005 yılında 18,6
milyondan 2010 yılında
86,9 milyona ulaşmıştır.
Cep telefonu abone sayısı-
nın 2020 yılında 160 mil-
yona yükseleceği tahmin
edilmektedir.

Bölgesel olarak bakıldı-
ğında refah seviyesi en
yüksek bölge ülkenin en
büyük şehri olan Lagos’un
yer aldığı Güney-Batı Böl-
gesi’dir. Logos Nijerya’nın
ekonomik ve finansal mer-
kezi olup aynı zamanda Ka-
hire’den sonra tüm Afrika
kıtasındaki en büyük ikinci
şehirdir. Söz konusu bölge-
de, 2010 yılında, hane hal-
kı başına harcama 5.536 $
olarak gerçekleşmiştir. Böl-
genin toplam tüketim har-
caması 2010 yılında 45,8
milyar $ olarak gerçekleş-
miştir. Söz konusu bölge-
nin yıllık tüketim harcama-
sının nominal olarak 2011
yılında %8,4 ve 2012 yılın-

da ise % 4,4 büyüyeceği
tahmin edilmektedir. Kişi
başına gelir kuzeydeki
Müslüman kesimde güney-
deki hiristiyan kesime göre
% 50 daha azdır.

1995 tarih ve 16 sayılı
Nijerya Yatırım Teşvik Ko-
misyonu Kararnamesi
%100 yabancı sermayeyle
şirket kuruluşuna ve ser-
maye ile kar payının hiçbir
kısıtlama olmaksızın yurt
dışına transferine izin ver-
mektedir.  

T.C. EKONOMİ
BAKANLIĞI TARAFINDAN
2012-2013 DÖNEMİNDE
HEDEF ÜLKELERDEN 
BİRİ OLARAK BELİRLEN -
MİŞTİR  

Nijerya, Ekonomi Baka-
nı Sayın Zafer ÇAĞLA-
YAN’ın uygun görüşü ve
Müsteşarlık Makamı’nın
13/04/2012 tarih ve
2012/365 sayılı Onayı ile

2012-2013 döneminde He-
def Ülkelerinden birisi ola-
rak belirlenmiştir.

Nijerya ile olan dış tica-
retimiz son yıllarda genel
olarak gittikçe gelişme
göstermekle birlikte dış ti-
caret dengesi sürekli ola-
rak Nijerya lehine fazlalık
vermektedir. 2009 yılında
257,7 milyon Dolar olarak
gerçekleşen ihracatımıza
karşılık, ithalatımız 604,7
milyon Dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Söz konusu
yılda dış ticaret dengesi ül-
kemiz aleyhine 346,9 mil-
yon Dolar açık vermiştir.
2010 yılında 251 milyon
Dolarlık ihracatımıza karşı-
lık, 603 milyon Dolarlık it-
halatımız söz konusudur.
Dış ticaret açığı 352 mil-
yon Dolardır. 2011 yılında
394 milyon Dolarlık ihra-
catımıza karşılık 823 mil-
yon Dolarlık ithalatımız söz
konusudur. 2011 yılında
dış ticaret açığımız 429
milyon Dolardır. 2012 yı-
lında ise 439 milyon dolar-
lık ihracatımıza karşılık
1124 milyon dolarlık itha-
latımız söz konusudur.
Hem ihracatımız hem de
ithalatımızın maksimum
düzeye eriştiği 2012 yılın-
da dış ticaret açığımız da
685 milyon dolarla maksi-
mum düzeyde gerçekleş-
miştir. 

Nijerya’dan ithalatımız
ise 2011 yılında 823 mil-
yon dolar olarak gerçekleş-
miş iken 2012 yılında 1124
milyon dolara yükselmiştir.
Nijerya’dan ithalatımız
dörtlü bazda 40 kalemdir.
2012 yılı itibarıyla Nijer-
ya’dan ithalatımızda önem
arz eden başlıca ürünler
petrol gazları ve diğer gazlı
hidrokarbonlar,ham petrol,
yağlı tohumlar, koyun ve
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kuzuların dabaklanmış de-
rileri, işlenmiş aluminyum,
diğer hayvanların deri ve
köseleleri ve tabi kauçuk-
tur. 2012 yılı ithalatımızda
petrol gazları ve ham pet-
rolün payı %90; yağlı to-
humların payı ise
%7,3’dür. 

İKİ ÜLKE ARASINDA
ORTAK TİCARET ODASI
FAALİYET GÖSTERİYOR

Türkiye ile Nijerya ara-
sında İş Konseyi bulunma-
makta ancak iki ülke ara-
sında Ortak Ticaret Odası
faaliyette göstermektedir.
Türk malları için büyük bir
pazar niteliğindeki Nijerya
ile ticari ve ekonomik iliş-
kilerimizi geliştirmek üzere

Lagos'ta bir Nijerya-Türki-
ye Ticaret Odası kurulması
amacıyla yürütülen çalış-
malar tamamlanmış ve
Oda yöneticileri seçilmiştir.
Bir grup Nijeryalı ve Türk
işadamı tarafından kurulan
söz konusu ticaret odasının
resmi açılışı dönemin Dev-
let Bakanı ve KEK Eşbaşka-
nı Edip Safder Gaydalı ve

refakatindeki heyetin katıl-
dıkları bir törenle 10 Mart
2000 tarihinde Lagos'ta ya-
pılmıştır.

İŞADAMLARININ PA-
ZARDA DİKKAT ETMESİ
GEREKEN HUSUSLAR

Ticareti Etkileyen Kül-
türel Faktörler

Resmi ve özel kuruluş-
lar, pazartesi ve cuma gün-
leri olmak üzere, saat 8.00
ile 16.00 arasında faaliyet
göstermektedirler. Öğle ta-
tili saat 13.00–14.00 arası
1 saat sürmektedir. Posta
sisteminin yavaş, telefon
ve faks sisteminin güveni-
lir olmaması nedeniyle iş
randevuları şahsi olarak
veya mesaj yoluyla temin

edilmektedir. Nijeryalılarda
dakiklik söz konusu değil-
dir. Önemli dokümanlar ve
yazışmalar DHL gibi bili-
nen, güvenilir kuryeler
aracılığıyla gönderilmelidir.
İş görüşmelerinde iyi giyi-
nilmelidir. İş unvanları kul-
lanılmalıdır. Nijerya'da
önemli iş görüşmeleri yüz
yüze yapılmalıdır. İngilizce

yaygın olarak kullanılmak-
tadır. 

Nijerya kökenli bir şa-
hıs veya firmadan bir bilgi
talebi, iş önerisi, temas
kurma talebi alındığında,
Nijeryalı muhataptan alı-
nan belgenin bir sureti de
iletilmek suretiyle, aşağı-
da adresi bulunan Nijer-
ya'daki Türkiye Büyükelçi-
liği'nden teyit ve bilgi is-
tenmesinin yararlı olacağı
düşünülmektedir. 

SAĞLIK
Nijerya’daki sağlık hiz-

metleri yetersizdir. Teşhis
ve tedavi ekipmanı genel-
likle bakımsız olup, çoğu
ilacı temin etmek müm-
kün değildir. Taklit ilaç

kullanımı yaygındır. Yerel
eczanelerde ve marketler-
de satılan taklit ilaçları
gerçeğinden ayırt etmek
çok zordur. 

Nijerya’da iyi yetişmiş
çok sayıda doktor bulun-
masına rağmen, yardımcı
kadro iyi eğitim görme-
miştir. Hastaneler fiziksel
olarak düşük standarttadır

ve verdikleri sağlık hiz-
metleri için genel olarak
peşin ödeme talep etmek-
tedir. Nijerya’ya gitmek is-
teyenlerin ülkede yaygın
ve salgın hastalıklar hak-
kında bilgi edinip, gerekli
aşıları yaptırdıktan sonra
ülkeye seyahat etmeleri
gerekmektedir. 

Sıtma, verem, çocuk
felci, sarılık, HIV/AIDS
gibi hastalıklar ülke gene-
linde yaygın olup, ülkeye
seyahat edeceklerin sarı-
humma aşısını yaptırmış
olmaları gerekmektedir. 

GÜVENLİK
Ülkenin değişik bölge-

lerinde etnik ve dini ne-
denler başta olmak üzere,
toplumsal huzursuzluk ve
şiddete dayalı olaylar mey-
dana gelebilmektedir. En
çok petrol üretilen bölge
olmasına rağmen, Nijer-
Delta bölgesinde terör ve
adi suç eylemleri ve kabi-
leler arası çatışmalar yay-
gındır. Nijerya’nın gene-
linde adi suç çetelerinin
hırsızlık ve soygun eylem-
leri etkili olmaktadır. Si-
lahlı küçük gruplar diplo-
matik misyon temsilcilik-
lerine de soygun amaçlı
olarak saldırabilmektedir-
ler. Yabancıların özellikle
akşam saatlerinde belirli
bölgelerde dolaşmamaları
tavsiye edilmektedir. 2006
yılında Nijer Delta Bölge-
si’ndeki adam kaçırma
olaylarında büyük artış
meydana gelmiştir. He-
men her gün bu bölgede
yeni bir eyleme rastlan-
maktadır. Port Harcourt,
Warri ve Delta Bölge-
si’ndeki diğer kentlerde
bulunan yabancılar suç ör-
gütlerinin temel hedefidir.
(T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI)
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Gümrük ve
Ticaret Ba-
kanlığı tara-
fından hazır-

lanan 21 Sayılı, 28 HAZ
2013 tarihli Genelge kap-
samında tekrar açıldı ve
Takas yoluyla Dış Ticaret
İşlemleri tekrar  aktive
edildi.

TAKASA İLİŞKİN İTHA-
LAT VE İHRACAT İŞLEM-
LERİNİN TAKİBİNİN
NASIL YAPILACAĞINA
DAİR USUL VE ESASLARI
DÜZENLEYEN BİR MEV-
ZUAT BULUNMUYORDU

Türkiye'nin ihracat hac-
mini en az % 5 - 10 puan
arttıracağı düşünülen uy-
gulama tebliğinde takas yo-
luyla yapılacak ihracatta
KKDF kesintisi uygulanma-
ması için gerekli şartlara da
açıklık getiriliyor. Takas ve
Bağlı Muamele Yoluyla Ya-
pılacak İhracata İlişkin
2006/4 seri nolu Tebliğ, İh-
racat 2008/10 sayılı Tebliğ
ile yürürlükten kaldırıldı-
ğından halihazırda takasa
ilişkin ithalat ve ihracat iş-
lemlerinin takibinin nasıl
yapılacağına dair usul ve
esasları düzenleyen bir
mevzuat bulunmuyor ve

söz konusu işlemlerde
KKDF istisnası uygulanmı-
yor.

ÖDEME ŞEKLİNİN TAKAS
OLARAK BEYAN EDİLDİĞİ
HALLERDE KKDF İSTİS-
NASI İÇİN UYULMASI
GEREKEN ŞARTLAR

Ancak, bankacılık siste-
minin kullanılmadığı veya
kullanılamadığı durumlarla
sınırlı ve bu ülkelerle yapı-
lan ticarete mahsus olmak
üzere, ödeme şeklinin takas
olarak beyan edildiği hal-
lerde, aşağıda belirtilen
şartların yerine getirilmesi
durumunda söz konusu ta-
kas işlemlerinde KKDF ke-
sintisi yapılmayacak.
1. Takas işleminde tarafla-

rın aynı gerçek veya tü-
zel kişi olması,

2. Takas işlemine ilişkin it-
halat ve ihracat işlemi-
nin aynı gümrük müdür-
lüğünden yapılması,

3. Takas işlemi gerçekleş-
tirileceğinin ithalat ve
ihracat işlemlerinin ya-
pılması planlanan güm-
rük müdürlüğüne ekte
yer alan dilekçe ile bil-
dirilmesi ve takasa iliş-
kin sözleşmenin (Takas
sözleşmesinin ithal ve
ihraç edilecek eşyanın
cinsini, Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonunu,
miktarını, birim fiyatını,
toplam değerini ve söz-
leşme süresini içermesi
gereklidir.) aslı ve ye-
minli tercüman tarafın-
dan yapılan Türkçe çe-
virisinin dilekçeye ek-
lenmesi,

4. Takas işlemi kapsamında
yapılan ithalatlarda
KKDF tutarı için 4458
sayılı Gümrük Kanunu-
nun 202'inci maddesi
çerçevesinde teminat
verilmesi,

5. Eşya ihracatının önce ya-
pılması halinde, ilk ihra-
cat beyannamesinin tes-
cil tarihinden itibaren 3
ay içerisinde takas işle-
minin tamamlanması,

6- Eşya ithalatının önce ya-
pılması halinde, ilk itha-
lat beyannamesinin tes-
cil tarihinden itibaren 3
ay içerisinde takas işle-
minin tamamlanması,
şartıyla KKDF kesintisi

yapılmayacak.

İTHALAT, İHRACATI
AŞARSA

Takas işleminde ithalat
ve ihracatın firma beyanı
doğrultusunda gerçekleşti-
rildiğinin gümrük idaresin-
ce anlaşılmasını müteakip
alınan teminatlar çözüle-
cek. İthalat ve ihracatın ta-
mamen veya kısmen ger-
çekleştirilmemesi halinde
ithalatın ihracatı aşan kısmı
için KKDF ile buna bağlı di-
ğer alacakların tahsili gere-
kiyor. (TİM)

İhracatçıya takasla dış ticaret
yapma yolu açıldı
Resmi olarak yürürlükten kaldırılmamış olmasına rağmen,  2008 yılında fiilen
uygulama olanağı kalmayan TAKAS yöntemiyle dış ticaret yapılabilmesinin
önü,  Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı' nın konuya ilşkin onay ve
desteği çerçevesinde,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 21
Sayılı, 28 Haziran 2013 tarihli Genelge kapsamında tekrar açıldı ve Takas
yoluyla Dış Ticaret İşlemleri tekrar  aktive edildi.



www.csd.org.tr

HABER...



www.csd.org.tr

EĞİTİM...

36 Çorapland Temmuz-Ağustos 2013

Sermayemiz bilgidir...

Bugünkü  bilgi
çağımızda,
klasik aktar-
ma yöntemi-

nin dışında , iş dünyasının
beklentilerine cevap vere-
bilecek, öğrencilerin yete-
nek ve ihtiyaçlarını karşı-
layabilecek bir eğitim ve-
rilmesi çok önemli bir hal
almıştır. Çünkü globalle-
şen dünyada rekabet ede-
bilmemiz için mesleki ye-
terliliği yüksek olan, çalış-
ma ortamını yakından ta-
nıyan, ve iş dünyasına hız-
lı uyum sağlayabilecek in-
san gücüne ihtiyacımız
vardır.

SON YILLARDA NİTELİKLİ
ARA İNSAN GÜCÜNÜ
KARŞILAMAK AMACIYLA
MESLEK YÜKSEK
OKULLARINA ÖNEM
VERİLMEYE BAŞLANDI

İşletmenin en önemli
ihtiyaçlarından biri; “Nite-
likli Ara İnsan” gücüdür.
Bunu karşılamak amacıyla
Meslek Yüksek Okulların-
da “Nitelikli  Eleman” ye-
tiştirme çalışmaları artma-
ya başlamıştır. Nitelikli
eleman deyince; çalışan ile
mühendis arasında kalan

ve bir mühendisten daha
çok mesleki becerisi olan
kişi anlaşılmalıdır.

TÜRKİYE’DE 25-64 YAŞ
ARASINDA ÇALIŞANLA-
RIN EĞİTİM DÜZEYİ
%31’İ LİSE DENGİ OKUL
MEZUNU İKEN DİĞER
ÜYE ÜLKELERİN ORTALA-
MASI %74’DÜR

33 üye ülkesi bulunan
Ekonomik Kalkınma ve İş-
birliği Örgütü’nün (OECD)
yaptığı araştırmaların so-
nucuna bakarsak, bizim
ülkemizde 25-64 yaş ara-
sında çalışanların eğitim
düzeyi %31’i lise dengi
okul mezunu iken diğer
üye ülkelerin ortalaması
%74’dür. [1]

Yaşam memnuniyet
oranına bakıldığında Tür-
kiye’de %68’lik bir kesim
yaşamlarında mutlu iken
diğer dünya ülkelerinde
bu oran %80.

EĞİTİM DÜZEYİ VE YA-
ŞAMDAN MEMNUNİYET
ARASINDA BAĞLANTI

Günümüz şartlarını de-
ğerlendirdiğimizde, eğitim
olarak ortalamanın altında
kaldığımız gibi günlük ya-

şam kalitesi olarak da or-
talamanın altındayız.

Başka bir araştırmada
Lüleburgaz ilçe çevresinde
Marmara Üniversitesi öğ-
retim üyeleri tarafından
yapılan araştırmada işlet-
melerin MYO mezunu çalı-
şanları ile ilgili görüşleri
incelenmiştir.

Yapılan anketler sonu-
cunda çalışanların  işin
gerektiği kadar yabancı
dillerinin yeterli olmadığı-
nı bildirmişlerdir. Sanayi
ve üniversitelerin daha
fazla işbirliği içinde olma-
sını gerektiğini savunmak-
tadırlar. [2]

Bizler de bu olumsuz-
lukları göz önünde bulun-
durarak öğrencileri sadece
staj esnasında sektörün
içinde değil, eğitiminin
her aşamasında, çeşitli
ödev ve projeleriyle sek-
törle devamlı  iç içe olma-
larını istiyoruz. ÇSD üye
firmaları bu konuda has-
sas davranıp, sektörün ge-
lecek de çalışanları olacak
öğrencilere tam destek
vermektedir. 2 yıllık eği-
tim veren meslek yüksek
okulları teorik eğitim ka-

dar, uygulamaya yönelik
olan mesleki eğitimi
önemlidir. Sanayi ve okul
işbirliği arttırılarak, me-
zunlara istihdam sorunu
yaşatmadan eğitim ku-
rumları ile iş hayatı ara-
sındaki bağı kuvvetlendir-
meliyiz.

Sektörü canlı tutacak
olan insan kaynağına yatı-
rım yapmak zorundalığı-
mızı  her zaman ön planda
tutmamız gerekmektey-
ken, insan kaynağını ayak-
ta tutacak alan, mesleki
eğitimdir...
www.oecdbetterlifeindex.org/countries/turkey

Marmara uni. İİBF dergisi, yıl 2007

Günümüz çağında en önemli sermayelerimizden
biri olan bilgiyi tüketmekten çok, üretmek gerekmek-
tedir. Toplum bilgisini, insan kaynağı ile tutarak gele-
cek nesillere hakim olabilmiş ve gerekli bilgi ve
beceriler, kişiden kişiye aktarılarak meslekler öğretil-
miştir. 

CEYDA ÖZDOĞANCI | ÇORAP SANAYİCİLERİ DERNEĞİ EĞİTİM KOMİTESİ ÜYESİ

Sektörü canlı tutacak  

insan kaynağına yatırım

yapmak zorundalığımızı

her zaman ön planda tut-

mamız gerekmekte,

insan kaynağını ayakta

tutacak olan ise mesleki

eğitimdir”



www.csd.org.tr

EĞİTİM...

37Çorapland Temmuz-Ağustos 2013



www.csd.org.tr

EĞİTİM...

38 Çorapland Temmuz-Ağustos 2013

Çorap ve Moda Tasarımı 
Öğrencileri fabrika ziyaretinde

Çorap Sanayicile-
ri Derneği’nin
(ÇSD) Kavram

Meslek Yüksekokulu ile
işbirliğiyle hayata geçirdi-
ği Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı bu yıl
iki yılı geride bıraktı.
29 Haziran 2013’te ilk
mezunlarını vermeye ha-
zırlanan bölüm, öğrencile-
rine sektörle iç içe bir eği-
tim sunmakta. Bu çerçeve-
de bir yandan tecrübeli sa-
nayiciler seminerlerde
ağırlandı, diğer yandan da
öğrenciler fabrikaları ziya-
ret etti. 

2012-2013 Eğitim ve
Öğretim Yılı’nda da farklı

kategoride üretim yapan
birçok fabrikayı ziyaret
eden öğrenciler son olarak
Çerkezköy’de yerleşik
Bross Çorap fabrikasınday-
dı. Öğretim görevlisi ve
Bölüm Başkanı Nebahat
Aral’ın önderliğindeki tek-
nik gezide öğrenciler çora-
bın tasarım, üretim, kon-
feksiyon ve pazarlama
aşamalarına bizzat yerinde
tanık oldu. Fabrika Müdü-
rü Necip Melikoğlu tara-
fından ağırlanan Çorap ve
Moda Tasarımı Öğrencile-
rini Bross Çorap Yönetim
Kurulu Başkanı Asım Ya-
vuzarslan da odasında ka-
bul ederek sohbet etti. 

Kavram Çorap ve Moda Tasarımı Önlisans Programı öğrencileri bu dönem
müfredatlarına paralel fabrika gezilerinin sonuncusunu Çerkezköy’de faali-
yet gösteren Bross Çorap fabrikasına gerçekleştirdi.
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1966 yılından beri sektörde hizmet veren köklü kuruluşlardan İlker Çorap,
baba Şeref Şahin tarafından kurulmuş. Şimdilerde ise ikinci kuşak iş başında.
İlker Çorap’ın günümüzdeki temsilcilerinden İlker Şahin ile firmayı ve sektö-
rün sorunlarını konuştuk.

“İşçi sorununu çözersek, 
ülke olarak “1” numara oluruz”

Firmanız hakkında kısaca
bilgi verir misiniz?

İlker Çorap, 1966 yılında babam
Şeref Şahin tarafından kuruldu. İşçi-
likten gelen biriydi. 1978 yılında da
bir atılım yaparak Sultanahmet’te 25
makine ile daha büyük bir yere geç-
tik. Takip eden süreçte de iç piyasa-
da aranan bir marka olduk. Bu sıra-
da ben ve kardeşim eğitimize devam
ediyorduk. 1988 yılında üniversiteyi
bitirdiğimde babam 45 yaşında işi
tamamen bize bırakarak çekildi. 9
yaşından bu yana sektörde çalıştığı
için mücadele ve stresten erken yo-
ruldu. Böylelikle kendimi 21 yaşında
biraderimle birlikte işin başında bul-
duk. Sektörde ihracatın başladığı dö-
nemlerde de iyi olduğumuz alanda,
iç piyasada çalışmaya devam ettik,
ihracat ihtiyacı duymadık.

1994-95 yıllarında ise biz de ihra-
cata baştadık. Çok uğraştık, çok emek
verdik. Ve kısa zamanda 30 müşteri-
miz oldu. Ancak 2004-2005 yılından
sonra Çin’in dünya pazarlarına girme-
siyle işin rengi değişti. Büyük firma-
lar, sermayesi büyük firmaları tercih
etmeye başladı. Bu durumda orta ve
küçük ölçekli firmalar için iki seçenek
kaldı; borçlanıp büyümek ve büyük
firmaların seviyesine gelmek ya da
dikkatli adımlar atarak küçük ihracat
işleri almak ve büyüklere fasonculuk
yapmak. Sermayemiz çok büyük ol-
madığı için mecburen ikinci seçeneği
tercih ettik ve günümüze kadar gel-
meyi başardık. Daha sonrasında kendi
yerimize geçerek makine parkurumu-

zu yeniledik. Bugün tamamı dijital
makinelerle üretimimizi gerçekleştiri-
yoruz. 

Kurulduğunuz günle günümüzü
karşılaştırdığınızda ne tür farklar gö-
rüyorsunuz?

Babamın işe başladığı dönemlerde
sektörde 10 makinesi olan kimse yok-
tu. O da zamanın lüks sayılan makine-
leri 2 Komet’le işe başladı. Dönemin
devi Mısırlı’da bile 20 makine vardı.
Sonra 20-25 makineye ulaşınca sektö-
rün birkaç büyüğünden biri olduk. 

Sizce günümüzde sektörün en bü-
yük sorunları nelerdir?

Sektörün en büyük sorunu işçi so-
runu. Bu benim için de, büyük ölçekli
firmalar için de geçerli. Maalef işçi
yetişmiyor ve bu nedenle iş kaçırıyo-
ruz.

Sermaye de bir diğer önemli so-
run. Artık eskisi gibi vadeli alma dev-

ri geçti. Kuvvetli olacaksınız, ipliği
ucuza alacaksınız hatta yurt dışından
getireceksiniz ve müşteriye en hesap-
lı fiyatı vereceksiniz. Artı bunun ya-
nında da teknolojiyi takip edecek, en
son model makineyle üretim yapacak-
sınız ki; müşteri size devam etsin. 

SEKTÖRÜMÜZ SAĞLADIĞI YOĞUN
İSTİHDAM AÇISINDAN ÇOK
ÖNEMLİ. BUGÜN İTALYA GİBİ
ÜLKELER TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
SEKTÖRÜNÜ KAYBETTİĞİ İÇİN
İŞSİZLİK ORANLARI YÜZDE
25’LERE ULAŞMIŞ DURUMDA

Bir diğer önemli konu devletin
tekstil ve hazır giyimciye yaklaşımı.
Oysa sağladığı yoğun istihdam ile bi-
zim sektörümüz çok büyük önem taşı-
yor. Bugün İtalya gibi ülkeler tekstil
sektörünü kaybettiği için bunun acısı-
nı çekiyor ve işsizlik oranları yüzde
25’lere ulaşmış durumda. Geri adım
atmaya çalışıyorlar ancak bu saatten
sonra çok zor. Bu nedenle bari biz ka-
çırmayalım bu treni.  

Peki geleceği nasıl görüyorsunuz?
İşçi sorununu çözdüğümüz tak-

tirde 3-5 yıl içinde Türkiye sektörde
“1” numaraya kadar çıkar. Parayı,
sermayeyi bir şekilde bankalarla, fi-
nans kuruluşlarıyla çözebiliriz fakat
işçi yetişmezse çok zor. Güneydoğu
gibi bölgelere organize olup üretimi
kaydırabilirsek Çin’in yaptığı kalite-
siz ürünle değil, katma değeri yük-
sek, kaliteli ürünlerle ülke olarak bi-
rinciliğe çıkabiliriz. Bu nedenle işçi
konusunu çözersek, sektörün gelece-
ğini çok iyi görüyorum.

İlker Şahin
İLKER ÇORAP
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Önceleri sadece örtün-
mek, korunmak için
kullanılan bir ürünken,
bugün neredeyse kıya-

fetten önce çorabı seçiyoruz. Fonksi-
yonel çoraplarla hayatımızı kolaylaştı-
rıp, tek bir ürünle tüm kıyafetimizin
havasını değiştirebiliyoruz. Arkadan
dikişli ipek çoraplardan, 1937 yılında,
DuPont firmasının mucize sentetik

naylonun keşfine kadar geçen sürede,
hayatımızda sadece düz çoraplar var-
ken, bugün modanın çoraplardaki
yansımasına yetişmenin oldukça zor-
laştığı bir dönemdeyiz. 

Hem klasik hem desenli çoraplar-
da inovasyonlar hız kesmeden devam
ederken, Türkiye çorap sektöründeki
yerini giderek sağlamlaştırıyor. Dün-
ya çorap ihracatında ilk üçte yer alan
Türkiye, gerek kalite gerekse trendle-

ri belirleme anlamında sektörün göz-
bebeği. Çin ile rekabette fiyat yerine
nitelikle öne çıkan Türk çorap sektö-
ründe 2013 oldukça hareketli bir yıl
oldu. Yılın ilk çeyreğinde ihracat ra-
kamları yüzümüzü güldürürken,
2013 kışından beklentimiz de arttı.

2013 KIŞINDA 
DÖRT ANA TEMA HAKİM

Dört ana temanın hakim olduğu
2013 kışında bizi nasıl çoraplar bekli-
yor derseniz, her zevke hitap eden,
şaşırtan ve kesinlikle dikkat çekici bir
kış olacağını söyleyebiliriz.

Activist  temasında yer alan güçlü
etnik desenler, ilüzyon ve eğlenceli
modeller bu kışa damgasını vuruyor.
Şehirli kadınların dinamizmini ve
renkliliği ortaya çıkaran bu tema ço-
rabı kıyafetin kilit parçası olarak yo-
rumluyor ve kişiselleştirmeye sonuna
kadar açık.

Her dönem bir şekilde modanın
parçası olan romantizm, 2013 kışında
da hayatımızda olacak. Pretty Ro-
mantic temasında yer alan vintage
parçalar, çiçek desenleri ve işlemeler
göz alıcı bir şıklığa davetiye çıkarıyor.
Klasik romantizm akımının yerine,
deri elbiselerle kombinlenen, parıltı-
larla süslenen çoraplar hem gündüz
hem gece kombinleri için uygun.  

Yaşamın karmaşasından kaçanla-
rın teması ise Cosy Weekend. Taytla-
rın hükümdarlığında sunulan bu
tema, rahat giyinmeyi sevenlerin, her
günü hafta sonu gibi yaşayanların
tercihi.  Plastik renklerden, derilere,
kadife gibi doğal malzemelerden hay-
van desenlerine kadar onlarca motif
ve materyalin yer aldığı tayt koleksi-

yonları, giy ve çık mottosuna çok ya-
kışacak. Giderek yükselen trend olan
evde yaşam temasının bir uzantısı
olarak da düşünülen bu temada ana
unsur rahatlık. 

40’ların gösterişli yıllarından ve
ışıltılı dünyasından ilham alan son te-
mamız ise Glamour.  Abiye kıyafetle-
rin vazgeçilmez unsurları olan fileler,
danteller ve jartiyerler yeniden yo-
rumlanıyor. Sim, parıltı ve sofistike
desenlerin hakimiyetindeki bu tema
çorapta teknikleri zorlarken, gösteri-
şin doruğuna çıkıyor.

Ana moda akımlarını incelediği-
mizde 2013 kışında çorapların hazır
giyime ciddi alternatif oluşturmaya
devam ettiğini görüyoruz. İster tayt
ister çorap formunda herkesin tarzına
uygun bir parça bulması mümkün
olacak. Renk anlamında da çok sesli
bir kış bizi bekliyor. Gri ve lacivertin
tonları, şarap, fuşya ve zümrüt yeşili
sezonun öne çıkan renkleri. 

ÇORAP SEKTÖRÜ 21. YÜZYILIN 
EN ZOR AMA AYNI ZAMAN DA EN
KEYİF VERİCİ ÜRETİMİ

Kısaca değinmeye çalıştığımız
gibi, hem moda hem de teknoloji an-
lamında hazır giyimin hemen arka-
sında duran çorap sektörü 21.yy en
zor ama aynı zamanda en keyif verici
üretimi. Artık klasik ve desenli kolek-
siyonların dışında, fonksiyonel ve yaz
çorapları gibi farklı ürün gruplarıyla
12 ay bizimle olan çoraplarımızsa
gardıropların vazgeçilmezi. Bu zor
ama keyif verici yolculukta bizimle
olan tüm üretici arkadaşlarımıza ve
siz değerli okurlarımıza çok renkli,
neşe ve sağlık dolu günler dileriz.

Çorapta günün modası

Cankut Gün 
DAYMOD ÇORAP

42

Tarihçilere göre MÖ 500 yılından beri hayatımızda olan çorap bugün ka-
dınların en güçlü aksesuarı. 16.yüzyılda ilk çorap makinasını icat eden
William Lee bugünü hayal etmiş miydi bilemiyoruz ama çorabın evrim hızı
bir çok sanayi ürününü geride bıraktı. 
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İTKİB Ocak-Haziran 2012 
ve 2013 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2013 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

ÜLKELER
İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İTALYA

BELÇİKA

İSVEÇ

İSPANYA

RUSYA FEDERASYONU

POLONYA

SLOVAKYA

YUNANİSTAN

İSVİÇRE

DANİMARKA

AVUSTURYA

ABD

NORVEÇ

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

İRLANDA

UKRAYNA

ROMANYA

FİNLANDİYA

BULGARİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

İSRAİL

TÜRKMENİSTAN

KAZAKİSTAN

LİBYA

BOSNA-HERSEK

CEZAYİR

MACARİSTAN

KOSOVA

MAKEDONYA

ARNAVUTLUK

HIRVATİSTAN

IRAK

ESTONYA

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2012 (ÇİFT)
155.470.887

139.010.490

48.958.015

24.436.024

26.938.402

19.672.436

20.474.205

17.806.705

13.391.971

10.671.848

9.849.633

6.455.740

8.580.139

9.252.364

5.549.843

7.529.412

8.257.730

4.013.188

7.900.007

7.658.799

2.947.998

3.051.245

6.769.994

1.758.819

3.310.185

1.541.980

2.932.601

3.548.452

2.751.404

1.409.667

2.830.165

1.458.309

1.247.148

822.304

1.873.860

927.645

963.724

14.881.516

606.904.852

2013 (ÇİFT)
180.546.111

144.935.732

68.894.099

33.113.032

25.034.383

21.570.127

21.378.351

21.261.551

20.267.021

14.509.437

12.788.167

12.257.455

10.894.511

8.599.796

6.825.185

6.689.620

6.264.485

5.373.029

4.893.493

4.293.731

3.572.697

3.422.430

3.235.776

3.084.256

2.903.402

2.796.320

2.696.164

2.542.374

2.393.448

1.911.921

1.910.033

1.563.034

1.482.857

1.444.052

1.255.097

1.193.858

1.031.699

15.718.102

684.546.835

DEĞİŞİM (%)
16,13

4,26

40,72

35,51

-7,07

9,65

4,42

19,40

51,34

35,96

29,83

89,87

26,97

-7,05

22,98

-11,15

-24,14

33,88

-38,06

-43,94

21,19

12,17

-52,20

75,36

-12,29

81,35

-8,06

-28,35

-13,01

35,63

-32,51

7,18

18,90

75,61

-33,02

28,70

7,05

5,62

12,79

2012 (USD)
112.000.574,90

88.065.930,07

37.199.406,78

18.409.714,36

15.320.132,27

14.309.660,68

13.726.859,56

23.643.777,24

8.013.772,63

6.737.096,89

4.436.239,30

3.185.473,37

7.055.039,40

9.371.140,07

3.496.900,41

9.105.300,79

5.500.494,13

4.123.385,71

4.282.235,96

2.384.960,14

1.811.683,36

2.305.829,74

2.959.457,21

2.368.503,34

2.160.303,40

609.238,42

1.588.929,70

1.837.794,36

901.869,71

654.897,85

682.416,96

1.068.764,68

548.078,79

211.048,92

1.153.247,15

410.820,42

306.115,46

12.663.717,41

424.610.811,54

2013 (USD)
119.228.356,21

96.986.040,88

52.172.863,85

24.742.710,38

17.241.085,80

15.971.638,66

15.083.847,30

34.055.057,45

11.429.715,54

8.857.018,22

5.576.439,65

5.162.900,40

8.280.111,39

8.276.954,96

4.835.989,45

8.634.757,30

4.686.014,76

4.178.542,67

3.807.440,90

3.644.035,42

3.195.849,38

2.782.027,39

1.950.691,81

4.083.527,97

1.902.788,31
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1.989.350,23

1.608.871,25

936.835,18

1.062.391,10

1.121.581,80

1.269.797,67

760.490,11
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Bono (senet)
ise , vadeli
bir ödeme
enstürimanı

olarak kurgulanmış olup
bu niteliği gereği aslen ta-
cirin bu evrağı düzenleye-
rek kendisini kredilendir-
mesi sağlanmaktadır. 

FİİLİ DURUMLA YASAL
DURUM PARALEL
OLMAKTAN ÇIKTI 

Çekte muhatap banka-
nın rolü, eskiden cezai
müeyyidesinin mevcudi-
yeti ve ciddiyeti çeki
tercih edilir bir tahsilat
aracı haline getirmiştir.

Ancak piyasanın yasada
yeri olmamasına rağmen
vadeli çek düzenlemesi
pratiği geliştirmesi,
hesapta olmayan bedellere
ileriye yönelik hesapta
para olacağı umuduyla çek
düzenlenmesi alışkanlığı-
nın yaygınlaşması
neticesinde fiili durum ile
yasal durum paralel
olmaktan çıkmıştır. Dola-
yısıyla çek güvenilirliğini
yitirmiş, karşılıksız çek
keşide edenlere verilen
cezalarda eleştirilir hale
gelmiştir. 

Gerek 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’ nun

Tacir ticaret hayatında kambiyo senetlerini birkaç amaç için kullanır. En temel
amaç ödeme ve vadeli ödeme suretiyle aslen kredilendirmedir. Ödeme unsuru, bü-
yük bedellerin nakit taşınması risklerini ortadan kaldırmak, işlemlerde resmiyeti
ortaya koymak bakımından kullanılır. Aslen çekin ilk ve asli kullanım amacının
ödeme olduğunu, tacirin nakit ödeme yerine derhal bankadan tahsil edilebilecek
bir evrak düzenleme ihtiyacını karşıladığı ortadadır. 

Avukat Volkan Erel

Vadeli çek 
düzenlenebilir mi?
Vadeli çek 
düzenlenebilir mi?
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gerekse 6273 sayılı Çek
Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’
un yürürlüğe girmesiyle
birlikte çek mevzuatındaki
değişikler çeklerde ticari
hayatı etkileyecek olumlu
ya da olumsuz olduğu tar-
tışmalı yeni dinamikler
meydana getirmiştir.
Çekin nasıl vadeli hale
getirildiği ve karşılıksız
çek keşide etmenin müey-
yidesinde son durumun ne
olduğunu kısaca izah
edersek; 

ÇEKLERDE MUHATAP
SADECE BANKADIR VE
BAŞKA BİR KİŞİ ÜZERİNE
ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ
BU İŞLEMİN SADECE
HAVALE HÜKMÜNDE
OLMASI ŞEKLİNDE
HÜKÜM DOĞURUR

Öncelikle çek, poliçe ve
bonodan sonra yeni 6102
sayılı Türk Ticaret Kanu-
nu’un 780 ve 823.
maddeleri arasında düzen-
lenmiş bulunmaktadır.
Çeklerde üçlü bir ilişki
olan havale ilişkisi var
olup muhatap daima ban-
kadır. Çek yasadan
kaynaklı özellikleri itibari
ile ödeme aracıdır. Bunun
yanında çeklerde muhatap
sadece bankadır ve başka
bir kişi üzerine çek keşide
edilmesi bu işlemin
sadece havale hükmünde
olması şeklinde hüküm
doğurur.

Ticaret Kanunumuzun
muhatap olma ehliyeti
başlıklı 782. maddesinde
de bu durum;

“(1) Türkiye’de ödene-
cek çeklerde muhatap
ancak bir banka olabilir.

(2) Diğer bir kişi üze-
rine düzenlenen çek

yalnız havale hükmünde-
dir.’’

şeklinde düzenlenmiş-
tir. 

“DÜZENLENME GÜNÜ
OLARAK GÖSTERİLEN
GÜNDEN ÖNCE ÖDENMEK
İÇİN İBRAZ OLUNAN ÇEK,
İBRAZ GÜNÜ ÖDENİR”

Çekin diğer kambiyo
senetlerinden farklı olarak
kendine has özelliği, para
yerine geçen bir ödeme
aracı ve görüldüğünde
ödenir olmasıdır. Nitekim
yeni Ticaret Kanunu’nun
çeklerin muacceliyeti baş-
lıklı 795. maddesi; 

“(1) Çek görüldüğünde
ödenir. Buna aykırı her-
hangi bir kayıt yazılmamış
hükmündedir.

(2) Düzenlenme günü
olarak gösterilen günden
önce ödenmek için ibraz
olunan çek, ibraz günü
ödenir’’

şeklinde düzenlenerek
çeklerin bir ödeme aracı
olduğu ve görüldüğünde
ödendiği vurgulanmıştır.
Yine TTK’ nın ödeme için
ibraz başlıklı 796, 797 ve
798. maddeleri çekin
kanunda sayılan ihtimal-
lere bağlı olarak yetkili
hamil tarafından muhatap
bankaya ibraz edileceği
süreleri düzenlemiştir.
Buna göre;

“ÖDEME İÇİN İBRAZ...
1. Genel olarak
MADDE 796- 
(1) Bir çek, düzenlen-

diği yerde ödenecekse on
gün; düzenlendiği yerden
başka bir yerde
ödenecekse bir ay içinde
muhataba ibraz edilmeli-
dir. 

(2) Ödeneceği ülkeden
başka bir ülkede düzenle-

nen çek, düzenlenme yeri
ile ödeme yeri aynı kıtada
ise bir ay ve ayrı kıtalarda
ise üç ay içinde muhataba
ibraz edilmelidir. Bu
bakımdan, bir Avrupa
ülkesinde düzenlenip de
Akdenize sahili bulunan
bir ülkede ödenecek olan
ve aynı şekilde Akdenize
sahili olan bir ülkede
düzenlenip bir Avrupa

ülkesinde ödenmesi gere-
ken çekler aynı kıtada
düzenlenmiş ve ödenmesi
şart kılınmış sayılır.

(3) Birinci ve ikinci
fıkralarda yazılı süreler,
çekte yazılı olan düzen-
lenme tarihinin ertesi
günü başlar.

2. Takvim farklılığı
MADDE 797- (1) Çek,

takvimleri farklı olan iki
yer arasında çekildiği tak-
dirde; düzenlenme günü,
ödeme yerindeki takvimin
onu karşılayan gününe
dönüştürülür.

3. Takas odası
MADDE 798- 
(1) Çekin bir takas

odasına ibrazı ödeme için
ibraz yerine geçer.’’

Görüldüğü üzere usu-
lüne uygun ve tahrif
edilmemiş bir çekin ibraz
süresi içerisinde muhatap
bankaya ibraz edilmesi
durumunda banka ödeme
yapmak zorundadır. Nite-

kim ödeme yapmayan
banka Çek kanunun 3.
maddesinin 7. fıkrası
gereği gecikme cezai
ödeme yaptırımı ile karşı
karşıya kalacaktır. Peki
ileri tarihli bir çekin yani
keşide edildiği tarihten
daha sonraki bir tarihte
düzenlenmiş gösterilen
çekin keşide tarihinden
önce bankaya ödeme için
ibraz edilmesi durumunda
muhatap bankanın ödeme
zorunluluğu var mıdır?
Yukarıda izah ettiğimiz
üzere çekler ödeme aracı
olup kural olarak çekte
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vade yoktur. Nitekim yasa
gereği keşide edilen ileri
tarihli bir çekin ibraz süre-
sinden önce muhatap
bankaya ödeme için ibrazı
halinde karşılığının olması
halinde ödenmesi gerekir.
Kaldı ki, Ticaret Kanunu-
muzun 795. maddesinin
ikinci fıkrası da bunu
emretmiştir. Ancak 6273
sayılı ÇEK KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMA-
SINA DAİR KANUN’un 
6. maddesi ile 5941 sayılı
Çek Kanunu’na geçici 
3. madde eklemiş ve bu
maddenin 5. fıkrası;

“(5) 31/12/2017 tari-
hine kadar, üzerinde yazılı
düzenleme tarihinden
önce çekin ödenmek için
muhatap bankaya ibrazı
geçersizdir.’’ 

şeklinde düzenlenmiş-
tir. Bu maddeyle birlikte
31/12/2017 tarihine kadar
çekin muhatap bankaya

ibrazı geçersiz hale getiril-
miş ve çek bir nevi bono
ve poliçeye yaklaştırılarak
vadeli hale getirilmiştir.
Böylece muhatap banka
çekin yasal ibraz süresin-
den önce ödenmesi için
ibrazı halinde çekin karşı-
lığı olsa da olmasa da
hiçbir işlem yapmayacak
ve çekin karşılı yoksa bile
karşılıksız çek keşide
etmekten dolayı kanun-
daki müeyyidelere
başvurulamayacaktır.
Kaldı ki çeklerin çek mev-
zuatındaki değişiklikle
vadeli hale getirilmesi
6273 sayılı kanundan
daha önceye dayanmakta
olup çekte vadenin önü
28.02.2009 tarihli ve
5838 sayılı kanunla açıl-
mış ve bu tarihten itibaren
ve daha sonra yapılan
değişikliklerle ileri tarihli
çekin yasal ibraz tarihin-
den önce muhataba ibrazı

geçersiz hale getirilmiştir.
Netice itibari ile
31/12/2017 tarihine kadar
ileri tarihli çek keşide edi-
lerek çek vadeli hale
getirilebilecektir.

2003 YILINDA ÇEK
KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLE HAPİS
CEZASI MÜEYYİDESİNE
TABİ KARŞILIKSIZ ÇEK
KEŞİDE ETME SUÇU
2009 YILINDA KANUNDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE
SADECE ADLİ PARA
CEZASI MÜEYYİDESİNE
TABİ KILINMIŞTIR

Çek mevzuatındaki
diğer önemli değişiklik ise
karşılıksız çek keşide
etmenin müeyyidesi ile
ilgilidir. Nitekim 2003
yılında Çek Kanununda
yapılan değişiklikle hapis
cezası müeyyidesine tabi
karşılıksız çek keşide etme
suçu 2009 yılında

kanunda yapılan değişik-
likle sadece adli para
cezası müeyyidesine tabi
kılınmıştır. Son olarak ise
31.01.2012 tarihli ve
6273 sayılı kanun ile idari
para cezası yaptırımı da
ortadan kaldırılarak karşı-
lıksız çek keşide etmenin
müeyyidesi ‘’çek düzen-
leme ve çek hesabı açma
yasağı’’ şeklinde değiştiril-
miştir. 6273 sayılı
kanunun 3. maddesi ile
Çek Kanunun 5. madde-
sinde yapılan değişiklik şu
şekilde olmuştur:

‘’5941 sayılı Kanunun
5 inci maddesinin başlığı
“Çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağı” şek-
linde, üçüncü fıkrasında
yer alan “hukukî ve cezaî
sorumluluk” ibaresi
“hukukî sorumluluk ile
idarî yaptırım sorumlu-
luğu” şeklinde, birinci ve
onuncu fıkraları aşağıdaki
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şekilde değiştirilmiş;
ikinci, dördüncü, doku-
zuncu ve onbirinci
fıkraları yürürlükten kal-
dırılmıştır.’’

ÇEK DÜZENLEME VE 
ÇEK HESABI AÇMA YA-
SAĞI KARARI, “KARŞI-
LIKSIZDIR” İŞLEMİNE
TABİ TUTULAN ÇEKİN
DÜZENLENMESİ SURE-
TİYLE DOLANDIRICILIK,
BELGEDE SAHTECİLİK
VEYA BAŞKA BİR SUÇUN
İŞLENMESİ HÂLİNDE DE
VERİLİR

“(1) Üzerinde yazılı
bulunan düzenleme tari-
hine göre kanunî ibraz
süresi içinde ibrazında,
çekle ilgili olarak karşılık-
sızdır işlemi yapılması
hâlinde, altı ay içinde
hamilin talepte bulunması
üzerine, çek hesabı sahibi
gerçek veya tüzel kişi
hakkında, çekin tahsil için
bankaya ibraz edildiği
veya çek hesabının açıl-
dığı banka şubesinin
bulunduğu yer ya da çek
hesabı sahibinin yahut
talepte bulunanın yerle-
şim yeri Cumhuriyet
savcısı tarafından, her bir
çekle ilgili olarak çek
düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı kararı verilir.
Bu fıkra hükmüne göre
çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağı kararı,
“karşılıksızdır” işlemine
tabi tutulan çekin düzen-
lenmesi suretiyle
dolandırıcılık, belgede
sahtecilik veya başka bir
suçun işlenmesi hâlinde
de verilir.”

“(10) Çek düzenleme
ve çek hesabı açma yasağı
kararına karşı yapılacak
başvuru ve itirazlar hak-
kında, 30/3/2005 tarihli

ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun kanun yoluna
ilişkin hükümleri uygula-
nır. Çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağı kara-
rına karşı yapılan
başvurunun kabulü
hâlinde, bu kararla ilgili
olarak da sekizinci fıkra-
daki bildirim ve
yayımlanma usulü
izlenir.”

Görüldüğü üzere karşı-
lıksız çek keşide etmek
‘’kabahat’’ niteliğine haiz
kılınmış olup çekin yasal
süresinde muhatap ban-
kaya ibrazı sonucu
karşılıksızdır işlemi gör-
mesi durumunda yetkili
hamil, karşılıksızdır işle-
minden itibaren 6 ay
içinde yetkili Cumhuriyet
başsavcılığına çek hesabı
sahibi gerçek veya tüzel
kişi hakkında her bir çekle
ilgili olarak çek düzenleme
ve çek hesabı açma yasağı
kararı verilmesini talep
edebilecektir. Nitekim
burada yetkili Cumhuriyet
Savcılığı çekin tahsil için
bankaya ibraz edildiği
veya çek hesabının açıldığı
banka şubesinin
bulunduğu yer ya da çek
hesabı sahibinin yahut
talepte bulunanın yerleşim
yeri Cumhuriyet
Savcılığı’dır. Karşılıksız
çek keşide eden kişi hak-
kında uygulanan yasağın
kaldırılması Çek Kanunu’
nun 6. maddesinde düzen-
lenmiş ve koşulları
sayılmıştır. Çek düzenleme
ve çek hesabı açma yasa-
ğının kaldırılması başlıklı
madde şu şekildedir;

‘’(1) Karşılıksız kalan
çek bedelinin, çekin üze-
rinde yazılı bulunan
düzenleme tarihine göre
kanunî ibraz tarihinden

itibaren işleyecek 3095
sayılı Kanuna göre ticarî
işlerde temerrüt faiz oranı
üzerinden hesaplanacak
faizi ile birlikte tamamen
ödenmesi hâlinde, çek
düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı Cumhuriyet
savcısı tarafından kaldırı-
lır. Çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağının
kaldırıldığı, Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası’na
5’inci maddenin sekizinci
fıkrasındaki usullere göre
bildirilir ve ilân olunur.’’

‘’(2) Çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağı
kararının verildiği yer
Cumhuriyet başsavcılığına
başvurularak talebin geri
alınması hâlinde de birinci
fıkra hükmü uygulanır.’’

‘’(3) Çek düzenleme ve
çek hesabı açma yasağına
ilişkin kayıt, kaydın giril-
diği tarihten itibaren her
hâlde on yıl geçmesiyle
Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası tarafından
resen silinir ve bu işlem
ilân olunur.”

Nihayet itibarıyla kana-
timce gelinen noktada
yasa koyucu fiili durum ile
yasal durumu paralel hale
getirerek çekin itibarının
geri getirilmesi ve hatalı
uygulamadan kaynaklanan
mağduriyetleri ortadan
kaldırmayı amaçlamıştır.
Kanunda belirlenen süre
geçtikten sonra çekin yine
Ticaret Kanununda belir-
lendiği gibi asli kullanım
şeklinde tekrar ticari
hayatımızda yer alacağını
düşünüyorum. 

Tekrar sizlere hitap
edebilme şansını bana
tanıyan Çorapland ailesine
, sayın Başkan Hüseyin
Öztürk’e , araştırmaları ile

makalelerde desteğini
esirgemeyen Stajyer 
Avukat Koray Aygün’e
teşekkür eder, hepinize
hayırlı kazançlar 
dilerim.

Yasa koyucu fiili

durum ile yasal du-

rumu paralel hale

getirerek çekin iti-

barının geri getiril-

mesi ve hatalı uy-

gulamadan

kaynaklanan mağ-

duriyetleri ortadan

kaldırmayı amaçla-

mıştır. Kanunda be-

lirlenen süre geçtik-

ten sonra çekin

yine Ticaret Kanu-

nunda belirlendiği

gibi asli kullanım

şeklinde tekrar ti-

cari hayatımızda

yer alacağını düşü-

nüyorum”
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Sektörümüzün tek niş fuarı İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı için
hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 6-8 Şubat 2014 tarihleri ara-
sında kapılarını açmaya hazırlanan fuarın, geçtiğimiz yıl bir ön-
ceki yıla göre katladığı başarısını artırarak sürdürmesi ve yıllar
içinde uluslararası düzeyde en önemli organizasyonlardan biri
haline gelmesi en büyük dileğimiz. Bu başarı, aynı zamanda
Türk çorap sanayinin global başarısının da bir nişanı olacak.

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

2012 başında
yoğun çalışma-
lar sonucunda
ve tereddütler

içinde ilkini düzenlediğimiz
IF Expo Çorap, İç Giyim
Fuarı’nın kısa zamanda
yakaladığı başarı bizi son
derece memnun ederek
gelecek için ümit verdi.
İlkine göre 2013 yılında
kendini ikiye katlayarak
5 bin metrekareye ulaşan
fuarımızın bu başarısı bu
anlamda beklentilerimizi

de yükseltti. Üçüncüsünü
gerçekleştireceğimiz 6-8
Şubat 2013 için hazırlık
toplantıları tüm hızıyla
devam ederken, yine sek-
törümüzün verdiği desteğe
yakışır şekilde bir organi-
zasyonla ve öncekilerin
üzerine artılar koyacak
şekilde çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz.

İF Expo Çorap, İç Giyim
Fuarı, hem Türk çorap sek-
törünün gücünü dünyada
göstermek ve işbirliklerine

zemin hazırlamak açısın-
dan, hem de dünyada
böylesine başarı yakalamış
bir ülkenin bu alanda ulus-
lararası bir fuara ev
sahipliği yaparak söz sahibi
olması açısından çok
önemli. Geçtiğimiz yıl katı-
larak katkı sağlayan tüm
sanayici dostlarımıza
teşekkür ediyor, 2014
yılında fuarımıza yeni katı-
lan firmalarımızla birlikte
yeniden aramızda görmeyi
umut ediyoruz.

İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı
için hazırlıklar sürüyor
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İF Expo 2014 Çorap, İç Giyim
Fuarı’nın pazarlama ve satış
çalışmaları başladı
İFEXPO 2014, Uluslararası İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı, Tüyap tarafından,
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu şemsiyesi altında; Çorap Sanayicileri
Derneği ile birlikte Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği, Denizli Tekstil ve Giyim
Sanayicileri Derneği, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve Konfeksiyon Yan Sana-
yicileri Derneği’nin desteğiyle 6 - 8 Şubat 2014 tarihleri arasında Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

Türk tekstil
sektörünün
dünyada ön
plana çıktığı

önemli niş üretim alanla-
rından çorap, iç giyim,
mayo ürün gruplarına yö-
nelik düzenlenen İF EXPO
2014 Fuarı, yerli ve ya-
bancı sektör profesyonel-
lerini ülkemizin en büyük
üreticileri ile buluşturu-
yor.  Dünya tekstil piyasa-
sında ülkemizin çorap, iç
giyim, mayo konularındaki
üretim gücünü, kapasitesi-
ni, koleksiyonlarını ve niş
alanlardaki ürünlerini yeni
pazarlara ve farklı hedef
kitlelere ulaştırmada
önemli rol üstlenen fuarın
satış ve pazarlama çalış-
malarına tüm hızı başladı.

2014-2015
SONBAHAR/KIŞ
TASARIMLARI İLK KEZ
GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Çorap, İç giyim ve
mayo modasına yön veren
firma ve markanın yer ala-
cağı İFEXPO 2014 Fua-
rı’nda 2014-2015 Sonba-
har Kış tasarımları sektö-
rün beğenisine sunulacak.

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 yeni tam not alan

IFEXPO 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.

6-8 Şubat tarihinde
düzenlenecek, İFEXPO
2014, 11. Uluslararası İs-
tanbul Çorap, İç Giyim
Fuarı hakkında bilgi almak
için; www.ifexpo.com ad-
resini ziyaret edebilirsiniz.

İF Expo, 2013 yılında 55

ülkeden yerli ve yabancı

toplam 6 bin 529 sektör

profesyonelini, ülkemizde

sektörün önde gelen 136

firması ile buluşturdu”
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Avrasya Böl-
gesi’nin,
tekstil sektö-
ründeki en

önemli buluşması olan ITM
Texpo Eurasia 2013,  10.
Uluslararası İstanbul İplik
ve Hightex 2013 fuarları,
toplamda 10 salon ve
90.000 m2 sergileme ala-
nında, 37 ülkeden 1223
firma ve firma temsilciliği-
nin katılımı ile gerçekleşti-
rildi.

PAMUK, ELYAF VE İPLİK
MAKİNELERİ

Dünya’nın en önemli
dokuma ve dokuma hazır-
lık makineleri üreticileri,
ITM Texpo Eurasia 2013
Fuarı’nda en yeni modelle-
rinin tanıtımını yapacaklar.
Fuarda aynı zamanda pa-
muk ve elyaf hazırlama
makineleri, iplik büküm

makineleri, Nonwoven ma-
kineleri, teknik tekstil tek-
nolojileri, tekstil kimyasal-

ları, laboratuar ekipmanları
ve kalite kontrol sistemleri,
otomasyon sistemleri, düz

ve yuvarlak örgü makine-
leri, nakış ve çorap maki-
neleri, örgü hazırlık maki-

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Teknik Fuarcılık Ltd. Şti. işbirliği ve TEM-
SAD – Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği- desteği ile düzenlene-
cek olanITM Texpo Eurasia 2013, 10. Uluslararası İstanbul İplik ve Hightex
2013 İstanbul Teknik Tekstiller & Nonwoven Fuarı, 29 Mayıs- 1 Haziran 2013
tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi tekstil sektörünün dünya li-
derlerine ev sahipliği yaptı.

Çorap sektörü ITM Texpo Eurasia, 
10. Uluslararası İstanbul İplik, Hightex
2013 Fuarları’nda tedarikçileri ve
çözüm otaklarıyla buluştu
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neleri ile boya- baskı- ter-
biye teknolojileri de sektör
profesyonelleriyle buluştu.

YERLİ VE YABANCI İPLİK
ÜRETİCİLERİ YENİ
ÜRÜNLERİYLE BİR ÇATI
ALTINDA BULUŞTU

Türkiye’nin ve dünya-
nın farklı bölgelerinden
tekstil sektörü profesyonel-
lerinin merakla beklediği
fuarlar, yıl boyunca yurtiçi
ve yurtdışında yapılan pa-
zarlama çalışmaları so-
nucu, Azerbaycan, Belarus,
Bosna (Sırp Cumhuriyeti),
Bosna Hersek, Bulgaristan,
Fas, Gürcistan, Hırvatistan,
İran, Makedonya, Mısır,
Moldova, Özbekistan,
Rusya, Sırbistan, Slovenya,
Türkmenistan, Ukrayna,
Yunanistan gibi ülkelerden
gelen alım heyetleri ve
tekstil federasyonlarının
katılımı ile gerçekleştirile-
cek. Ayrıca, Denizli, Bursa,
Aydın, Uşak, İzmir, Çorlu,
Çerkezköy, Adana, Gazian-
tep, Şanlıurfa, Kahraman-
maraş, Malatya, Diyarba-
kır, Kayseri başta olmak
üzere birçok tekstil bölge-
sinden de alım gruplarını
fuarda misafir edildi. Ay-
rıca dünyanın en önemli
tekstil yayınları da fuarda
oldu.

TÜRK İPLİK SEKTÖRÜ
10. ULUSLARARASI
İPLİK FUARI İLE YENİ
PAZARLARA AÇILDI

Üretimde Avrupa’da bi-
rinci, dünyada ise ilk üç
içerisinde yer alan Türk ip-
lik sektörü, bu yıl 10. yılını
kutlayan Uluslararası İs-
tanbul İplik Fuarı ile yeni
pazarlara açıldı. Sektörün
ihracat hedeflerine önemli
katkılar sağlayan fuar kap-
samında ziyaretçiler, pa-

muk, viskon, akrilik, yün,
polyester, polipropilen, pol-
yamid, filament, keten,
ipek gibi tekstil ve hazır gi-
yim sektörlerinde kullanı-
lan iplik türlerine ait tüm
ürün, hizmet ve teknoloji-
lerini bir arada bulabildi.

TEKNİK TEKSTİLLER
BÖLÜMÜ YOĞUN İLGİ
GÖRDÜ

Orta Doğu ve Doğu Av-
rupa’nın en büyük teknik
tekstilcilerini bir araya ge-
tiren ve Türkiye’de konu-
sunda ilk ve tek fuar olan

Hightex 2013 Uluslararası
Teknik Tekstiller ve Non-
woven Fuarı, teknik tekstil-
lerin hammaddeleri, ara ve
nihai ürünler ve üretim
teknolojilerini bünyesinde
barındırmasıyla ön planda
olacaktır.

ÇSD’DE DE FUARDA BİR
STANTLA YER ALDI

Çorap Sanayicileri Der-
neği (ÇSD) üyesi olduğu
Türkiye Moda ve Hazır Gi-
yim Federasyonu (ÇSD) ile
birlikte fuarda ortak bir
stant açtı. ÇSD standı, yerli
ve yabancı firmaların tem-

silcileri ile üye sanayiciler
tarafından ziyaret edildi. 

PATTY YEN: 
TÜRKİYE MAKİNE EKİP-
MANI GİBİ SEKTÖRLERDE
TAYVAN’IN EN ÖNEMLİ
TİCARET ORTAKLARIN-
DAN BİRİ”

Dünyanın dört bir ya-
nından firmalar yeni geliş-
tirdikleri teknolojiler ve
ürünler ile fuarda yer aldı.
Seminer ve konferanslara
da ev sahipliği yapan fu-
arda, Tayvan Ticaret Mer-
kezi İstanbul Bürosu da bir

basın toplantısı yaparak
tekstil makineleri üretimi
konusunda Tayvan’ın
önemli bir merkez oldu-
ğuna dikkat çekti. Tayvan
Ticaret Merkezi-İstanbul
Türkiye Direktörü Patty
Yen, basın toplantısında
yaptığı konuşmada, “Tay-
van Ekonomi Bakanlığı,
tekstil endüstrisini gelişti-
rilecek beş pilot sektörden
biri olarak seçmiş bulunu-
yor. Türkiye artık makine
ekipmanı gibi sektörlerde
Tayvan’ın en önemli ticaret
ortaklarından biri konu-
muna gelmiş bulunuyor”

diye konuştu. Yen sözlerini
şöyle sürdürdü:

“2012 yılında Tayvan’ın
Türkiye’ye yaptığı ihraca-
tın toplam değeri 1.6 mil-
yar doların üzerinde. Tay-
van’ın tekstilde hızla
büyümek ve ticaretini ar-
tırmak istediği ülkelerin
başında da Türkiye geliyor.
2012 yılında Tayvan’ın
Türkiye’ye toplam tekstil
ihracatı bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla
yüzde 18 artarak 23.1 mil-
yon dolara ulaşmış bulunu-
yor”

Tayvan’da 1956 yılında
kurulan Da Kong Enterpri-
se’ın Satış Temsilcisi
Chaolun Aracı da toplan-
tıda, dünyanın en büyük
ikinci mensucat örme ma-
kinası üreticisi olduklarını
vurgulayarak, “Dünya’da
40’dan fazla ülkeye ma-
kine ihraç ediyoruz. Da
Kong’un pazarlanmakta
olan temel ürünleri ara-
sında tamamen bilgisa-
yarla idare edilen bir dizi
gelişmiş teknoloji mensu-
cat ve külotlu çorap örme
makinaları bulunuyor”
dedi. 
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ITM TEXPO
2013 – HIGH-
TEX 2013 – 
İSTANBUL
İPLİK  
FUARLARI
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ÇOCUKLAR VE BEBEKLERİ
GÜNEŞTEN KORUMAK İÇİN NELER
YAPILMALI?

Güneş ışıklarının dik geldiği saat-
lerde mümkünse dışarı çıkarılmama-
lıdır.. Yani saat 10-15 arası bebeğinizi
güneşten koruyun. Bulutlu ve sisli
havalarda bile zararlı güneş ışınları-
nın olabileceğini unutmayın. Bu saat-
ler arasında güneşte bulunması gere-
kiyorsa da mutlaka güneş koruyucu
sürün. Kıyafetlerini seçerken güneş
ışığını engelleyecek çocuğu terletme-
yecek şekilde seçin. Ayrıca güneşten
koruma için şapka ve şemsiye kulla-
nabilirsiniz. 

GÜNEŞ KREMLERİ KAÇ FAKTÖR
TERCİH EDİLMELİDİR?  

Çocuklar için en az 30 SPF koru-
ma faktörlü ve UV A ve UV B ışınları-

na karşı koruma sağlamalıdır. Her
yaşta bebek için güneşle temas eden
tüm alanlarına mutlaka güneş koru-
yucu sürülmelidir. Bu tarz kremler
çocuğunuzun alması gereken D vita-
mini gibi vitaminleri almasını engel-
lemez kapalı kış ayları dışında 5-10
dk el ve yüzün güneş görmesi bile cil-
din D vitamini sentezi için yeterlidir.
Ayrıca doktorunuzun çocuğunuza
önerdiği vitamin komplekslerinde ve
bebek mamalarında gerekli olan tüm
vitaminler bulunmaktadır.

GÜNEŞ KREMLERİ KİMYASAL
MADDE İÇERİR Mİ? DOĞAL
ÜRÜNLER Mİ KULLANMAK
GEREKİR?

Bebeğiniz için uygun olan derma-
kozmetik güneş koruyucuyu öğren-
mek için dermatoloji hekiminden yar-
dım alabilirsiniz.

www.csd.org.tr
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Güneşin kötü etkilerinden
korunma yolları

Uzm. Dr. Hicran Ercan
Dermatoloji Uzmanı 
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GÜNEŞTEN KORUYUCU ÜRÜNLER
GÜNEŞE ÇIKMADAN NE KADAR
SÜRE ÖNCE SÜRÜLMELİDİR? 

Güneş koruyucu kremler güneşe
çıkmadan yarım saat önce sürülmeli
su ile temasında 2-3 saatte bir tek-
rarlanmalıdır. Havuza ve denize giri-
leceği zaman suya dayanıklı kremler
tercih edilmelidir.

GÜNEŞ KREMİ ALERJİ 
YAPAR MI? ÖNCEDEN TEDBİR
ALINABİLİR Mİ?

Sensitivite ve toksisite güneş
kremlerinde nadir kullanılan madde-
lerdir. Ancak yine de kontakt derma-
tit, alerjik reaksiyon sebebi olabilir.
En sık neden güneş koruyucudaki
“PABA (para-aminobenzoic acid)” ve
“oxybenzone” dir. Avobenzone, suli-
sobenzone, octinoxate, ve padimate
O gibi organik koruyucular daha gü-
venilirdir. Cildi hassas olanlar bebek-

ler için kullanılan güneş koruyucuları
tercih edilebilir. Güneş koruyucu da
tüm diğer ilaçlar gibi güneşte bırakıl-
mamalı yüksek ısıya maruz kalmama-
lıdır.

GÜNEŞ YANIĞINDA İLK MÜDAHALE
NASIL OLMALIDIR? 

Güneş yanığının derecesine göre
tedavi şekilleri değişir. Güneş yanığı
oluşan kişiler evde buz uygulamasın-
dan sonra mutlaka uzman bir hekim
tarafından değerlendirilmelidir.

ÇOCUKKEN GÜNEŞE ÇOK FAZLA
MARUZ KALINMASI İLERİDE CİLT
KANSERİNE NEDEN OLUR MU? 

Cilt kanserine neden olan riskler,
yoğun güneşe maruz kalmak, ileri
yaş, erkek cinsiyet, açık tenli olmak,
sarı saçlı veya kızıl saçlı olmak, ailede
deri kanseri öyküsü bulunması, bağı-
şıklık sisteminin azalması, bazı gene-

tik hastalıklar, radyasyon, arsenik ve
daha önceden ultraviyole tedavisi al-
maktır. 

UZMAN ÖNERİSİ
Güneş yanığı riskini artıran

10:00-15:00 saatleri arasında güneş-
te uzun süre kalınmamalı, bol sıvı tü-
ketilmeli, mutlaka güneş koruyucu
kremler güneşe çıkmadan 15-30 dk
öncesinde sürülmeli ve 2-3 saatte bir
krem sürme işlemi tekrarlanmalıdır. 

Masa başı işleri insanı sağlığından ediyor
Modern iş dünyasının getirdiği şartlar, uzun

masa başı işleri insanı sağlığından ediyor.
Bilgisayar kullanımının artması ve berabe-

rinde gelen hareketsiz yaşam kas ve iskelet sistemimizi
olumsuz yönde etkiliyor. Bilgisayar kullananların çoğun-
da bel ve sırt ağrıları oldukça sık rastlanmakta.

Bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için oturdu-
ğumuz koltuktan, masa, klavye ve hatta fare kullanımı-
na kadar ergonomik bir düzen oluşturulması öneriliyor.
Örneğin fare ve klavye kullanırken aşırı güç kullanılma-
malı ve bileğin altına yumuşak bir destek konulmalı. 

Ayrıca bileğiniz, dirseğiniz ve kolunuzun herhangi
bir yerini sert bir yüzeye dayamamaya özen gösterin.
Ekranın yüksekliği de boyun ve sırt ağrılarından korun-
mak için çok önemli. Boynunuzu eğmeden dik durduğu-
nuzda ekran göz hizası ile aynı hizada olmalı. 

Uzun çalışma sürelerinde bir ya da iki saatte bir
mola verin kaslarınızı hareket ettirecek küçük egzersiz-
ler yapın. 

Otururken belinize yumuşak bir destek koyun ve dik
oturmaya gayret edin. Ayrıca kalça ve dizlerin aynı hi-
zada olmasına da özen gösterin. 

Kol destekli sandalye kullanılmalı, klavye ile çalışır-
ken ön kollarınız yere paralel olmalıdır. 

Zaman zaman farenin bulunduğu yeri değiştirerek -
sağdan sola alarak- farklı elleri kullanmak ve farklı kas-
ları çalıştırmak fazla çalışmadan doğan sakatlanma ris-
kini azaltacaktır. 

Düzenli biçimde farklı duruşlar denenmeli ve aynı
pozisyonda uzun süre kalınmamalıdır. Hiçbir pozisyo-
nun uzun süre ideal kalamayacağı unutulmamalı ve gün
içerisinde belirli aralıklarla ayağa kalkılıp koltuğun ayarı
değiştirilmeli, böylece koltuğun neden olduğu kas geril-
meleri engellenmelidir. 

Öte yandan, yürüme, yüzme ve egzersiz bisikleti
ile yapılan aerobik egzersizler kas kuvveti ve dayanık-
lılığını artırarak kasların çok daha iyi çalışmasına,
dolayısıyla bel ağrısından korunmaya yardımcı olur.
Bel ve karın kaslarının kuvvetli ve dengeli olması, bu
kasların doğal bir korse gibi beli korumalarını sağlar.
Sigara ve aşırı kilodan uzak durun. Oturma, ayakta
durma ve ağırlık taşıma gibi aktiviteler doğru yapıl-
malı, uzman görüşleri alınmalıdır. Uygun yatak
kullanılmalıdır. Ayakkabılar uygun seçilmelidir. Ağır
ev işlerinden ve çok yorucu hareketlerden kaçınmalı,
uzanma, eğilme gibi hareketler bilinçli yapılmalıdır.
Stresli ortamlardan kaçınmalı, sakin, huzurlu bir
yaşam tarzı seçmeye çalışılmalıdır. 

Güneş yanığı riskini artıran

10:00-15:00 saatleri arasında

güneşte uzun süre kalınma-

ması gerekiyor”
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AKRABALIK
Transglobal folklor,

eski göçmen kabilelerin
modern hayata uyarlanmış
hali yansıtılmış durumda.
Ceketler kutumsu, çok
büyük ve tüylü moherden
hazırlanmış. Babuşka
(matruşkanın Balkanlar-
daki adı) bebekleri gibi bir
görünüm var ve kilim

desenler her yerde, panto-
lonlarda, çantalarda vs.
Bol çiçek desenli çiftçi
etekleri, işlemeli İngiliz
bluzlarla eşleştirilip, spor-
tif ceketlerle kombin
olarak kullanılmış. Akse-
suarlar minimalist. Mor ve
sarı çok önemli, angora
çok önemli. Bukle yada
tweet şortlar önemli.

Large giyim etkin kullanıl-
mış. Eski anneannelerden
kalma bluz tipleri mevcut.
Pijama tipi modeller var
ve fularlar var.

SESSİZLİK
Gözle çok gözükmeyen

lüks hissiyatı ve sade
noktalara dönüş söz
konusu. Yumuşak ve farklı

Buket Sekban Kantar
Kavram MYO Çorap ve 

Moda Tasarımı Bölümü 

Öğr. Görevlisi

bsekban@kavram.edu.tr

2013-2014 Sonbahar-Kış
trendlerinin ana başlıkları 

Merhaba! Mayıs ayı içinde Stylesight adlı trend firması uz-
manları 2014 sonbahar-kış trendlerini sunmak üzere yine 
İTKİB’in (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri)
davetlisi olarak İstanbul’daydı. Stylesight uzmanlarının yap-
tıkları sunuma göre 2013- 2014 sonbahar-kış trendlerinin
ana başlıkları; Akrabalık, Sessizlik, Kara Büyü, Koyu Roman-
tik ve Aşırı Sevinç.
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şekiller bir arada kullanıl -
mış.

Anvelop  ceketler, kış
battaniyeleri
görünümünde ve kaşmir
kumaştan oluşturulmuş.
Kaşmir yelekler ise kapi-
tone işlemeli. Aksesuarlar
minimalist. Erkek dolapla-
rından ilham alınmış.
Omuzu düşük ceketler

maskülen, sportif ve
alpaka şortlar, denimler,
denim tulumlar mevcut,
elbiseler anvelop tipi kul-
lanılmış. İkili çapraz renkli
dokular var, örneğin griler
yeşillerle kullanılmakta.
Dış giyimdeyse, salaş kap-
şonlu süveter ve ceketler,
bermudalar, maskülen
geleneksel baskılarla kul-

lanılmış. Derin pileler var.
Dış giyime odaklanmış
terzi yapımı gibi uzun pal-
tolar, ceketler, pijama tipi
giysiler mevcut. Yumuşak
şalvar tipi pantolanlar ve
vintage işlemeler. Uzun
ceketler uzun denim etek-
lerle kullanılmış. Bel
çizgisine vurgu var. Deri
kemerler ve belli belirsiz

çiçek desenler bluzlerde
havayı yumuşatmak için
kullanılmış. Yumuşak akıcı
pantolonlar var. Ekoseler
çiçeklerle bir arada. Koza
ceketler, kimono etkili
geniş kollara sahip. Kara-
mel, kanyak renkleri
pembelerle birleşiyor ve
tüm toprak renkleri mev-
cut.

MODA...

FENDI

2013-2014 SONBAHAR - KIŞ
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KARA BÜYÜ
Güçlü desenler manas-

tırımsı şekillerle
birleştirilmiş, oldukça
minimalist. Deri gece
mavisi pantolonlar, yüksek
belli ve derin pileler var
ve iki tarafta da cep kulla-
nılmış. Üzerine ise
yumuşak desenli kıvrımı
olan bluzlar kullanılmış.
Dış giyimde keçeli yünler
mevcut ve aktif cepler,
önde kullanılan fermuarlar
ve geniş yapılar var. Mer-
merimsi duruşu olan
etekler mevcut. Aksesuar-
larda ise yanmış bakır
tonlar var. Duble ceketler,
yumuşak düşük omuzlar.
Sert dar kesimli pantolon-
lar, deriye benzer
dokularla ve diz yamala-
rıyla kullanılmış. Dramatik
etekler deri yada sahte
deriden, krokodil (timsah
derisi) efekti yoğun kulla-
nılmış. Asimetrik etek
uçları olan boğazlı bluzlar
var. Örgü kumaşlara ve
kapitone kumaşlara yoğun
yer verilmiş.

YVES 
SAINT 
LAURENT

ALEXANDER
MCQUEEN

2013-2014
Sonbahar-Kış
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KOYU ROMANTİK
Dantel var. Burada önemli olan

bütün vücudu kaplamak ve daha
güvenli bir silüet oluşturmak. Yere
kadar elbiseler var. Şifon kumaşlar
önemli. Dantel desenler büyük

beden bluzlarla birleştirilmiş, ble-
zerlar var. Ceketlerde dantel
kullanılmış. Feminen, romantik,
Retro bir vurgu var. Yumuşak
kemerler kullanılmış. Yumuşak
kadife, düz yaka, derin yırtmaçlı

dantel bluzlar, dantel çoraplar var.
Lirik etki çok önemli. Dantel üstlerle
sağlanan maskülen görüntüde femi-
nen dokunuşlar mevcut.

MIU MIU
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ANNA SUI

2013-2014
Sonbahar-Kış

AŞIRI SEVİNÇ
Renk blokajları var.

Renk olgusu minimalist
bir biçimde karşımıza çıkı-
yor ve Bauhaus etkisi
yüksek. Maksi elbiseler
yerlere değiyor. Oyuncu
bir görüntü var. Süeterler
kullanılmış. Mavi, yeşil,
kırmızı, çok renklilik söz
konusu. Büzgülü kollar
var. Kamyoncu pantolonu
gibi pantolonlar mevcut.
Kabanlarda açık turuncu
kumaşlar kullanılmış.
Detaylar ön plana çıkartıl-
mış ve kontras yaratılmış.
Asimatri çizgiler var. Bluz-
larda mavi konbinasyonlar
mevcut. Bunun yanı sıra
lacivert de kullanılarak
etki artırılmış. Basit keskin
kesimler ve grafik görü-
nüm mevcut. Konfeti
çerçeveler, pop mesajlar
ve genelde mutlu desenler
var. Parkalar önemli, ifade
ise uzun ve büyük. Kapi-
tone gri naylonlar, turuncu
kürk astarlar mevcut.
Kalem etekler, saçlı tüylü
süveterler var. Pantolon-
larda ise erkek arkadaşının
pantolonunu alıp giymiş-
sin etkisi var. Bunun
dışında kentte yaşayan
göçebe havası var. Kroşe
(tığ işi) pantolonların bel
çizgisi yüksek. Kroşeyi
aynı zamanda montlarda
da görüyoruz. Geniş göm-
lekler var.
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Bölgedeki Hitit
egemenliğin-
den sonra şe-
hir, Fenikeli-

lerce ticari amaçlara yöne-
lik bir koloni olarak kulla-
nılmış. Kısa süren Fenike
hakimiyeti sonrasında İon
kolonizasyon hareketleri ile
şehir Miletli ve Megaralı
denizcilerce ele geçirilmiş
ve Batı Karadeniz sahilinin
önemli bir ticari çekim
merkezi haline gelmiştir. 

Bir dönem Lidya ege-
menliğine giren şehir, M.Ö

IV. Yüzyılda Pers yönetimi-
ne geçmiştir. Makedonyalı
Büyük İskender’in Anado-
lu’yu Pers istilasından kur-
tarmasından sonra Sesa-
mos’un yönetimi Persli bir
prenses olan Amastris’e
geçer. Amasra’nın adının
da bu dönemden kaldığı
söylenmekte. Bu dönemde
canlı bir ticari hayat ile şe-
hir tarihinin en parlak dö-
nemini yaşamıştır.

Amastris’ ten sonra iki
yüzyıl kadar Pontus Krallı-
ğı’na bağlı kalan şehir

M.Ö. 70 de Romalıların ha-
kimiyetine girdi. 

1071 Malazgirt Savaşı
sonrasında, Kutalmışoğlu
Süleyman Şah önderliğinde
başlayan fetihler Amas-
ra’ya kadar uzanmış, Türk
komutanlarından Emir
Kara Tigin tarafından kuşa-
tılan şehir alınamamış, an-
cak buradaki Bizans Garni-
zonu vergiye bağlanmıştır.
Bizans’taki taht kavgaların-
da zaman zaman bir üs
merkezi olan şehir, Anado-
lu Selçukluları devrinde

Selçuklu hükümdarı Rük-
neddin Süleyman’la dosta-
ne ilişkiler kurarak ticare-
tin yeniden canlanmasını
sağlamıştır.

1460’TA FATİH TARA-
FINDAN FETHEDİLDİ

XIII. Yüzyılda Cenevizli
tüccarlar şehri ele geçir-
mişler ancak 1460’ta Fatih
Sultan Mehmet fethedince
artık Osmanlı hakimiyetine
geçmiştir. Amasra’nın Os-
manlılarca fethi öncesinde
şehre tepeden bakan Fatih,
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Bartın’a bağlı şirin bir ilçe olan Amasra’nın tarihte bilinen ilk adı Sesamos’tur.
M.Ö XII. Yüzyıla kadar uzanan bir geçmişi olan bu ilçemiz, görenleri kendine
hayran bırakan bir güzelliğe sahip. Fetih öncesinde şehre tepeden bakan Fatih,
hayranlığını “Lala, Çeşm-i Cihan bu mudur ola?” diye dile getirir.

Fatih’i güzelliği ile hayran
bırakan bir ilçemiz: Amasra
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hayranlığını şöyle dile geti-
rir; “Lala, Çeşm-i Cihan bu
mudur ola?” 

Fetih sonrası şehirdeki
iki kilise camiye çevrilir, bir
kadı atanır ve Fatih’in em-
riyle Eflani Kalesi halkı
Amasra’ya yerleştirilir. Os-
manlı yönetimindeki şehir,
Bolu Sancak Beyliği’ne
bağlı bir merkez olarak
varlığını sürdürür. Bu dö-
nemde şehri ziyaret eden
Batılı gezginler şehirden
büyük bir hayranlıkla bah-
setmişlerdir.

DIŞARIYA GÖÇ VERDİ
Cumhuriyetin ilanından

sonra  daha önce yapımına
başlanan ancak tamamla-
namayan Büyük Liman
Mendireği 1929 yılında bi-
tirildi. Bu yıllarda ekono-
mik  açıdan tüm dünyada
yaşanan buhran sırasında
Amasra iş bulma nedeni ile
dışarıya çok göç verdi.
Çünkü hem kömür ocakla-
rının üretimi kısması hem
de ormandan sağlanan
ağaç çekiciği ve gemiciliğin
geçersiz hale gelmesi ile iş

sıkıntısı çekilmeye başlan-
mıştı. 1931 yılında Amas-
ra'yı ziyaret eden Mareşal
Fevzi Çakmak, Amasra'nın
turizm potansiyelini vurgu-
layan ilk devlet adamı ol-
muştur. Ne yazık ki bundan
kısa bir süre sonra gerçek-
leşen bir fırtına Amasra Li-
manı’ndaki bir çok gemiyi
batırır. Bu talihsiz olaydan
sonra liman uzun süre kul-
lanılamadı. 1938 yılında İs-
met İnönü Cumhurbaşkanı
seçilince, ilk yurt gezisinde
Amasra’ya uğradı. 

1940’lardan itibaren
ekonomide yeniden bir
canlanma görülmeye baş-
ladı. 1950’li yıllara gelindi-
ğinde Amasra artık adın-
dan iyice bahsettiren bir
belde olmuştur. 1951 yılın-
da Üs Komutanlığı kurul-
ması, ardından Büyük Li-
man Mendireği’nin 650
metreye uzatılması ile
Amasra hem askeri hem de
ekonomik bir değer daha
kazanmıştır. 

Ancak Amasra 3 Eylül
1968’de meydana gelen 7
şiddetinde depremle sarsıl-

dı. Deprem sonrası bir çok
bina tamamen ya da kıs-
men yıkıldı. Ardından önce
50 metre kadar gerileyen
deniz, sonrasında büyük
dalgalarla Amasra'ya tekrar
dönünce çok fazla zarar
oldu. O sıralar turizmde al-
tın çağını yaşayan Amas-
ra’ya bu olay büyük darbe
vurdu. 1970 li yıllarda Ak-
deniz kıyılarının turizmde
daha çok tercih edilir olma-
sıyla birlikte artık başka
gelir kaynakları aranmaya
başlandı.

TURİZMDEN, MADENCİ-
LİĞE VE ORMAN ÜRÜN-
LERİ TİCARETİNE DÖNEN
EKONOMİK YAPI 

1973 yılına gelindiğin-
de Ereğli Kömür İşletmele-
ri’ne bağlı olarak Amasra
Bölge Müdürlüğü kuruldu.
Bu tarihten sonra Amasra
yönünü biraz da zorunlu
olarak yavaş yavaş turizm-
den madenciliğe çevirdi.
Bu gelişme sonrasında
Amasra artık dışarıdan göç
almaya ve  sosyo - ekono-
mik yapısında değişiklikler
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yaşamaya başladı. Özellikle
bölgenin zengin orman
ürünleri ticaretin gelişme-
sinde en önemli etken ol-
muştur.

ALMAN STERN DER-
GİSİ’NDE FOTOĞRAFLA-
RININ  YAYINLANMASI
DÜNYANIN DİKKATİNİ
AMASRA’YA ÇEKER

1986 yılında sürpriz bir
gelişme olur. Amasra fo-
toğrafları Almanya’nın
ünlü magazin dergisi
Stern’de yayımlanınca, sa-
dece ulusal değil uluslar-
arası alanda dikkat çekme-
yi başarır. Bu tarihten son-
ra Amasra yerli-yabancı ar-
keologların, akademisyen-
lerin ve diğer tatilcilerin
uğrak noktası olur.

3000 YILLIK TARİHE
SAHİP

Özellikle bilim insanla-
rının Amasra’daki Roma,
Bizans, Cenova ve Osman-
lılardan kalan tarihi eserle-
ri, müzedeki arkeolojik ve

etnografik kaynakları ince-
leyerek izlenimlerini aktar-
maları Amasra’nın gerçek
değerinin ve 3000 yıllık ta-
rihinin anlaşılmasına yar-
dımcı oldu. 

Bunun dışında Amasra
artık sadece yaz turizmi
açısından değil, her dönem
kültür turlarının da mekâ-
nıdır. Bayramlar ve hafta
sonları Amasra’nın nüfusu
özellikle büyük şehirlerden
gelenlerle çok artış yaşa-
makta.

Amasra söylemekle çok
anlaşılamayacak güzellik-
teki doğası sayesinde özel-
likle yaz aylarında turist
çeken bir konumdadır. Do-
ğası itibari ile çok özel bir
konumda bulunan Amasra,
yeşil ve maviyi bir arada
isteyen doğa severlerin
mutlaka gitmesi gereken
bir bölgededir. Eşsiz koyları
ve ormanların güzelliği
herkesi kendine hayran bı-
rakacak niteliktedir. Yöre-
sel yemekleri, misafirper-
verliği, sakin kasaba hayatı

turistleri çeken diğer un-
surlardan bazıları.

AMASRA’NIN ZENGİN
TARİHİ DOKUSU

Bir çok biliminsanı ve
tarihçinin dikkat çektiği
Amasra’da sayılamayacak
kadar çok eserden belli
başlıcaları şunlardır;

Kuşkayası Yol Anıtı (MS
41-54), Bedesten, Antik Ti-
yatro, Kemerdere Köprüsü,
Cenova Şatosu, Amasra
Kalesi, Edhem Ağa Konağı,
Küçük Kilise (Şapel), Fatih
Camisi, Horhordere Tüneli,
Kemere Köprüsü, Toprakal-
tı galerileri, Oyma Mağara-
lar, Akropol, Direkli Kaya,
Osmanlı Hamamı, Kayma-
kamlık Evi, Amasra Müze-
si, Çekiciler Çarşısı. Bunla-
rın yanında Gürcüoluk
Mağarası, Çakraz Köyü sa-
hili, Bozköy Kumsalı, Akko-
nak Plajı, Delikli Şili Kaya-
sı, Göçkün deresi, Değir-
menağzı, Boztepe, Ağlayan
Ağaç, Amasra Mendireği,
Bakacak Mevkii gibi bilinen

yerleride sayılamayacak
doğal güzelliklerinden bir-
kaçıdır. 

Amasra günümüzde ar-
tık yelken turizmi, yat tu-
rizmi, trekking, av turizmi,
balıkçılık, su altı dalış tu-
rizmi, kuş gözlemciliği,
mağara turizmi, eko turizm
ve izcilik alanlarında da
adını duyurmuş ve tercih
edilir hale gelmiştir.
Kaynak: Amasra Kaymakamlığı

Amasra söylemekle çok an-

laşılamayacak güzellikteki

doğası sayesinde özellikle

yaz aylarında turist çeken bir

konumdadır. Doğası itibari

ile çok özel bir konumda bu-

lunan Amasra, yeşil ve ma-

viyi bir arada isteyen doğa

severlerin mutlaka gitmesi

gereken bir bölgededir”



www.csd.org.tr

KÜLTÜR...

71Çorapland Temmuz-Ağustos 2013

Amerikanın, savaşa son vermek
bahanesiyle Japonya’ya atom

bombaları atmasının üzerinden 44 yıl
geçmiştir. Küçük çocuklar, bu felaketin
boyutlarından habersiz gizli gizli Ame-
rikan hayranlığı beslerken, dehşeti ya-
şamış olanlar bile olanları unutmaya ve
affetmeye kararlıdır. Çocukları ve torunları tarafın-
dan ziyaret edilen yaşlı bir kadının hikayesidir anlatı-
lan. Kocasını Nagazakiye atılan bombaya kurban
vermiştir. Torunlarına zaman zaman o günlerden
bahseder. Sanki hem unutmak hem de anıları yaşat-
mak ister gibidir. Derken, yıllar önce Hawaiiye yer-

leşmiş ve Amerikalı bir kadınla evlenmiş
kardeşinin oğlu (Richard Gere) çıkagelir.
Gerçi Japonca konuşmakta ve çok kibar
davranmaktadır ama ne de olsa Amerikalı
görünmektedir. Hiçbiri onun yanında, bü-
yükanne Kanenin kocasını öldüren bomba-
dan bahsetmez ve Amerikalı akrabayı

rencide edecek anılar fazla kurcalanmaz. Fakat genç
adam tahmin edilenden fazla hassastır. Yaşlı kadının
ve bir arkadaşının kocalarını anmak için yaptıkları
sessiz ayine şahit olur. Ona anlatılmayanlar artık
açıklık kazanmaktadır. Yaşlı kadından halkı adına
özür diler.

Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine,
bilimsellik ve toplumsallık kav-

ramları arasındaki ilişkiyi Batı metodo-
loji geleneği üzerinden yeniden okuyan,
yorumlayan, eleştiren ve aşmaya çalı-
şan entelektüel bir çabanın ürünüdür.
Türk sosyolog ve düşünür Korkut Tuna, artık kla-

sikleşmiş olan bu eserinde bilme biçimle-
rinin Batılı tarzları üzerine vurgu yap-
makta ve evrensellik iddiasında bulunan
bu metodolojilerin aslında Batıya özgü bir
nitelik taşıdığı fikrinden hareketle eleştirel
ve nisbeten çoğulcu bir bilgi sosyolojisi
modeli geliştirmektedir.
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DİNLENESİ
Dinlenesi:
Feryad-ı Gam

İzlenesi:
Ağustos’ta Rapsodi

Okunası:
Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine

Tasavvuf müziğinin en önde gelen
üstadı Sami Özer’in, Temmuz

ayının ilk haftasında müzik marketler-
deki yerini alacak olan albümü, modern
soundu ile dikkat çekecek ve herkese tasavvuf müzi-
ğini sevdirecek. Feryad-ı Gam albümünün müzik
direktörlüğünü ünlü aranjör Selim Çaldıran üstlendi.

Sami Özer, Feryad-ı Gam albümünün bugüne ka-
darki tüm çalışmalarından daha farklı oluğunu ve
müzik adına yapmak istediklerinin en azından bir
kısmını bu albümde yapabildiğini söylüyor.

Feryad-ı Gam albümünde usta yo-
rumcu, ilahilerin yanı sıra Yunus Emre
kasideleri, sabah ve akşam ezanı da ses-
lendiriyor. Albümde ilgi görecek bir diğer
eser ise, Sami Özer’in stüdyo aşamasında,

o anda bestelediği ve Selim Çaldıran’ın piyanosu ile
eşlik ettiği Kaside… 

Feryad-ı Gam albümünü dinleyenler Sami Özer’in
muhteşem sesi ve yorumu ile Ramazan ayının mane-
viyatını en güzel şekilde hissedecek. Albüm Poll Pro-
duction, Polat Yağcı prodüktörlüğünde hazırlandı.



Çok sayıda kaplıcası ile
şanslı ilimiz: Manisa
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KURŞUNLU KAPLICALARI
(SALİHLİ): 

Manisa’ya
65 km,
Salihli’ye
5 km

uzaklıkta bulunan Kur-
şunlu Kaplıcaları’na, Sa-
lihli’ye varmadan,

İzmir-Ankara yolundan
güneye doğru dönen 2
km’lik bir yolla ulaşılmak-
tadır. Kurşunlu Çayı vadisi
içinde yeralan tesisler ko-
numu, yeşil dokusu ve
manzarası nedeniyle, kap-
lıca özelliğinin yanısıra
piknik ve günübirlik kulla-

nım amacıyla da rağbet
görmektedir.

Ülkemizin birinci dere-
cede önemli ve öncelikli
termal sularından olan
Kurşunlu Kaplıcaları’nın
romatizma, cilt ve kadın
hastalıkları, solunum yolu
hastalıkları, sinirsel hasta-

lıklar ile ameliyat sonrası,
eklem ve kireçlenme ra-
hatsızlıklarına olumlu et-
kileri vardır. Banyo ve
içme kürü olarak yararla-
nılan kalsiyum sülfatlı, bi-
karbonatlı, sülfatlı ve
hidrojen sülfürlü suların
ph değeri 5.8, çıkış sıcak-

Ege’nin verimli toprakları ve doğal güzelliğiyle ön plana kenti Manisa,
sahip olduğu şifalı termal kaynakları açısından çok şanslı. Yüzlerce yıllık
geçmişe sahip bu kaplıcalar günümüzde de şifa dağıtmaya devam ediyor.

Kurşunlu Kaplıcaları Kurşunlu Kaplıcaları

Kurşunlu Kaplıcaları Kurşunlu Kaplıcaları Kurşunlu Kaplıcaları

Kurşunlu Kaplıcaları



lıkları ise 52- 96 º C dir.
Salihli Belediyesi’nce işle-
tilmekte olan, iki, üç ve
beş yataklı olmak üzere üç
tip ev seçeneği bulunan
tesis, toplam 86 ev 270
yatak kapasiteli olup, res-
toran, kafeterya, çay bah-
çesi, fırın, bakkal, kasap
ve manav gibi imkanları
mevcuttur. Görevli doktor,
fizyoterapist ve sağlık me-
murunun da bulunduğu
tesiste, konaklama imkanı
olmayanların da yararla-
nabileceği iki kapalı
havuz, 8 jakuzili banyo ve
iki sauna yer almaktadır.

SART KAPLICALARI
(SALİHLİ): 

Bozdağ eteklerinde,
Salihli ilçesi’ne bağlı Ça-
murhamamı Köyü sınırları
içinde yeralan Sart Kaplı-
caları ya da halk arasın-

daki adıyla “Çamur Ha-
mamları”, Salihli’ye 11
km, Manisa’ya ise 68 km
uzaklıktadır. Kalsiyum,
sodyum bikarbonat ve sül-
für içeren suyun sıcaklığı
52 ºC, debisi ise3 lt/sn dir.

Romatizma, nevralji,
cilt ve kadın hastalıkları-
nın tedavisinde yararlanıl-
maktadır.

URGANLI KAPLICALARI
(TURGUTLU): 

Manisa’ya 54 km, Tur-
gutlu’ya 17 km uzaklıkta
bulunan tesislere, İzmir-
Ankara karayolundan sapı-
lan Urganlı yolu üzerinden
ulaşılmaktadır.Turgutlu,
Ahmetli ve Urganlı Beledi-
yeleri ile Turgutlu Ticaret
ve Sanayi Odası’nın da
ortak olduğu TURKAP A.Ş.
tarafından işletilen, ikinci
derecede önemli ve önce-

likli kaplıca merkezlerin-
den olan Urganlı Kaplıca-
ları’nın bikarbonatlı,
sodyumlu ve karbondiok-
sitli sularından banyo ola-
rak romatizma, kırık-çıkık,
kireçlenme, siyatik, eg-
zama, hemoroid, cilt ve
kadın hastalıkları, içmece
olarak da mide, böbrek ve
barsak hastalıklarında ya-
rarlanılmaktadır. Çeşitli
kaynaklardan yüzeye ula-
şan suların ph değeri 6.3-
6.7, sıcaklıkları ise 50-78 º
C arasında değişmektedir.

EMİR KAPLICALARI
(KULA):

Kula’ya 19 km, Kula-
Selendi yoluna 3 km uzak-
lıkta bulunan Şehitlioğlu
Köyü sınırları içinde bulu-
nan kaplıcanın il merke-
zine uzaklığı 137 km’dir.

Tesis civarında bulu-

nan tarihi hamam kalıntı-
larından, asırlardır yarar-
lanılan bir kaynak olduğu
anlaşılmaktadır. Bir ana
kaynak ile bu kaynağın ka-
çaklarının oluşturduğu iki
küçük kaynaktan yüzeye
ulaşan suların sıcaklığı 58-
59 ºC , debisi ise 2,5-5
lt/sn arasında değişmekte-
dir. Termomineral özellik
gösteren kaynaklar banyo
olarak romatizma, siyatik,
kırık-çıkık, cilt ve kadın
hastalıklarında kullanıl-
makta, içme olarak da sin-
dirim sistemi ve karaciğer
üzerindeki olumlu etkisin-
den yararlanılmaktadır.

SARAYCIK KAPLICALARI
(DEMİRCİ): 

Köprübaşı-Demirci
yolu üzerinden ulaşılan,
Demirci İlçesi’ne bağlı Sa-
raycık Köyü sınırları içinde
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Sart Kaplıcaları

Urganlı Kaplıcaları Emir Kaplıcaları

Sart Kaplıcaları
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bulunan kaplıca, Demir-
ci’ye 40 km, il merkezine
124 km mesafededir. Kay-
nak yakınındaki Geç Roma
dönemine ait hamam ka-
lıntılarından çok eski bir
kaynak olduğu anlaşılmak-
tadır. Sıcaklığı 45-54 ºC
olan sulardan romatizma,
siyatik, kireçlenme, cilt ve
kadın hastalıklarında
banyo olarak yararlanıl-
maktadır. 

HİSAR KAPLICALARI
(DEMİRCİ): 

Demirci’ye 4 km, il
merkezine 165 km uzak-
lıkta bulunan Hisar Kaplı-
caları’nda üç ayrı
kaynaktan çıkan, sıcaklık-
ları 37-48 ºC, debileri ise
11-17 lt/sn arasında deği-
şen sular banyo ve içme
kürü olarak kullanılmakta,
banyo olarak romatizma ve
metabolizma hastalıkla-
rında, içme kürü olarak da
mide ve barsak hastalıkla-
rında yararlanılmaktadır.

Demirci Belediyesi’nce
işletilmekte olan kaplıcada
iki kapalı havuz ve 7 özel
banyo bulunmaktadır. 

MENTEŞE KAPLICALARI
(SOMA):

Soma İlçesine bağlı
Menteşe Köyü yakınında

olup, ilçe merkezine 30
km. uzaklıktadır. Sodyum,
kalsiyum içeren bikarbo-
natlı sülfatlı sularının sı-
caklığı 85 ºC dereceye
ulaşmaktadır. Romatizma,
siyatik, nevralji ve kadın
hastalıklarına iyi gelmekte-
dir. 

SARIKIZ ILICASI
(ALAŞEHİR): 

Alaşehir ilçe merkezi-
nin güneydoğusunda, Sarı-
kız madensuyu yakınında
bulunan suyun sıcaklığı 26
ºC, debisi ise 4 lt/sn’dir.
Romatizma, cilt ve sinir
hastalıkları ile zihin ve
beden yorgunluklarında
kullanılmaktadır. 

Saraycık Kaplıcaları

Hisar Kaplıcaları

Nenteşe Kaplıcaları

Hisar Kaplıcaları

Hisar Kaplıcaları

Manisa, kaplıcaları ve 

şifalı suları açısından

adeta cennet biri ilimiz-

dir. Bu kaynakların çoğu

antik çağdan bu yana

çeşitli rahatsızlıklara 

faydaları ile bilinen ve 

insanlar tarafından yarar-

lanılan kaynaklardır”
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Zeyrek Sarnıcı ziyaretçilere
ve sanat etkinliklerine hazır

Yüzyıllarca bir çok millete ev sahipliği yapan
bu inanılmaz şehir, her asırda zamanının
en kalabalık şehirlerinden olmuş. Buna pa-
ralel olarak ta yapıları da o denli muazzam

yapılmış.

SARNIÇLAR O
DENLİK SAĞLAM
YAPILMIŞ Kİ GÜNÜ-
MEZ KADAR GEL-
MEYİ BAŞARMIŞ

İstanbul, tarihi bo-
yunca bir çok ku-
şatma yaşamış. Bu
kuşatmalar uzun sür-
düğünden, surlar içinde hal-
kın yaşamını devam
ettirmesi için, hem de nor-
mal zamanlarda suya daha
kolay ulaşım için bir çok su
sarnıcı ve dehliz inşaa edil-
miş. Bu sarnıçlar o denli
sağlam yapılmış ki günü-
müzde hala ayaktalar.
Ancak bir çoğu yeraltında
olduğundan bizler sadece
görünenleri biliyoruz. 

ZEYREK SARNICI HER
ŞEYE RAĞMEN AYAKTA KALMIŞ 

Sarnıç Pantokrator Kilisesi’ne bağlı olarak İmparator
II. Ioannes Komnemos tarafından 1118-1143 yıllarında
yaptırılmış. 50 metre uzunluğunda 18 metre eninde olan
sarnıcın yedi sütunluk iki sütun sırası vardır.

Atatürk Bulvarı’nın Unkapanı yönündeki sarnıcın du-
varları yoldan gözükmekte. 18. Yüzyılın  sonlarına kadar

kullanılan sarnıç  sonraları bilinmeyen bir sebepten do-
layı kurumuş. Sonraları kendi haline terk edilen bu sar-
nıç, bakımsız ve perişan bir hale geldi.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU’NDAN 2006 TARİHİNDE ONAYLANARAK,
RESTORASYON SÜRECİ BAŞLANDI

Zeyrek Sarnıcı için 2005 tarihinde İl Özel İdaresi kat-
kılarından faydalanılarak proje ihalesi yapılmış, rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatıldı. Projeler,
İstanbul IV No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

Bölge Kurulu’ndan 2006 tari-
hinde onaylanarak, restoras-
yon süreci başladı.
Geçtiğimiz günlerde tamam-
lanan restorasyonla birlikte
İstanbul bir değerini daha
tekrar kazanmış oldu.

BİRÇOK SANAT
ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ
YAPACAK

Atatürk Bulvarı üzerinde
yer alan ve mülkiyeti Piri
Mehmet Paşa Vakfı’na ait

olan sarnıç, Fatih
Belediyesi tara-
fından kiralanmış.
Dokuz asırlık bir
geçmişe sahip
Zeyrek Sarnıcı ye-
nilenen haliyle
artık bir çok sanat
etkinliğine ev sa-
hipliği yapmayı
bekliyor.

Sekiz bin yıldır yerleşim yeri olarak pek çok milletin ev sahipliğini yapan İstanbul,
tarihinin ispatını yapan sayısız eseri bünyesinde barındırıyor. İstanbul’u sadece yer
üstündeki eserlerine bakıp değerlendirmek yanlış. Bilimadamlarının son araştırma-
ları bunun doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Söylenenlere göre bu eserlerin çok
önemli bir kısmı yeraltında. Çeşitli vesilelerle yapılan kazılar son zamanlarda İs-
tanbul’un ne denli önemli bir şehir olduğunu gösterdi. Tarihinin bilinenden çok
daha eskiye dayandığına dair buluntulara rastlandı.
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Bir hayvanın sorumluluğunu
üstlenebilecek misiniz?
Bazen sevimli bulduğu-
muzdan, bazen stresten
uzaklaşmak için, bazen
çocuklar ısrar ettiği
için, bazen şefkat duy-
gularımızla hareket
edip, bazen de kendi-
mize sadık bir dost ara-
dığımızda ya da
evimize bir canlılık ge-
tirmesi için bir hayva-
nımız olsun isteriz. Bu
elbette özünde güzel
bir davranış. Ancak
sorun şu ki; kimi
zaman alınan hayvanın
bir canlı olduğu unutu-
luyor.

Dünyada milyonlarca
çeşit hayvan bulun-
makta. Bunların çoğu
kendi doğal ortamın-

dan başka bir yerde yaşayamazken,
bazıları insanlarla birlikte yaşayıp,
onlara arkadaşlık edebilir. Bildiğimiz
üzere kedi, köpek, bazı kuş ve balık
türleri bunlardan. 

Evlerde beslenebilecek olan hay-
vanların çoğunu “Pet Shop”
dediğimiz evcil hayvan satan dük-
kanlardan satın alıyoruz. Özellikle
çocukların hayvanlara olan düşkün-
lüğü malum. Bazen sevimli
bulduğumuzdan, bazen stresten
uzaklaşmak için, bazen çocuklar
ısrar ettiği için, bazen şefkat duygu-

larımızla hareket edip, bazen de
kendimize sadık bir dost
aradığımızda ya da evimize bir canlı-
lık getirmesi için bir hayvanımız
olsun isteriz. Bu elbette özünde
güzel bir davranış. 

HAYVANLARIN İHTİYAÇLARI 
VE BAKIMLARI İÇİN GERÇEKTEN
ZAMAN AYIRABİLECEK MİYİZ?

Ancak sorun şu ki; kimi zaman
alınan hayvanın bir canlı olduğu
unutuluyor.

Pet-Shop’lardan ya da başka yer-
lerden bir hevesle satın alınan ya da
eve bir şekilde getirilen hayvanlar
bunun öncesinde bazı konular çok
iyi düşünülerek aileye dahil edilmeli.

En başta bu hayvanların her
türlü ihtiyacı için yani bakımları için
gerçekten zaman ayırabilecek miyiz?
Çünkü onlar konuşamadıklarından
acıktıklarını, susadıklarını, tuvalet
ihtiyaçları geldiğini söyleyemeyecek-
lerdir doğal olarak.

Bunun dışında aşı zamanları,
temizlik zamanları, dışarıda gezi,
veteriner kontrolleri gibi konular da
var. Ayrıca toplu halde yaşanılan
apartman gibi binalarda komşuların
rızası da önemli hale geliyor günü-
müzde.

Bütün bu konuları aşabileceği-
mize, bir hayvan sorumluluğunu
üzerimize alabileceğimize inandık-
tan sonra istediğimiz hayvan
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hakkında bilgi toplamak yararlı olur.
Çünkü insan her hayvana bakama-
yabilir. Bakabileceğimize
inandığımız, her açıdan uygun oldu-
ğunu düşündüğümüz bir hayvan
edinmenin daha doğru olduğu unu-
tulmamalıdır. Hem hayvan, hem de
biz memnun olmalısınız ki, bu
durum bir eziyete dönüşmesin.

HAYVAN BESLERKEN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Bir diğer konu da kendimizde ya
da ailemizdeki diğer bireylerde hay-
van besleme ile nüksedecek ya da
beslemeye engel oluşturacak bir
takım sağlık sorunları var mı?
Çünkü çoğu hayvanın tüyleri akar
barındırdığından uzmanlar özellikle
alerji riski bulunanlar için hayvanın
ev içinde beslenmesini uygun gör-
müyorlar. Başka bir çözüm yolu
varsa; bize uygun hayvan türleri ya
da beslediğimizde dikkat etmemiz
gereken konular gibi, bunları bize
bildiriyorlar.

ÇOCUK PSİKOLOJİ AÇISINDAN
HAYVAN BESLEMEK OLUMLU,
ANCAK ONUN SORUMLULUKLA-
RINI DA ÜSTLENMEYİ ÖĞRET -
MELİYİZ

Günümüz modern yaşantısında
pek fazla olmayan çocuk sayısı,
evlerde hayvan beslenmesine doğru
bir yönelişi de beraberinde getirdi.
Özellikle tek çocuk sahibi olan ebe-
veynler çocuklarına arkadaşlık
etmesi amacıyla bir hayvan besleme
taraftarı oluyor. Bunun çocuk psiko-
lojisi açısından olumlu bir durum
olduğunu belirten uzmanlar, aynı
zamanda çocuğun hayvanın bakımı
ile bizzat ilgilenmesi gerekliliğine
işaret ediyor. Hele bu hayvan çocu-
ğun  isteği ile satın alınmışsa
mutlaka bakımı ile ilgilenmelidir. 

Bu, çocuğun sorumluluk kazan-
ması açısından çok önemli bir
konudur. Ayrıca hayvan
beslendiğinde empati yapılması sağ-
landığından çocuk gelişiminde
önemli bir adım atılması sağlanmış
olacaktır. Hayvan besleyen çocukla-

rın sosyalleşmede daha iyi oldukları
da gözlemlenmiştir. Bunun dışında
çocuğun paylaşımcı olması, kendine
olan saygısının ve özgüveninin sağ-
lanmasında olumlu etkileri
bulunmakta hayvan beslemenin.
Burada bilinmesi gereken bir önemli
husus ta hayvanların evdeki çocuk-
ları kıskanabilecekleri konusudur.
Bazen hayvanlar kendisinden daha
fazla ilgilenildiği takdirde evdeki
çocuklara karşı hırçınlık gösterebilir.
Eğer çocuk ta hayvana karşı bir sal-
dırıda bulunursa o zaman hayvan

mutlaka karşılık verecektir. Bunun
yaşanmaması için yetişkinler tara-
fından dengenin iyi sağlanması ve
özellikle ilk üç yaşa kadar çocukla
hayvanın dikkatle gözlenmesi gere-
kir.

Başta da belittiğimiz gibi hayvan
alınmadan önce çok iyi düşünülmeli,
onun da ailenin bir bireyi olacağı
unutulmamalıdır. Bazılarını yaptığı
gibi rastgele bir hayvan alınıp, son-
radan bakamayınca pişman olup,
hayvanlar kaderine terk edilmemeli. 

Hayvan alınmadan önce çok

iyi düşünülmeli ve onun da 

ailenin bir bireyi olacağı asla

unutulmamalıdır” 
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2873 sayılı Millî Parklar
Kanununun 2. maddesi-
nin tanımlar bölümünde,
korunan alanlar kapsa-

mındaki Millî Park tanımı şöyledir.
"Millî Park: Bilimsel ve estetik ba-

kımdan, millî ve milletlerarası ender
bulunan tabiî ve kültürel kaynak de-
ğerleri ile koruma, dinlenme ve tu-
rizm alanlarına sahip tabiat
parçalarıdır."

Uluslararası Doğayı ve Doğal Kay-
nakları Koruma Birliği (IUCN) tarafın-
dan ise Milli Park şöyle tanımlanıyor:
Bilimsel ve estetik yönden olağan-
üstü biyolojik (bitki örtüsü ve yaban
hayatı ) ekolojik, jeolojik, coğrafi ve
benzeri doğal yapısı ve arkeolojik, et-
nografik, antropolojik, mitolojik,
tarih, ve benzeri kültürel özellik ve
güzelliklerden bir veya bir kaçına
sahip; bilimsel, eğitsel, estetik, spor-
tif, eğlence ve dinlenme bakımların-
dan ulusal ve uluslararası düzeyde
öneme sahip en az 1000 hektar ge-
nişliğinde, kara ve su alanlarıdır.

Milli Park kavramı dünyadaki
bütün ülkelerin dillerinde tam olarak
bu ifade ile açıklanır ve bu tanım
uluslararası bir tanımdır.

“MİLLİ PARK” KAVRAMI İLK
NASIL OLUŞTU?

İlk defa 1872 yılında doğal hayatı
yaşayan bir bölgenin koruma altına

alınması fikri Amerika’da, ABD Teo-
lojik Araştırmalar Kurumu Başkanı
Ferdinand Hayden Başkanlığı’nda fo-
toğrafçı William Henry Jackson ve
ressam Thomas Moran’ın girişimleri
ile gerçekleşti. ABD Devlet Başkanı
Ulysses S.Grant’ın da onay vermesi
ile dünyanın ilk milli parkı, Yellows-
tone Milli Parkı olarak (Yellowstone
National Park) 1 Mart 1872 tarihinde
ilan edildi. Daha sonra diğer ülkeler
de bu fikirden yola çıkarak kendi
bünyelerindeki korumaya değer alan-
ları Milli Park haline getirdiler.

ENDEMİK BİTKİ VE HAYVAN
TÜRLERİNİ BARINDIRIR

Amerikalılar milli park fikirlerinin
dünyaya kazandırılmış en önemli fikir
olduğu konusunda iddialıdır. Bu ko-
nuda pek haksız oldukları da söylene-
mez. Dünyadaki yaşamın kaliteli
olarak devam etmesi, endemik bitki
ve hayvan türlerinin ve en başta su
kaynaklarının korunması açısından

çok önemli adımlarından biri de bu
türlü doğal yaşam alanlarının mutlak
surette korunması gerekliliği olduğu
bilinmekte.

DÜNYADA ÜLKELERİN
YÜZÖLÇÜMLERİNİN % 10’U
MUTLAKA MİLLİ PARK OLARAK
KORUNMAK ZORUNDA

Milli Park ve diğer benzer du-
rumda statüleri korunmaya alınmış
bölgeler dünyada kanunlarla belirlen-
miştir. Dünyada ülkelerin yüzölçüm-
lerinin % 10’u mutlaka Milli Park
olarak korunmak zorunda. Hatta bazı
ülkeler bu rakamı %25’e çıkarmışlar-
dır. Ülkemiz bu açıdan çok zengin bir
potansiyele sahip olduğu halde bu
oran %3 civarındadır.

Yellowstone Milli Parkı dünyanın
ilk ve en eski milli parkı özelliğini ta-
şımakta olup büyüklüğü 898.700
hektardır. Bu büyüklük neredeyse ül-
kemizdeki tüm milli parkların alanı
kadardır. Bu devasa parkı yılda 4 mil-

Milli parklar doğadan
kalan son nadide örnekler  

ÇEVRE...

Statüsü kanunla belir-
lenmiş olan bu parklar
gelecek nesillere bıra-
kabileceğimiz en de-
ğerli varlıklarımızdır
aslında. 

Kaçkar Dağları
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yona yakın insan ziyaret ediyor. Tüm
dünyada ise milli park sayısı 6500 ci-
varındadır. 

İLK İLAN EDİLEN MİLLİ PARKIMIZ
YOZGAT ÇAMLIĞI 

Türkiye'de 31 Ağustos 1956 tari-
hinde kabul edilen 6831 sayılı Orman

Kanunu’nun Milli Parklar başlığı al-
tındaki 25. maddesinde "Orman
Genel Müdürlüğü mevkii ve özelliği
dolayısıyla lüzum göreceği ormanları
ve orman rejimine giren sahaları,
bilim ve fennin istifadesine tahsis
etmek, tabiatı muhafaza etmek, yur-
dun güzelliğini sağlamak, toplumun
çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını
karşılamak, turistik hareketlere
imkân vermek maksadıyla, milli
parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları,
tabiatı koruma sahaları ve orman
mesire yerleri olarak ayırır, düzenler,
yönetir ve gerektiğinde işletir veya
işlettirir” denilerek Milli Park kav-
ramı ilk kez yasal zeminde yerini al-
mıştır. Sözügeçen kanunun ilk
uygulaması ise, 1958 yılında ilan edi-
len Yozgat Çamlığı Millî Parkı'nın ila-
nıdır.

Milli Parklarla ilgili çalışmalar ön-
celeri Orman Genel Müdürlüğü’ne
bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yü-
rütülüyorken, daha sonra Daire Baş-

kanlığı’nca, 1969 yılında Orman Ba-
kanlığı’nın kurulmasıyla Milli Parklar
ve Avcılık Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülmüştür. 1980 yılında
Orman Bakanlığı kapatılmış, 1990 yı-
lında Orman Bakanlığı’nın tekrar
açılması ile Milli Parklar ve Av-Yaban
Hayatı Genel Müdürlüğü olarak 2002

yılına kadar devam etmiştir. Şimdi ise
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü tarafından bu çalışmalar yü-
rütülmektedir. Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Park-
ların yanı sıra Tabiat Parkları, Tabiatı
Koruma Alanları, Tabiat Anıtları,
Yaban Hayatı Koruma Sahaları,
Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile
ilgili görevleri de yürütmekte.

1983 yılında yürürlüğe giren
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile
Milli Parklar ve benzeri koruma sta-
tüleri yasal dayanağa kavuşarak Milli
Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma
Alanı ile Tabiat Anıtı sınıflarına ayrıl-
mıştır.

40 TANE MİLLİ PARKIMIZ
BULUNUYOR

Türkiye'de son resmi veriler  Millî
Parklarımızın 40 adet olduğunu be-
lirtmekte. Milli parklarımız şunlardır:
Ağrı Dağı Milli Parkı

-Aladağlar Milli Parkı
-Altınbeşik Mağarası Milli Parkı
-Altındere Vadisi Milli Parkı
-Başkomutan Tarihi Milli Parkı
-Beydağları Sahil Milli Parkı
-Beyşehir Gölü Milli Parkı
-Boğazköy - Alacahöyük Milli Parkı
-Dilek Yarımadası - Büyük Mendere - 
Deltası Milli Parkı
-Gala Gölü Milli Parkı
-Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı
-Göreme Tarihi Milli Parkı
-Hattila Vadisi Milli Parkı
-Honaz Dağı Milli Parkı
-İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
-Ilgaz Dağı Milli Parkı
-Kaçkar Dağları Milli Parkı
-Karagöl-Sahara Milli Parkı
-Karatepe Aslantaş Milli Parkı
-Kazdağı Milli Parkı
-Kızıldağ Milli Parkı
-Kovada Gölü Milli Parkı
-Köprülü Kanyon Milli Parkı
-Kuş Cenneti Milli Parkı
-Küre Dağları Milli Parkı
-Marmaris Milli Parkı
-Munzur Vadisi Milli Parkı
-Nemrut Dağı Milli Parkı
-Nenehatun Tarihi Milli Parkı
-Saklıkent Milli Parkı
-Sarıkamış Allahuekber Dağları 
Milli Parkı
-Soğuksu Milli Parkı
-Spil Dağı Milli Parkı
-Sultan Sazlığı Milli Parkı
-Tektek Dağları Milli Parkı
-Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı
-Troya Tarihi Milli Parkı
-Uludağ Milli Parkı
-Yedigöller Milli Parkı
-Yozgat Çamlık Milli Parkı

TOPLUMSAL DUYARLILIK
İnsanın doğadan asla ayrı bir 

yeri olamayacağının hepimiz farkın-
dayız. Bu konuda herkesin bilinçlen-
mesi ve gereken duyarlılığı göster-
mesi gerekmekte. Bunun gelecek
nesillere yaşanabilecek bir dünya bı-
rakmak açısından tahminimiz öte-
sinde önemli bir konu olduğunu unut-
mamalı, gerçek doğa sevgisini
anlamalı ve anlatmalıyız.
Kaynakça: Milli Parklar.gov.tr – tücev.org
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Maharetli ellerle çamurun
çömleğe dönüşümü
Sade, iddiasız, fonksiyonel ama bir o kadar da sağlıklı duruşu
ile bizim kültürümüze daha bir yakındır çömlekler. 

Çocukken adıyla oyunla-
rımıza “Çanak-çömlek
patladı” diye giren
bu sanatımız ne yazık

ki layık olduğu yerde değil. Teknolo-
jinin ilerlemesi ile yerine çok alter-
natifi çıkınca, ikinci plana atılmış,
hatta neredeyse hiç kullanılmaz hale
gelmiş. Neyse ki şimdilerde insan
vücuduna  hiç bir şekilde zarar
vermediği hatta çok daha sağlıklı ol-
duğu keşfedilince kullanımı arttı.

Neredeyse insanlık tarihi kadar
eskidir çömlek kullanımı. İlk çöm -
leğin nasıl yapıldığı meçhul elbet -
te.

ANADOLU’DA İLK ÇÖMLEKLERİN
M.Ö. 7000 Lİ YILLARDA YAPILDIĞI
TAHMİN EDİLİYOR

İnsanoğlunun çömlek kullanmaya
ne zaman başladığı kesin bilinme-
mekle birlikte, bulunan kalıntılar
bunun Neolitik döneme kadar uzan-

dığını gösteriyor. Arkeolojik kazılar
sonucu Anadolu’da ilk çömleklerin
M.Ö. 7000 li yıllarda yapıldığı tah-
min ediliyor. İnsanlar yumuşak top-
raktan yararlanarak bazı eşyalar
yapabileceğini keşfedince bunu kısa
sürede geliştirip, ilerletmişler.İlk za-
manlarda toprağa şekil verip bunu
güneşte kurutma yöntemi uygular-
ken, sonraları yaptıkları malzemeleri
ateşte kurutmuşlar. Bu arada yapılan
çömlek kaplar da çeşitlilik kazanmış.
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Çömlekçiliğin insanların göçebe
hayat düzeninden yerleşik hayata
geçmesi ile daha çok geliştiği sanılı-
yor.

ARKEOLOJİK KAZILAR HEMEN
HER ÇAĞDA KAVİMLERİN, TOPLU-
LUKLARIN ÇÖMLEK KULLANDIĞINI,
BUNLARIN VAZGEÇİLMEZ EŞYA-
LAR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

M.Ö. 3000’li yıllara gelindiğinde
çömlekçi çarkı bulunuyor ve bu ko-
nuda önemli bir adım atılıyor. Daha
önceleri toprağa el ile şekil verileir-
ken, çark bu işlemi hem hızlandır-
mış, hem de daha düzgün
malzemeler ortaya çıkmasını sağla-
mış. Yapılan malzemelere de çeşitli-
lik katmış. Çömlekten tencere,
tabak, testi yanında kaşık gibi araç-
lar bile yapılmış. Arkeolojik kazılar
hemen her çağda kavimlerin, toplu-
lukların çömlek kullandığını, bunla-
rın vazgeçilmez eşyalar olduğunu
gösteriyor. Her topluluk çömlek
yapma yöntemi ve kullandığı çeşit-
lerle kültürlerinde bir fark oluştur-
mayı başarmış. Şimdilerde
buluntular sayesinde bilim adamları
da o döneme ait bilgiler edinebili-
yorlar çömleklerden.

ARTAN DOĞAL VE SAĞLIKLI
MALZEME KULLANMA ANLAYIŞI
İLE DE BU KONU DAHA BİR ÖNEM
KAZANDI

Günümüzde hala geçerliliğini ko-
ruyan bir sanat asında çömlekçilik.

Hemen herkesin mutfağında çömlek
kaplardan bir kaç tane bulunuyor.
Son yıllarda artan doğal ve sağlıklı
malzeme kullanma anlayışı ile de bu
konu daha bir önem kazandı. Eskiye
oranla kullanımı daha az olsa da en
azından dekoratif olarak tasarlanan
çömlekler evlerimize farklı bir duruş
getiriyor.

ANADOLU’DA HALEN ÇOK YAYGIN
BİR ZANAAT

Halen Anadolu’nun bir çok ye-
rinde çömlek yapımına devam edili-
yor. Çoğu yerde yeni yöntemlerle
birlikte eski usul çömlek yapımı da
mevcut.

Çömlek yapımında ana malzeme
toprak. Ancak kullanılan toprağın

çömlek yapımına uygun olan killi
toprak olması gerek. Bunun için
akarsu yataklarındaki killi topraklar
daha uygun görülüyor. Bu toprak te-
mizlenip istenen kıvama geldiğinde
el ile ya da çark yardımı ile şekil ve-
riliyor. Fırınlarda yüksek sıcaklıkta
pişirilerek içindeki suyun iyice çeki-
lip kuruması sağlanıyor. Sonra iste-
nirse sırlanıyor ya da boyanıyor.
Eğer yapılan malzemelerin üzerine
sır sürülmezse, çömlek ya da testiler
içindeki suyu çok az dışarıya sızdırı-
yor. Buna “Testinin terlemesi” deni-
yor. Bu sızıntı aslında içindeki suyun
da soğuk olmasını sağlıyor.

Yapılan çanak, çömlek, testi,
vazo, tencere, küpler artık alıcısını
beklemeye hazır hale geliyor.
Bir kısmı da turistik amaçla hazırla-
nan çömlekler de bu kültürü tanı-
maya gelenlerin bir hayli ilgisini
çekiyor.

SAYILARI AZALSA DA BU
ZANAATI AYAKTA TUTUYORLAR

Günümüzde kaybolmaya başla-
yan sanatlarımızdan sayılan çömlek-
çilik az olan kullanım alanlarının
artırılmasını bekliyor. Bazı yöreleri-
mizde bir kaç ustası ile hayatına
devam etmeye çalışan bu değerli sa-
natın, sanat olmaktan öte bizim kül-
türümüzün bir parçası olduğu
unutulmamalı. 



Şimdiki za-
manda tec-
rübe edilen
müzeler, geç-

miş ve geleceğin kesişim
noktası olarak zamanları
birbirine bağlayan görü-
nürlük alanlarıdır. Sanatın
dönüşümündeki dinamik-
leri, düşünsel açılımları,
yaratıcı bağlamları, yeni
ifade araçlarını, sanatçıla-
rın birbirlerinden devral-
dıkları görsel ve sözel
mirasları temsil ederler.
Hem yeni ve yaratıcı keşif-
lerin yapılabileceği bir ha-
fıza bahçesi hem de
geleceğin potansiyel im-
kanlarını gizleyen zengin
bir imge dünyasına evsa-
hipliği yaparlar.

Geçmiş ve Gelecek"
adlı yeni koleksiyon sergi-
siyle İstanbul Modern,

kronolojik bir akışla Türki-
ye’de üretilen modern ve
çağdaş sanatın ilk günden
bugüne geçirdiği dönü-
şüme referans verirken,
geleceğin yaratıcı ifade
alanlarının faydalanabile-
ceği birikime de işaret edi-
yor. Kültürel ve sanatsal
bir miras olarak geçmişe

sahip çıkan ve şimdiki za-
manın etkileşimleriyle ge-
leceğe yön veren
koleksiyonunun barındır-
dığı çeşitlilik içerisinden
bir seçkiyle 136 sanatçının
180 çalışmasını sunuyor.
Sergi, sanatın özündeki
zamanlararası etkileşim-
lere yer verirken koleksi-

yonun geçmiş ve gelecek
arasında üstlendiği zengin
çeşitliliği de görünür kılı-
yor.
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Sergi: Geçmiş ve Gelecek
İstanbul Modern yeni koleksiyon sergisiyle sanat müzelerinin
bir bellek mekanı olarak geçmişle kurdukları tarihsel bağa ve
geleceğin şekillenmesine yönelik üstlendikleri birikime ve
sorumluluğa vurgu yapıyor.

136 sanatçının 180

çalışmasını sunuyor.

Sergi, sanatın özün-

deki zamanlararası 

etkileşimlere yer verir-

ken koleksiyonun geç-

miş ve gelecek

arasında üstlendiği

zengin çeşitliliği de

görünür kılıyor”
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Mozaik Müzesi bizans saraylarına ait
eşsiz mozaiklere ev sahipliği yapıyor

Mozaik Müzesi'nin ta-
rihçesine baktığı-
mızda; Bizans döne-
mimde Ayasofya ve

Hipodromdan sahile kadar her alanda
Bizans sarayları bulunmaktaydı. Bu
dönemde mozaikler, sarayların en na-
dide eserleri olarak nitelendirilmek-
teydi. Ülkenin çeşitli bölgelerinde ge-
tirtilen sanatçıların bir metrekarede
40.000 parça kullanarak tabana işle-
dikleri mozaiklerin toplam alanı 1870
metrekareyi kaplıyordu. Bu dönem-
den sonra 7 ve 8. yüzyıllarda resim
yasağı sebebiyle üzerleri mermer lev-
halarla örtülen mozaik alanının gü-
nümüze bu sayede tahrip olmadan
ulaştığı düşünülmektedir.

Osmanlılar döneminde, denizden
gelen tehlikelere karşı sarayların
Haliç bölgesine taşınması sonrasın-
da üzeri toprakla örtülen bu saray
bölgesine Fatih Sultan Mehmet tara-
fından döneminde bir Türk Mahalle-

si kuruldu. 1912 yılında burada çı-
kan yangından sonra tamamıyla yok
olan mahallede ortaya çıkan kalıntı-
lar neticesinde 1921 yılında başlatı-
lan kazılar ve daha sonra 1935-1951
yılları arasında yapılan kazılar neti-
cesinde tabanı mozaiklerle süslü bü-
yük avlu ve çevresindeki saray ka-
lıntıları ortaya çıkarılmıştır. Sonra-
sında yerlerinden sökülen, temizle-
nen, onarılan ve tekrar orijinal yer-

lerinde bir araya getirilen mozaikler
1997 yılında dünyanın en güzel mo-
zaiklerine sahip olan Büyük Saray
Mozaikleri Müzesi olarak Sultanah-
met Camii'nin deniz istikametindeki
Arasta Çarşısı içinde hizmete açıl-
mıştır.

Mozaik Müzesi Açılış Saatleri: Pazartesi günü hariç
her gün 09.00-16.00 saatleri arasında açıktır.
Tel: (0212) 518 12 05

Mozaik Müzesi, aynı zamanda Büyük Saray Mozaikleri Müzesi olarak da
anılmakta ve İstanbul tarihi yarımadada Sultanahmet Camii yakınında bu-
lunmakta ve Bizans saraylarına ait sayısız mozaiğe ev sahipliği yapmaktadır.
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Manisa mutfağı genel olarak Türk mutfağının tüm özelliklerini taşırken, ken-
dine özel ilginç tatlarıyla da ön plana çıkıyor.

Manisa, geleneksel mutfağımızın
farklı tatlarını sunuyor

BÖRÜLCE TARATOR 

Malzeme: 
Kuzu eti (böbrek yatağı, ön veya arka butlardan),

Bir domates

Bir kaç adet biber

1 yemek kaşığı tereyağı.

Yapılışı:
Börülcelerin varsa kılçıkları ayıklanarak, 3-4 cm

uzunluğunda doğranır. Az tuzlu suda haşlanarak

süzülür. Sarımsaklar biraz tuz ile dövülür, çukur bir

kap içinde limon suyu, zeytinyağı ve 1 çorba kaşığı un

ilavesiyle iyice karıştırılır. Haşlanıp, süzülmüş ve

soğutulmuş börülceler kapaklı bir kaba alınarak

hazırlanan sos üzerine dökülerek en az birkaç saat

dinlendirildikten sonra servis yapılır.

KULA GÜVECİ

Malzeme: 
Kuzu eti (böbrek yatağı, ön veya arka butlardan),

Bir domates

Bir kaç adet biber

1 yemek kaşığı tereyağı.

Yapılışı:
Kuzu eti güzelce yıkanarak toprak güveç

veya herhangi bir kapta haşlanır. Etin kefi alınıp,

suyu süzülür. Haşlanmış olan et, toprak güvece

döşenir. Üzerine iki dilim büyükçe domates ve bir

iki tane biber konulur. Bir yemek kaşığı tereyağı

ilave edilir. Etin kendi suyundan yeterince konula-

rak fırına verilir. Et pembeleştikten sonra fırından

çıkarılarak servis yapılır.
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SİNKONTA 

Malzeme: 
1 kg balkabağı,

3 orta boy soğan,

1 çay bardağı zeytinyağı,

1 kaşık salça,

Biraz tuz, 

Bir yemek kaşığı un, 

Bir tatlı kaşığı şeker, 

Bir-iki diş sarımsak, 

Bir büyük kase yoğurt.

Yapılışı:
Kabak yıkanır, soyulur ve yaklaşık 1.5 cm kalınlığında dilimlenir. Üzerle-

rine biraz tuz serpilerek bir süre bekletilir. Soğanların ikisi ince ince doğranır,

yağlanmış fırın tepsisine bir sıra kabak, bir sıra soğan olmak üzere yerleştiri-

lir. En üstüne halka halka kesilmiş bir soğan dizilir. Şeker ve un serpilerek,

sulandırılmış salça ve zeytinyağı gezdirilir. Fırında pişirildikten sonra sarım-

saklı yoğurtla servis yapılır.

HÖŞMERİM 

Malzeme: 
1 kg tuzsuz keçi peyniri,

200 gr un, 

1 kaşık tereyağı.

Şurup İçin:

1 kg toz şeker,

1 litre su.

Yapılışı:
Bir tencerede tuzsuz peynir tahta kaşıkla

ezilerek, ocağa konulur. Süt kıvamına gelinceye

kadar karıştırılarak kaynatılır. Sonra azar azar un

katılarak kulak memesi kıvamına getirilir. İçine bir

yemek kaşığı tereyağı konulup, ocaktan indirilir.

Sonra tahta kaşıkla hamur iyice karıştırılır. Malzeme,

yağlanmış tepsiye 1 cm kalınlığında yayılır ve tahta

kaşıkla istenen şekilde kesilir ve fırına sürülür. Üzeri

pembeleştikten sonra fırından çıkarılıp tabaklara

konularak üzerine şurup dökülür.

KABAKLI PİDE

Malzeme: 
3 kg kabak, 500 gr peynir,

1 bağ maydanoz, 1 baş soğan,

1 çay kaşığı zeytinyağı,

4 yumurta, 2 adet yeşil biber,

bir tutam nane, 1,250 gr hamur.

Yapılışı:
Kabakların kabuğu soyularak rendelenir. Bir tepsiye

konulup üzerine bir miktar tuz ekilip 5 dakika bekletilir.

Kabaklar top top sıkılıp suyu süzülür ve tepsiye serilir.

Peynir kabağın üzerine rendelenir. Maydanoz ince ince

kıyılır. Soğan ve biber yağda kavrulur ve malzemenin

üzerine dökülür. Yumurtalar kırılıp, yeteri kadar tuz ve

nane eklenip, pide harcının tümü karıştırılır. Hamur 10

parçaya ayrılıp, her birinin içine hazırlanan pide harcı

paylaştırılır. Kenarları kıvrılarak fırına verilir. Fırından çıkan

pideler zeytinyağı ile yağlanıp, servise sunulur.
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Sörf sporu için denizde-
ki yüksek dalgalara ih-
tiyaç var. Ancak yük-
sek dalgalar sadece ok-

yanus kıyılarında oluştuğundan bu-
nun dışındaki denizlerde “Rüzgar
Sörfü” denilen, yelken kullanarak
yapılan sörf türü yaygın. Yani dal-
gaların yeterli olmadığı durumlar-
da sörf tahtası üzerindeki yelken
yardımı ile sörf yapılabiliyor.

Sörfün nasıl ortaya çıktığını bi-
len yok. Ancak 1777 lerde Kaptan
James Cook Tahitili yerlilerin tah-
talar ve kanoların üzerinde hareket
ettiklerini gördüğünü söylemiş. O
yıllardan 1900 yıllarına kadar sör-
fün sadece ulaşım ve eğlence ama-
cı ile sınırlı kaldığı sanılıyor.

Olimpiyat Oyunları’nda yüzme
şampiyonu olan Hawaiili Duke Ka-

hanamoku, 1915'te Sydney yakın-
larındaki Freshwater sularında sörf
yapıp bunu herkese tanıtınca, sörf
artık bir spor haline geldi. Duke
Kahanamoku 1920 yılında Hawa-
ii'de Waikiki şehrinde ilk sörf kulü-
bünü kurarak, sörf sporunu kurum-
sallaştırmış oldu.

1970  YILINDA RESMİ OLARAK
SPOR KABUL EDİLMİŞ VE 1984
LOS ANGELES OLİMPİYAT OYUN-
LARI'NDA DA İLK DEFA YARIŞMA
KAPSAMINA ALINMIŞTIR

1968 lere gelindiğinde Ameri-
ka’da California’da Henry Hoyle
Schweilzer ve Jim Drake sporun
öne çıkması ve tanınması için ça-
baladılar. Sörf bu ikilinin girişimleri
sayesinde 1970  yılında resmi ola-
rak spor kabul edilmiş ve 1984 Los

Angeles Olimpiyat Oyunları'nda da
ilk defa yarışma kapsamına alın-
mıştır.

BİR DENGE SPORU
Sevilen bir spor olan sörf için

“Sörf Tahtası” denilen bir araç ge-
rekiyor. Günümüzde sörf tahtası
polyester ya da polietilen gibi sert
ve dayanıklı maddelerden yapılıyor.
Hafif olması için de içi plastik kö-
pükle dolduruluyor. Tahtanın üst
yüzeyi sörfçünün ayağının kayma-
ması için pürüzlü, arka yüzü ise
suda hızlı gidebilmesi için pürüz-
süz bir yapıda oluyor. Tahtanın al-
tında ortada, denge kanatçığının
takıldığı bir yarık bulunuyor. Rüz-
gar sörfü için tasarlanan tahtalar-
da, tahtanın arka tarafında da sörfü
yönlendirmeye yardımcı olan dü-

Sörf deyince aklımıza hemen deniz, dalgalar ve heyecan gelir. Uzunca
bir tahta yardımı ile dalgaların üzerinden, dengeyi kaybetmeden,
sanki dans edermiş gibi hareket etmek gerçekten çok eğlenceli.
Genelde Kuzey Amerika kıyılarında yaygın olan bu spor, rağbet gör-
dükçe dünyanın hemen her yerine yayılmış.

Rüzgar eşliğinde 
dalgalarla dans: Sörf
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men kanalcığı bulunuyor. Sörf tah-
tasının üst yüzünde ise yelken di-
reğinin yerleştiği bir delik yer alı-
yor.

Sörf için gerekli malzemeleri
edindikten sonra sıra bu sporu öğ-
renmekte. Sörf tahtasına çıkıp den-
gede durarak, yelkeni kaldırıp, rüz-
gârın yardımıyla kıyıya doğru kay-
mak gerçekten çok eğlencelidir. 

DEFALARCA DÜŞEREK 
ÖĞRENİLEN BU SPORDA 
BAŞARILI OLMAK İÇİN
BAŞLANGIÇTA ÇOK SABIR
GÖSTERİLMESİ GEREKİYOR

Kolay gibi görünen bu hareketli
spor aslında tamamen bir denge
işi. Yeni öğrenenlerin defalarca
düşmesi çok normal sayılıyor. İlk
zamanlar çok çalışıp sabırla dene-
meye devam edince, hele uçarcası-
na dalgaların üzerinden kaymaya
başlanınca sörfün tutkunu olma-
mak mümkün değil. Deneyim ka-
zandıkça, çalışıp kendini geliştirin-
ce usta bir sörfçü olmak herkesin
yapabileceği bir iş.

Rüzgar sörfünü en iyi şekilde
öğrenebilmek için kurslara katıl-
mak en doğrusu. Öğretmenler özel
oluşturulmuş alanlarda güvenli bir
şekilde sörf tahtasını kullanmayı,
denge, akıntı, ağırlık kuralları, rüz-
garın yönü gibi gerekli olan tüm
konularda bilgi vererek, nasıl sörf
yapılacağını öğretiyorlar.

SÖRFLE ORTAYA ÇIKAN GÖRSEL
ŞÖLEN İZLENMEYE DEĞER

Rüzgâr sörfünün temel kuralla-
rını öğrenip, ustalaşan bir sörfçü,
sörf tahtasının üstünde akrobatik
hareketler bile yapabiliyor. Zıpla-
ma, ters takla atma, kendi etrafın-
da dönüşler yapma gibi serbest ha-
reketler bile zamanla ustalaşan
tüm sörfçülerin yapabileceği şeyler.
Sonuçta ortaya çıkacak olan görsel
şölen daha çok izleyicileri heyecan-
landırıyor. Aslında bu spor, yapma-
sı gibi seyretmesi de çok zevkli
olan müthiş bir gösteridir.
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1823 yılında,
İstanbul’da
doğan Ahmet
Vefik Paşa’nın

babası, Hariciye Nezareti
memurlarından tercüman
Ruhiddin Efendi’dir. Baba-
sının görevi dolayısı ile İs-
tanbul’da başladığı eğitim
hayatına Paris’te devam
etmiştir. Paris’te Saint Lo-
uis Lisesi’ni bitirdiğinde
Fransızcayı çok iyi dere-
cede öğrenmişti. Yurda
dönüşte hemen Tercüme
Odası’nda iş buldu. Ardın-
dan

LONDRA’DA DİPLOMASI
KATİBİ 

1840’ta Londra’ya elçi
kâtibi olarak gönderilince
İngilizceyi de bu vesile ile

öğrenmiş oldu. 1842'de İs-
tanbul’a döner. Bu sefer
başmütercim olarak ter-
cüme odasında görev alır.
Devlet Salnamesi hazır-
lanmasında Ahmet Vefik
Paşa’ya da burada görev
verilir. İlerleyen yıllarda
çeşitli görevlerde bulun-
duktan sonra Tahran’a elçi
olarak atanarak Farsçayı
ve İran Tarihi’ni de öğ-
rendi. Tahran’da elçilik
yaptığı sırada, elçilik bina-
sını Osmanlı Devleti top-
rağı olarak ilan edip bay-
rak çektirmiştir. Bundan
sonra elçilik binalarına
bayrak asmayı adet haline
getiren Ahmet Vefik Paşa
olmuştur.

1847’de “Mütercim-i
Evvel” oldu. Daha sonraki

görevleri Deâvi nazırı,
Paris elçisi, Evkaf nazırı,
Darülfünun’da hikmet-i
tarih hocası ve müfettiş
oldu. 

Sırbistan, İzmir, Eflak
ve Boğdan’da görev yap-
tıktan sonra 1857’de kısa
bir süre için Adalet Bakan-

lığı görevine getirildi.
1860’ta Paris büyükelçisi,
1861’de Bursa’da Evkaf
Nazırı oldu. 

GÖREVDEN ALINMASI
ONU EDEBİYATA
YÖNLENDİRDİ. TÜRK
TARİH VE EDEBİYATINA
ÇOK DEĞERLİ ESERLER
KAZANDIRDI

Bursa’da görev yapar-
ken halkın bazı şikayetleri
üzerine görevinden alındı.
Ancak uzunca bir süre
yeni bir resmi görev veril-
medi. Bu zaman, Ahmet
Vefik Paşa’nın edebiyata
yönlenmesi açısından fay-
dalı oldu. Türk tarih ve
edebiyatına çok değerli
yeni eserler ve tercümeler
kazandırdı. 

Türkçülük hareketinin de öncüle-
rinden olan Ahmet Vefik Paşa, dev-
let adamı olmasının ötesinde ti-
yatro eserleri yazmış, edebi
yönüyle de tarihimizde ön plana
çıkmış kişiliklerden biri. İlk Türkçe
sözlüklerden biri olan “Lehçe-i 
Osmani”’nin de yazarı olan Paşa,
aynı zamanda 16 dil bilen bir bilim
insanı. 

Devlet adamı, edebiyatçı 
ve aynı zamanda bilim insanı

Ahmet
Vefik Paşa
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Ahmet Vefik Paşa Mec-
lis-i Mebusan reisi iken
sonrasında vezirlik te yap-
mıştır.

EDİRNE VALİLİĞİ
GÖREVİNDEN SONRA
MAARİF NAZIRI 
(MİLLİ EĞİTİM BAKANI)
OLARAK ATANDI

1872’de Maarif Nazırı
oldu ama 1873’de görev-
den alındı. Ardından bir
süre Edirne Valiliği yaptı.
1878’de tekrar Maarif Na-
zırı görevine getirildi.
1879-1882 yılları arasında
Bursa Valisi olarak atandı. 

1891 YILINDA
İSTANBUL’DA HAYATINI
KAYBETTİĞİ GÜNE
KADAR BİLİMSEL VE
EDEBİ ÇALIŞMALARINI
SÜRDÜRDÜ

Bundan sonraki zama-
nını vefat edinceye kadar
Rumelihisarı’ndaki evinde
ilmi ve edebi çalışmalar
yaparak değerlendirdi.
1891’de İstanbul’da
ölünce Rumelihisarı me-
zarlığına defnedildi.

Ahmet Vefik Paşa eser-
lerinde Türkçeyi çok düz-
gün kullandı. Aynı za-
manda Arapça, Farsça,
Fransızca, Latince ve Yu-
nanca da biliyordu. Ancak
Türkçenin önemine her
zaman değinmiş ve savun-
muştur. 

ESERLERİNDEN BAZILARI
ŞUNLARDIR:

Ebulgazi Bahadır
Han’ın Şecere-i Türk isimli
kitabını Çağatay Türk-
çesi’nden Osmanlı Türkçe-
si’ne çevirmiştir.

AHMET VEFİK PAŞA’NIN
ADAPTASYONLARI
SAYESİNDE TANZİMAT
TİYATROSU GELİŞMİŞ VE
HALK BU SAYEDE
TİYATROYA ALIŞMIŞTIR

Daha sonra ise Ana-
dolu Türkçesi’nin ilk lügat
kitabı olan Lehçe-i Os-
manî‘yi yazdı. Bu eserde
çeşitli Türk Lehçeleri hak-
kında bilgiler vermiştir. Bu
kitabı, sonradan yapılan
bir çok milli dil araştırma-
larına kaynaklık etmiş

önemli bir eserdir. Bunla-
rın yanında Atalar sözü
isimli Darb-ı Mesel Mec-
muası, Hikmet-i Tarih,
Fezleke-i Tarih-i Osmanî’yi
yazmıştır. Eserlerinde her
zaman halk dili kullanmış-
tır.

Ayrıca Moliere ve Vol-
taire’den tercümeler yaptı.
Ahmet Vefik Paşa’nın Av-
rupa’daki eserlerden yap-
tığı çeviriler, tiyatroda çok
önemlidir. Özellikle Fran-
sız komedi yazarı olan Mo-
liere’den 16 eser çevirisi
vardır. Victor Hugo’dan
Hernani, Voltaire’den
Mikro Mega, Lessage’nin
Gilbilas isimli eserlerini de
çevirmiştir. İlk adapte ese-
rini 1869’da yayınlamış ve
sahneye koymuştur. Ter-
cümelerinden çok adap-
tasyonları sevilmiştir. Ah-
met Vefik Paşa’nın
adaptasyonları sayesinde
Tanzimat Tiyatrosu geliş-
miş ve halk bu sayede ti-
yatroya alışmıştır. Hatta
Bursa’da bir tiyatro kura-
rak, tiyatronun Anadolu’ya
yayılmasını sağlamıştır.

Sadrazam Ahmet Vefik Paşa,

Bâbıâliye arabası ile görevine ge-

lirken yanına hiç kimseyi almaz-

mış. Bu yüzden kapıdaki görevli-

ler onu tanımadıkları için selam

vermezlermiş. Sonunda Sadra-

zama, arabasının yanına uşakla-

rından birini aldırmışlar. Bundan

sonra Sadrazamın arabasına se-

lâm verilmeye başlanmış. Günün

birinde böyle bir selâmlama

anında Ahmet Vefik Paşa, yerin-

den kalkıp uşağa şöyle demiş:

"Ne duruyorsun? Bak seni

selâmlıyorlar, haydi sende onları

selâmlasana."
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In fact, the approach that

shows tolerance, common

sense and understanding

to the people is not a 

luxury for our community 

but necessity”

Dear Friends,

Communities are com-
posed of people who
have different religions,
cultures and mentality.

Due to their life style and their reflec-
tion against the events and even
work discipline, each person has dif-
ferent kind of characters. This dis-
tinctness should not be perceived as
negativeness but should be defined
as the colors that enrich the countries
and communities and under this
mentality; it is more than advantage
to shape our behaviors for ourselves
and our communities. 

The most important cement of
keeping such kind of differences and
colors together is the common sense,
tolerance and indulgence.  Eminent
philosopher and author Voltaire de-
fines the tolerance as the “part of the
humanity” in his age. We all have
mistakes and failures indeed. Let’s
forgive our mistakes and failures to-
gether because the tolerance is the
first law of the nature. The geography
that even hosted many cultures like
Anatolia and religion and that pre-
served the mosque, church and syna-
gogue together even centuries ago
is the most beautiful sample of the
culture of living together and 

tolerance in the global level. Howev-
er, the approaches that bring the
competition, individuals and ego into
the forefront because of modern age
attempt to put the dynamite for our
most valuable specification of our
community. In fact, the approach that
shows tolerance, common sense and
understanding to the people is not a
luxury for our community but neces-
sity. 

By wishing that the common
sense and tolerance will be dominant
in our country and the world as well
as  the war and conflicts will be elimi-
nated,  on behalf of myself and my
colleagues in the Governing Board, 
I sincerely congratulate the Islam
world on the occasion of the Ra-
madan and I also congratulate the
Ramadan Fest in advance. With my
deepest respect.  

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association



91Çorapland Temmuz-Ağustos 2013

www.csd.org.tr

ENGLISH TRANSLATION...

In June, our ex-
port growth con-
tinued in the EU
market. Our ex-

port to EU is increased 5
percent in June. We
reached to 6 percent of in-
crease in Africa, 5 percent
of increase in CIS coun-
tries. When we look at it
on the basis of countries,
the following countries
had come to the fore:

In June, 221 percent to
Ireland, 109 percent to
Peru, 92 percent to Portu-
gal, 86 percent to Jordan,
30 percent to Azerbaijan,
24 percent to Libya and
18 percent to Spain our
export showed an in-
crease.

NUMBERS ANNOUNCED
IN BATMAN. 

Turkey Exporters As-
sembly held the June
meeting of the export data
release with the participa-
tion of Mr. Finance Minis-
ter Mehmet Simsek, the
President of the Chamber
of Commerce and Industry

also with the Heads of the
Union of Exporters in Bat-
man. Following the an-
nouncement of the end of
June export data by TEA
President Mehmet
Büyükekşi, the maximum
export companies from
Batman province in 2012
were presented with
plaques.

"NEW INCENTIVE
SYSTEM AND
RESOLUTION PROCESS
WILL REVEAL THE
HIDDEN POTENTIAL"

TEA President Mehmet
Büyükekşi, who indicated
that with the Economy
Minister Zafer Caglayan
they evaluated the 1st
year of the New Incentive
System with the press re-
lease in Diyarbakir, said
that the region 6th bene-
fited significantly from the
new incentive system
within a year and they
saw that there were a sig-
nificant investment in-
crease in the region 6th.
Büyükekşi, who stated

that they are optimistic for
the future because they
believe the solution
process, said that the so-

lution process would un-
leash the inherent fertility
of this land and socio-eco-
nomic potential. Mehmet
Büyükekşi stated that they
were very happy for being
in Batman today, and he
reported that they believe
that with the new incen-
tive system Batman will
attract new investments
and by organizing this

meeting they hope to con-
tribute to Batman's ex-
ports and investment po-
tential.

Büyükekşi reported
that to accurately reflect
the perception of Turkey
as a TEA with its stake-
holders, they are carrying
out a number of studies
and they are in the work-
ing process of branding
which includes a logo and
global motto for the brand
of Turkey.
---

Continued to increase and reached $ 11.8 billion in exports in

June. Exports totaled $ 75 billion in six-month

The garment industry rose 
to second place in June exports
While the automotive sector is exporting the most with 1 billion 805 million dollars
in  June, the clothing and apparel sector with 1 billion 448 million dollars took the
second place, the chemicals sector with 1 billion 335 million dollars took the third
place. When we look at in terms of cities, between the biggest exporter of the top 10
provinces,  Sakarya had the highest increase with 21 percent. With 20 percent of in-
crease Ankara and 9 percent of increase Gaziantep followed Sakarya. 
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Sock Design
Contest,
which
launched in

Turkey for the first time
last year in order to in-
crease the young design-
ers interest on socks sec-
tor, has resulted in the lat-
ter. 2nd High Schools Sock
Design contest, which is
organized in cooperation
with ÇSD-Kavram Voca-
tional School Vocational
School, announced its
winners on Friday, June 7,
2013 at 15:00 in Etiler
Anatolian Hotel and
Tourism Vocational High
School in practice, with a
majestic award ceremony.

MORE THAN 100
STUDENTS FROM 25
DIFFERENT HIGH
SCHOOLS IN ISTANBUL
PARTICIPATED.

In the contest, where
is the total of 100 stu-
dents contrbuted from 25
different high schools
those are technical and
vocational schools located
in Istanbul, 160 interest-
ing desing participated.

After the opening
speech of Director of Vo-
cational School Assistant
Professor Dr. Sakin Öner,
Istanbul Provincial Educa-
tion Department Director
Erol Demir came to the
podium, in his speech,
which he began by em-
phasizing the importance
of vocational training, said
that the purpose is for
people to gain knowledge
and skills that would make
people productive. Demir
who is stated that as Is-
tanbul Directorate of Edu-

cation they gave a lot of
importance to this project
since the beginning, said
"In many places we show
it as the sample project.
Why is this important. Be-
cause; on this issue there
is one high school level
İHKİB Yenibosna Girl
Technical and Vocational
High School Socks Depart-
ment with two schools in
collage level, but there are
more then 2 thousand
socks factory and work-
shop waiting for qualified
and trained staff "

Erol Demir who em-
phasized the importance
of cooperation of ÇSD and
Kavram VS at the end of
his speech, said "Diplomas
are important, but the real
important thing is to love
your profession"

ÇSD PRESIDENT
HÜSEYİN ÖZTÜRK: 
"WE REALIZED OUR
DREAM BY BELIEVING"

ÇSD President Hüseyin
Öztürk started his speech
by providing information
on the sector. Öztürk, who

2. Sock Design Competition
awards winners
Sock Design Contest, which is organized this year for the second time by the Socks
Manufacturers’ Association (ÇSD) and together with Kavram Vocational School, an-
nounced its winners. In the conpetition, where the total of 100 students from 25 dif-
ferent high schools especially in technical and vocational schools located in Istanbul
participated, "The Most Striking Sock Designs" was awarded on June 7, 2013 at a
ceremony held at the conference hall of Etiler Anatolian Hotel Management and
Tourism Vocational High School in practice. Socks Manufacturers’ Association
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said there are more than 2
thousand companies oper-
ating in sock industry,
stated that 70 thousand
direct,  110 indirect em-
ployment is provided. ÇSD
President Öztürk said de-
spite an earthquake in
1999, they overcome İHK-
İB Yenibosna Girl Techni-
cal and Vocational High
School Socks Department,
since then they face with
the question "When there
will be a collage of depart-
ment of socks?” Hüseyin
Öztürk, who indicates that
they have many initiatives
in this regard, continued
to his speech as it follows:

"We had a dream. We

wanted to put forward a
concrete way to universi-
ty-industry cooperation.
We fulfilled this dream as
the sector with Kavram
VS. In 2011, despite the
complexity of IHE (Institu-
tions of Higher Education)
we passed 'Socks and
Fashion Design Associate
Degree Program’ We
opened it in 2011-2012
semester year. With short
and intense study, we
were able to manage to fill
19 of 30 students  quota
within the first year. We
realized our dream by be-
lieving" he said. 

Hüseyin Öztürk said
that they plan to make

Socks Design Contest in a
wider range for the com-
ing years and they want to
attract the attention of
young people and their
ability to the sector. 

Chairman of the Board
of Trustees of the Kavram
VS Bahattin Durmus, by
underlying that the export
price of a kilo of socks is
more valuable than a kilo
of a car, emphasized on
how important for stu-
dents to be a part in the
competition. By noting that
certificates and awards are
important as much as
diplomas, Durmus con-
gratulated the winning
students.

According to the results
of the competition; while
winner Eda Nur Kavaklı
were winning  1,000 TL
and 50% Education Schol-
arship for Kavram Voca-
tional School Socks and
Fashion Design Program,
second Yasemin Ergun
won 750 TL and 50% Edu-
cation Scholarship for
Kavram Vocational School
Socks and Fashion Design
Program, third Sehlenur
Arslan won 500 TL and
50% Education Scholarship
for Kavram Vocational
School Socks and Fashion
Design Program.
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Socks and Fashion Design 
Department had its first 
graduates

Two years ago, the
world's only "Socks and
Fashion Design Associ-
ate Degree Program"

which came to life in collaboration
with ÇSD and Kavram VS, had its
first graduates. Socks and Fashion
Design students on 29 June 2013 in
30 August Hall of Military Museum
and Culture Site which is in
Harbiye, with the enthusiastic par-
ticipation of protocol, parents and
students in a majestic graduation
ceremony, with the all graduates of

Kavram VS received their diplomas.
In his opening speech ceremony

Director of Vocational School Assis-
tant Professor Dr. Sakin Oner said,

"Our goal is; our Vocational School
to become a leading and exemplary
Vocational School in national and
international level within a applica-
tion-oriented, sectornested, in a
dynamic structure, in the field of
vocational education with its origi-
nal work and achievements."

In his speech, Kavram Vocational
School Chairman of the Board of
Trustees Bahattin Durmuş said,
"The point is to make one's own
profession. When someone says
'What do you do?’, saying I do what-

"Socks and Fashion Design Associate Degree Program", which is opened by Socks Manu-
facturers’ Association (ÇSD) in collaboration with Kavram Vocational School in 2011-
2012 semester year and has the distinction of being the only one in the world, had its
first graduates. Students,  who got their diplomas on June 29th 2013 with a majestic ce-
remony in Military Museum, will have taken place in the industry by the end of July by
the 100 percent guarantee offered to graduates of the department .
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ever period is passed. None of the
children who say 'I am logistics, I
know foreign trade or to produce
value-added socks, I'll do the socks
fashion, best design' will not be
idle"

ÖMER BALIBEY: EMPHASIS
SHOULD BE GIVEN TO INDUSTRY-
UNIVERSITY COOPERATION

Ministry of Education Teacher
Training and Development General
Manager Ömer Balıbey in his
speech stated vocational and tech-
nical education has great
importance today, on this issue
attention should be given to the
industry-university cooperation, the
most beautiful examples of this  is
Kavram VS’s cooperation.

ÇSD President Hüseyin Öztürk
said that the hosiery sector is in the
second place after China and trying
to be the first in the near future. He
told the story of Kavram VS Socks
and Fashion Design Program’s entry
to the formal education, which gave
its fist graduates this year. As to
date, and after now they will be

with the graduates of this program,
all of the graduates of this year are
ready to work, he said.

Student Council President Ümit
Gafur in his speech stated that they
will protect the Republic which is
entrusted to them by Ataturk by the
end of all their powers. Director of
Vocational School Assistant Profes-
sor Dr. Sakin Öner gave a plaque to
Gafur for his work. 

After the speeches, awards and
graduation ceremony took place.
Socks and the Department of Fash-
ion Design graduates among the
graduates took the diplomas and
awards were given to the depart-
ment’s winners. In this context,
program winners, which also
includes Sock and the Department
of Fashion Design program winner
Oznur Avcıoğlu, received their
plaques. ÇSD President Hüseyin
Öztürk, Vice President Bülent İyiku-
lah, Education Committee Ceyda
Özdoğancı presented plaques to the
winning students.

PLAQUES TO THE WINNERS OF
THE COLLEGE AND THE PROGRAM

After plaques were given to the
program winners, diplomas were
distributed to the graduates by Pro-
gram Instructors. After graduates’
diploma oath carried by Director of
Vocational School Assistant Profes-
sor Dr. Sakin Öner, by throwing the
caps to the air, Kavram Vocational
School 2013 Graduation Ceremony
ended.
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Yeteri kadar nedeniniz varsa her
şeyi yapabilirsiniz

Jim Rohn

Kendinize gülebildiğiniz ilk gün
büyümeye başlarsınız.

Ethel Barrymore

Beni yıkamayan herşey beni
güçlendirir.
Nietzsche

Haksız güç zalim, güçsüz hak
çaresizdir.

Pascal

nsanın gözü karanlıkta da iyi
görmez, çok parlak ışıkta da...

Montaigne

Gerçek uygarlık insanınGerçek uygarlık insanın
yüreğinde değilse, hiçbiryüreğinde değilse, hiçbir

yerde yoktur.yerde yoktur.
DunamekDunamek

Kabuğu kırılan sedef üzüntü
vermesin sana, içinde inci vardır.

Mevlana

En iyi nasihat, 
iyi örnek olmaktır.

Malcolm X

İyi bir başlangıç, yarı yarıya
başarı demektir.

Andre Gide

Kimi yıkılışlar daha parlak
yükselmelerin destekleyicisidir.

Shakespeare

Hiçbir şey silahla kazanılan utku
denli geçici değildir.

Chateaubriand

Düşen bir çığda hiçbir karDüşen bir çığda hiçbir kar
tanesi kendisini olup bitendentanesi kendisini olup bitenden

sorumlu tutamaz.sorumlu tutamaz.
Winston ChurchillWinston Churchill

Eline diken batmadan, gül
toplanmaz.

Benjamin Franklin

Hiç bir ordu, vakti gelmiş bir fikir
kadar güçlü değildir.

Victor Hugo

Derdi dünya olanın, 
dünya kadar derdi vardır.

Yunus Emre

"Bilgili bir ahmak, cahil bir
ahmaktan daha tehlikelidir.

Moliere

Soğuk bir kalpten, 
sıcak bir söz çıkmaz...

Gasset

Sağlam karakteri olan birSağlam karakteri olan bir
insanı görevinden alıkoyacakinsanı görevinden alıkoyacak

hiçbir olay olmaz.hiçbir olay olmaz.
ÇiçeroÇiçero

Başsağlığı
Derneğimiz üyelerinden 

Sayın Necip Öztaş’ın 
(Öztaş Çorap) 

muhterem kayınpederi

Ş. Yaşar Özkorkmaz
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve sektörümüze 

başsağlığı dileriz.

Sektörümüz mensuplarından 
Sayın Turhan Aygör’ün 

(Berke Çorap) 
muhterem babaları

Hasan Aygör
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve sektörümüze 

başsağlığı dileriz.

Derneğimiz önceki dönem 
başkanlarından Sayın Kenan

Koç’un (Tekstüre Çorap) 
muhterem amcası

İsmet Koç
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve sektörümüze

başsağlığı dileriz.






