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Değerli dostlarım,

Türk çorap sektörü geçti-
ğimiz yılı ihracatta bü-
yük bir artışla kapattı.
Türkiye’nin genel ihra-

cat artış hızının durduğu, hazır giyim
sektörünün yüzde 8,3 arttığı 2013 yı-
lında, çorap ihracatımız bir önceki
yıla göre yaklaşık yüzde 16 artarak
1 milyar 162 milyon dolarlık dış sa-
tım gerçekleştirildi. 2013 yılında ta-
rihi bir başarıya imza atmış sektörü-
müz, yıllar içinde istikrarlı
büyümesini sürdürmüş, kendi öz kay-
naklarıyla, sanayici, tedarikçi, yan sa-
nayici, lojistik, hizmet sektörü ve tüm
mesai arkadaşlarımızla, kendi alın
teri ve çabasıyla ülkemizi çorapta
dünyanın lider üretim üslerinden biri
olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
Türk çorap sanayi olarak yakaladığı-
mız bu büyüme hızının 2014 yılında
da süreceğini ve ihracattaki artışımı-
zın yüzde 20’lerin üzerine çıkacağını
tahmin ediyorum.

Çorapta küresel ölçekte bu denli
önemli başarılara imza atmış bir ülke
olarak, bu alanda uluslararası dü-
zeyde bir fuar organizasyonuna ev
sahipliği yapmamız gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu çerçevede ilk kez 2012
yılında İF Expo Uluslararası İstanbul
Çorap, İç Giyim Fuarı’nı hayata geçir-
dik. Türkiye’nin ihracatta başarılı iki

niş sektörünü bir araya getiren İF
Expo Çorap ve İç Giyim Fuarı’nın il-
kini kafamızda bir çok soru işareti ve
yüzlerce “acaba” ile gerçekleştirmiş-
tik. İlki 2 bin 300 metrekare olarak
yapılan fuarımız ikinci yılda yaklaşık
4 bin 800 metrekare ve bu yıl 6-8
Şubat tarihleri arasında düzenlediği-
miz üçüncüsünde ise 7 bin 600 met-
rekare net, 15 bin 500 metrekare bü-
rüt satış yaparak büyük bir gelişme
ortaya koymuştur. Ancak yaklaşık
180 firmanın katılıp stant açtığı İF
Expo’da ihracatta önemli başarılara
imza atmış sektömüzden katılımının 
istenen düzeyde olmaması oldukça
düşündürücüdür. Türk çorap sanayi-
nin küresel ölçekte gücünü ve iddia-
sını ortaya koyan İF Expo’ya, önü-
müzdeki yıllarda sektörümüzün daha
fazla ilgi göstereciğini umut ediyor,
bugüne kadar katılarak katkı sağla-
yan tüm meslektaşlarıma sektörüm
ve Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
adına yürekten şükranlarımı sunu -
yorum.     

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇORAP, İÇ GİYİM FUARI’NIN ÜÇÜNÇÜSÜ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) desteğiyle düzenlenen İF
EXPO Uluslararası İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı’nın üçüncüsü
bu yıl yurt dışında 20’nin üzerinde ülkede yapılan yoğun “Road-

Show” tanıtım programı ile yeni
hedef pazarları harekete geçirdi.
Bu çalışmanın sonucu olarak 6-8
Şubat 2014 tarihinde Büyükçek-
mece’de TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen Fu-
arda, birçok ülkeden heyet ve ya-
bancı ziyaretçi ağırlandı. 
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Dünyada ve Türkiye’de gerek afet sonrası,
gerekse ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak
üzere üyelerinin desteğiyle çorap bağışında
bulunan Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
bu yıl da bu yardımlarına bir yenisini ekledi. 

30



ÇİFT SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP KONÇ LASTİĞİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) MEDİKAL

ÜRÜNLER



ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

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

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

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

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

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

AYMER DIȘ TİC. A.Ș.



www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

8

Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) desteğiyle düzenlenen İF EXPO Uluslar-
arası İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı’nın üçüncüsü bu yıl yurt dışında 20’nin
üzerinde ülkede yapılan yoğun “Road-Show” tanıtım programı ile yeni hedef
pazarları harekete geçirdi. Bu çalışmanın sonucu olarak 6-8 Şubat 2014 tari-
hinde Büyükçekmece’de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen
Fuarda, birçok ülkeden heyet ve yabancı ziyaretçi ağırlandı. 
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Türkiye Moda
ve Hazır Gi-
yim Federas-
yonu

(TMHGF) ve çatısı altın-
daki Çorap Sanayicileri
Derneği (ÇSD), Tüm İç Gi-
yim Sanayicileri Derneği
(TİGSAD), Ege Giyim Sa-

nayicileri Derneği (EGSD),
Denizli Tekstil ve Giyim
Sanayicileri Derneği (DET-
GİS), Konfeksiyon Yan Sa-
nayicileri Derneği’nin
(KYSD) organizasyonu ve
desteği, TÜYAP’la işbirli-
ğiyle düzenlenen IFEXPO
2014, Uluslararası Çorap,

İç Giyim Fuarı’nın üçün-
cüsü 6-8 Şubat tarihleri
arasında Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi, İstan-
bul’da gerçekleştirildi.

Fuarın açılış töreninde,
İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erdal Bahçıvan,

TMHGF ve ÇSD Başkanı
Hüseyin Öztürk, TMHGF
Başkan Yardımcısı ve TİG-
SAD Başkanı İrfan Özha-
maratlı, TÜYAP Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent Ünal
birer konuşma yaptı. Tö-
rene TMHGF Başkan Yar-
dımcısı ve DETGİS Başkanı

ÇORAP, İÇ GİYİM FUARI’NIN ÜÇÜNCÜSÜ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

İF Expo, 20 hedef pazara 
odaklanarak daha da büyüdü
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İsa Dal, TMHGF Yönetim
Kurulu Üyesi ve İstanbul
Nakış Sanayicileri Derneği
Başkanı Ahmet Oktay,
EGSD Başkanı Mukaddder
Özden, OTİAD Başkanı Ali
Ulvi Orhan, LASİAD Baş-
kanı Giyasettin Eyüpkoca ,
BATİAD Başkanı Aydın Er-
ten, TMHGF’nin bir önceki
dönem başkanı Nedim
Örün’ün yanı sıra dernek
temsilcileri ve yöneticileri,
sektör temsilcileri, akade-
misyenler ile Federasyo-
nun çözüm ortakları ka-
tıldı. 

İSO BAŞKANI 
ERDAL BAHÇIVAN:
“BİR ARAYA GELMEMEK 
EN BÜYÜK KAYNAK 
SORUNU NEDENİ”

Fuarın açılışında bir
konuşma yapan İSO Baş-
kanı Erdal Bahçıvan, Fuar-
cılığın 80’li yıllardan gü-
nümüze geldiği noktaya

dikkat çektikten sonra
TMHGF Başkanı Öztürk ile
Başkan Yardımcısı ve TİG-
SAD Başkanı İrfan Özha-
maratlı’ya bu fuarla iki
sektörü bir araya getirdik-
leri için teşekkür etti. Tür-
kiye’nin en büyük sorunu-
nun bir araya gelmek
olduğuna dikkat çeken
Bahçıvan, bunun getirdiği
kaynak israfını ülkece ya-
şadığımızı söyledi. 

İSO’nun tabanının en
önemli bölümünü tekstil
firmalarının oluşturduğun
ifade eden Bahçıvan, “Üye
sanayicilerimizin yaklaşık
yüzde 51’ini tekstilciler
oluşturuyor. Hayalimiz çok
daha güçlü bir tekstil fuarı
ve tekstilin diğer paydaş-
larını da toplayarak İstan-
bul’a getirtebilmek, teks-
tilde dünyanın en büyük
fuar merkezi haline geti-
rebilmek, bu çabayı adım
adım gösterebilmek” dedi.  

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk

Türkiye’nin artık tekstil makineleri ve yedek parçalarında giderek kendi üretim ve teknoloji gücünü kulla  -

nan bir boyuta gelmesi en büyük arzumuz. Türkiye bir sanayi devrimi yapacaksa bunu gerçekleştirmesi  n de

yatıyor. Bunun da yolu bilimle, Ar-Ge ile, üniversitelerle daha sıkı ve yakın işbirliğimizden geçmekte”
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İSO Başkanı Bahçıvan
konuşmasının sonunda di-
ğer önemli bir noktaya de-
ğinerek sektörün gücünün
bundan sonraki süreçte
tekstil teknolojisinin gü-
cüyle de birleştirilmesi ge-
rektiğini söyledi. 1001
emekle yapılan yatırım,
üretim ve ihracatın karşılı-
ğında doğan katma değerin
yapılan teknoloji yatırım-
ları ve makine parkuru
noktasında yurt dışına git-
tiğini belirten Bahçıvan,
tekstilin Türkiye’nin kendi
teknolojik ve makine kay-
naklarıyla birleşmesinin
önemine değindi. Bahçı-
van, “Cari açığı çözmenin

temel yolu Türkiye’nin tek-
nolojik üs ve güç olma-
sında yatıyor. Türkiye’nin
artık tekstil makineleri ve
yedek parçalarında giderek
kendi üretim ve teknoloji
gücünü kullanan bir bo-
yuta gelmesi en büyük ar-
zumuz. Türkiye bir sanayi
devrimi yapacaksa bunu
gerçekleştirmesinde yatı-
yor. Bunun da yolu bilimle,
Ar-Ge ile, üniversitelerle
daha sıkı ve yakın işbirliği-
mizeden geçmekte” dedi. 

TMHGF Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Öz-
türk ise çorap ve iç giyimin
birbirini tamamlayan ve
Çin’den sonra dünya üreti-

minin büyük bir bölümü-
nün Türkiye’de yapıldığı
iki önemli sektör olduğuna
dikkat çekerek diğer taraf-
tan yine iki sektörün de
ağırlıklı olarak İstanbul
sektörü olduğunu belirtti. 

ÇSD BAŞKANI 
HÜSEYİN ÖZTÜRK: 
“İF EXPO, HER YIL KENDİ
REKORUNU KIRAN
BUGÜN 15 BİN 500
MET  REKARE BRÜT
ALANA ULAŞMIŞ BİR
FUAR”

İF Expo projesinin bir
hayal ürünü olduğu kadar
bir güven, samimiyet ve
iletişimin de ürünü oldu-

ğunu söyleyen TMHGF
Başkanı Öztürk, “İF Expo,
her yıl kendi rekorunu kı-
ran bugün 15 bin 500
metrekare brüt alana ulaş-
mış bir fuardır. Bugün
baktığmızda “iyi ki yapmı-
şız” diyoruz. 

KATILIMCI VE ZİYARET-
ÇİNİN GÜVENİ İLE KISA
ZAMANDA BÜYÜDÜ

TÜYAP ile iyi bir part-
ner olduklarını belirten
Hüseyin Öztürk, birlikte
bir İF Expo Ekibi oluştur-
duklarını ve hiçbir zaman
TÜYAP  ya da Federasyon
ayrıcalığı yapmadıklarını
kimin gücü ya da aklı neye
yettiyse onu yaptıkların
kaydetti. Öztürk, “Katı-
lımcı bize güvendi, ziya-
retçi bize güvendi. Ve ya-
rınlara fuarımızı keyifle,
ağız tadıyla taşıyacağız”
dedi. 

Her şeyin ilkinin zor
olduğunu ve bunu ilkinin
açılışında yaptığı konuş-
masında da dile getirdiğini
belirterek konuşmasına
başlayan TMHGF Başkan
Yardımcısı ve TİGSAD
Başkanı İrfan Özhamaratlı,
“Üçüncü yılına geldiğimiz
şu noktada görüyoruz ki;
gerek stant alanı olarak,
gerek katılımcı sayısı ola-

TÜYAP Yön. Krl. Bşk. Bülent Ünal TİGSAD Bşk. ve TMHGF Bşk. Yrd. İrfanÖzhamaratlı
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rak ilk fuarın üç katına
çıktık” dedi. Bunun önemli
bir başarı olduğuna dikkat
çeken İrfan Özhamaratlı,
gurur duyduklarını ve bu-
nun bir anlamda mayanın
tutmuş olduğunun bir
göstergesi olduğunu söy-
ledi. Bundan sonra çok
daha iyi yerlere geleceğini
de ümit ettiklerini kayde-
den Özhamaratlı konuş-
masını şöyle sürdürdü:

TMHGF BŞK. YRD. 
VE TİGSAD BAŞKANI 
İRFAN ÖZHAMARATLI: 
“FUARLAR AYNI ZA-
MANDA ÖNEMLİ BİR 
LABARATUVAR”

“Bununla yetinmeyece-
ğiz ve çok daha iyisini
yapma gayretinde olaca-
ğız. El birliğiyle çok daha
iyi noktalara getireceğiz.
Bizler, fuarı çok önemsiyo-
ruz. Çünkü fuarlar, sektör-
lerin yurt dışına, dünyaya

açılma kapısı olduğu ka-
dar, aynı zamanda yeni çı-
kan ürünlerimizin çok kısa
sürede beğenilerinin test
edildiği, taleplerin değer-
lendirildiği, alındığı, ihti-
yaçların belirlendiği
önemli bir labarotuvar. Bu
kadar kısa sürede, bu ge-
niş bilgi imkanına ulaşmak
çok önemli. Bu nedenle
fuarlar kesinlikle destek-
lenmeli.”

İrfan Özhamaratlı ko-
nuşmasının sonunda başta
Federasyon Başkanı Hüse-
yin Öztürk olmak üzere
TMHGF Fuar Komitesi’ne,
TÜYAP Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Ünal’a ve
ekibine, ülke ülke dolaşa-
rak fuarın tanıtımını ya-
pan işadamlarına teşekkür
ederek, fuarın sektöre ve
ülkemize hayırlı, katılımcı
ve ziyaretçi için de bere-
ketli, bol kazançlı olmasını
diledi.

TÜYAP Yönetim Kurulu
Başkanı ve fuarcılık sektö-
rünün duayeni Bülent
Ünal da Çorap ve iç giyi-
min, Türkiye’de gerçekten
potansiyeli yüksek bir iş
kolu olduğunu belirterek,
uzun süreli bir mücadele
ile bir araya gelindiğini
kaydetti. Üretimin öne-
mine de değinen Ünal söz-
lerini şöyle sürdürdü: 

TÜYAP YÖN. KRL. BŞK.
BÜLENT ÜNAL: 
“ÇORAP VE İÇ GİYİMİN, 
TÜRKİYE’DE GERÇEKTEN
POTANSİYELİ YÜKSEK
BİR İŞ KOLU”

“Türkiye’nin ekonomisi
gördüğümüz koca koca,
yüksek inşaatların üze-
rinde değil, üreten sizlerin
üzerinde. Üretim olmazsa,
bu büyük inşaatların içinde
yaşayacak insanı dahi
bulma şansımız yok. Bizler
hep bu düşüncelerle ya-

şama baktık, bunları hep
paylaşmak istedik. İyi şey-
ler yapma gayreti içindey-
dik. Bundan sonra da bu
birlikteliği devam ettirip,
geleceğe daha nitelikli,
daha kapsamlı ve dünyayı
burada buluşturabileceği-
miz fuarlar için çaba göste-
receğiz.

Konuşmaların ardından
İF Expo 2014 Çorap, Giyim
Fuarı’nın açılışı kurdela ke-
simiyle yapıldı. Bu yıl ön-
ceki yıllara nazaran daha
fazla yurt dışı ziyaretçisi-
nin olduğu gözlenen fuar,
özellikle Ortadoğu, Balkan-
lar ve Bağımsız Devletler
Topluluğu Ülkelerinden yo-
ğun ziyaretçi akınına uğ-
radı. Bu artışta Fuar Komi-
tesi üyesi işadamlarının bu
pazarlara “Road-Show”
kapsamında gerçekleştir-
dikleri ziyaretlerin ve yap-
tıkları ikili görüşmelerin
etkisi büyük oldu. 
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İF Expo Uluslara-
arası Çorap, İç
Giyim Fuarı’nın
önceki yıllardan

en önemli farkı, etkinlik
alanında gerçekleştirilen
defileler oldu. Profesyonel
ses ve ışık düzeni, kareo-
grafisi ile dikkat çeken de-
filelerde bir yandan katı-
lımcı firmalar ürünlerini
en iyi şekilde sunma im-
kanı bulurken, diğer yan-
dan İHKİB Yenibosna Kız
Teknik ve Meslek Lisesi
Çorap Bölümü ile Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programı öğrencilerinin

gerçekleştirdiği defileler
izleyicilerden tam not aldı. 

Geçtiğimiz yıllarda
stantlarda kendi podyum-
larında defile düzenleyen
firmalar, bu yıl etkinlik ala-
nında inşa edilen Avrupa
standartlarındaki podyum,
profesyonel mankenler,
görsel ve işitsel show ile
ürünlerini sunma fırsatı
yakaladı. 

Çorap ve iç giyim fir-
malarının katıldığı defileler
uzman ziyaretçilerin oldu-
ğu kadar basının da yoğun
ilgisini çekti. Firmalar İF
Expo Çorap, İç Giyim Fua-

rı’nın defile alanında yeni
sezon koleksiyonlarını ilk
kez görücüye çıkarmış
oldu.

ÖĞRENCİLER PROFESYO-
NEL TASARIMCI VE
MANKENLERİ ARATMADI

Sektör-eğitim kurumla-
rı arasında işbirliğine ev
sahipliği yapan fuar, bir
yandan öğrencilerin sek-
törle iç içe birkaç gün ge-
çirmesini sağlarken, diğer
yandan da öğrencilerin be-
cerilerini ortaya koymasına
olanak verdi. İHKİB Yeni-
bosna Kız Teknik ve Mes-

lek Lisesi ile Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Prog ramı öğrencileri geçti-
miz yıl olduğu gibi bu yıl
da tasarım larını kendileri
yaptıkları çorapları, man-
kenliğini de kendileri yapa-
rak sundular. Seyircilerden
tam not alan defilede
öğren ciler tasarımları ve
mankenlikleriyel profesyo-
nelleri aratmadılar. Fuarın
ilk ve son günü gerçekleş-
tirilen öğrenci defilelerinde
görev alan öğrenciler yap-
tıkları bu başarılı sunum
sonrası birer katılım belge-
si takdim edildi.

İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı, firma
ve öğrenci defileleri ile renklendi
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İF Expo 2014
Uluslararası
İstanbul Çorap, İç
Giyim Fuarı’nın

hazırlık çalışmaları kapsa-
mında yurt dışında hedef
pazar olarak belirlenen
başta Afrika, Ortadoğu,
Türk Cumhuriyetleri,
Avrupa, Bağımsız Devlet-
ler Topluluğu Ülkeleri,
Balkan Ülkeleri olmaz
üzere birçok yere arala-
rında ÇSD Yönetim Kurulu

üyesi sanayicilerin de
bulunduğu Fuar Komitesi
üyeleri olan işadamlarının
ziyaretleri ile ulaşıldı. Böy-
lece özellikle yabancı alım
heyetlerinın ziyaretlerinin
artırılması amaçlandı. 

“ROAD-SHOW” 
TANITIMLARI MEYVESİNİ
VERDİ

Her geçen yıl olumlu
yönde mesafe kaydeden 
İF Expo, yapılan bu “Road-

Show” tanıtımları sonu-
cunda bu yıl yabancı
ziyaretçi sayısını gözle
görülür bir şekilde artırdı.
Küresel çapta sektörün en
önemli niş organizasyonla-
rın başında olmayı
hedefleyen İF Expo için,
gerek Türk ürünlerinin
uluslararası pazarlara
tanıtımı ve ihracata yapa-
cağı olumlu katkı, gerekse
Fuarın tanıtımı için büyük
anlam ifade ediyor. 

Sanayicinin yurt dışında yaptığı
“Road-Show” tanıtımlarında bizzat
görev alması yabancı katılımını artırdı
İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı’nın uluslararası fuar ajandalarına girmesi, yabancı
ziyaretçi ve heyet katılımlarının artmasına yönelik yapılan hazırlık çalışmaları bu
yıl meyvesini verdi. Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu üyelerin-
den sanayicilerin de yer aldığı gönüllü işadamlarının 20’nin üzerinde hedef pazar
konumundaki ülkeyi gezerek tanıtım çalışmaları yapması ile bu yıl 20 ülkeden
heyet düzeyinde katılım gerçekleşti. 
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (İHKİB) seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulun-
mak üzere bir dizi istişare toplantısı düzenledi. 21 Nisan 2014 tarihinde
yapılacak seçimler için geri sayım sürerken ÇSD Başkan Hüseyin Öztürk
de İHKİB Başkanlığına aday oldu.

İstanbul Hazır Gi-
yim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları
Birliği (İHKİB), 

21 Nisan’da Türkiye’deki
diğer ihracatçı birlikleri ile
birlikte bir sonraki yönetim
kurulunu belirlemek üzere
seçime gidiyor. Mevcut
Başkan Hikmet Tanrı-
verdi’nin yanı sıra Abdi
Köse, Nedim Özbek’in de

yer alacağı yarışta ÇSD
Başkanı Hüseyin Öztürk de
İHKİB Başkanlığına adaylı-
ğını koydu. 

Seçimler öncesi fikir
alışverişinde bulunmak ve
İHKİB’de Derneği ve sek-
törü temsil edecek adayları
belirlemek üzere bir dizi is-
tişare toplantısı düzenle-
yen ÇSD, bu toplantıların
sonuncusunu İstanbul

ÇSD, İHRACATÇI BİRLİĞİ SEÇİMLERİ İÇİN BİR DİZİ İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İHKİB’de seçim heyecanı
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Florya’da Kaşıbeyaz Resto-
ran’da gerçekleştirdi. 3
Mart 2014 tarihinde 50’nin
üzerinde üye sanayicinin
katılımıyla yapılan toplan-
tıda, ÇSD Yönetim Kurulu,
ÇSD üyeleri ve İHKİB’de
hali hazırda derneği ve
sektörü temsil eden üyeler
de katıldı. 

Divan Başkanlığını ÇSD
Başkan Yardımcısı Bülent
İyikülah’ın yaptığı istişare
toplantısında bir önceki is-
tişare toplantısında Başkan
Hüseyin Öztürk’ün İHKİB
Başkanlığı’na aday göste-
rildiği belirtilerek katılım-
cıların tek tek görüşlerine
başvuruldu. 

SEKTÖRDEN BİR İHKİB
BAŞKANININ OLMASI
ONUR VERİCİ 

Toplantıda genel
olarak hazır giyim ihracatı
içinde önemli bir paya
sahip çorap sektöründen
çıkacak bir İHKİB Baş-
kanı’nın, hem sektör hem
de dernek açısından onur
verici durum olduğu gö-
rüşü ağırlıklı olarak dile
getirilirken, aynı zamanda
derneğin ve sektörün
birlikte hareket etmesinin
önemine de dikkat 
çekildi.

İHKİB’de hali hazırda
sektörü ve derneği temsil
etmekte olan ve bir önceki

dönem ÇSD’nin istişaresi
ve mutabakatıyla temsilci
olarak gönderilen Ümit
Özüren ve Fatih Yarkın ise
bir dönem daha kurumda
mevcut yönetimle görev
yapmayı istediklerini be-
lirterek bu yönde hazirun-
dan destek talep ettiler.

ÇSD’nin önceki dönem
başkanlarından ve aynı za-
manda İHKİB’de daha önce
görev almış olan Özkan Ka-
raca da derneğin bu ku-
rumda başkanlık düzeyinde
temsilinin onur verici ol-
duğu fikrine katıldığını
kaydederek kendisinin de
başkanlığa aday olduğunu
ifade etti. 

Ayrıca katılımcılardan
bir kısmı başkanlık yarışı
için geç kalındığı yönünde
görüş bildirerek mevcut
yönetime ÇSD’nin yeni
temsilciler belirleyerek
gönderilmesinin daha
doğru olacağını söyledi. 

BAŞKAN HÜSEYİN 
ÖZTÜRK’E DESTEK 

İstişare sonucunda
ÇSD’nin oda ve birlik se-
çimlerinde birlikte hareket
ettiği ve bu yönde sivil
toplum örgütleri arasında
örnek gösterildiği belirti-
lerek, Başkan Hüseyin
Öztürk’ün adaylığının des-
tenmesi yönünde genel
görüş ortaya kondu.
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Ülkemizde iş arama ve işe yerleştirme hizmetlerini gerçekleştirmek için
1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu kurulmuş, yeni gelişen ihtiyaçlar ve
değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla 2003 yılında Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) adını almış  ve yeni hizmetler vermeye başlamıştır. 2011 yılında ye-
niden yapılanarak illerde Çalışma ve İş Kurumu olarak hizmet vermektedir. 

Muammer Coşkun | Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü

İŞKUR GELİŞİYOR
HER İŞSİZİN VE İŞYERİ-
NİN BİR DANIŞMANI VAR

2012 yılından iti-
baren taşrada İş
ve Meslek Da-
nışmanlığı Hiz-

meti etkinleştirilerek  işsizler
ve işverenlerle birebir ilgile-
nerek, çalışma hayatında

koçluk hizmet vermek için
738’ i  İstanbul’ da olmak
üzere ülke genelinde 4.000
İş ve Meslek Danışmanı gö-
revlendirilmiştir.

İş ve Meslek Danışman-
lığı kapsamında; Mesleki
rehberlik, Eğitimlere yön-
lendirme, İşe yerleştirme,
İşe uyum desteği, İşveren-

lere danışmanlık hizmetleri
verilmektedir. Böylece; İş-
sizlik süresi kısalacak, İs-
tihdam ve verimlilik oran-
ları artırılacak,
Sürdürülebilir istihdam
sağlanacaktır. 

İş ve meslek danış-
manı; işsizlere birebir da-
nışmanlık hizmeti vererek

İŞKUR, nitelikli işgücü için
işverenin yanında
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niteliklerine uygun işlere
yönlendirerek hızlıca işe
girmelerine yardımcı ol-
maktadır.

İşverenlere ise aramış
olduğu niteliğe uygun iş-
gücünü öncelikle kuruma
kayıtlı işsizlerden, işvere-
nin talebini kayıtlı işsizler-
den, karşılayamıyorsa İŞ-
KUR' un uygulamış olduğu
"İşbaşı eğitim programı ve
İş birliği eğitim programı"
kapsamında işverenin ihti-
yaç duymuş olduğu nite-
likli işgücünü temin etme-
sini sağlamaktır. 

İŞKUR İŞGÜCÜ 
PİYASASININ RÖNTGE-
NİNİ ÇEKTİ

İşverenlerin ihtiyaç
duyduğu nitelikli işgücü
açığının hangi mesleklerde
olduğunu tespit etmek
üzere, İstanbul’ da 15 Ma-
yıs-30 Haziran 2013 tarih-
leri arasında yapılan işgücü
piyasası araştırmasında ör-
neklem yöntemiyle seçilen
5 bin 985 işyeri ziyaret
edilerek yüz yüze görüş-
meler yapılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına
göre İstanbul’da her 100
işyerinden 31’inde açık iş
olduğu ve her 100 işyerin-
den 43’ünde eleman temi-
ninde güçlük çekildiği tes-
pit edilmiştir. 

İşverenlerin Eleman
Temininde Güçlük Çe-
kilme Nedenleri Olarak;
• % 53,38’i “yeterli beceri

ve niteliğe sahip eleman
bulunamamasını”,

• % 50,45’i “tecrübeli ele-
man bulunamamasını”,

• %44,58’i “aranan mes-
lekte eleman bulunama-
masını”,

• % 25,96’sı “önerilen üc-
retin yeterli bulunama-
masını”

• % 22,17’si  “çalışma or-
tam ve koşullarının be-
ğenilmemesini” göster-
miştir.

Bir taraftan işverenler
nitelikli eleman bulamaz-
ken diğer taraftan yüz bin-
lerce kişi iş bulamamakta-
dır.

İŞSİZLİĞİN SEBEBİ 
MESLEKSİZLİK 

Kuruma kayıtlı işsizle-
rin yüzde 50’si lise altı
eğitimlilerden oluşmakta-
dır. Eğitim seviyesi düşük
işgücünün, teknolojideki
baş döndürücü bu hızlı ge-
lişmeye ayak uydurama-
ması durumunda bunla-
rında her an işsiz kalma
riski ile karşı karşıya kal-
maktadır. 

Yapılan kanuni
düzenlemeler ile işsizlerin
ve çalışanların mesleki
eğitimden yararlanmasını,
işverenlerinde aradıkları
niteliğe uygun  işgücünü
bulmalarını sağlamaları
için aktif istihdam
politikaları kapsamında
daha fazla meslek
edindirme kurslarının
yapılmasına olanak
sağlanmıştır. 

İŞKUR İstanbul İl Mü-
dürlüğü olarak bu projeler
kapsamında 2013 yılında
24.881 kişi,  2009 yılından
2013 yılı sonunda kadar
149.500 kişi mesleki eği-
timlerde eğitilmiştir. 

2014 yılında İstanbul’
da ki mesleki eğitimler
için 110 milyon TL ödenek
tahsis edilerek 26.650 ki-
şiye mesleki eğitim veril-
mesi planlanmaktadır.  İŞ-
KUR olarak amacımız;
işverenlerimize aramış ol-
duğu niteliğe uygun işgü-
cünü temin etmek, İşsizle-
rimizi de niteliklerine

uygun işlerde çalışabilir
hale getirmektir.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ SORU-
NUNA İŞKUR’ DAN
ÇÖZÜM 

2003 yılında yapılan ka-
nuni düzenleme ile İşsizlik
Sigortası Fonu’ndan  ayrı-
lan sınırlı kaynakla sadece
çalışırken işini kaybederek
işsizlik ödeneği almaya hak
kazanmış kişiler mesleki
eğitimlerden yararlanı-
yordu. 26 Mayıs 2008 ta-
rihli Resmi Gazete de ya-
yımlanan 5763 sayılı
Kanunla “ İş Kanunu ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkındaki Ka-
nunla” uygulamaya geçen
ilk istihdam paketi ve yeni-
den yapılanma çalışmala-
rıyla, ülkemizin ve dünya-
nın en önemli sorunu olan
işsizliğin azaltılması için
İşsizlik Sigortası Fonundan
ayrılan kaynakla bütün iş-
sizlerin mesleki eğitimler-
den faydalanması sağlan-
mıştır.

Bu kapsamda, Aktif İş-
gücü Hizmetleri Program-
ları ile işsizlerin mesleki
niteliklerinin geliştirilme-
sine, işsizliğin azaltılma-
sına ve özel politika gerek-
tiren grupların işgücü
piyasasına kazandırılma-
sına yardımcı olmak üzere
herhangi bir mesleği olma-
yan, bir mesleği olmakla
birlikte mesleğinde iş bula-
mayan veya mesleğinde
yeterli olamayanların, nite-
liklerinin geliştirerek istih-
dam edilebilirliklerini artır-
mak amacıyla meslek
edindirme, değiştirme ve
geliştirme eğitimleri yapıl-
maya başlanmıştır

İŞKUR İŞVERENLERİN
YANINDA 
ÖNCE EĞİTİM SONRA İS-
TİHDAM 

İŞKUR, teorik ve uygu-
lamalı eğitimlerle ekono-
miye nitelikli işgücünün
kazandırılması temelinde
faaliyetlerine ağırlık ver-
mektedir. 
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İŞKUR; uygulamış ol-
duğu “Aktif İstihdam Politi-
kaları ile işverenlerimizin
aradıkları niteliklere uygun
işgücünü, kurumumuza
kayıtlı işsizler arasından
seçerek işverenlerimizin
belirtmiş olduğu meslekte
işbirliği yaparak, eğitim iş-
yerinde yapılamıyorsa üni-
versitelerle, özel eğitim
kurumlarıyla, meslek oda-
ları ve meslek örgütleriyle
eğitimler yaparak istih-
dama hazır hale, getirilip
eğitimli ve nitelikli ele-
manla çalışmasını sağlıyor.

İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ
Özel sektör işyerleri ile

yapılan işbirliği eğitimle-
rinde, zaruri kursiyer gi-
derleri,  eğitici gideri (hiz-
met sağlayıcının kendi
bünyesinden karşılanamı-
yorsa; MEB tarafından be-
lirlenen ek ders saat ücre-
tinin iki katına kadar) ve
temrin gideri (zaruri kursi-
yer giderlerinin %10’nu
geçmemek üzere) İŞKUR
tarafından ödenir ve eği-
timi başarı ile bitiren kur-
siyerlerin en az %50 istih-
dam edilmesi gereklidir.
Örneğin; 5 kişilik işçi ihti-
yacı olan işveren, beş ki-
şiye karşılık on kişiyi ken-
disi seçiyor, seçtiği
işsizleri işverenin belirle-
miş olduğu kendi eğit-
menleri eğitiyor, teorik ve
uygulamalı eğitimler işlet-
mede yapılıyor. Eğitim sü-
resince bütün giderleri ve
kursiyerlerin genel sağlık
sigortası, iş kazası ve mes-
lek hastalığı sigorta prim-
lerini ve günlük 20 TL.
cep harçlığını İŞKUR ödü-
yor.  Eğitim bittikten sonra
işverenin sorumluluğu;
yetiştirmiş olduğu her iki
kişiden birini, yani on kişi-

den en az beş kişiyi işe al-
ması gereklidir.

İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMI / 
(STAJYER ÇALIŞMA VE
ÇALIŞTIRMA HAKKI)

İki kişiden fazla işçi ça-
lıştıran işyerleri, toplam
işçi sayısının % 10 kadar
kişiyi, son üç aylık süre
içerisinde çalıştırmış ol-

duğu işçi sayısının ortala-
masına ilave olmak şartı
ile kendisine başvuruda
bulunan kişinin bütün
şartları uygun olmasına
rağmen deneyimli olma-
dığı için işe almıyorsa, iş-
çide çalışmak istemesine
rağmen deneyimsiz ol-
duğu için işe alınmıyorsa,
işverenin bu kişiyi İşbaşı
Eğitim Programı kapsa-

mında altı ay süre ile
çalıştırma hakkı var. 
Örneğin; 50 kişi çalıştıran
bir işyeri 5 kişiyi bu prog-
rama alabilir. İşbaşı 
Eğitim Programına katı-
lanların, altı ay boyunca
günlük 25 TL, aylık 
550 TL. ücretini, Genel
Sağlık Sigortasını ve İş
Kazası ve Meslek Hastalığı
Sigorta Primlerini 

İŞKUR olarak biz ödüyo-
ruz. İşverenin tek yüküm-
lülüğü işsiz hangi branşta
(Meslekte) çalışmak isti-
yorsa o meslekte çalıştıra-
rak kişinin uzmanlaşma-
sını (deneyim
kazanmasını) sağlamak,
işçinin de belirlenmiş olan
sürede en fazla altı ay süre
ile çalışarak deneyim ka-
zanmasıdır. 

MESLEKİ EĞİTİMLERİN
İŞVERENLERE SUNDUĞU
AVANTAJLAR

İŞKUR ile mesleki eği-
tim düzenleyen işverenler,
işe alacağı personeli kendi
yetiştirmekte, bu dö-
nemde tüm maliyeti İŞ-
KUR karşılamaktadır. Eği-
time katılan kursiyerlere
günlük 20 TL cep harçlığı
ve kurs süresince “Genel
Sağlık Sigortası ile İş ka-
zası ve meslek hastalıkları
primi İŞKUR tarafından
ödenmektedir. Bir işçinin
işverene maliyeti aylık as-
gari ücretten hesaplandı-
ğında en az 1.332 TL ol-
duğu göz önüne
alındığında dört ay süren
eğitimlerde işverenin
5.328 TL kasasında kala-
caktır.

6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu’ nun
17.Maddesi gereği  ”tehli-
keli ve çok tehlikeli sı-
nıfta” yer alan işlerde, ya-
pacağı işle ilgili mesleki
eğitim aldığını belgeleye-
meyenler çalıştırılamaya-
caktır.  İŞKUR’ un eğitim-
lerine katılan ve başarıyla
tamamlayanlara verilen
sertifikayla bu yasal so-
rumluluk da sağlanmış ol-
maktadır.

İşveren, son 6 aylık or-
talama istihdamına ek ola-
rak işe alacağı İŞKUR ser-
tifikalı çalışan için bu
sertifika sayesinde 29 ya-
şından küçük erkek ve yaş
sınırı olmaksızın tüm kadın
çalışanlar 42 ay boyunca
6111 Sayılı Kanun ile işve-
renlere sağlanan İstihdam
teşviklerinden yararlanabi-
lir. Bu sayede 42 ay bo-
yunca çalıştırdığı kişinin
SGK İŞVEREN PRİMİ  İş-
sizlik Sigortası Fonundan
karşılanmaktadır. 

İŞKUR ile mesleki eğitim düzenleyen 

işverenler, işe alacağı personeli kendi yetiş-

tirmekte, bu dönemde tüm maliyeti İŞKUR

karşılamaktadır”
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Türkiye'nin
Şubat ayında 
ihracatı, geçen
yılın aynı ayına
göre yüzde 4,3
artışla 12 milyar
93 milyon dolar
oldu. İlk 2 aylık
ihracatımız
yüzde 6,5 arta-
rak 24 milyar
565 milyon dolar
olarak gerçek-
leşti. 

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1 MİLYAR 489 MİLYON DOLAR İLE İKİNCİ SIRADA

İhracat Şubat’ta da artışını
sürdürdü: 12 milyar dolar

Türkiye İhra-
catçılar Mec-
lisi Başkanı
Mehmet Bü-

yükekşi'nin Denizli'de
açıkladığı ihracat verile-
rine göre Türkiye'nin Şu-
bat ayında ihracatı, geçen
yılın aynı ayına göre yüzde
4,3 artışla 12 milyar 93
milyon dolar oldu. İlk 2
aylık ihracatımız yüzde 6,5
artarak 24 milyar 565 mil-
yon dolar olarak gerçek-
leşti. Birlik kaydından
muaf ihraç kalemleri ha-
riç, net mal ihracatının ilk
2 aydaki kümüle artış per-
formansı yüzde 6,8 oldu.
Son 12 aylık dönemdeki
ihracat ise yüzde 0,6 geri-

leyerek 152 milyar 509
milyon dolara indi.

ŞUBAT AYI RAKAMLARI
DENİZLİ’DE EKONOMİ
BAKANI’NIN DA KATILI-
MIYLA AÇIKLANDI

2014 Şubat ayı mal ih-
racatı verileri ve gelişimine
dair Basın Toplantısı 1
Mart 2014 Cumartesi De-
nizli'de gerçekleştirildi. Ba-
sın toplantısına Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, De-
nizli Valisi Abdülkadir De-
mir, Denizli Belediye Baş-
kanı ve TİM Başkanı Meh-
met Büyükekşi ile Pamuk-
kale Üniversitesi Rektörü
ve ilin önde gelen ihracatçı
ve işadamları katıldılar.

Şubat ayında en fazla
ihracatı, 1 milyar 836 mil-
yon dolar ile otomotiv sek-
törü yaparken, hazırgiyim
ve konfeksiyon sektörü 1
milyar 489 milyon dolar
ihracat ile ikinci sırada,
kimyevi maddeler sektörü
ise 1 milyar 449 milyon
dolar ihracat ile üçüncü sı-
rada yer aldı.

ALMANYA, IRAK VE 
İNGİLTERE İHRACATTA
İLK ÜÇ ARASINDA 
YER ALDI

Şubat ayında en fazla
ihracat yapılan 3 ülke sıra-
sıyla Almanya, Irak ve İn-
giltere oldu. Almanya'ya
ihracatımız geçen yılın

aynı ayına göre yüzde 7
artarken, Irak'a ihracatı-
mız yüzde 19, İngiltere'ye
ihracatımız yüzde 7 artış
gösterdi.

ETİYOPYA, HIRVATİS-
TAN VE FAS’A ARTIŞ
ORANINDA İLK ÜÇTE

Şubat ayında ihracatı-
mızın önemli oranda art-
tığı ülkeler arasında yüzde
235 artış ile Etiyopya,
yüzde 188 artış ile Hırva-
tistan, yüzde 97 artış ile
Fas, yüzde 90 artış ile Bir-
leşik Arap Emirlikleri,
yüzde 86 artış ile Şili,
yüzde 81 artış ile Suriye
ve yüzde 70 artış ile Ni-
jerya yer aldı.
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Şubat ayında AB'ye ih-
racatımız yüzde 8 artarak
5,4 milyar dolara, Ortado-
ğu'ya ihracatımız yüzde 19
artarak 2,3 milyar dolara
yükseldi. Afrika ve Kuzey
Amerika ülkelerine ihraca-
tımız yüzde 5 artış gös-
terdi.

En fazla ihracat yapan
ilk 10 ilimiz arasında ihra-
cat artışında lider ilimiz
Sakarya oldu. Sakarya'nın
ihracatı Şubat ayında
yüzde 83 arttı. Sakarya'yı
yüzde 14 ihracat artışıyla
Gaziantep ve yüzde 8 ih-
racat artışıyla İstanbul ta-
kip etti.

BÜYÜKEKŞİ, İHRACATÇI-
LARI DÜNYADAKİ RİSK-
LERE KARŞI UYARDI

Konuşmasında dünya
ekonomisindeki gelişme-
leri değerlendiren Büyü-
kekşi, ihracatçıları riskler
konusunda uyarırken, şun-
ları söyledi:

"Dünya ekonomisine
baktığımızda, bu yılki gidi-
şatı şekillendirecek önemli
unsurlardan biri daha ön-
ceki açıklamalarımızda da
vurguladığımız gibi ABD
Merkez Bankası FED'in pa-
rasal genişlemeden çıkışı.

Gelişen ülkelerde or-
taya çıkan sıkıntılara rağ-
men, ABD'deki ekonomik
veriler iyi gelmeye devam
ettikçe FED parasal geniş-
lemeden çıkış takvimini
sürdürecek. Muhtemelen
Mart-Nisan-Haziran ve
Eylül aylarındaki toplantı-
larda da genişlemeyi ka-
demeli olarak azaltacak.
ABD'deki Ocak ayı konut
satışları oldukça düşük
çıktı, bu ve benzeri geliş-
meler neticesinde, FED'in
politikalarında bir değişik-
lik öngörülmüyor, ancak

olası oynaklıklara karşı ih-
tiyatlı olmak gerekiyor.
Zira Ukrayna'da son gün-
lerdeki kritik gelişmeler
de yakın coğrafyadaki di-
namikleri olumsuz etkile-
yebilir.

“KISA VADELİ NAKİT
AKIŞI YÖNETİMLERİNE
VE KAYNAK KULLANIM-
LARINA AZAMİ ŞEKİLDE
DİKKAT ETMESİ ÖNEM
TAŞIYOR”

Firmalarımızın bütün bu
riskleri gözeterek, kısa va-
deli nakit akışı yönetimleri-
ne ve kaynak kullanımları-
na azami şekilde dikkat et-
mesi önem taşıyor. FED'in
politikalarından dolayı fi-
nansal piyasalarda önemli
çalkantılar yaşandı. Yaşan-
maya da devam ediyor."

“DÜNYADAKİ POZİTİF 
İKLİMİ AVANTAJA ÇEVİ-
RELİM”

Dünya ekonomisinde
pozitif gelişmeler de ya-
şandığını kaydeden Büyü-
kekşi, Türkiye'nin bu

olumlu iklimi değerlendir-
mesi gerektiğini vurgula-
yarak özetle şu bilgileri
verdi:

"Dünya ekonomisi ve
küresel talep bir normal-
leşme sürecine içerisine
girdi. Özellikle gelişmiş
ülkelerde büyüme beklen-
tileri artıyor. Gelişmiş ül-
kelerdeki büyüme eğilimi
Dünya genelindeki talebi
de destekliyor. Avrupa Bir-
liği ve Euro Bölgesi de
2013 yılının son çeyre-
ğinde büyümesini sür-
dürdü.

“BU YIL HEM GELİŞMİŞ
ÜLKELERİ HEM GELİŞ-
MEKTE OLAN ÜLKELERİ
BEKLEYEN GÜZEL BİR
BÜYÜME VE TİCARET İK-
LİMİ VAR”

Sydney'de geçtiğimiz
hafta sona eren G-20 Ma-
liye Bakanları ve Merkez
Bankaları toplantısında,
Dünyanın en büyük 20
ekonomisinin beş yıl
içinde, 2 trilyon dolarlık
üretim artışı ve 10 mil-
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yonlarca yeni istihdam
oluşturma hedefi benim-
sedikleri açıklandı. G-20
ülkeleri 2014-2018 döne-
minde büyüme temposunu
2 puan artırmayı hedefli-
yor. Genel olarak olumlu
bir hava hakim. Bu yıl
hem gelişmiş ülkeleri hem
gelişmekte olan ülkeleri
bekleyen güzel bir bü-
yüme ve ticaret iklimi var.
Avrupa'da büyüme bek-
lentileri pozitif. AB, 3 çey-
rektir bir önceki çeyrek
döneme göre büyüyor. Bu-
nun paralelinde AB üyeliği
ve uyum sürecinde olumlu
bir hava yakaladık. Kıbrıs
konusundaki gelişmeleri
de olumlu görüyoruz. Do-
layısıyla Dünyadaki bu
ekonomik gelişmelerden,
maksimum derecede isti-
fade edebilmemiz büyük
önem taşıyor.

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, büyüme ve dış
ticaret hedeflerine ulaş-
mak için istasyona gelen
trenin kaçırılmaması ge-

rektiğini vurgu yaparak
sözlerini şöyle sürdürdü:

“2014'TE DÖVİZ 
KURLARININ ULAŞTIĞI
SEVİYE DE İHRACATI
DESTEKLEYECEK BİR 
SEVİYEDİR”

"Bu yıl yüzde 4 bü-
yüme hedefimiz var.166,5
milyar dolar ihracat hede-
fimiz var. Döviz kurların-
daki artışı neticesinde ve
altın ithalatının da azal-
ması beklentisiyle cari
açıkta 55 milyar dolar he-
define ulaşılabilir. 2014'te
döviz kurlarının ulaştığı
seviye de ihracatı destek-
leyecek bir seviyedir.

Bu olumlu koşulları le-
himize çevirmek için si-
yasi istikrar ve güven
ortamını korumalı, ihra-
cata yönelik destekleri çe-
şitlendirmeli ve
artırmalıyız. Büyüme ve
dış ticaret hedeflerine
ulaşmak için istasyona
gelen treni, 2014'te kaçır-
mayalım.

Nitekim ihracatçıları-
mızda sene başında yaptı-
ğımız 2013 4. Çeyrek
eğilim anketinde bu bek-
lentiyi açıkça dile
getiriyorlar. Yeni pazarlara
ciddi bir atılım yapıyorlar.
Yılın 4. çeyreğinde yeni
pazarlara girebildiklerini
belirten firmaların oranı
16 çeyrek sonra tekrar
%40'a ulaştı. İhracatçıları-
mız atılım yapmaya
başladılar. İhracatçılarımı-
zın 2014'e ilişkin büyüme
beklentisi %4.2 olarak
şekillendi ve istikrar ve
öngörülebilirlik vurgusu
da devam etti.

REKABETÇİ İDEAL 
KUR SEVİYELERİ OLA-
RAK İHRACATÇI ANKE-
TİNDEN DOLARDA 2,06,
EURO'DA İSE 2,80 KUR
DEĞERLERİ ÇIKTI

İhracatçılarımız 2013
yılının son günlerinde TİM
olarak yaptığımız değer-
lendirme çalışmalarında
öne çıkan beklentilerini ve

kur seviyelerini, aynı şe-
kilde son anketimizde de
rekabetçi ideal kur seviye-
leri olarak Dolar kurunda
2,06, Euro'da ise 2,80 şek-
linde muhafaza etmişler-
dir. Bu da ihracatçımızın
kurda öngörülebilirliğe
verdiği önemi tekrar vur-
gular niteliktedir.

“BÜYÜME İÇİN TEK KAY-
NAK İHRACAT”

Bu yıl büyüme için tek
kaynak ihracat olarak
görülüyor. Firmalarımızı
da bu gerçeğin farkında
olarak ihracata yönelmele-
rini tavsiye ediyoruz.
Bizler ihracatçılar olarak,
uzun vadeli hedeflere ve
bu hedeflere yönelik çalış-
malara devam ediyoruz.
Bu doğrultuda, 58 bin
ihracatçı firmayı temsil
eden TİM olarak üzerimize
düşen görevi aksatmadan
sürdürüyoruz. Türkiye
ekonomisinin hedeflerine
ihracat ile varacağına ina-
nıyoruz." (TİM)
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Kişilere, iş ya-
şamında yer
alan her
meslekten

kendisi için uygun olan bir
meslekte; o mesleği icra
edebilmek için gerekli bil-
gilerin, becerilerin ve iş
alışkanlıklarının kazandırıl-
dığı süreç mesleki eğitim
olarak tanımlanmaktadır.
Bu süreçte kişilerin yaradı-
lışla sahip olduğu yetenek-
leri geliştirilmektedir.
Kişiye yeteneği olmadığı
bir meslekte eğitim ver-
meye çalışmak; mesleki
eğitim sürecinin zorlu ve
uzun sürmesine yol açar-
ken, sonucunda beklenen
başarılı sonucun alınma-
masına hatta belli zaman
sonra kişinin meslek de-
ğiştirme kararına sebep
olabilir. Kimi zaman demo-
kratik aile yaklaşımıyla;
benim oğlum şu olmayı
çok istiyor diyerek yardım
ve destek taleplerinde bu-
lunulmaktadır. Bu meslek-
lerin aslında çocukluk ve
gençlik geçişi arasında bu-
lunan bireyin hobi olarak
yapmak istediği geçici he-
vesler olduğu gözardı edil-
memelidir.

Meslek seçiminin hangi
yaşta ve yöntemle yapıl-
ması gerektiği hala tar-

tışma konusudur. Ülke-
mizde ortaokul sonrası
mesleki eğitime karar ve-
rilmesiyle meslek lisesine
ya da açık öğretim lisesiyle
birlikte mesleki eğitim

merkezlerine (çıraklık eği-
timi) başlanır. Meslek lise-
lerinde birinci sınıfta
hiçbir mesleki bilgi ya da
becerinin teorik ya da uy-
gulamalı eğitimi başlamaz.

Tüm lise birinci sınıflarda
temel/ortak sosyal ve kül-
türel dersler yer alır. Bu
aşamada öğrencinin hayat
boyu sürdüreceği ve gele-
cek yıl için okuyacağı mes-
leğini seçmesi
gerekmektedir. Genç insan
görmediği, ortamında bu-
lunup zaman geçirmediği
ve dokunmadığı bir mes-
leği kendisine belki filmleri
seyrettirilerek belki tavsi-
yeler ve anlatılanlar ışı-
ğında seçmek durumunda
kalmaktadır. Hatta toplu-
mun mesleklere verdiği
değerler, mesleğin ekono-
mik getirileri ve çoğun-
lukla da ailelerin
teşvikleriyle kendi tercihi
dışında bir mesleğe yön-
lenmek zorunda kalabil-
mektedir.

HERKESE GÖRE BİR 
MESLEK, HER MESLEĞE
DE İHTİYAÇ VE İŞ 
İMKÂNI BULUNMAKTA-
DIR

Çeşitli kaynaklarda ge-
leceğin popüler meslekleri
sıralanırken çoğunlukla bi-
lişim, mühendislik, çevre-
bilim, nano teknoloji,
enerji, malzeme, üretim,
tasarım ve çevre ilk sıra-
lara konulur. İnsan hayatı-
nın devamı için gerekli
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Mesleki eğitim ve istihdam
Ülkelerin çözmek için mücadele ettiği temel sorunlardan birisi de 
eğitim istihdam ilişkisinin kurulmasıdır. İhtiyaçların karşılanması için
her meslekte ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte işgücü yetiştirilmesi
gerekmektedir. 

Erol Demir | İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Şube Müdürü



temel ihtiyaçlar beslenme,
sağlık, estetik, güvenlik
başlığı altında bulunanlara
nedense ikinci sırada yer
verilir. Eğitim tartışılırken
sürekli bilişim ve teknoloji
örnek gösterilir ve gelişmiş
ülkelere nasıl yetişileme-
yeceği anlatılır. İnsanlık
için temiz, doğal gıdalara,
havaya ve sağlık yanında
hizmet sektöründe yer
alan ihtiyaçların hayati
önemi olduğu gözardı edil-
mektedir. İnsanların güzel
görünmek ve mutlu olmak
için nelere katlandığı unu-
tulmamalıdır. Herkese
göre bir meslek, her mes-
leğe de ihtiyaç ve iş imkânı
bulunmaktadır.

MESLEK LİSESİ MEZUNU-
NUN YAPABİLECEĞİ
İŞLER İÇİN MESLEK 
YÜKSEK OKULU YA DA
FAKÜLTE MEZUNU 
OLMAYA GEREK BULUN-
MADIĞI GİBİ BU DURUM
KİŞİ VE ÜLKESİ İÇİN
KAYNAK VE ZAMAN 
İSRAFIDIR

Eğitim düzeyi arttıkça
istihdam edilebilirliğin de
artacağı varsayılır. Bir açı-
dan doğru olsa bile açık iş-
lerin tümü için uzun süreli
eğitim ya da mutlaka yük-
seköğrenim görülmesi ge-
rekmiyor. Meslek lisesi
mezununun yapabileceği
işler için meslek yüksek
okulu ya da fakülte me-
zunu olmaya gerek bulun-
madığı gibi bu durum kişi
ve ülkesi için kaynak ve
zaman israfıdır. Sınavsız
geçiş imkânları kullanıla-
rak her meslek lisesi me-
zununun bir meslek yük-
sekokuluna/üniversiteye
gitmeye çalışmasını demo-
kratik bir hakkın kullanıl-
ması olarak değerlendirir-

ken kamu ya da özel sektö-
rün ne kadar bu kadrolarda
insanlara ihtiyaç duyduğu
gözden kaçırılmamalıdır.
Yükseköğretim bitireyim
de hangisi olursa olsun di-
yerek diploma almak son-
rasında devlet bize iş ver-
sin demek sorunumuzu
maalesef çözmüyor. 

BİR MESLEKTE USTALIK
KÜÇÜMSENMEYECEK BİR
DEĞERDİR

Meslek lisesi mezunu-
nun işini müşteri memnu-
niyeti başta olmak üzere
uluslararası standartlarda
mal ya da hizmet üretir
konuma getirdiğinde; dün-
yanın her yerinde alacağı
unvan ustadır. Aslında bir
meslekte ustalık hiçte kü-
çümsenmeyecek bir değer-

dir. Başarıyı sadece akade-
mik not ve diplomalarla
ölçmeden, beceriyi ve ye-
tenekleri gözardı etmeden,
insani bir yaklaşımla her-
kesin aynı olmak zorunda
olmadığını kabul etmeliyiz.
Millet olarak bir meslekte
usta olmuş, işini bulmuş
ya da kurmuş bir kadın ya
da erkeğin, kariyer mesleği
kabul edilen avukat, dok-
tor, hakim veya bir öğret-
menle evlenmesini
yadırgamadığımız zaman
mesleki eğitim adına
büyük bir mesafe katetmiş
olacağız.

Erol DEMİR
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Şube Müdürü

Elektronik Uzman Öğretmeni

İşletme Sosyal Bilim Uzmanı
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Meslek lisesi mezunu-

nun işini müşteri

memnuniyeti başta

olmak üzere uluslar-

arası standartlarda

mal ya da hizmet 

üretir konuma getirdi-

ğinde; dünyanın her

yerinde alacağı unvan

ustadır”
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Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM), Türkiye'nin ilk
inovasyon geliştirme
programını hayata geçiri-
yor. Türkiye'de inovasyon
ekosistemini destekleme
amacıyla uluslararası da-
nışmanlık firması A.T. Ke-
arney işbirliğiyle
oluşturulacak İnovalig
projesi, Türkiye'nin İno-
vasyon Liderlerini belirle-
yecek.

Türkiye’nin ilk inovasyon
geliştirme ligi “İnovalig” başlıyor

Avrupa'da 17 ülkede uy-
gulanan ve A.T. Kear-
ney'in 17 ülkede koor-
dinasyonunu sağladığı

IMP3rove programına paralel bir kur-
guyla geliştirilecek projede Türki-
ye'nin farklı kategorilerde inovasyon
lideri firmaları belirlenecek.

TÜRKİYE'DEKİ FİRMALARIN İNO-
VASYON YETKİNLİKLERİNİ ARTIR-
MAYI HEDEFLİYOR

Türkiye'nin yaratıcılık potansiyeli-
ni, doğru inovasyon yönetim yetkin-
likleri ile katma-değere dönüştürme-
yi hedefleyen TİM, bu proje ile şirket-
lerin organizasyonları ve günlük ope-
rasyonlarına inovasyon kültürünü
yerleştirmeleri için oldukça önemli
bir fırsat sunuyor. Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi, inovasyon yönetimi ile il-
gili yaptığı uluslararası çalışmalar ve
sahip olduğu küresel ağ ile bu konu-
da lider danışmanlık firması A.T. Ke-
arney'nin tecrübelerinden ve inovas-
yon yönetimi uygulamalarından fay-
dalanarak, Türkiye'deki firmaların

inovasyon yetkinliklerini artırmayı
hedefliyor.

FİRMA YETKİNLİKLERİNİ NASIL
DEĞERLENDİRİLECEK?

İnovalig'de yarışacak firmalar, ilk
aşamada bir anket değerlendirmesin-
den geçecekler. İlk aşama süresince,
haftalık ve aylık bildirimler, eğitim
materyalleri, konferanslar düzenlene-
rek, katılımcı firmaların inovasyon
yetkinliklerini artırmaya yönelik adım-
lar atılacak. İlk aşama sonucunda, ka-
tılımcı her bir firma yaklaşık 100 say-
falık, kendi yetkinliklerinin, yerel ve
uluslararası pazarlardaki benzerleri ile
karşılaştırıldığı bir benchmarking ra-
poruna sahip olacak. Firmalar, bu
benchmarking raporu ile, A.T. Kear-
ney'nin "House of Innovation” adında-
ki inovasyon yönetimi metodolojisinde
kullandığı 5 kategori çerçevesinde
kendi yetkinliklerini değerlendirme
şansını elde edecekler. Bu 5 kategori
ise İnovasyon Stratejisi, Organizasyon
ve Kültür, İnovasyon yaşam döngüsü
süreci, Etkinleştirici faktörler ve İno-

vasyon sonuçlarından oluşuyor.
Anketler sonrasında, en iyi skora

sahip 250 firma ilk tur etkinliğine da-
vet edilecek. Etkinliğin ardından, fir-
maların raporlarının incelenmesi ile 5
farklı kategoride seçilecek 50 firma,
yarı finallere katılmaya hak kazana-
cak. Yarı finalistler, önümüzdeki sene
Eylül ayında düzenlenecek bir organi-
zasyonda, 15'er dakikalık, inovasyon
yönetimi yaklaşımlarını anlatan su-
numlar yapacaklar. Bu sunumlar so-
nucunda her kategoride seçilecek 5
firma, toplamda 25 firma finalde ya-
rışmaya hak kazanacak.

Finalistler, 2014 Türkiye İnovas-
yon Haftası'nda büyük jüri önünde ya-
rışacak ve 5 inovasyon kategorisindeki
Türkiye'nin İnovasyon Şampiyonları
belirlenecek. Ayrıca her kategoriden
3'er firma ülkemizi "İnovasyon Ligi
Avrupa Şampiyonasında” temsil etme
şansı yakalayacak. Şampiyonada yer
almak isteyen firmalar, etkinlik web
sitesinden online kayıt yaparak 31
Mayıs 2014 tarihine kadar inovasyon
anketini doldurabilecek. (www.inovalig.com)
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Tüm çorap
kategorileri
ile Avrupa
Çorap Pazarı,

Grafik 1’de görebileceğiniz
gibi, 2013 yılında 5.7 mil-
yar çift büyüklüğündedir.
2010 ve 2011 yıllarında
5.9 milyar çift
büyüklüğünde olan bu
pazar 2011 sonunda başla-
yan Avrupa finansal krizi

nedeniyle 2012 yılında,
2007 yılının da altında
olan, 5.5 milyar çift sevi-
yesine düşmüştür. Bir
sonraki yazımda detayını
vereceğim rakamlara göre,
2013 yılında, Avrupa’nın
çorap ithalatında, ilk dört
sırada olan Çin, Türkiye,
Endonezya ve Pakistan’ın
tümünde birden,
Avrupa’ya çorap satışla-
rında ciddi artışlar
görülmektedir.  Ancak bu
artışlar, Türkiye ve Çin
karşısında oldukça küçük
olan Pakistan’da yüzdesel
olarak diğer ülkelerin çok
üstünde gerçekleşmiştir. 

TOPLAM AVRUPA
ÇORAP PASTASI 
6 MİLYAR ÇİFTİN ÇOK 
ÜSTÜNDE

Avrupa çorap pazarı
ithalat ve dahili satış
kalemlerinden oluşmakta-
dır. 2004 yılından sonra
daha çok ithalat bazlı
büyüyen bu pazarda, İtalya
ve Portekiz gibi iki ana
çorap üreticisi de yer
almaktadır. İtalya ve Porte-
kiz’in diğer Avrupa
ülkelerine yaptıkları satış-

lar iç satışlarda görülür-
ken, örneğin İtalya ve
Portekiz’in dahili olarak
üretip kendi ülkesinde sat-
tıkları çoraplar dış ticaret
kapsamında olmadığından
bu rakamlara dahil değil-
dir. Bu şekilde, küçükte
olsa diğer yerel üretimleri
de dahil edersek, toplam
Avrupa çorap pastasının 6
milyar çiftin çok üstünde
olduğunu söyleyebiliriz.
Avrupa’da ayrıca Almanya
gibi hem kendi ihtiyacı için
ithalat yapan hemde itha-
latının bir kısmını diğer
Avrupa ülkelerine satış
yapan ülkeler bulunmakta-
dır.

AVRUPA ÇORAP İTHA-
LAT TALEBİ ARTIŞTA

Avrupa  çorap pazarı
büyümesini, Grafik 2’ye
göre, Çin’e kotaların kalk-
tığı 2004 yılından sonra
çoğunlukla ithalatla karşı-
lamaya başlamıştır. 2004
yılında 2.19 milyar çift
olan iç satışlar karşısında
2.31 milyar çift çorap ithal
edilmekteydi. Ağırlıkla
Türkiye’nin Avrupa’nın
çorap  ithalat talebini kar-

Avrupa çorap pazarı 2013’te
büyüme trendine döndü
Bugüne dek Avrupa çorap ithalatının %65-70’sini oluşturan pamuklu soket
çorap kategorisi rakamlarıyla analiz ettiğim Avrupa çorap pazarını, bu kez
tüm çorap kategorilerini dikkate alarak, EUROSTAT rakamları ışığında analiz
edeceğim. Dergimizin bir sonraki sayısında ise analizimi ülkeler bazında de-
rinleştirerek devam edeceğim.  

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. -Türkiye Temsilcisi  www.dakong.com.tr
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şılamakta olduğu, Avru-
palı büyük alım satımcı
ülkelerin hakim olduğu
2004 yılı öncesi dönemde,
Avrupa içi satışlar toplam
ithalat rakamlarıyla kafa
kafaya gitmekteydi. 

Çin’in devreye girdiği
2004 sonrasında ise, çorap
ihtiyacı olan ülkelerin alım
satımcı ülkeleri devreden
çıkararak, direk olarak
Çin’den çorap alımı yapa-
bilmesi sonucu 2004 yılı
sonrasında Avrupa içi
çorap satışlarında hiçbir
artış görülmediği gibi,
küçük bir düşüş de olmuş-
tur. 

Grafik 3’e göre  ise,
2007 yılına kadar hızla
artan ithalat büyüme
oranları, 2008 Amerikan
finansal krizi sonrası
oldukça yavaşlamış, 2011
yılının sonunda yaşadığı-
mız Avrupa krizi
sonrasında 2012 yılında

çökmüştür. %10’luk
büyüme göstererek, geri
dönüş yılı olduğunu teyit
eden 2013 yılındaki büyü-
menin 2014 ve 2015
yılında da artarak devam
edeceğini tahmin etmek-
teyim. 

AVRUPA ÇORAP PAZARI
4 MİLYAR EURO

Avrupa çorap pazarının
toplam büyüklüğü Grafik-
4’e göre yaklaşık 4 milyar
avrodur.  2004 yılında 2.8
milyar avro olan pazar, Çin
kaynaklı artan ithalatın
pazarı büyütmesi sonucu
2011 yılında 4.2 milyar
avro’ya ulaşmış,
sonrasında da 3.9 milyar
avro’da stabilize olmuştur. 

PAZARIN KAYMAĞINI
ALIM SATIMCILAR 
YİYİYOR

Çift bazında Avrupa içi
satışlar 2004-2013
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dönemi %7.8 küçülürken,
toplam kazanç anlamında
Avrupa iç pazarın parasal
büyüklüğü 2004-2013
döneminde %22 büyüme
göstermiştir.  Benzer
şekilde, Avrupa ithalatı
2004-13 döneminde çift
bazında %60 büyürken,
parasal olarak da  %70
büyümüştür.

Avrupa iç pazarı 2013
yılında 2 milyar çift iken
toplam satış 2.2 milyar
avro büyüğündedir.  Yani
ortalama iç pazar çorap
fiyatı 1.1 avrodur (bakınız
Grafik 6). Aynı şekilde top-
lam Avrupa ithalatı 2013
yılında 3.7 milyar çift iken
toplam ciro 1.7 milyar avro
olup ortalama çift çorap
fiyatı 0.46 avrodur. Yani
Avrupalı üretici ve alım
satımcı ülkeler, Avrupa’ya
çorap satan Çinli, Türk,
Endonezya’lı, Pakistan’lı
üreticilere göre %68 daha
az çorap satıp %30 daha
fazla para kazanmaktadır.
Fason olarak üretilen
çorapların bize bıraktığı
kar marjının kat kat  fazlası
bizden çorabı alıp satan
ülkeler tarafından kazanıl-
maktadır.  Bu konu
üzerinde hep birlikte otu-
rup stratejiler
geliştirmemiz gerekir diye
düşünüyorum.

İÇ PAZAR FİYATLARI 
ARTARKEN İTHALAT 
FİYATLARI YERİNDE 
SAYIYOR

2004 döneminden
günümüze kadar 0.40/0.47
avro ortalama fiyatları
bandına sıkışmış ortalama

Avrupalı üretici ve alım satımcı ülkeler, 

Avrupa’ya çorap satan Çinli, Türk, Endonezya’lı,

Pakistan’lı üreticilere göre %68 daha az çorap

satıp %30 daha fazla para kazanmaktadır.”  





www.csd.org.tr

ANALİZ...

34 Çorapland Mart-Nisan 2014

Avrupa çorap ithalat fiyat-
ları yanında, Grafik 6’da
göreceğiniz gibi 2004
yılında 0.76 avro ile başla-
yan 2013 yılında 1.11
avroya tırmanan Avrupa
içi çorap satış fiyatları söy-
leyecek fazla bir söz
bırakmıyor insana...

ARACISIZ ÜRÜN SAT-
MAK STRATEJİK HEDEFİ-
MİZ OLMALI

Makalemi bitirirken son
olarak şunu söylemek iste-
rim: Fason üretim yerine
gelecekte kendi marka ve
dizaynlarımızla, aracısız
ürün satışları yapabilmek
stratejik hedefimiz olmalı.
Bu hedefimizi ulaşmamızı
kolaylaştıracak karlılığı da
Grafik-6’da kolaylıkla
görebilirsiniz. 

Türkiye uzun yıllardır
Avrupa çorap satışlarında
Almanya ve İngiltere ağır-
lıklı gitmektedir.

Önümüzdeki yıllarda, 
Çin geri çekilirken, 
Çin’in yerini doldurabile-
cek stratejik hamleler
içinde, bizim de orta
vadede, Çin’in Avrupa
satışlarında yaptığı bir 
çok ülkeye yayılma strate-
jisini de izlememiz
gerekebilir diye düşünüyo-
rum. Bu da bizim, alım
satımcı ülkelere yaptığı-
mız satışları devam
ettirirken, kendimizinde
birçok Avrupa ülkesine
direkt satış yapabilme 
altyapısını hazırlamamızı
gerektirecektir. Bizi, 
fason satış yaptığımız
ülkelere rakip durumuna
sokacak bu yeni durum,
daha yüksek kar marjını
içinde barındırırken, çok
büyük olasılıkla, satışların
artan maliyetini de rahat-
lıkla karşılayabilecek
karlılığı bize sağlayabile-
cektir. 

Fason üretim yerine

gelecekte kendi marka

ve dizaynlarımızla,

aracısız ürün satışları

yapabilmek stratejik

hedefimiz olmalı. Bu

hedefimizi ulaşmamızı

kolaylaştıracak karlılığı

da kolaylıkla

görebilirsiniz.” 





Daha çok, it-
hal edilen
hammadde
ve yarı ma-

mullerin işlenerek ihraç
edilmesi şeklinde bir dış ti-
caret yapısı söz konusudur.
Artık ekonomik olarak kul-
lanılabilir durumda olma-
yan kömürün dışında,
önemli bir doğal kaynağa

sahip değildir. Bununla bir-
likte, çelik, tekstil, kimya,
arıtma, gıda işleme, eczacı-
lık, otomotiv, elektronik ve
makina üretimi gibi gele-
neksel sektörler, ekonomi-
deki ağırlıklı yerlerini koru-
maktadır. Sanayinin kayda
değer payına rağmen hiz-
met sektörü, GSYİH’nın
yaklaşık % 75’ini oluştur-

maktadır. Tarımın ekono-
mideki payı ise çok düşük
bir orandadır.

Nüfus yoğunluğunun
oldukça yüksek olduğu
Belçika, 1800’lerde Avrupa
kıtasında sanayi devrimini
başlatan ülkelerin başında
gelmektedir. Limanları, ka-
nalları, demiryolları ve
otoyolları ağıyla son derece
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AB’nin kurucu üyesi Belçika,
dünyanın en gelişmiş pazarları 
arasından yer alıyor
Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olan Belçika, dünyanın en gelişmiş pazar ekono-
milerinden biridir. Aynı zamanda, ihracat ve ithalat tutarının, GSMH’ye oranı
açısından bakıldığında, Lüksemburg ve İrlanda hariç tutulmak kaydıyla, AB ülke-
leri arasındaki en açık ekonomilerden birisidir. Ayrıca 2013 yılı sonu verilerimize
göre 36 milyon dolar ile en fazla ihracat yaptığımız sekizinci ülke konumundadır.



gelişmiş ulaşım altyapısı
sayesinde Belçika sanayisi,
çevre ülkelerin sanayile-
riyle entegre olmuş du-
rumdadır. İhracatının yak-
laşık % 50’si komşu
ülkelere, % 75’inden faz-
lası ile AB ülkelerine yöne-
liktir. 

Bütçe sorunları, yaşla-
nan nüfus ve düşük istih-
dam oranı ülkenin günde-
mindeki en önemli
sorunları teşkil etmektedir.
Son yıllarda, bütçe dengesi
sağlanmış olmasına karşın,
kamu borçları halen yük-
sek seviyededir.

Belçika, Avrupa’da ilk
sanayileşen ülkeler arasın-
dadır. Kömür, tekstil, çelik
ve ağır sanayi sektörle-
rinde önemli gelişmeler
kaydetmiş olup, zamanında
bu endüstrilerin bulun-
duğu ve Flaman Bölgesin-
den daha zengin olan Va-
lon Bölgesinde, birinci
nesil bu endüstrilerin geri-
lemesinden sonra, bu du-
rum kısmen, hafif sanayi-
ler, kimyasallar ve gıda
sanayileri ve hizmetler
sektörü gibi bazı sektörle-
rin gelişmesi ile telafi edil-
miştir. Diğer taraftan, şu
anda Valon Bölgesinden
çok daha zengin olan Fla-
man Bölgesi, modern bir
endüstriyel zemin oluştur-
mak ve ileri teknoloji yatı-
rımlarını çekmekte başarılı
olmuştur. Flaman Bölgesi,
ileri teknoloji ve araştırma
yoğun endüstrilerde istih-
dam edilen çalışan sayısı
açısından, AB ülkeleri ara-
sında önde gelmektedir.

SANAYİ
Sanayi sektörü, toplam

istihdamın dörtte birini ve
toplam katma değerin yak-
laşık % 20’sini oluşturmak-

tadır. En önemli sanayi dal-
ları enerji, imalat sanayi,
inşaat ve sivil mühendis-
liktir.

Brüksel, ülkenin ikinci
büyük sanayi merkezi ol-
makla beraber, giderek
önemini yitirmektedir.
Gent, Charleroi ve Liege
halen geleneksel ağır sa-
nayi sektörlerinin ağırlıklı
olduğu kentlerdir.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Belçika'nın dış ticaret

politikası üyesi olduğu AB
ile BLEB ve BENELUX An-
laşmaları çerçevesinde be-
lirlenmektedir.

Bu kapsamda, açık pa-
zar ekonomisi uygulayan
Belçika'da ihracatın artırıl-
ması öncelikli konu olarak
belirlenmiştir. GSMH'nın
önemli bölümünü oluştu-
ran ihracat gelirleri ülke
için hayati önem arz et-
mektedir. Kayda değer bir
doğal zenginliği bulunma-
yan Belçika'da, bürokratik
yapı ile meslek kuruluşları

bu amaca en iyi hizmet ve-
rebilecek biçimde şekillen-
dirilmiştir. Öte yandan, ih-
raç ürünlerinin rekabet
gücünün korunması ve ar-
tırılması amacıyla araş-
tırma ve geliştirme faali-
yetlerine büyük önem
verilmekte bu amaçla nite-
likli insan gücü yetiştiril-
mesine özen gösterilmek-
tedir.

Ülke ekonomisinde faa-
liyet gösteren işletmelerin
büyük çoğunluğu küçük ve
orta ölçeklidir. Bu itibarla,
söz konusu işletmelerin
performansını yükseltmeye
yönelik çeşitli çalışmalar
sürdürülmektedir.

ÜRÜN STANDARTLARI
İLE İLGİLİ UYGULAMA-
LAR

Belçika, ithal ürünlerde
AB mevzuatını uygulamak-
tadır. Söz konusu mevzuat,
ürünlerin AB pazarına gi-
rişte tüketici sağlığı ve gü-
venliği ile çevrenin korun-
masına ilişkin uyulması

gereken zorunlulukları
kapsamaktadır. Ürünlerin
mevzuata uygunluğu itha-
lat aşamasında kontrol edi-
lebileceği gibi piyasa göze-
timi yoluyla da
denetlenebilmektedir.

CE işareti, HACCP ve
REACH uygulamaları hem
AB içinde üretilen hem de
AB’ye ithal edilen ürünleri
kapsayan zorunlu sertifi-
kasyon uygulamalarıdır. Bu
suretle tarife dışı engeller-
den veya uygulanması zo-
runlu olmayan standartlar-
dan farklı bir durum arz
etmektedirler.

AB mevzuatı gereğince
birçok makine, ekipman,
elektrikli alet, oyuncak vb.
ürünün İtalya’ya (veya her-
hangi bir AB ülkesine) ih-
racatı için üzerinde CE işa-
reti bulunması zorunludur.
AB ülkelerinde üretilen
ürünlerin CE işaretli olarak
piyasaya sunulmasından
üretici sorumludur. AB pa-
zarına ithal edilen ürünler
içinse bu sorumluluğu it-
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halatçı yerine getirmek zo-
rundadır. Bir başka deyişle,
ithalatçı ithal ettiği ürünle-
rin AB normlarına uygun
olduğunu garanti etmek
zorundadır. Ancak bu yasal
zorunluluk uygulamada ka-
çınılmaz olarak üçüncü
ülke üreticilerine yüklen-
mektedir. Başka bir de-
yişle, eğer ürün CE işareti
taşımıyor ise AB’deki itha-
latçı bu zorunluluğu yerine
getiremeyeceğinden söz
konusu ürünü ithal etme-
yecektir.

İTHALAT REJİMİ
Dış Ticaret Mevzuatı
Belçika dış ticaretle il-

gili uygulamalarını, AB
üyesi olarak Topluluk mev-
zuatı çerçevesinde gerçek-
leştirmektedir. Bu itibarla,
armonize sisteme uygun
olarak tasnif edilmiş tarife
cetvellerine göre tespit
edilen gümrük vergilerinin
ödenmesi ve mevcut tica-
ret politikası önlemlerinin
uygulanması kaydıyla ithal
edilen ürünler Avrupa tek
pazarında serbest dolaşıma
girebilmektedir. Birlik içe-
risinde ise ürünler,
1.1.1993 tarihinde başlatı-
lan tek pazar uygulaması
sonucu herhangi bir vergi-
lendirme ve sınırlamaya

maruz kalmadan serbest
dolaşımda kalabilmektedir-
ler.

Diğer taraftan, Türkiye
ile AB arasında kurulan
Gümrük Birliği, Avrupa
Serbest Ticaret Alanı, Ak-
deniz ülkeleri, Lomé Kon-
vansiyonu gibi çeşitli ülke-
lerle yapılan anlaşmalar
kapsamındaki ürünlerin
AB'ne gümrük vergisi
ödenmeden ithal edilebil-
mesi mümkün bulunmak-
tadır.

Belçika'ya ithalat; AB
mevzuatına göre ithal edi-
lecek ürün için tek idari
belgenin doldurularak, fa-
tura, müsaade ve sertifika
gibi varsa aranılan diğer
belgelerle beraber gümrük
idaresine verilmesi, mev-
cut ticaret politikası ön-
lemlerinin yerine getiril-
mesi ve tahakkuk eden
gümrük vergisinin yanı
sıra KDV (bir çok ürün için
% 21 oranında) ile tütün,
alkollü ve alkolsüz içkiler
ve madeni yağlar için uy-
gulanan özel tüketim ver-
gilerinin ödenmesi ile be-
yana ilişkin diğer
kontrollerin yapılması so-
nucunda mümkün olabil-
mektedir.

Eğer ürün Belçika değil
de başka bir AB üyesi ül-

keye ithal edilecekse, ürün
için tahakkuk eden gümrük
vergisi ödendikten sonra
KDV istisnası sağlanarak
serbest dolaşımına izin ve-
rilmektedir. Ürünün transit
olarak taşınması duru-
munda ise ithalat yine
AB'nin ilgili mevzuatına
göre yapılmaktadır.

PAZAR İLE İLGİLİ 
BİLGİLER

Tüketici Tercihleri
Ülkede bölgesel ekono-

mik ve kültürel farklılıklar,
tüketicilerin satın alma
davranış ve alışkanlıkları-
nın yanı sıra dağıtımcıların
satın alma kararları ile pa-
zarlama tekniklerini de et-
kilemektedir

Ambalaj, Paketleme ve
Etiketleme

Ülkede AB tarafından
belirlenen zorunlu ve is-
teğe bağlı etiketleme ku-
rallarının yanı sıra ulusal
düzeyde isteğe bağlı eti-
ketleme kuralları da uygu-
lanmaktadır. Bu nedenle,
etiketleme ve belgeleme
yükümlülüklerine ilişkin
mevzuatın karmaşıklığı ve
sıklıkla değişmesinden do-
layı, nakliye öncesinde it-
halatçılardan uygun bilgi-
ler talep etmek gereklidir.

AB belirli ürünlerin
standart miktarda ambalaj-
lanması için düzenleme
yapmıştır. 80/232/EC no’lu
Konsey Direktifi ürün am-
balajlarının sahip olması
gereken boyutları düzenle-
mektedir. İlgili direktife
aşağıdaki linkten ulaşılabi-
lir:

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?uri=CELEX:3
1980L0232:EN:HTML 

KAMU İHALELERİ
Kamu ihaleleri verili-

şine ilişkin usul ve esaslar
AB direktifleri çerçeve-
sinde hazırlanmış
11.02.1994 tarih ve 109
sayılı Kamu İhaleleri Çer-
çeve Kanunu ile belirlen-
miştir. Söz konusu kanun
1999’da yürürlüğe giren
uygulama esasları ve 2000
yılında yürürlüğe giren
554 sayılı uygulama ka-
nunu ile bazı değişikliklere
uğramıştır. Söz konusu
mevzuat AB’nin belirlediği
limit olan 5 milyon euro-
nun altındaki ve üstündeki
tüm iş ihalelerine uygulan-
maktadır. Bunun yanı sıra
eyalet ihale kanunları ve
konuya ilişkin belediye yö-
netmelikleri de uygulan-
maktadır. Teknik spesifi-
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kasyonlar konusunda eya-
letlerin münferit düzenle-
meleri özellikle dikkate
alınmalıdır. Hizmet ve te-
darik ihalelerinde AB sınırı
200 bin euro olup, ihalenin
bakanlıklar tarafından açıl-
ması halinde bu sınır 130
bin euro tutarındadır. Söz
konusu ihaleler AB limiti-
nin üstünde ve altında ol-
malarına göre farklı mev-
zuata tabi bulunmaktadır.

Belçika kamu ihaleleri,
Kamu İhale Bülteninde ya-
yınlanmaktadır.
(http://www.ejustice.just.fg
ov.be/bul/bulf.htm) İnşaat
ihaleleri, Avrupa Birliği’nin
ilgili direktiflerine tama-
men uyumlu düzenlemeler
çerçevesinde yapılmakta-
dır. Bu çerçevede, 8 Ocak
1996 tarihli Kraliyet Kararı
ile, ilgili uluslararası anlaş-
malara taraf olan üçüncü
ülkelerin (Karar’da bu an-
laşmalar Avrupa Ekonomik
Alanı Anlaşması ve GATT
anlaşması olarak zikredil-

miştir.) yaklaşık maliyeti
5.150.000 euro üzerinde
olan ihalelere katılabileceği
hüküm altına alınmıştır.

HAZIR GİYİM
Tüketim: Belçiak paza-

rında, 2008 yılı örme dış
giyim kişi başına harcama
tutarı 320 euro olmuştur.
Bu tutar AB ortalaması
olan 240 eurodan epeyce
yüksektir. Belçika örme dış
giyim pazarı, büyüklük açı-
sından, AB giysi pazarında
7.sırada yer almıştır.

-Giysilerin kullanım
yerlerine göre pazar bö-
lümlemesi: Belçikalı tüketi-
ciler, diğer AB ülkesi tüke-
ticilerinden daha çok, örme
dış giyim ürünleri için har-
cama yapmakta ve törenler
gibi özel durumlar için giy-
siye daha çok önem ver-
mektedirler. Diğer bir de-
yişle, resmi giyim tarzını
oluşturan ürünler, giysi
harcamalarında daha çok
pay almaktadır.

2006-2008 yılları ara-
sında kadınların resmi giy-
siler için yaptığı harcama
tutarı azalmış; tişört, swe-
atshirt, kazak ve süveter
gibi giyim ve gündelik gi-
yim harcamaları artmış;
spor giyim harcamaları ise
aynı seviyede kalmıştır.

BELÇİKA’DA ÖRME
GİYİM DE DAHİL OLMAK
ÜZERE, LÜKS ÜRÜNLER
İÇİN GÖRECELİ OLARAK
BÜYÜK BİR PAZAR VAR-
DIR

-Tüketicilerin modaya
karşı tutumları: Belçika’da
örme giyim de dahil olmak
üzere, lüks ürünler için
göreceli olarak büyük bir
pazar vardır. Bununla
beraber, varlıklı Belçikalı-
lar dışında, orta sınıftan
tüketiciler, bu ürünlerden
daha az ve daha ucuz
olanlarını alabilmektedir.
Dries van Noten gibi, Paris
moda gösterilerinde
önemli rol oynayan Belçi-

kalı giysi tasarımcıları;.
İtalyan ve Fransız tasarım-
cılarla kıyaslandığında
daha farklı bir stillere sa-
hiptir. Belçika moda tasa-
rım ürünleri tüm dünyada
başarılı bir şekilde satıl-
makta olup, daha ucuz ko-
leksiyonları da etkilemek-
tedir.

Fiyat ve kalite konu-
sunda bilinçli olan Belçikalı
tüketiciler, markalı ürünler
konusunda da bilinçlidirler.
Bununla beraber, markalı
ürünler, giderek artan
oranda H&M, Zara ve diğer
perakende zincirlerinin
markası altında (private la-
bel) satılmaktadır.

-Coğrafi Pazar bölüm-
lemesi: Belçika pazarının
bölümlenmesindeki ana
kriterlerden birisi, coğrafi
açıdan bölümlemedir,
çünkü ülke iki ana bölgeye
ayrılmıştır ve bu bölge-
lerde iki farklı dil konuşul-
maktadır. Flamanca konu-
şulan Flaman bölgesi daha
varlıklı olup, birçok ulus-
tan insanı barındıran
Brüksel bölgesini de içine
almaktadır. Bu bölgedeki
tüketicilerin, diğer böl-
geye göre daha çok mo-
daya uygun giysi alması
potansiyeli vardır. Bu
bölge yaşayan, daha fazla
harcanabilir gelire sahip
ve daha genç nüfus, bu
bölgeyi yatırımlar, yeni
moda akımları ve daha ge-
niş bir giysi yelpazesi için,
Belçika’nın en cazip böl-
gesi haline getirmektedir.
Diğer taraftan Fransızca
konuşulan Valon bölgesi
daha kırsal olup, tüketici
zevkleri daha tutucu, nü-
fus daha yaşlı ve gelir se-
viyeleri daha düşüktür. Bu
faktörlere bağlı olarak, dü-
şük fiyatlı örme dış giyi-
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min bu bölgede daha çok
talep edilmesi olasıdır.

TÜKETİM EĞİLİMLERİ:
-Diğer belli başlı AB ül-

kelerinde olduğu gibi, Bel-
çikalılar da hem uzun hem
de yapılıdırlar. Bu kişiler,
rahatlığı ve esneyebilme
özelliğinden dolayı örme
giysileri tercih etmektedir-
ler. 

-Erkekler, hem giysi
modası hem de kozmetik-
lere karşı giderek daha il-
gili davranmaktadırlar. 

-Bebek ve çocuk giysi-
leri de, yetişkin giysile-
rinde olduğu gibi modadan
giderek daha çok etkilen-
meye başlamıştır. 

-Tüketiciler çevreye du-
yarlı üretim konusunda
daha duyarlı hale gelmiştir.

-Kaşmir ve angora gibi
ürünler pahalı ve bakımı
zor ürünler olmasına kar-
şın, lüks moda ürünleri
kullanmayı seven Belçikalı

kadın tüketiciler arasında
popülerdir. 

İŞADAMLARININ PA-
ZARDA DİKKAT ETMESİ
GEREKEN HUSUSLAR -
TİCARETİ ETKİLEYEN
KÜLTÜREL FAKTÖRLER

Pasaport ve Vize 
uygulaması 

Ülkeye girişte, Avrupa
Topluluğu vatandaşları için
pasaport ya da nüfus cüz-
danı yeterlidir. Diğer ülke
vatandaşlarından istenilen
belgeler, yasal geçerlilik ta-
şıyan bir pasaport ve Bel-
çika Büyükelçiliği veya kon-
solosluklarından alınmış
geçici giriş veya oturma vi-
zeleridir. Vize uygulaması-
nın olmadığı ülke vatandaş-
ları için, 90 günü aşmamak
ve çalışmamak kaydıyla ge-
çici giriş hakkı mevcuttur.

Belçika, lacivert pasa-
port sahibi Türk vatandaş-
larından vize talep etmek-

tedir. Gri, yeşil ve kırmızı
pasaportlarda ise vize uy-
gulaması bulunmamaktadır.
Bu tür pasaportları olan
Türk vatandaşları 90 günü
aşmamak kaydıyla, Bel-
çika’ya giriş yapabilmekte-
dirler.

Pasaport ve Vize İşlem-
leri

Ülkeye girişte, Avrupa
Topluluğu vatandaşları için
pasaport ya da nüfus cüz-
danı yeterlidir. Diğer ülke
vatandaşlarından istenilen
belgeler, yasal geçerlilik ta-
şıyan bir pasaport ve Bel-
çika Büyükelçiliği veya kon-
solosluklarından alınmış
geçici giriş veya oturma vi-
zeleridir. Vize uygulaması-
nın olmadığı ülke vatandaş-
ları için, 90 günü aşmamak
ve çalışmamak kaydıyla ge-
çici giriş hakkı mevcuttur.

Belçika, lacivert pasa-
port sahibi Türk vatandaş-
larından vize talep etmek-

tedir. Gri, yeşil ve kırmızı
pasaportlarda ise vize uy-
gulaması bulunmamaktadır.
Bu tür pasaportları olan
Türk vatandaşları 90 günü
aşmamak kaydıyla, Bel-
çika’ya giriş yapabilmekte-
dirler.

Belçika’da örme giyim de

dahil olmak üzere, lüks

ürünler için göreceli ola-

rak büyük bir pazar var-

dır. Bununla beraber,

varlıklı Belçikalılar dı-

şında, orta sınıftan tüke-

ticiler, bu ürünlerden

daha az ve daha ucuz

olanlarını alabilmektedir.” 
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Dünyanın ve Türkiye’nin lider iplik
üreticilerinden Altın İplik ve Çorap
Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Gabi Doenyas ile sektörü ve son dö-
nemde yaşanan ekonomik gelişmeleri
konuştuk.

Katma değeri
Nylon 6.6 
yaratacak

Çorap sektö-
ründeki ihra-
cat artışını
nasıl yorum-

luyorsunuz?
Çorap sektörü 2013 yı-

lını %10 civarında adet ar-
tışı ve %16 civarında da bi-
rim fiyat artışı ile kapat-
mıştır. Bu az da olsa, ürün
bazında birim fiyatlarımızın
yükseldiğini, daha katma
değerli ürünlerin ihraç
edildiğini gösterir ki, ülke-
mizin kalite istikrarını ar-
tırması anlamında olumlu
bir gidişattır.

Bir naylon iplik ve kadın
çorabı üreticisi olarak bil-
gim ve tecrübeme dayana-
rak, şu yorumu yapabili-
rim. Çorap sektöründeki
büyük ve kaliteyi önemse-
yen bazı firmalar Lycra,
Nylon 66, tactell gibi ürün-
leri kullanarak katma de-
ğerlerini yükselten faktör-
leri çok doğru bir şekilde
biraraya getiriyor. Bu saye-
de, ihracat yaptıkları ülke-
lerdeki kalite standartlarını

yakalıyor ve hem müşteri
hem de tüketici memnuni-
yetini maksimumda sağla-
yabiliyor.

2013 yılında, üretim
yaparken bu ürünleri tercih
eden firmaların sayısında
önemli bir artış yaşandı.
Özellikle nylon 66 ve bu
ürünlerin micro ve multifi-
lamentlerinin kullanımının
ciddi oranda arttığını söyle-
yebilirim.

Kısa vadede bu duru-
mun iç piyasaya da yansı-
yacağını düşünüyor musu-
nuz?

Açıkçası şimdiden iç pi-
yasada bu taleplerin geçti-
ğimiz yıllara oranla arttığı-
nı söyleyebilirim. Çok kısa
vadede olmasa da çorap
üreticileri için bir süre son-
ra katma değer yaratan bu
hammaddeleri tercih etme-
nin kaçınılmaz olacağını
düşünüyorum. Özellikle
Naylon 66, ürünün daha
dayanıklı, daha kaliteli ve
daha pürüzsüz olmasını

sağlıyor. Tıpkı Amerika ve
lngiltere’deki gibi Türk tü-
keticisi de, ihtiyaçlarını
karşılarken, bu tür kalite
beklentilerini gözardı etmi-
yor artık. 

Son aylarda kurda ya-
şanan gelişmeler ihracat
ağırlıklı çalışan çorap sek-
törünü nasıl etkiler? Girdi
maliyetlerini de dikkate
alarak olumlu ve olumsuz
açıdan değerlendirebilir
misiniz?

Son aylarda kur artışın-
da yaşanan gelişmeler ih-
racat yapan her türlü üreti-
ciyi olduğu gibi çorap sek-
törünü de olumlu etkilemiş
gibi gözükse bile bunun ya-
ratacağı enflasyona bağlı
olarak ileriye yönelik yapı-
lacak kontratlarda çok dik-
kat edilmesi gerektiği ka-
naatindeyim. Girdi mali-
yetlerimizin çok ciddi bir
oranı kura bağlı olduğun-
dan, bunun bir kısmı mali-
yetlerimize yansıdı ve
enerji, işçilik ve iç piyasa-

dan tedarik edilen ürünler-
de de çok kısa bir sürede
yansıyacağından kimsenin
kuşkucu olmasın.

Bu yüzden yurtdışı alı-
mı yapan firmalarla görüş-
melerde bunu net bir şekil-
de anlatmak ve asla bugü-
nün maliyeti ile uzun vade-
li anlaşma yapmamak ge-
rekir diye düşünüyorum.

Gabi Doenyas
Altın İplik ve Çorap A.Ş.

Kur artışında yaşanan ge-

lişmeler ihracat yapan her

türlü üreticiyi olduğu gibi

çorap sektörünü de

olumlu etkilemiş gibi gö-

zükse bile bunun yarata-

cağı enflasyona bağlı ola-

rak ileriye yönelik

yapılacak kontratlarda çok

dikkat edilmesi gerektiği

kanaatindeyim”
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Kurulduğu
günden bu-
güne ihtiyaç
sahiplerine

ulaştırılmak üzere Türk Kı-
zılayı’na çorap bağışında
bulunan ÇSD, iki kurum
arasında yapılan işbirliği
protokolü ile bu yardımları-
nı düzenli hale getirmişti.
19 Mart 2012’de imzala-
nan protokol sonrası bağış-
larından ötürü Altın Ma-

dalya ile ödüllendirilene
ÇSD, bu yardımlarına bir
yenisini daha ekledi. Birkaç
ay önce duyurulan yardım
çağrısı sonucu, Giyim-
kent’te bir merkezde topla-
nan çorap yardımları yapı-
lan bir tören ile 13 Şubat
2014 tarihinde Türk Kızıla-
yı’na teslim edildi. 

Türk Kızılayı Merter
Şubesi Başkanı Ercan
Tan’ın da katıldığı teslim

töreninde ÇSD Başkanı
Hüseyin Öztürk, Başkan
Yardımcıları Bülent İyikü-
lah, Ahmet Bilal Kıymaz,
Yönetim Kurulu Üyeleri
Nazım Bekmezci, Emine İş-
man, Osman Cengiz, Cey-
da Özdoğancı ile ÇSD üyesi
Ümit Özüren katıldı. 

ÇSD ile işbirliğinden
duyduğu memnuniyeti dile
getiren Kızılay Merter Şu-
besi Başkanı Ercan Tan,

“Bu yaklaşık olarak üçüncü
TIR’ımız. Her sene bir TIR
Kampanyası ile Kızılay’ı
onurlandıran başta Başkan
olmak üzere ÇSD Yönetimi
ve üyelerine, Türk Kızılayı
adına ve üşüyen ayaklar
adına saygı ve sevgilerimi-
zi sunuyoruz” dedi. ÇSD
Başkanı Öztürk de her za-
man gösterdikleri duyarlı-
lıklarından ötürü ÇSD üye-
lerine teşekkür etti.

ÇSD, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak
üzere Türk Kızılayı’na çorap 
bağışına bir yenisini daha ekledi
Dünyada ve Türkiye’de gerek afet sonrası, gerekse ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rılmak üzere üyelerinin desteğiyle çorap bağışında bulunan Çorap Sanayici-
leri Derneği (ÇSD) bu yıl da yardımlarına bir yenisini ekledi. 
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İTKİB Ocak-Aralık 2012 
ve 2013 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2013 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

Necip Öztaş  
Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İTALYA

İSPANYA

İSVEÇ

BELÇİKA

RUSYA FEDERASYONU

POLONYA

SLOVAKYA

YUNANİSTAN

DANİMARKA

İSVİÇRE

ABD

NORVEÇ

2012 (ÇİFT)

350.041.396

293.939.646

103.521.624

53.419.821

45.146.276

41.356.641

45.556.641

42.837.111

25.249.496

24.089.276

20.220.952

12.495.186

19.495.480

18.181.896

16.425.457

16.594.920

2013 (ÇİFT)

374.744.805

303.573.481

137.416.492

72.542.851

49.135.080

45.734.681

44.935.883

43.928.479

37.914.223

26.783.968

26.697.600

20.104.863

19.600.646

18.764.371

14.183.955

13.219.975

DEĞİŞİM (%)

7,06

3,28

32,74

35,80

8,84

10,59

-1,36

2,55

50,16

11,19

32,03

60,90

0,54

3,20

-13,65

-20,34

2012 (USD)

274.046.031,50

204.082.204,20

80.685.172,64

41.939.624,08

28.005.267,35

75.742.841,96

34.764.066,55

33.709.005,53

16.377.451,98

17.276.910,86

10.146.395,46

6.345.628,25

20.791.876,45

15.562.761,87

20.037.657,23

13.008.040,79

2013 (USD)

282.574.354,17

235.696.919,38

113.106.308,82

54.470.659,28

38.596.508,06

91.732.627,07

36.360.225,94

36.012.873,50

23.699.354,24

22.954.558,63

14.104.554,96

9.371.511,76

21.165.778,43

16.519.971,61

18.141.682,86

11.471.611,80

DEĞİŞİM (%)

3,11

15,49

40,18

29,88

37,82

21,11

4,59

6,83

44,71

32,86

39,01

47,68

1,80

6,15

-9,46

-11,81
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UKRAYNA

AVUSTURYA

İRLANDA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ROMANYA

BULGARİSTAN

FİNLANDİYA

TÜRKMENİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

BOSNA-HERSEK

İSRAİL

LİBYA

KAZAKİSTAN

MACARİSTAN

IRAK

CEZAYİR

MAKEDONYA

GÜRCİSTAN

KOSOVA

HIRVATİSTAN

İRAN (İSLAM CUM.)

SIRBİSTAN

ESTONYA

ARNAVUTLUK

ÇEK CUMHURİYETİ

SLOVENYA

MOLDAVYA

KANADA

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

LİTVANYA

AVUSTRALYA

KIRGIZİSTAN

PANAMA

JAPONYA

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

12.210.769

11.360.466

14.983.025

8.079.575

7.253.106

10.576.897

5.827.385

4.075.687

3.628.371

5.246.901

6.390.511

5.590.807

4.865.669

4.285.557

1.747.310

3.145.332

2.963.346

3.210.865

2.912.674

3.391.590

240.466

619.873

2.056.159

1.752.695

1.940.187

2.024.159

761.726

1.757.404

2.162.009

1.328.243

1.462.673

1.030.111

1.430.625

954.686

13.159.207

1.282.997.883

12.742.865

12.601.595

10.962.171

10.526.634

9.397.433

6.213.208

5.899.466

5.819.744

5.513.670

5.198.318

5.194.801

4.788.640

4.712.321

4.674.793

4.171.991

4.167.963

3.822.701

3.188.912

3.137.314

3.022.227

2.793.916

2.651.446

2.470.187

2.447.489

2.362.633

2.283.589

2.094.767

1.810.209

1.769.708

1.762.979

1.611.407

1.308.478

1.278.211

1.115.268

14.858.354

1.417.656.761

4,36

10,92

-26,84

30,29

29,56

-41,26

1,24

42,79

51,96

-0,93

-18,71

-14,35

-3,15

9,08

138,77

32,51

29,00

-0,68

7,71

-10,89

1.061,88

327,74

20,14

39,64

21,77

12,82

175,00

3,00

-18,15

32,73

10,17

27,02

-10,65

16,82

12,91

10,50

4.828.051,73

7.995.631,24

9.502.333,93

9.184.707,70

6.987.886,10

5.477.782,58

4.888.715,89

1.421.697,70

4.912.095,02

2.081.786,34

4.491.502,22

3.182.007,86

3.042.027,34

1.395.213,76

1.153.326,89

1.823.634,27

1.607.802,92

875.259,93

2.346.107,09

2.457.530,21

347.310,54

906.398,94

796.271,06

495.843,55

1.712.659,69

1.700.008,68

457.669,09

2.296.562,52

2.285.766,79

593.680,84

1.713.586,87

1.091.348,27

1.093.300,00

1.243.196,69

12.752.441,64

1.001.662.082,59

8.421.451,68

9.794.989,62

8.570.393,16

9.474.623,90

14.772.347,03

3.192.202,73

4.923.010,05

1.696.414,90

7.304.681,18

2.338.806,32

3.852.022,34

2.889.375,32

3.516.560,76

2.407.872,39

2.530.633,05

2.413.932,85

2.149.802,83

1.847.791,84

2.675.815,29

2.243.691,88

1.992.572,87

1.768.000,60

1.092.368,49

734.964,93

1.756.132,66

2.105.475,09

1.556.217,99

2.422.756,22

2.228.566,23

1.015.692,29

2.016.374,75

2.433.529,94

1.106.793,27

1.436.206,17

14.969.375,61

1.161.630.946,74

74,43

22,50

-9,81

3,16

111,40

-41,72

0,70

19,32

48,71

12,35

-14,24

-9,20

15,60

72,58

119,42

32,37

33,71

111,11

14,05

-8,70

473,72

95,06

37,19

48,23

2,54

23,85

240,03

5,49

-2,50

71,08

17,67

122,98

1,23

15,53

17,38

15,97

ÜLKELER 2012 (ÇİFT) 2013 (ÇİFT) DEĞİŞİM (%) 2012 (USD) 2013 (USD) DEĞİŞİM (%)
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TASARRUF RAKAMLARI
5. SOĞUTMA SİSTEMLERİ

• Soğutma hatlarının yalıtımı:
• Soğutma sistemi fan ve pompala-

rında yüksek verimli motor uygula-
ması:

• Soğuk hava depolarında verimlilik
arttırıcı çalışmalar:

• Soğutma sistemlerinde ısı iletimi-
nin düşmesine neden olan faktörle-

rin önlenmesine yönelik çalışmalar:
• Atık ısı geri kazanımı (Egzoz ısısı,

Kondenser ısısı):
• Trijenerasyon sistemleri:

6. ISITMA, HAVALANDIRMA,
İKLİMLENDİRME (HVAC)
• İklimlendirme yapılan alanlarda sı-

caklık ve nem kontrol sistemi çalış-
maları

• Soğutma hatlarının kontrolü ve uy-
gun olarak dizayn edilmemiş hat-
larda değişiklik

• Egzoz havası atık ısısından geri ka-
zanım çalışmaları

• Toprak ve/veya su kaynaklı ısı pom-
pası uygulamaları:

• Güneş enerjisinden 

7. SOĞUTMA KULESİ SİSTEM-
LERİ
• Soğutma kulesi fan ve pompala-

rında yüksek verimli motor uygula-
ması

• Soğutma kulesi fan ve pompala-
rında değişken hız sürücü (DHS)
uygulaması:

• Soğutma kulesinin modernizasyonu
• Hatlarının yalıtılması

8. FAN SİSTEMLERİ
• Fanlarda değişken hız sürücü

(DHS) uygulaması:
•Fanlarda yüksek verimli motor uy-

gulaması:
•Uygun hava kontrol ve debi ayar-

lama sistemi çalışmaları:
•Fanlarda kayıp ve kaçakların önlen-

mesi çalışmaları:
• Yüksek verimli fan uygulamaları:

9. BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ
• Basınçlı hava hatlarının kontrolü ve

uygun olarak dizayn edilmemiş ba-

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

Sanayide Enerji Verimliliği ve
tasarruf rakamları - 2
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sınçlı hava hatlarında değişiklik ya-
pılması:

• Kompresörlerde değişken hız sü-
rücü (DHS) veya yumuşak yol ve-
rici (soft starter) uygulaması: 

• Uygun Kompresör seçimi:
• Kayıp ve kaçakların önlenmesi ça-

lışmaları:
• Hava kurutucularının ve hava

tanklarının verimli hale getirilmesi:
• Kompresör odasının ve kompresör

yerleşiminin uygun dizaynı:
• Kompresör atık ısısından (egzoz ve

soğutma sistemi) yararlanılması:

10. POMPA SİSTEMLERİ
• Yüksek verimli pompa uygulama-

ları
• Gereğinden fazla kapasitede seçil-

miş pompalarda enerji verimliliğini
artırıcı önlemler:

11. ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
• Verimli transformatör kullanılması:
• İletim ve dağıtım hatlarında teknik

kayıpların azaltılmasına yönelik ve-
rimlilik artırıcı çalışmalar:

• Elektrik sistemlerinin modernizas-
yonu veya yenilenmesi

• Elektrik sistemlerinde oluşan har-
monikleri önlemeye yönelik olarak
harmonik filtre ve kompanzasyon
çalışmaları:

12. MOTOR SİSTEMLERİ
• Yüke göre uygun kapasitede motor

seçimi:
• Verimsiz motorların verimli motor-

larla değiştirilmesi
• Motor ile yük arasındaki düşük ve-

rimli aktarım elemanların yüksek
verimli aktarım elemanları ile de-
ğiştirilmesi

• Motorlarda değişken hız sürücü
(DHS) veya yumuşak yol verici (soft
starter) uygulaması

13. AYDINLATMA SİSTEMLERİ
• Enerji verimliliği yüksek ve kulla-

nım alanına  uygun armatür se-
çimi:

• Floresan lambalarda elektronik ba-
last kullanımı:

• Aydınlatma kontrol sistemleri (Dim-
mer, Hareket sensörleri, fotosel, za-
man saatleri, vb.) uygulamaları:

• Uygun olan alanlarda LED aydın-
latma sistemi uygulamaları:

• Yalıtım kullanılan bir fan-coil’de
yaklaşık %70-80 enerji kaybı önle-
nir.

• EFF3(IE2) sınıfı motorlar EFF1 sı-
nıfı motorlara göre %2-%6 daha
verimlidir.

• Motorun ömrü boyunca toplam ma-
liyetinin yaklaşık%90’ı enerji ol-
duğu düşünülürse tasarruf miktarı
oldukça fazladır.

• Akıllı kumanda sistemleri ile soğuk
hava depolarında %70’e varan
enerji tasarrufu sağlanabilir.

• Soğutma sisteminde kanallarındaki
kirlilik %11-44 arası enerji kaybına
yol açar.

• Atık ısı başka bir sistemdeki hava
veya suyun ısıtılmasında kullanıla-
bilir.

• Sıcak su, ısınma, buhar masrafla-
rından tasarruf edilir.

• Absorbsiyon soğutma ile atık ısı da
soğutmada da kullanılabilir.

• Tek bir enerji kaynağı (genelde do-
ğalgaz) ile elektrik, sıcak su
ve/veya soğutma ihtiyaçları gideri-
lebilir. Böylece en üst seviyede ve-
rimlilik sağlanır.

• Soğutmada %25, ısıtmada ise
%75’e kadar tasarruf sağlar.

• Yaz aylarında sıcak su ihtiyacının
tamamını sağlayabilir.

• EFF3 motorlar EFF1 sınıfı motor-
lara göre %2-%6 daha verimlidir.

• Motorun ömrü boyunca toplam ma-
liyetinin yaklaşık%90’ı enerji ol-
duğu düşünülürse tasarruf miktarı
küçümsenmemelidir.

• %50’ye varan enerji tasarrufu
• Modern soğutma kuleleri, bağlı bu-

lundukları soğutucu performansını
%20 arttırırlar.

• Ortalama %52 elektrik tasarrufu
oluşur.

• EFF3 motorlar EFF1 sınıfı motor-
lara göre %2-%6 daha verimlidir.

• Sistem ve prosese uygun kanat/ro-
tor tipi seçimi ile aynı motor gü-
cünde  yaklaşık %20 debi artışı
sağlanabilir.

• Standart kayış %2-8 arası verim
kaybına yol açar. V bağlantılı kayış
kullanılmalı.

• Doğrudan sürüş (direct drive) tek-
niği ile kayış kayıpları sıfırlanabilir.

• Kontrol sistemi yenilenmesi %7’ye
kadar

• DHS kullanımı ile %10 enerji tasar-
rufu

• Kompresörlerin yenilenmesi %6’ya
kadar

• Pnömatik ekipman optimizasyonu
%6

• Hava kaçaklarının azaltılması
%42’ye kadar,
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• Basınç kayıplarının azaltılması ile
%4 ‘e kadar tasarruf sağlanır.

• Havanın nemden arındırılması  %1
civarında verimlilik artışı sağlar.

• Hava tanklarında oluşan kondensi
azaltır.

• Giriş havası sıcaklığındaki her 5°C
azalma %2 enerji tasarrufu sağlar.

• Atık ısı su veya havanın ısıtılma-
sında kullanılabilir. %90’a kadar
geri kazanım sağlanabilir.

• Düşük sürtünmeli boru ile %20 ta-
sarruf.

• DHS, yüksek verimli motor, pompa
ve  kaplin ile toplamda %70’e va-
ran enerji tasarrufu sağlamak
mümkündür.

• Pompa çarklarının tornalanarak
debi küçültülmesi ile DHS’ye yakın
miktarda tasarrufu 10:1 maliyete
yapılabilir.

• Trafolar hareketli parça içermedik-
lerinden dolayı verimleri oldukça
yüksektir(~%98). Ancak eski trafo-
lardaki kayıplar daha yüksek olaca-
ğından dolayı %1-2 verim artışı
sağlanabilir.

• Optimum iletken kesiti ve gerilim
seviyesi ile ısıl kayıplar %2-3 mer-
tebesinde azaltılır.

• Akıllı şebeke uygulamaları ile kayıp
ve kaçakların önüne geçilebilir.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından
daha çok faydalanılabilir.

• DHS, deşarj lambaları, LED sürücü-
ler, elektronik balastlar vb. birçok
cihaz harmonik yaratırlar. Bu tür
elemanlar satın alınırken harmonik
üretimlerine mutlaka dikkat edil-
melidir.

• Harmoniklerin kayıpların artmasın-
dan ekipmanlara zarar vermesine
birçok maliyet arttırıcı etkisi vardır.
Bu sebeple mutlaka filtrelenmedir.

• Doğru seçilen ve yerleştirilen pasif
filtreler harmonik büyük ölçüde
bertaraf edebilir. Bunun ötesinde
aktif filtrelerin kullanılması gereke-
bilir.

• Harmoniklerin yok edilmesi güç
faktörü ve kompanzasyon sistemle-
rinin performansına da olumlu etki
de bulunur. Cezalardan doğabilecek
maliyet artışları önlenir.

• Elektrik motorları %85-90 yükte en
verimli çalışır. Ayrıca bu değerin al-
tında güç faktörleri oldukça düşer.

• Bkz. Soğutma sistemleri
• %3-5 arasında sürtünme kayıpları

azalır.

• DHS ile motor hızı ve dolayısıyla
gücü ihtiyaca göre ayarlanır.

• Aynı zamanda kalkışta yüksek akım
çekilmesi önlenir.(Soft start)

• Bkz. Fan sist., Pompa sist., So-
ğutma sist.

• İndüksiyon lambaları ile deşarj
lambalarına göre %40’a kadar
daha az enerji tüketme imkanı
vardır.

• Yeni reflektörler %20 daha verimli-
dir.

• Dış aydınlatmada cıva buharlı lam-
balara göre sodyum buharlı lamba
%60-70 daha tasarrufludur.

• %25-40 arası elektrik tasarrufu
sağlanabilir.

• Ortalama %30 tasarruf sunabilir.
• Kullanım alanına göre tasarruf

miktarı değişir.
• Gün ışığından maksimum dere-

cede yararlanmak amacıyla çatı,
duvar vb. yerlere aydınlatma pen-
cereleri açılması aydınlatma mas-
raflarını %30 azaltabilir.

• Deşarj lambalarına kıyasla %15-40
daha verimli

• Başlangıçta daha pahalı ancak
daha uzun ömürlü

• Geleceğin aydınlatma biçimi ola-
rak görülmekte

• Buhar hatlarının kontrolü, uygun
olarak dizayn edilmemiş hatlarda
değişiklik ve kaçakların önlenmesi:

• Kondens geri kazanımı ve flaş bu-
har elde etme:

• Buhar hatlarının ve kondens hatla-
rının yalıtımı:

• Buhar kapanlarının bakımı, kont-
rolleri ve bozuk olanlarının yeni-
lenmesi:

• Uygun buhar kapanı kullanımı

4. KURUTMA SİSTEMLERİ
• Atık ısı geri kazanımı
• Baca gazı neminden yararlanma
• Egzoz havasında ve kurutulan

malzemede nem kontrolü sistemi
kurulması

• Sıcak kurutma havası hazırlama
sisteminde iyileştirme çalışmaları

• Brülör sistemlerinde iyileştirme
veya verimli brülör kullanılması
(Enerji Verimliliği Derneği)
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Ancak banka
hizmetleri-
nin geliş-
mesi ve

özellikle plastik kart hiz-
metlerinin yaygınlaşması
ve bu yol ile taksit ve vade
imkanının kullanılması ile
bono kullanımı azalmıştır.
Son dönemde güncel olan,
plastik/ banka/ kredi kartla-
rının taksitli kullanımına
getirilen kısıtlar nedeniyle,
bono kullanımının tekrar
yaygınlaşacağı hususunda
piyasada bir beklenti oluş-
tuğunu görmekteyiz. Tek-

rar yıldızı parlayacağı bek-
lenen bu evrağın unsurla-
rını incelemek ve özellikle
bono düzenlerken, alırken
nelere dikkat edilmesi ge-
rektiğini belirlemek bono
ile adi senet arasındaki
farkları bilmek ileride or-
taya çıkabilecek sıkıntıları
ortadan kaldırabilecektir. 

PİYASADA ADİ SENET-
BONO AYRIMI ÇOK Bİ-
LİNMİYOR

Öncelikle şunu ifade
etmek gerekirse, yasanın
saydığı bazı unsurları içe-

ren evrak kambiyo senedi
niteliğinde olup adi senede
göre bir çok avantajlar içe-
rir. Piyasada ise ne yazık ki
adi senet-bono ayrımı çok
bilinmediği gibi doldurul-
ması ve kullanımı husu-
sunda da el yordamıyla ve
eski alışkanlılarla bir sis-
tem geliştirilmiş olduğu
için kullanıcılar bekleme-
dikleri sonuçlarla
karşılaşabil mektedirler.
Risk gerçekleştiğinde, yani
bono ödenmez ise bu un-
surlar alacağın tahsil kabi-
liyetinde çok etkin rol
oynamaktadırlar. 

6102 sayılı Yeni Türk
Ticaret Kanununun 776.
ve devamı maddeleri
bonoya ilişkindir. Yasanın
belirlediği unsurları
basitçe belirler ve uygula-
mada kullanılırken ihtiyacı
giderebilecek şekilde izah
ile kılavuz olabilecek bir
listeleme çalışması yap-
maya çalışırsak; 

YASAYLA BELİRLENEN
UNSURLARDAN BİRİNİ
DAHİ İÇERMEYEN METİN,
İSTİSNA DURUMLAR
HARİÇ BONO SAYILMAZ
• Senet metninde mutlaka

BONO veya EMRE
YAZILI SENET kelimesi
bulunmalıdır.

Bono bir borcu vadelendirmesi özelliği itibarıyla kredi aracı olarak kabul
edilebilir. Bono düzenlemekle borçlu borcunu ilerideki bir tarihe ertele-
mekte, bu miktar ve vade için kredilendirilmiş olmaktadır. Ancak banka
hizmetlerinin gelişmesi ve özellikle plastik kart hizmetlerinin yaygınlaş-
ması ve bu yol ile taksit ve vade imkanının kullanılması  ile bono kulla-
nımı azalmıştır. 

Avukat Volkan Erel

Bono-Emre Yazılı Senet
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• Kayıtsız ve şartsız belirli
bir BEDEL ödeme vaa-
dini içermelidir.

• Alacaklının ADINI içer-
melidir, 

• Senedin DÜZENLEME
TARİHİ yazmalıdır, 

• Düzenleyenin yani borç-
lunun İMZASI
bulunmalıdır. 

• VADE yazılmalıdır. Eğer
senet metninde vade
tarihi yazılmamış ise bu
senet ibraz edildiğinde
yani görüldüğünde öde-
necek bir bono sayılır.
Bu halde bononun
düzenlendiği tarihten
itibaren bir yıl içinde
ibrazı gerekir. 

• DÜZENLEME YERİ
yazılmalıdır ancak
düzenleme yeri yazılma-
mış olan bir bono
borçlunun adının
yanında yazılı yerde
düzenlenmiş sayılır. 

•ÖDEME YERİ yazılmalı-
dır ancak metinde
ödeme yeri hususunda
bir açıklık bulunmadığı
takdirde senedin düzen-
lendiği yer, ödeme yeri
ve aynı zamanda düzen-
leyenin yerleşim yeri
sayılır. 

Yukarıda sayılan unsur-
lardan birini dahi
içermeyen metin, yine
yukarıda sayılan istisna
durumlar hariç, bono
sayılmaz. Bu itibarla bu
unsurlar mutlaka kontrol
edilmelidir. 

DÜZENLENİRKEN DİĞER
DİKKAT EDİLMESİ GERE-
KEN UNSURLAR

Zorunlu unsurlar
dışında ayrıca uygulamada
avantaj yakalamak ve en
hızlı şekilde işlemlere giri-
şebilmek bakımından da

yetkili kılınan Mahkeme-
nin yazılması, borçlu şahıs
ise TC kimlik numarasının
şirket ise ticaret sicil
müdürlüğü ve numarası
ile vergi daire ve numara-
sının yazılması, adres
bilgilerinin ayrıntılı ve
doğru şekilde yazılması da
önemlidir. Genel itibarıyla
düzenlenecek olan bono-
nun imzasının veya ciro ile
alacaksanız cirosunun
sizin önünüzde yapılması,
şahıs ise kimlik fotokopisi,
şirket ise imza sirküleri,
yetki belgesi gibi şirketi
borçlandırmaya yetkili
olduğunu ispat eder
evrakların fotokopisi ile
birlikte teslim alınması bir
çok tereddüdü baştan yok
edecektir. 

BASILI SENETLERDE 
KULLANICIYI YANILTAN
METİN

Ayrıca piyasada basılı
bir çok metinde bulunan
bu nedenle kullanıcıyı
yanıltan muacceliyet belir-
lemesinin de geçersiz

olduğunu belirtmek gere-
kir. Genelde bonoların
basılı metinlerinde "iş bu
bono vadesinde ödenme-
diği takdirde diğer
bonolarında muacceliyet
kesbedeceği" şeklinde bir
belirleme mevcuttur. Bu
ibare nedeniyle çoğu kere
alacaklı bir bono
vadesinde ödenmediğinde
diğer bonolarıda icra taki-
bine konu edebileceğini
zannetmektedir. Ancak bu
belirleme geçerli değildir
ve alacaklı tüm bonoların
ayrı ayrı vadelerini bekle-
mek zorunda kalmaktadır.
Eğer birden fazla ve sıralı
bono teslim alacak ve biri-
nin veya bir kaçının
ödenmemesi halinde
diğerlerinin de vadesini
beklemeksizin icra taki-
bine konu edilebilir
olmasını istiyorsanız
bunun için ayrıca yazılı bir
muacceliyet sözleşmesi
yapılmalıdır. Muacceliyet
sözleşmesinde tüm bono-
lar ayrıntılı unsurlar ile
belirlenmeli ve tarafların
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Yasanın saydığı bazı

unsurları içeren evrak

kambiyo senedi niteli-

ğinde olup adi senede

göre bir çok avantajlar

içerir. Piyasada ise ne

yazık ki adi senet-bono

ayrımı çok bilinmediği

gibi doldurulması ve

kullanımı hususunda da

el yordamıyla ve eski

alışkanlılarla bir sistem

geliştirilmiş olduğu için

kullanıcılar beklemedik-

leri sonuçlarla karşı la -

şa  bil mektedirler.”
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karalaştırdığı muacceliyet
şartı açıkça yazılmalıdır. 

Tüm unsurları taşısa
dahi ayrıca bononun yasa-
nın öngördüğü
zamanaşımı süresi içeri-
sinde icra takibine konu
edilmesi gerekir Bonolar
vadesinden itibaren üç yıl
geçmekle zamanaşımına
uğrar. Bu itibarla bu süre-
ninde dikkate alınması
alacağın tahsil kabiliyeti
bakımından son derece
önemlidir. Ayrıca sadece
rakam ile değil yazı ile de
bedel kısmının doldurul-
masına dikkat edilmelidir.

Uygulamada belirtilen
yasal unsurların önemini
belirlemek bakımından bir
Hukuk Genel kurulu kara-
rından örnek vermek
gerekirse;

"T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1996/12-672
K. 1996/777
T. 13.11.1996

• ÖZET : Takip konusu

senette keşide yeri yazılı
olmadığı gibi borçluların
isim ve soyadlarının
yanında idari birim olarak
adresleri de gösterilme-
miştir. Bu haliyle senet
bono vasfında değildir. "

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/187
K. 2013/3336
T. 11.2.2013

ÖZET: Borçlu, takip
dayanağı senedin teminat
senedi olduğundan bahisle
takibin iptaline karar
verilmesini talep etmiştir.
Bononun, kayıtsız şartsız
muayyen bir bedeli ödeme
vaadi unsurunu taşıması
zorunludur. Bu niteliği
haiz olmayan bono, kam-
biyo senedi vasfında kabul
edilemez. Taraflar
arasında düzenlenen söz-
leşmede takip dayanağı
çekin 'teminat olarak
verildiği' ibaresi yer
almaktadır. Sözleşme
içeriğindeki taraflar ve

miktar takibe konu bono
ile aynı olup, senedin
taraflar arasındaki ilişkinin
teminatı olarak verildiği,
kayıtsız şartsız muayyen
bir bedeli ödeme vaadini
içermediği anlaşılmakta-
dır. Bononun taraflar
arasındaki hukuki ilişkinin
teminatı olarak verilmesi,
sözleşme doğrultusunda
edimlerini yerine getirip
getirmediğinin ve dolayısı
ile alacağın tahsil edilip
edilmeyeceğinin yargıla-
mayı gerektirmesi
nedeniyle, takibin iptaline
karar verilmesi gerekir." 

Görüldüğü üzere senet
metninde yasada sayılan
bir hususun eksikliği
nedeniyle senet kambiyo
senedi vasfında sayılma-
mış ve icra takibi iptal
edilmiştir. 

Bu çalışmamızda çok
ayrıntıya girmeden basitçe
ve kullanıcıya yönelik bir
listeleme yapmayı amaçla-
dık. Ancak aval verme,
ciro, ciro şekilleri, ciranta-
ların sorumlulukları vesair

bir çok hususun yasayla
ayrıntılı şekilde düzenlen-
diği ve düzenlemelere
aykırılıkların da hakkın
ileri sürülememesi dahil
bir çok müeyyide ile
muhatap olacağı bu
itibarla bu çalışmanın
niteliği itibarıyla tüm
durumları karşılamadığı
unutulmamalıdır. Bu iti-
barla miktar ve nitelik
bakımından işin sizin için
önemi farklılaştıkça konu
hakkında bilginizin de
farklılaşması gerektiğini
ve bir çok kere tavsiye
ettiğim gibi bu hususta da
hukukçunuzdan destek
alabileceğinizi hatırlatmak
isterim. Unutmayın baştan
alacağınız bir destek, bir
sistem kurma faaliyeti ve
belki ilgili personelin bu
hususta eğitilmesi mali-
yeti, sonradan ortaya
çıkacak maliyet ve netice-
lere göre çok ucuz
olacaktır. 

Hepinize bol kazançlar,
hayırlı işler dilerim. 
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6-8 Şubat 2014 tarihleri arasında 180  firmanın katılımıyla,
yurt içi ve yurt dışından 61 ülkeden 7 bin 680 uzman ziya-
retçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya İF Expo Çorap, İç
Giyim Fuarı, üçüncü yılında kararlılığını ortaya koydu. Ül-
kemizin dünya ölçeğinde başarılı ve kardeş iki sektörünün
birlikteliğinin getirdiği güçle yola çıkan İF Expo, kısa za-
manda meslektaşlarımızın desteği ile önemli bir mesafe
kaydederek alanında dünya ölçeğinde önemli bir organizas-
yon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.  

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

İF Expo 2014 Çorap, İç Giyim Fuarı
üçüncü yılında daha da büyüyerek
emin adımlarla ilerliyor
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Sektörümüzün
2012 yılında
İF Expo ile
başladığı fuar

yolculuğunde önemli bir
noktaya gelindi. İlkini
yoğun çaba ve bilinmez-
liklerle başlattığımız bu
organizasyonumuzun
bugün geldiği nokta hem
Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) hem de sektör açı-
sından gurur vericidir. 

YÜZDE 42,6 KATILIMCI
ARTIŞI, YÜZDE 17,6 
ZİYARETÇİ ARTIŞI 
YAŞANDI

Bu yıl TÜYAP Büyük-
çekmece’de 6-8 Şubat
2014 tarihleri arasında
kapılarını açan İF Expo
Uluslararası İstanbul
Çorap, İç Giyim Fuarı,
yapılan çalışmaların karşı-
lığını ortaya koyarak
büyümesini istikrarlı bir
şekilde sürdürmüştür.
Geçtiğimiz yıl yaklaşık 4
bin 800 metrekare satış
yapılan fuar bu yıl 7 bin
500 metrekare net, 15 bin
metrekare üzerinde brüt

bir alanda gerçekleştiril-
miş, 180 firmanın
katılımıyla yüzde 42,6’lık
bir büyüme ortaya
koymuştur. Fuar kapanış
raporlarına göre İF
Expo’ya bu yıl 61 ülkeden
7 bin 680 uzman ziyaret
etti. IFEXPO 2014 Uluslar-
arası İstanbul Çorap, İç
Giyim Fuarı girişi
sırasında ziyaretçilerden
alınan bilgi formlarının
değerlendirilmesi sonu-
cunda, fuara Türkiye
dışında 60 ülkeden uzman
ziyaretçi geldiği tespit
edildi. Bu ziyaretcilerin 6
bin 380’i yurt içi, bin
312’si ise yurt dışından.
Bir önceki yıllar kıyaslan-
dığnda % 17,6 ziyaretçi
artışı, % 42,6 katılımcı
artışı, % 33,5 yurtdışı
ziyaretçi artışı, % 11 ziya-
retçi ülke çeşitliliği artışı
kaydedildi. Fuara, ABD,
Belçika, Fransa, İngiltere,
İtalya ve Türkiye’den 194
firma ve firma temsilciliği
katıldı. 

Yurt dışı ziyaretçide %
33,4 oranında artış kayde-

dilen İF Expo’da geçen fu-
arda olmayan 21 ülkeden
ziyaretçi ağırlandı. ABD,
Arnavutluk, Belçika, Dani-
marka, Ermenistan, Es-
tonya, Gana, Hırvatistan,
İsrail, Kamerun, Kanada,
Kore, Litvanya, Monako,
Pakistan, Slovenya, Sudan,
Tayvan, Uganda, Umman,
Yemen’den ziyaretçiler bu
yıl ilk kez Fuarı gezdi. 

YURT DIŞI TANITIMLARI
ETKİLİ OLDU

20 ülkeden heyetin
geldiği İF Expo’da yurt
dışı ziyaretçilerinde yaşa-
nan bu artışın arkasında
fuar komitesinde yer alan
meslektaşlarımızın aylar
öncesinde bu ülkelerde
yaptıkları tanıtım çalışma-
larının büyük etkisi oldu. 

Üçüncü yılında büyük
bir başarı imza atan fuarı-
mızın önümüzdeki yıllarda
siz meslektaşlarımızın
desteği ile daha da büyük
yol alacağını umut ediyor,
katkı ve katılılm sağlayan
herkese teşekkür ediyo-
rum.

Üçüncü yılında büyük

bir başarı imza atan

İF Expo Çorap, 

İç Giyim Fuarı’nın

önümüzdeki yıllarda

siz meslektaşlarımızın

desteği ile daha da

büyük yol alacağını

umut ediyor, katkı 

ve katılılm sağlayan

herkese teşekkür 

ediyorum”
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Çorap ve iç Giyim sektörü, 
trendlerini İF Expo’da sergiledi
Çorap ve iç giyim modasına yön veren renk, tasarım ve ürünlerin sergi-
lendiği İFEXPO 2014 Fuarı yurtiçi ve yurtdışı sektör temsilcilerinin bu-
luşma merkezi oldu.

Sektörün uluslararası bu-
luşmasına ev sahipliği
yapan İfexpo 2014, ser-
gilenen geniş ürün yel-

pazesi ile yurtiçi ve yurtdışı alıcıların
tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları en
önemli ticaret platformu olma başa-
rısını sürdürdü. 195 firma ve firma
temsilciliğinin 250’nin üzerinde
marka ile katıldığı fuar kapsamında;
soket çorap, bayan ince çorap, çocuk
ve bebe koton çorap, külotlu çorap,
spor çorabı, teknik çorap, iç giyim,
pijama, gecelik, sabahlık, fonksiyo-
nel iç giyim, ev giysileri, plaj giysile-

ri, mayo-bikini, çorap yan sanayi ve
aksesuarlarının yeni dönem koleksi-
yonları ziyaretçilerin beğenisine su-
nuldu.

TÜYAP tarafından Türkiye Moda
ve Hazır Giyim Federasyonu
(TMHGF) çatısı altındaki Çorap Sa-
nayicileri Derneği’nin (ÇSD) yanı
sıra, Tüm İç Giyim Sanayicileri Der-
neği (TİGSAD), Ege Giyim Sanayici-
leri Derneği (EGSD), Denizli Tekstil
ve Giyim Sanayicileri Derneği (DET-
GİS), Konfeksiyon Yan Sanayicileri
Derneği’nin (KYSD) işbirliği ile dü-
zenlenen IFEXPO 2014, Uluslararası

Çorap, İç Giyim Fuarı,  6-8 Şubat ta-
rihleri arasında Tüyap Fuar ve Kon-
gre Merkezi, İstanbul’da gerçekleşti-
rildi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANIN-
DAN SEKTÖREL VE BÖLGESEL DER-
NEKLERİN TEMSİLCİLERİ AÇILIŞA
KATILDI

Türkiye’nin farklı bölgelerinden
gelen hazır giyim ve tekstil ile ilgili
sivil toplum kuruluşları temsilcileri-
nin geniş katılımıyla gerçekleşen
fuarın açılış seremonisi sektörü bir
araya getirdi.  



www.csd.org.tr

FUAR...

61Çorapland Mart-Nisan 2014



www.csd.org.tr

FUAR...

62 Çorapland Mart-Nisan 2014

Tekstil sektörünün 2014’teki
buluşması TÜYAP’ta
Fuarların çok sayıda ve farklı nitelikte alıcı ve satıcıyı biraraya getirme amacına
hizmet etmek üzere; Texpo Eurasia 2014, 31. Tekstil, Dokuma, İplik, Terbiye,
Örgü, Çorap Makineleri, Yan Sanayileri ve Kimyasalları Fuarı ile eşzamanlı dü-
zenlenecek olan 11. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 26-29 Mart 2014 tarihle-
rinde Tüyap, İstanbul’daki büyük buluşması için geri sayıma başladı.

Tekstil sektörü
ülkemizin
geleneksel
sanayi kolla-

rından olup, ihracatta
başarı öykülerine imza
atmıştır. Türkiye tekstil ve
hazır giyim sektörü bir
bütün olarak bugün en
fazla dış ticaret fazlası
veren sektördür. Buna ek
olarak oluşturduğu istih-
dam ile işsizliğin
azalmasına ve toplumun
refahına çok ciddi katkıları
mevcuttur. Türk Tekstil

Sektörü; ürün kalitesi,
moda ve trendleri
belirleme gücüne sahip
tasarımları ve yüksek tek-
nolojisi itibarıyla dünyada
özel bir yere sahiptir.
GSMH içindeki payı ve
yerli girdi kullanımı gibi
parametrelerde ülkemizde

ilk sırada olan sektör, küre-
sel pazarlarda da var
oluşumuzun temelini oluş-
turmaktadır.

MÜŞTERİ İLE ÜRÜNLER
BULUŞUYOR

Tekstil sektörünün en
önemli uluslararası pazar-

lama faaliyetlerinden biri
olan fuarlar, müşteri ile
ürünlerin buluştuğu ticari
noktadır. Fuarlar artık
günümüzün modern pazar-
ları haline gelmiştir.

Fuarların çok sayıda ve
farklı nitelikte alıcı ve satı-
cıyı biraraya getirme
amacına hizmet etmek
üzere; Texpo Eurasia 2014,
31. Tekstil, Dokuma, İplik,
Terbiye, Örgü, Çorap Maki-
neleri, Yan Sanayileri ve
Kimyasalları Fuarı ile eşza-
manlı düzenlenecek olan
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11. Uluslararası İstanbul
İplik Fuarı, 26-29 Mart
2014 tarihlerinde Tüyap,
İstanbul’daki büyük buluş-
ması için geri sayıma
başladı.

2013 yılında 1223
firma ve firma temsilciliği-
nin katılımı ile düzenlenen
fuarlar, 71 ülkeden 39.256
profesyonel ziyaretçiye ev
sahipliği yaptı. Sürdürülen
yoğun pazarlama faaliyet-

leri sonucu hedeflenen
yüksek marka bilinirliliğine
ulaşan fuarlara 26 ülkeden
alım heyeti organizasyon-
ları düzenlendi.

Tüyap’ın merkez ofisi-
nin yanı sıra yurt içindeki
11 ofisi, yurtdışındaki 7
ofisi ve 30’u aşkın ülkede
faaliyet gösteren temsilci-
likleri aracılığıyla hedef
bölge ve ülkelerdeki sektör
profesyonelleri fuar hak-

kında bilgilendiriliyor. Tür-
kiye ve hedef ülkelerdeki
basılı ve sanal medyada
yer alan ilan ve haber
çalışmaları, yurtiçi ve yurt-
dışı fuar katılımları ile
fuarın sektöre duyurusu
gerçekleştiriliyor. Texpo
Eurasia ve İstanbul İplik
Fuar’ları 2014 yılında da
yerel ve uluslararası are-
nada ses getirmeyi
hedefliyor.

İplik Sektörü, Ticari Fırsatlar 
Yaratan Platform 11. Uluslararası 
İstanbul İplik Fuarında Buluşuyor
Türkiye ve Avrasya Bölgesi’nin en kapsamlı iplik ürünleri ve iplik teknoloji-
leri buluşması olan fuarı 11.Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, sektör firmala-
rını bir araya getiriyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin farklı coğrafyaların-
dan gelen nitelikli ziyaretçiler ile buluşma
fırsatı sunan platformun kapısı; 26 Mart

2014’te açılırken, Türkiye’nin en prestijli fuarlarını
organize eden ve ev sahipliği yapan Tüyap, her yıl
olduğu gibi bu yıl da markasının gücüyle sektör profes-
yonellerini ve ziyaretçilerini 29 Mart 2014’e kadar
ağırlıyor olacak.

İplik hammadde ve üretim teknolojileri yatırımları-
nın arttığı, dünyanın en büyük 5 pamuk üreticisi
ülkenin yer aldığı Avrasya Bölgesi’nde, Uluslararası
İstanbul İplik Fuarı bölgenin ticari buluşma merkezi ola-
rak ön plana çıkarken, katılımcılar ve ziyaretçiler ihracat
imkanlarını arttırıyor, potansiyel müşterileri ile bir
araya geliyor, yeni dağıtım kanalları ulaşıyor ve satış
süreçlerini hızlandırıyor. 

2013 yılında 218 firma ve firma temsilciliğinin katı-
lımı ile 71 ülkeden 39 bini aşkın ziyaretçi akınına
uğrayan fuar, bu yılda yerel ve uluslararası arena da ses
getirmeyi hedefliyor. Fuar, sektör profesyonellerini
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ne bekliyor.
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MODERN ÇAĞIN HASTALIĞI:

Panik Bozukluğu ya da diğer
adıyla Panik Atak
Panik Bozukluğu; Yineleyici, beklenmedik panik atakları, başka atakların
olacağına ilişkin sürekli kaygı duyma ve ataklarla ilişkili olarak belirgin
davranış değişiklikleri gösterme olarak tanımlanır. 

Panik atağı tek
başına bir has-
talık değildir.
Ancak tekrar-

layan panik atakları, bu
atakların tekrarlayacağı
yönünde yoğun endişe, bu
ataklar sırasında kalp krizi
geçirme, delirme, kendini
kaybetme gibi kötü bir şey
olacağı kaygısı varsa “Pa-
nik Bozukluğu” düşünül-
melidir. Ayrıca panik bo-
zukluğunda bu ataklara

sıklıkla kalabalık ortamlar-
da yalnız kalma korkusu,
panik nöbet sırasında çık-
manın kolay olmayacağı
yerlerden kaçınma olarak
tanımlanan agorafobi eşlik
eder. Panik bozukluğunun
anlaşılabilmesi için “panik
atak” ve agorafobi tanım-
ları gözden geçirilmelidir.

PANİK ATAĞI
Panik atağı, başta panik

bozukluk olmak üzere bir

çok psikiyatrik bozuklukta
gözlenebilir. Aniden başla-
yan ve zaman zaman tek-
rarlayan, insanı dehşet
içinde bırakan yoğun sı-
kıntı ya da korku nöbetle-
ridir. Hastalarımızın çoğu
zaman 'kriz" adını verdiği
bu nöbetleri biz panik ata-
ğı olarak isimlendiriyoruz.
Panik Atağı, birdenbire
başlar, giderek şiddetlenir
ve şiddeti on dakika içinde
en yoğun düzeye çıkar,

İlk panik atak sıklıkla

kendiliğinden, nadiren

heyecanlanma, fiziksel

egzersiz, cinsel etkinlik

ya da duygusal zor-

lanma sonucu ortaya

çıkar. Kişi kalp krizi ya

da felç geçirmekte oldu-

ğunu zannederek yoğun

bir ölüm korkusu, yaşar,

felç olacağını düşünür.”



www.csd.org.tr

SAĞLIK...

65Çorapland Mart-Nisan 2014

çoğu zaman on ila otuz
dakika, seyrek olarak da
birl saat kadar devam et-
tikten sonra kendiliğinden
geçer. Panik atağında aşa-
ğıdaki belirtiler görülebilir

• Çarpıntı 
• Terleme
• Titreme, sarsılma
• Boğulma hissi
• Nefes alamadığını his-

setme
• Göğüste ağrı ya da sı-

kıntı hissi
• Bulantı ya da karında ra-

hatsızlık hissi
• Baş dönmesi, sersemlik

hissi, düşecek bayılacak
gibi olma

• Uyuşma ve karıncalan-
malar 

• Üşüme, ürperme ya da
ateş basması

• Olayları ve insanları sis
perdesinin arkasından
görme

• Denetimini yitireceği ya
da çıldıracağı korkusu

• Ölüm korkusu

AGORAFOBİ
Agorafobinin başlıca

özelliği bir panik atağının
ya da panik benzeri belir-
tilerin (birden bir baş dön-
mesi atağı ya da birden bir
ishal atağı olacağı korkusu
gibi) çıkması durumunda
yardım alamayacağı ya da
kaçmanın zor olabileceği
yerlerde ya da durumlarda
bulunmaktan endişe duy-
madır. Böylece hastalar,
evin dışında ya da evde
tek başına kalma; kalaba-
lık bir ortamda bulunma,
araba, otobüs yada uçakla
yolculuk etme ya da asan-
söre binme sayılabilir.
Kişi, yanında eşlik eden
biri olduğunda korktuğu
durumla karşılaşmakla
daha iyi başedebilir. Ka-

çınma davranışı hastanın
işlevselliğini bozarak gün-
lük işlerini yapması, işe ya
da okula gitmesini zorlaş-
tırıp kimi zaman imkansız
kılabilir.

PANİK ATAK TERİMİ 
İLK KEZ 1962 YILINDA
KULLANILDI

Panik bozukluğu kav-
ram olarak yüz yılı aşkın
süredir bilinmektedir.
1871, Da Costa savaşa gi-
dip dönen askerler arasın-
da panik atakları fark et-
miş ve belirtileri“asker
kalbi” olarak tanımlamış-
tır.1894, Freud anksiyete
nevrozu, 1909’da Krapelin
korku nevrozu tanımını
yapmıştır. 1962’de Klein
“panik atağı” terimini ilk
kez kullanmıştır. Ayrı bir
klinik tablo olarak “panik
bozukluğu”’nun tanımla-
nıp psikiyatri yazımına ve
tanı klavuzlarına girmesi
1980’lerde olmuştur.

GÖRÜLME SIKLIĞI
Toplumda % 2- 3 ora-

nında görülür. Bu psikiyat-

rik hastalıklar içinde ol-
dukça yüksek bir orandır.
Kadınlarda görülme oranı
erkeklerden biraz daha
fazladır.

BAŞLAMA YAŞI 
En sık geç ergenlik dö-

neminde 20’li yaş ortala-
rında başlangıç tanımlanır.
Bazı hastalarda otuzlu
yaşların ortalarında baş-
langıç izlenir. Az sayıda
olgu çocukluk çağı ya da
45 yaş üstü başlangıçlıdır.
Erkeklerde daha erken
başlangıç belirlenebilir.
Yine aile öyküsüde panik
bozukluğu olanlarda erken
başlangıç dikkat çekicidir.

SEMPTOMLAR VE 
BELİRTİLER

İlk panik atak sıklıkla
kendiliğinden, nadiren he-
yecanlanma, fiziksel eg-
zersiz, cinsel etkinlik ya da
duygusal zorlanma sonucu
ortaya çıkar. Kişi 'kalp kri-
zi' geçirdiğini ya da felç
geçirmekte olduğunu zan-
nederek yoğun bir ölüm
korkusu, yaşar, felç olaca-

ğını düşünür. Bazen de ba-
şında bir tuhaflık, sersem-
lik hissi, kendisini veya
çevresini bir garip ya da
değişik hissetme gibi duy-
guların ortaya çıkmasıyla,
kontrolünü kaybetmeye ya
da 'çıldırmaya başladığını
düşünerek kendisine ya da
çevresindekilere bir zarar
vermekten korkmaya baş-
lar. Hasta hemen, en yakın
doktor ya da acil servise
götürülür. Orada yapılan
birçok muayene, labratu-
var incelemeleri, çekilen
film, elektrokardiyografi,
tomografi ve diğer incele-
melerde hiçbir şey bulun-
maz. Genellikle yoğun acil
şartlarında hastaya “hiçbir
şeyinin olmadığı” söylenir
ama çoğu kez bir de en-
jeksiyon yapılır. Tıbbı bir
hastalık saptanmamıştır.
Ancak hastalar yaşadıkla-
rını anlamlandırmakta
zorlanırlar. 

Bir süre sonra Panik
Ataklar tekrarlar. Hasta,
her yeni atak ile aynı deh-
şet ve korkuyu yeniden
yaşarlar ve acil servis baş-
vuruları artar. Her seferin-
de yeniden muayene, ye-
niden incelemeler yapıl-
masını talep ederler. Has-
talar, çoğunlukla kalple-
rinde, beyinlerinde, belir-
tilerin içeriğine göre başka
organlarında tesbit edile-
meyen kötü bir hastalık
olduğuna inanmaya baş-
larlar. 

Ataklar tekrarlamaya
devam ettikçe, hasta,
ataklar arasındaki dönem-
de gergin, huzursuz ve en-
dişeli bir şekilde her an
yeni bir panik atağının ge-
leceğini beklemeye, endi-
şelenmeye başlar. Atakla-
rın çoğunlukla belirsiz za-
man ve yerlerde gelmesi
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bu kaygıyı daha çok arttı-
rır, ölüm korkusu pekişir.

Bir süre sonra ataklara
ve ataklar sırasında ger-
çekleşeceğine inandıkları
felaketlere karşı bazı ön-
lemler almaya başlarlar,
davranışlar değişebilir.
Ataklara neden olabilece-
ğini düşündükleri fiziksel
aktivite, seks gibi etkinlik-
lerden uzak durmaya baş-
larlar. Suçladıkları yiye-
ceklerden uzak durabilir-
ler. Atağın olması duru-
munda işe yarabileceğini
düşündükleri su, kolonya,
ilaç gibi malzemeleri yan-
larında taşımaya başlarlar.
Atak sırasında fenalaşa-
caklarını düşünerek yalnız
kalamazlar. Cüzdanlarında
yakınlarının ve doktorları-
nın telefon numaralarını
taşırlar. Dışarıda oldukla-
rında hastanelerin etrafın-
da bulunmaya özen göste-
rirler.

Panik bozukluğu yaşam
kalitesini bozar. Gündelik
işleri yapmak zorlaşır, ça-
lışmak güçleşir. Hastalar
yalnız kalamadıklarından

başkalarına bağımlı hale
gelebilirler. Alkol ve mad-
de kullanımları başlayabi-
lir. Sık ve gereksiz doktor
başvuruları nedeniyle sos-
yal güvenlik kurumlarına
da yük oluştururlar. 

Tedavisiz kalan olgu-
larda panik bozukluğun
üzerine depresyon gibi
başka psikiyatrik hastalık-
lar da eklenir, sorun ve te-
davisi daha karmaşık hale
gelir.

AYIRICI TANI 
Kansızlık, hipertansi-

yon, kalp yetmezliği, kalp
krizi, astım, migren, dia-
bet, tiroid bezinin fazla ça-
lışması, kan şekerinin düş-
mesi, üre yükselmesi gibi
birçok tıbbı hastalık panik
atak benzeri bir tabloya
sebep olabilir. Gerekli in-
celemelerle tıbbı hastalık-
ların ayırıcı tanısı yapılma-
lıdır. Saplantı zorlantı bo-
zukluğu, sosyal kaygı bo-
zukluğu, travma sonrası
stres bozukluğu, depres-
yon, yaygın kaygı bozuklu-
ğu, özgül fobiler, alkol

madde kullanım bozukluk-
ları, şizofreni gibi hastalık-
larda da panik ataklar gö-
rülebilir. Ayrıca panik bo-
zukluğu genel tıbbı hasta-
lıklar ve diğer psikiyatrik
hastalıklarla eş zamanlı
olarak da bulunabilir.

Unutulmaması gere-
ken; hiçbir hastalığı olma-
yan kişilerin de %10 kada-
rının hayatlarında bir iki
kez panik atağı yaşayabile-
cekleridir. Tek bir panik
atağa bakılarak hastalık
tanısı konamaz.

SEYİR
Panik bozukluğu, teda-

vi edilmediğinde, özellikle
psikososyal faktörlerin et-
kisiyle tekrarlama eğilimi
gösteren kronik bir hasta-
lık olarak kabul edilir. Er-
ken tanı konulduğunda ve
hastanın tedaviye uyumu
iyi olduğunda tedavi başa-
rı oranları çok
yüksektir.Önemli olan ta-
nının gecikmemesi, hasta-
ların yıllarca acil polikli-
niklerinde, tıbbı bir hasta-
lık arayışı içinde zaman

kaybetmelerinin önüne
geçilmesidir.

TEDAVİ
Panik bozukluğu bugün

için çok kolay tedavi edile-
bilen hastalıktır. İlaç teda-
visiyle psikoterapinin bir-
likte kullanımı önerilmek-
tedir. Tek başına ilaç kulla-
nımı panik atakları önle-
mede etkinse de, beklenti
kaygısı ve kaçınma davra-
nışlarını kontrol altına al-
mada yetersiz kalabilir.
Bazı olgularda tek başına
psikoterapi tercih edilebi-
lir. Tedavi psikiyatri uz-
manlarınca yürütülmelidir. 

ÖNERİLER
Hastalığınız ve tedavisi

hakkında ayrıntılı olarak
bilgilenmeyi talep ediniz.
Yakınlarınızı da bilgilendi-
riniz. Gereksiz acil başvu-
ruları sadece kaygınızı art-
tıracaktır. Doktorunuz
önermediği sürece kaygı-
larınızla baş etmek için
çarpıntı ilacı, vitamin, sa-
kinleştirici gibi maddeler
kullanmayınız, yanınızda
taşımayınız. Önerilen ilaç-
ları, önerilen doz ve za-
manda, önerilen süre bo-
yunca almanız, terapi sü-
recine uyum sağlamak için
çaba göstermeniz çok
önemlidir. İyi olduğunuzu
düşünseniz bile doktoru-
nuza danışmadan ilaç te-
davisini kesmeyiniz, ilaç-
lara ara vermeyiniz. Panik
bozukluğunun kesinlikle
ölüme yeya çıldırmaya yol
açmayacağını, ama doğru
tedavi edilmezse hayat ka-
litenizin ciddi anlamda bo-
zulacağını aklınızdan çı-
karmayınız.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı

ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
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2014 "Sağlıklı Yaşam İçin
Hareket Yılı" 
Sağlık Bakanlığı, vatandaşları hareketli yaşama teşvik etmek amacıyla bu
yılı "2014 Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yılı" ilan etti.

Obezite bes-
lenme alış-
kanlıkları-
mızın dışın-

da iş ve yaşam koşulları-
mızın değişimi, ataletten
kaynaklanen nedenlerle
toplumda oldukça sık rast-
lanan bir olgu haline geldi.
Bu yaşam koşullarımızın
beraberinde getirdiği ra-
hatsızlıklar başta kalp has-
talıkları olmak üzere genç,
yaşlı demeden insanımızın
sağlığını tehdit ediyor.

Sağlık Bakanlığı bunla-
rı göz önünde bulundura-
rak 2013’ün sonunda bu
yılı "2014 Sağlıklı Yaşam
İçin Hareket Yılı" ilan et-
mişti. Bakan Müezzinoğlu
çağın koşullarına uygun
modern ve etkili çalışma-
lar yaptıklarını belirterek,
sağlıklı bir yaşamın hare-
ketten, fiziksel aktiviteden
geçtiğini her seferinde
vurguladıklarını, özellikle
vatandaşlarımızı hareketli
yaşama teşvik etmek ama-

cıyla bu yılı '2014 Sağlıklı
Yaşam İçin Hareket Yılı'
ilan ettiklerini kaydetmiş-
ti. Bu kapsamda Türkiye
genelinde 29 Aralık'ta baş-
latılan "Sevdiklerimizle
Sağlıklı Yaşama Yürüyoruz"
programı yeni yıldan itiba-
ren birçok ilimizde farklı
etkinliklerle sürdürülmek-
tedir. İllerimizin valilik ve
özellikle sağlık müdürlük-
lerinin desteğiyle gerçek-
leştirilen bu etkinliklerde
her yaştan ve toplumsal

statüden vatandaş, yürü-
yüş başta olmak üzere
farklı spor etkinliklerine
katılarak, konunun önemi-
ne dikkat çekiyor. 

Sevdiklerimizle

Sağlıklı Yaşama

Yürüyoruz" 
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Kalaycılık mesleği de son 
temsilcileriyle birlikte mazide
yerini almak üzere kayboluyor
Eskilerden duymuşuz-
dur kimi zaman; “Ne-
rede evladım o kalaylı
kapta pişen yemeğin
tadı” diye söze başlar-
lar. Bizler ise çoğu za-
man “Aman babaan-
ne, kalay mı kaldı,
boşveeer” deyip sözü-
nü keseriz belki de
büyüklerin. Ama ço-
ğumuz gerçekte ka-
laylı bir kaptan ye-
mek yemediğimizden,
emek vermektense
kolaya kaçtığımızdan
bilmeyiz kalaylı kapta
pişen yemeğin tadını.

Kimyada simgesi Sn olan
bu element, yüzyıllardır
hizmetinde aslında
insanlığın. M.Ö. 3000’li

yıllardan beri kalayın kullanıldığını
gösteren tarihi bulgular mevcut. 

Kalayı eski Türklerin bulduğu söy-
lenmekte. Türkler bakır kapları
kültürlerinin bir parçası olarak yaşat-
mışlar. Düğün dernekte, misafir
ağırlamakta kapların kalaylı olması-
nın önemi büyüktü. Eskiden kız
çeyizlerinde mutlaka kalaylı bakır

kaplar olurdu zenginlerse tabi. Bakır
bir tür zenginlik göstergesiydi. Şimdi
bile çok olmasa da bakır eşya kulla-
nanlar var hala. Teknolojinin
ilerlemesi ile alternatifi çoğalan bakır
kaplar, ne yazık ki artık çok az kişi
tarafından tercih ediliyor.

ARTIK TURİSTİK AMAÇLI SATILAN
EŞYALAR KALAYLANIYOR

Buna bağlı olarak ta kalaycılık
mesleği de tehlikeli bir noktaya gel-
miş durumda. Artık kalaycılık

yapanlar çırak bulamıyor doğal ola-
rak. Turistik amaçlı satılan eşyalar
belki kalaylanıyor, o kadar.

SEYYAR KALAYCILARIN,
MAHALLE ARASINDAKİ “KALAYCI
GELDİ HANIM!” NİDALARI 

Bakırcıların bulunduğu  çarşılarda
bir kaç iş yapan dışında, eskiden
mahalle mahalle dolaşan kalaycılar
kalmadı. Bu ustaların geleceği günler
belliydi. Gelecekler diye önceden
hazırlanırdı kap kacaklar. Geldiği
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günler mahalleli tüm kalaylanacak
eşyalarını çıkarır, ustaya götürürdü.
Usta akşama kadar gelen kapları
uygun bulduğu bir yerde ateş yaka-
rak kalaylardı. Seyyar gezmeden önce
bu ustaların bir dükkanı vardı
elbette. Seyyar hale gelmelerindeki
sebep te yavaş yavaş aliminyum,
çelik, emaye ve teflon gibi kap kacak-
ların çoğalmasıydı. Nitekim zamanla
seyyar gezmeleri de onlara yeterince
kazandırmaz oldu. Başka işlere yönel-
mek zorunda kaldılar. 

Kalaycılık denilen meslek, bakır
kapları oksitlenip zehirlemesinler
diye temizleyip, toz nişadır ile kalayın
bakır kaba sürülmesi işlemi özetle. 

YEMEKLERİN LEZZETİNİN BAKIR
KAPTA FARKLI

Bakır kapların insan sağlığına bir
yan etkisi bulunmuyor. Sadece bakırı
çıkınca kalaylanması şart o kadar.
Yeni kaplar çıktı çıkalı kanser hasta-
lıkları arttı diyor ustalar. Yemek
konusunda uzman olanlar da yemek-

lerin lezzetinin bakır kapta farklı
olduğu konusunda hemfikir. Bakır
kap kacaklar artık nostaljik birer süs
objesi de olsa, evlerimizde büyükleri-
mizden kalan bazı eşyaları saklamak,
onları yeni nesle anlatmak, aktarmak
eskiye olan vefa borcumuz gibi 
geliyor. Zira, yeni kuşakların duyma-
yacağı sokaklarda yankılanan,
“Kalaycı geldi hanım” nidasının
sahipleri, ancak mazide ve belli bir
yaşın üzerindekilerin hatıralarında
yerini alacak ancak. 

Kalayı eski Türklerin bulduğu söylenmekte. 

Türkler bakır kapları kültürlerinin bir parçası ola-

rak yaşatmışlar. Düğün dernekte, misafir ağırla-

makta kapların kalaylı olmasının önemi büyüktü”



Bozcaada (Tenedos) bu-
gün Çanakkale'nin bir il-
çesi olup, kuzeyinde Se-
madirek, kuzey-batısın-

da Limni, güneyinde Midilli, kuzey-
doğusunda  Gökçeada bulunur. Çev-
resindeki küçük adacık ve kayalıklar-
la 40 km2'lik bir yüzölçümüne sahip
olan Bozcaada'da yüksek tepe ve or-
man yoktur. 

Çanakkale Boğazı'nın girişindeki
önemli stratejik konumu nedeni ile
tarih boyunca paylaşılamayan bir ada
oldu Bozcaada.

Antik Çağ'da adı Tenedos olan
Bozcaada’dan, Homeros'un İlia'da

Destanı'nda bahsedilir. Heredotos
Bozcaada'nın ilk yerleşimcilerinin Pe-
lasglar olduğunu yazmaktadır. M.Ö.
334 yılında Büyük İskender Ege Ada-
ları'na hakim olmuş, daha sonra
M.Ö.1.yy'da Roma İmparatorluğu,
1455-56 yılında ise Venedik'lilerden
alınan ada Ege'de Türklerin eline ge-
çen ilk ada olmuştur. 

FATİH DÖNEMİNDE 1455 YILINDA
GÖKÇEADA İLE BİRLİKTE FETHEDİ-
LEREK OSMANLI’YA KATILDI

Osmanlı İmparatorluğu zamanın-
da Fatih Sultan Mehmet döneminde
1455 yılında Gökçeada ile birlikte

fethedilen ada, Osmanlı donanması-
nın ikmal üssü olarak kullanıldı. An-
cak Venedikliler adadan vazgeçmedi-
ler, yine asker çıkardılar. 1464'te
Mahmut Paşa, adayı tekrar Osmanlı
topraklarına kattı. 16. yy'da Bozcaa-
da, Piri Reis haritalarında şimdiki is-
miyle belirlenmiş oldu. 

Girit sorunu çıktığında Venedikli-
ler 1656 yılında Bozcaada'yı almayı
başardılar. Ancak hemen ertesi yıl
Türk donanması adayı tekrar Osman-
lı topraklarına kattı.

1806-12 Osmanlı-Rus Savaşı sıra-
sında ada Rusya tarafından işgal edil-
di. Her yer yakıldı ve kalesi de tü-
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Bozcaada, Türkiye'nin 3. büyük adası ve bu 
ada üzerinde yer alan, Çanakkale ilimize bağlı
bir ilçe. Bozcaada, Türkiye'nin köyü olmayan tek
ilçesi olma özelliğini de taşıyor. Ada, özellikle İs-
tanbul’a yakınlığı ile hafta sonu ailece gidilebile-
cek önemli alternatifler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin köyü olmayan
tek ilçesi: Bozcaada



müyle yıkılıdı. 1842'de II. Mahmut
kaleyi yeniden yaptırdı. 

Bozcaada Çanakkale Savaşı'nda
İngiliz ve Fransızlar tarafından işgal
edilerek, lojistik destek için kullanıl-
dı. 

Bozcaada 1923'te imzalanan Lo-
zan Antlaşması ile Türkiye Cumhuri-
yeti'ne bırakıldı. 

ŞARAPLIK ÜZÜNLERİYLE ÜNLÜ
BOZCAADA, ÖZELLİKLE EYLÜL
AYINDA BAĞBOZUMU ŞENLİKLERİ
İLE YERLİ VE YABANCI TURİSTLE-
RİN İLGİ ODAĞI

Bozcaada, şaraplık üzümleri ve
şaraplarıyla ünlüdür. Adanın bü-
yük kısmının  bağlarla kaplı olma-
sı bunda etkilidir. Eylül ayı içeri-
sinde "Bağbozumu" şenlikleri de
yapılmakta. Ayrıca adada yetişen
gelincik çiçeklerinden üretilen
şerbet ve reçeller daha çok gelen
turistlere satılıyor.

Adanın ünlü Ayazma plajı,
ince taneli ve altın sarısı rengin-
deki kumu ile çok tercih
edilmektedir. Etrafındaki
lokanta ve kafeler özel-
likle yaz aylarında dolup
taşar. 

AKVARYUM KOYU,
DENİZ CANLILARI VE
AMFORALARIN GÖRÜ-
LEBİLECEĞİ ADETA BİR
YER ALTI MÜZESİ 

Ayazma plajının dı-
şında Sulubahçe ve de-
vamındaki Habbele Plajı
diğer plajlarıdır. Ayrıca
Mermerburnu olarak bi-
linen Akvaryum Koyu da
küçük bir koy olmasına
rağmen binbir çeşit deniz canlısının
ve amforaların görülebileceği, pro-
fesyonel dalışların yapıldığı bir koy-
dur. 

AMATÖR FOTOĞRAFÇILAR İÇİN
İDEAL BİR DESTİNASYON

Ada kıyıları balıklar için doğal
bir sığınak ve üreme bölgesi olarak
kullanılır. Balık çeşidinin çok olması

amatör balıkçılığın yanında fotoğraf
tutkunları için de iyi bir bölge sayılı-
yor.

ORTODOKS İNANCINDA ÖNEMLİ
BİR MERKEZ

Bozcaada'daki Osmanlı Döne-
mi'nden kalma önemli tarihi mekan-
lar arasında; Yalı Cami, Alaybey
Cami, günümüzde park olarak kulla-
nılan Namazgah ile tarihi çeşmesi,
1870 yılında inşa edilmiş üç nefli
Meryem Ana Kilisesi ziyaretçileri mi-
mari yapıları ile etkileyecektir. Aya

Paraskevi Ayazması olarak tanımla-
nan mekanın Ortodoks inancında
önemli bir yeri vardır. Eskiden bura-
da düzenlenen Paraskevi Şenlikleri-
nin yerini günümüzde Bağbozumu
Şenlikleri almıştır.

GEZİLEBİLEK BİRÇOK TARİHİ, 
TURİSTİK YERE EV SAHİPLİĞİ 
YAPIYOR

Şarap Fabrikaları, Rüzgar Santrali,
Bozcaada Bağları, Alaybey Cami, Ki-
misis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi,
Göztepe, Habbele, Çamlık piknik ala-

nı, Namazgah Çeşmesi, Ada Ev-
leri, Bozcaada Yerel Tarih Araş-
tırma Merkezi, Tuz Burnu, 
Köprülü Mehmet Paşa Cami,
Ayazma Yat Limanı, Mermer
Burnu, Polente Deniz Feneri
adada mutlaka görülmesi gere-
ken yerlerdir.

ADAYA TALEP ARTTIKKA,
OTEL SAYISINDA DA ARTIŞ
OLMUŞ

Adada konaklamak
için en uygun yol adalı
ailelerin kiraladığı pan-
siyonlardır. Türk ve
Rum mahalllerinde bu
pansiyonlardan mev-
cuttur. Özellikle son
zamanlarda adaya ta-
lep artınca otel sayısın-
da da bir artış yaşan-
mıştır. Ayrıca günlük
kiralanan evler de bul-
mak mümkündür. Ada-
da seyahat etmek için
ise çok sık hareket
eden dolmuşların yanı-
sıra bisiklet ve motor-
lar da kullanılır. Yazın

akşam üzeri kalkan dolmuşlarla
ada turları yapılıyor. Bu dolmuş-
larla adanın benzersiz manzaraları
günbatımı eşliğinde seyredilebilir.

Ancak adaya gitmeyi planla-
yanların daha çok sessiz ve sakin
bir tatil arayanlardan olması ge-
rek. Çünkü adada gece hareketlili-
ği yok denecek kadar azdır. 
(Kaynakça: Vikipedia, Kültür Bakanlığı)
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Karahayıt Kaplıcaları, Denizli'deki ünlü Pamukkale travertenlerinin 5 km ku-
zeyinde, Karahayıt Kasabası'nda yer alıyor . Kırmızı Su travertenleri, Pamuk-
kale'deki sıcak su kaynağına benzer bir yapıdadır. Ancak Pamukkale'deki sı-
cak sular Pamukkale'nin meşhur bembeyaz travertenlerinin oluşmasını sağ-
larken, Karahayıt'taki şifalı sular travertenleri kırmızımsı bir renge boyar.

KAPLICALAR...

Denizli Karahayıt kırmızı su
ve termal çamuru



Türkiye çapında çok iyi
bilinen ve yoğun ilgi
gösterilen Karahayıt
kaplıcaları oldukça şifa-

lıdır. Gerek ulaşımın kolay olması
gerekse ev tipi pansiyonlar ve apart-
lardan 5 yıldızlı pansiyonlara kadar
her bütçe ve konfora uygun konak-
lama seçeneklerinin olması bu kaplı-
caları çok cazip kılıyor. Elbette
hemen yanındaki antik Hierapolis
kenti kalıntıları ve Pamukkale, Kara-
hayıt kaplıcalarının cazibesini ol-
dukça arttırıyor. Karahayıt
kaplıcaları, bu yönüyle hem sağlık
hem de kültür turizmi anlamında
dinlence yöresi konumuyla Türki-
ye'deki diğer kaplıcalardan bir adım
öne çıkıyor.

ÜNİVERSİTE RAPORUNA GÖRE
İÇERDİĞİ ZENGİN MİNERALLERİ İLE
EŞSİZ BİR SAĞLIK KAYNAĞI

Yılın her mevsiminde ana kayna-
ğından "58" derece çıkan Karahayıt
'ın kendine has kırmızı renkli şifalı
termal suyu ve termal çamuru, Ege
Üniversitesi Hidroklimatoloji Ensti-
tüsü’nün vermiş olduğu rapora göre
içerdiği zengin mineralleri ile eşsiz
bir sağlık kaynağıdır. Karahayıt 'ta
bulunan turistik tesislerde Kırmızı
Su ve Termal Çamur sayesinde pek
çok hastalık ve sağlık probleminize
şifa bulunabiliyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı Termal Sağ-
lık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
vermiş olduğu rapora göre:

Banyo uygulamaları şeklinde;
• Ortopedik ve nörolojik sekellerin

rehabilitasyonunda tamamlayıcı
tedavisinde, 

• Romatizmal hastalıklar 
• Siyatik, bel-boyun fıtığı, kireç-

lenme
• Dolaşım sistemi hastalıkları ve se-

dasyon (ruhi rahatlatma) özelliği 
• Nörolojik rehabilitasyon gerektiren

hastalıklar
• Ameliyat sonrası tutukluk ve sert-

liklerin giderilmesi
• Kadın hastalıkları
• Stres ve strese bağlı tüm hastalık-

ların rehabilitasyonu
• Uykusuzluk ve yorgunluklar
• Saç, tırnak ve derideki hücrelerin

canlanması
• Cilt ve deri hastalıkları
• Kırıkların alçılarının alınmasını

mütaakip gelişen kontraktürlerin
giderilmesi

• Adele spazmlarının giderilmesi 
• Gut hastalığı, Nevralji, nevrit, Art-

rozlar, Kolit hastalıklarının teda-
visi.

İçme suyu uygulamaları şeklinde
kullanılarak;
• Üst gastrointestinal sistemin fonk-

siyonel bozukluklarında,
• Mide ve yemek borusu rahatsızlık-

larında
• Kemik erimesinde, ürolithiasisde

ve kalsiyum ihtiyacının tamamla-
yıcı tedavi unsuru olarak kullanıla-
bileceği belirtilmiştir.
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Karahayıt Kaplıcaları,

hem sağlık hem de kültür 

turizmi anlamında dinlence

yöresi konumuyla Türki-

ye'deki diğer kaplıcalardan

bir adım öne çıkıyor”
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Çamur banyosu şeklinde kullanılarak
suyun içinde bulunan çamurun cilde
sürülmesinin:
• Cildi yumuşatma,
• Gözenekleri açma,
• Selülit ve çatlak tedavisi ve topar-

lama etkisi
• Antiseptik tesiri ile akne ve sivil-

celeri yok etme
• Kırışıklıkları giderme, siğilleri ab-

sorte etme özellikleri bulunmakta-
dır.

KIRMIZI SU VE TERMAL ÇAMU-
RUN İYİ GELDİĞİ KANITLANMIŞ
RAHATSIZLIKLAR

Ayrıca kırmızı su ve termal ça-
murun, böbrek taşı, romatizma, si-
yatik, kireçlenme, kadın ve deri
hastalıkları, bel ve boyun fıtığı, sin-
dirim, mide, bağırsak, karaciğer, saf-
rayolları, diabet, egzema, vücut
direncini arttırma ve metobolizma
bozuklukları tedavisinde de son de-

rece şifalı olduğu kanıtlanmıştır.
Karahayıtta pek çok turistik te-

siste, kırmızı su ve termal çamurdan
24 saat boyunca yararlanabiliniyor,
doktor ve fizyoterapistler tarafından
sürekli kontrol altında fizik tedavi,
rehabilitasyon, romatizma tedavisi
yapılabiliyor. 

ÇAMUR BANYOSU BİRÇOK 
HASTALIĞIN ÜSTESİNDEN 
GELİYOR

Çamur havuzunda termal sular-
dan elde edilen çamur, vücuda uy-
gulanıyor. Bu çamur eklem ağrılarını
azaltır, romatizmal hastalıklarda, ki-
reçlenmede, selülit, çatlak tedavi-
sinde etkilidir. Ayrıca kırışıklıkları
giderip, siğillere iyi gelir.
Yerli-yabancı bir çok insanın talep
ettiği bu sağlık kaynağı çamurun pi-
yasada eczaneler aracılığı ile satıl-
ması da hedefleniyor.
(www.karahayitkaplicalari.com)

Çamur havuzunda termal 

sulardan elde edilen çamur,

vücuda uygulanıyor. Bu

çamur eklem ağrılarını azaltır,

romatizmal hastalıklarda, ki-

reçlenmede, selülit, çatlak te-

davisinde etkilidir”
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Üniversitesi nde 
Nevruz coşkusu

Dünya çapında gurur kaynağımız
ve çağdaş Türk sinamasının en

önemli temsilcilerinden biri olan Fer-
han Özpetek’in Kutsal Yürek Filmi
küçük yaşta annesini kaybeden Irene
teyzesi Eleonora tarafından büyütülü-
len Irene’nin öyküsünü anlatıyor. Başarılı
bir iş kadını olan Irene, teyzesi Eleonara gibi çok
para kazanmak ve büyük işlere imza atmak ister. 

Irene günün birinde ailesinden kalan
bir evin, annesine ait eşyalarla dolu oda-
sında kendi iç dünyasına doğru yola çıkar.
Aniden başlayan bu değişim genç kadının
bütün hayatını alt üst edecek ve hayatına
ait her şeyi terk ederek yoksullara yardım
eden insanlarla birlikte çalışmaya başla-

masına yol açacaktır. İtalya’da eko nomistlerin bile
tartıştığı bu film, izlemeye değer bir yapıt.

Emir ve Hasan, Kabilde monarşi-
nin son yıllarında birlikte büyü-

yen iki çocuk... Aynı evde büyüyüp, aynı
sütanneyi paylaşmalarına rağmen
Emirle Hasanın dünyaları arasında uçu-
rumlar vardır: Emir, ünlü ve zengin bir
işadamının, Hasan ise onun hizmetkârının oğ-
ludur. Üstelik Hasan, orada pek sevilmeyen bir etnik
azınlığa, Hazaralara mensuptur.

Çocukların birbirleriyle kesişen yaşamları ve ka-
derleri, çevrelerindeki dünyanın trajedisini yansıtır.
Sovyetler işgali sırasında Emir ve babası ülkeyi terk

edip Californiaya giderler. Emir böylece
geçmişinden kaçtığını düşünür. Her şeye
rağmen arkasında bıraktığı Hasanın hatı-
rasından kopamaz.

Uçurtma Avcısı arkadaşlık, ihanet ve
sadakatin bedeline ilişkin bir roman. Baba-
lar ve oğullar, babaların oğullarına etkileri,

sevgileri, fedakârlıkları ve yalanları... Daha önce hiç-
bir romanda anlatılmamış bir tarihin perde arkasını
yansıtan Uçurtma Avcısı, zengin bir kültüre ve gü-
zelliğe sahip toprakların yok edilişini aşama aşama
gözler önüne seriyor.
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İZLENESİ
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DİNLENESİ

İzlenesi:
Kutsal Yürek

Okunası:
Uçurtma Avcısı

Kalite kokan, dinlemeye doyama-
yacağınız arşivlik bir CD. Belli

bir yaşın üzerindeki birçok kişinin tanı-
dığı ancak yeni kuşaklarını pek bilme-
diği Ömür Göksel, yıllardır gerek yaşam biçimi ge-
rek müzik kariyeri süresince daima kalitenin içinde
kendini ifade etmiştir. Ömür Göksel, 2006 dan bu
yana, müzik marketlerinde yer alan 3A Touch of” se-
risi albümleri ile yabancı dilde olmasına rağmen,

8 yılda 8 CD ile en çok satanlar listele-
rine girerek, satış rekorları kırmıştır. 
Sanatçı bu kez son albümü “A Touch
of Class” ile adeta 20.ci yüz yılın müziği-
nin en koyu hayranlarının hayallerini 

gerçekleştirdi. 
18 Aşk şarkısı, Ömür Göksel’in büyüleyici kadife

sesi ile birleşince ortaya dinlemeye doyamayacağınız
şaheser bir albüm çıktı. 

Dinlenesi:
Ömür Göksel - A Track of Class
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OSMANLI DÖNEMİNDE YAPILAN İLK FENER:

Ahırkapı Feneri’nin ışığı
hala yol gösteriyor

Mısır’a gitmek üzere
yola çıkan bir kal-
yon Kumkapı’da
hava şartları sebebi

ile karaya oturunca, denizcileri kur-
tarma çalışmaları yürütülür. Padişah
3. Osman kurtarma çalışmalarını
bizzat izler. Sonra denizcilerden biri-
nin söylediği, burada bir fener ol-
saydı, bu kazanın olmayacağına dair
sözleri, padişahı bu konuda harekete
geçirir. Bir fener yapılması için Kap-
tan-ı Derya Süleyman Paşa’ya emir
verir ve fener yapımına hemen baş-
lanır.

ÜLKEMİZDE FENERCİLİK, 
AHIRKAPI FENERİ İLE BAŞLAR

Ahırkapı Feneri, Osmanlı döne-
minde yapılan ilk fener olması se-
bebi ile de ayrı bir öneme sahiptir.
Ülkemizde fenerciliğin Ahırkapı Fe-
neri ile başladığı söylenir. 

İsminin Ahırkapı olması konu-
sunda değişik rivayetler bulun-
makta. Bunlardan birincisi, burada
Osmanlı döneminde atlara ait bir
çok ahırın bulunması imiş. Hatta bu
ahırların Bizans döneminden kalma
olduğu söylenmekte. Diğer bir riva-
yet ise surların burada bitmesinden
dolayı buranın “Ahir kapı” yani “Son
kapı” olarak bilinmesi.

Fener, İstanbul Ahırkapı sem-
tinde Marmara Denizi ve İstanbul

Yüz yıllardır insanlığın hizmetinde olan deniz fenerlerinin denizcilik için önemi
tartışılmaz. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması sebebi ile fenerler
de kıyı şehirlerinde ayrı ve özel bir yere sahip olmuş doğal olarak. Ülkemizdeki
bir çok fenerden biri olan “Ahırkapı” feneri de bunlardan biri. Yapılış öyküsü
1775 yılında gerçekleşen bir deniz kazasına dayanıyor. 
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Boğazı'na hizmet verir. Boğaz’a gi-
rişte çok önemli bir yerde bulunur.
Herkesin farkedeceği bir şekilde ko-
numlandırılmıştır.

40 METRELİK YÜKSEKLİĞİYLE 
İSTANBUL’U ÇEVRELEYEN 
SURLARDAN BİRİNİN ÜZERİNE
OTURMUŞTUR

Türkiye'nin en yüksek ikinci fe-
neri olan fener, beyaz bir kule şek-
linde, İstanbul'u çeviren surlardan
birisinin üzerine oturtulmuştur. De-
nizden yüksekliği 40 metre olup,
kurmal fener olarak ta tanımlan-
makta.

Ahırkapı feneri sık sık çıkan yan-
gınlardan etkilenmiş. Bugünkü ha-

line 1857 yılında yeniden inşa edile-
rek kavuşmuş. 

FRANSIZ FENERLER İDARESİ 
TARAFINDAN YAPILMIŞ

Bugünkü Ahırkapı Feneri, Os-
manlı imparatorluğu döneminde
Fransız Fenerler idaresi tarafından
yaptırılmıştır. 

1. DÜNYA SAVAŞI DAHİL BİRÇOK
TARİHİ OLAYIN ŞAHİDİ

Fenerin arkasında saray arazisi
ve Gülhane Askeri Hastanesi'nin
eski binaları yeralırken, sağ tara-
fında Tekel idaresine ait tütün depo-
ları bulunur. Ahırkapı Feneri ve
çevresi, I. Dünya Savaşı sırasında

kışla arazisi olarak kullanılmıştır.
Günümüzde, Ahırkapı Feneri deniz-
den son derece işlek bir yol ile ayrıl-
makta. 

LİK AİLESİNİN İDARESİNDE
Ahırkapı feneri yapıldığından bu

yana bir çok tarihi olaya şahit olmuş.
Fenerin bir diğer ilginç yönü de geç-
mişte yüzyıla yakın bir süre, Lik aile-
sinin idaresinde olmasıdır. Bu
fenerde ilk hizmete başlayan Sait
Lik’tir ve1907’de göreve başlamıştır.
Sonraki yıllarda fenerin idaresinde
özellikle Lik ailesi kadınlarının
emeği büyüktür, fenerin ışığı uzun
yıllar onların çabaları ile devam et-
miştir. 
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Bilindiği üzere
bir çok fotoğ-
rafçılık dalı
var. Hava

fotoğrafçılığı da son yıl-
larda daha çok ilgi çeker
hale gelmiş, tutkunlarının,

hobi olarak uğraşanların
sayısı artmış. 

TÜRKİYE’DE ÇOK 
POPÜLER DEĞİL

Bu özel fotoğrafçılık
dalının dünyada bir çok

ülkede bizim ülkemizden
daha çok uğraşanı bulunu-
yor. Bunun nedenlerinden
biri bu uğraşın gayet
pahalı olması. Kaliteli
fotoğraf çeken makineler,
objektifler, fotoğrafları

düzenleyecek bazı prog-
ramlar, bilgisayarlar
derken hatırı sayılır bir
masraf yapılması gereki-
yor bu uğraş için. Bunun
yanında diğer bir sebep
fotoğraf çekme amacınızın

Son yıllarda telaffuz edilen kelimelerden biri de; Hava fotoğrafçılığı. Yani
diğer bir deyişle “Spotting”. Spotting, her türlü hava aracı, havacılıkta kul-
lanılan araç, alet, ekipman ve görüntüleri gözlemlemek ve fotoğraflarını
çekmek anlamına geliyor. Fotoğrafı çekene de spotter adı veriliyor.

HAVALI BİR UĞRAŞ: Spotting,
hava fotoğrafçılığı
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bazılarınca yanlış anlaşıla-
bileceği ihtimali. İzin
almak gereken yerler ola-
bileceği gibi, izin
alınmasına gerek duyul-
mayan yerlerde bile bazen
sorunlar çıkabilir. Bu
nedenle bu hobi ile uğra-
şanların bu konularda bilgi
edinmesi şart. Öte yandan
spotting ile ilgili olarak
havacılıkla uğraşan tüm
sektörlerin bilgilendiril-
mesi de gerekli. Dünyada
bir çok ülkede spotting ile

ilgili bilgilendirmeler yapı-
lıyor. Hatta bu işle
uğraşanlar için özel plat-
formlar, gözlem alanları,
teraslar bile hazırlanıyor.

GÜNÜMÜZDE SPOTTİNG
İÇİN GEREKLİ EKİPMAN-
LARA DAHA KOLAY 
ULAŞILABİLİYOR

Bu uğraş için gerekli
olan başta fotoğraf maki-
nesi olan herkes aslında
bu tür fotoğrafları çekebi-
lir. Şimdilerde gerekli 

olan ekipmanın daha ula-
şılabilir olması spottinge
olan ilginin artmasını sağ-
lıyor.

Hava fotoğrafçılığı
bazıları tarafından meslek
olarak ta icra edilmekte.
Bu zevkli işi profesyonelce
yapmak basit değil
elbette. Hem fotoğrafçılık-
tan hem havacılıktan
anlamak gerek. Tabi
ortaya çıkan müthiş fotoğ-
rafları seyretmek te işin
en zevkli yanı olsa gerek.

Kaliteli makineler, 

objektifler, fotoğrafları

düzenleyecek özel

programlar, bilgisayar-

lar derken hatırı sayılır

bir masraf yapılması

gerekiyor”
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Yapının kesin
olarak inşa
tarihi bilin-
memekle bir-

likte 10.yüzyılın
sonlarında yaşamış olan
yazar aziz Symeon Me-
taphrastes’in anlatımına

göre  Hıristiyanlığın erken
dönemlerinde, 298 yı-
lında, Nikomedia (İznik) da
84 müridiyle birlikte şehit
edilen Aziz Babylas’ın,
4.yüzyılın başlarında rölik-
lerinin buraya gömülme-
siyle  Khora manastırının

bulunduğu bölgenin, kut-
sal mezarlık alanı (necro-
pol) olarak önem
kazanmaya başladığı anla-
şılmaktadır.

Khora manastırı, bu
kutsal sayılan mezarlık
alanda,  6.yüzyılda İmpa-

rator Iustinianus (527-
565) tarafından harabe
halinde olan bir şapelin
yerinde 536 yılında yeni-
den inşa ettirilmiştir. Ma-
noil Gedeon’un Bizans
yortuları takviminin 229.
sayfasındaki kanıtlanama-

Doğu Roma İmparatorluğu’ndan
günümüze Kariye Müzesi
Kariye Müzesi olarak anılan yapı, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde
büyük bir yapı kompleksi olan Khora manastırının merkezini oluşturan
ve İsa’ya adanmış olan bir kilise yapısıdır. Konstantinos surlarının dışında
kalması sebebiyle binaya Grekçe "Kırsal alan" ya da "Kent dışı" anlamına
gelen "Khora" ismi uygun görülmüştür.
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yan bir iddiasına göre ise
manastır, I. Iustinianus’un
eşi Theodora’nın dayısı
olan Theodoros tarafından
6.yy ’da inşasına başlan-
mış ancak daha bitirileme-
den 6 Ekim 557 yılında
olan depremle yıkılmış,
bunun üzerine imparator
daha büyük bir manastır
inşa ettirmiştir.

9. YÜZYILDA DA ÖLEN
NİKAİA METROPOLİTİ
THEOPHANES’İN DE BU-
RAYA GÖMÜLMESİYLE
MANASTIRIN KUTSİYETİ
ARTMIŞTIR

Daha sonrada  manas-
tır önemli kişilerinin gömü
alanı olarak kullanılmıştır.
740 yılında ölen Patrik
Germanos’un buraya gö-
mülmesiyle, manastır ilk
kez yazılı kaynaklarda yer
almış, 9. yüzyılda da ölen
Nikaia metropoliti Theop-
hanes’in de buraya gömül-
mesiyle manastırın
kutsiyeti artmıştır. İkonak-
last döneminde (711- 843)
tahrip olan yapı değişik
zamanlarda onarılmıştır.
1947–1958 yıllarında ya-
pılan arkeolojik çalışmalar
sonucunda burada beş
ayrı yapım dönemi olduğu
saptanmış olup, 11.12. ve
14. yüzyıllardaki dönem-
lerde büyük inşaa faaliyet-
lerinin ya da onarımların
yapıldığı dönemler olduğu
arkaya çıkmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet’in
(1451-1481) 1453 yılında
İstanbul’u fethi sırasında
yapı, hiçbir zarar görme-
miştir. Uzunca bir süre ki-
lise olarak kullanılmaya
devam etmiş olan Khora
Manastırı Kilisesi, Sultan
II. Beyazıd devrinde
(1481–1512), Sadrazam
Hadım Ali Paşa (Atik Ali

Paşa) tarafından 1511 yı-
lında camiye çevrilmiş ve
yanına bir de medrese ek-
lemiştir. Türk devrinde,
kilise dışındaki manastır
yapıları zamanla yıkılarak
kaybolmuştur.

Yıkılan kubbenin yeni-
den yapılması ve bazı dep-
rem hasarlarının
onarılması dışında, dış
narteks pencereleri büyük
ölçüde kapatılmış, naosa
bir mihrap eklenmiştir.
Mezar arkosolyumundaki
lahitler kaldırılmıştır.

Yapı cami olduğu dö-
nemlerde mozaiklerin açı-
lıp kapanabilen ahşap
kapaklarla örtülmüş ol-
duğu yapıyı ziyaret eden
gezginlerin anlatımların-
dan anlaşılmaktadır.

18. yüzyılın ilk yarı-
sında yapıya, Kızlarağası
Hacı Beşir Paşa (ölümü
1746) tarafından bir mek-
tep ve aşevi eklenmiştir.
Bugün bu ek yapılar da
yok olmuştur.

Kariye Cami’si, Bakan-
lar Kurulunun 29/08/1945
tarihli kararı ile    Müzeye
dönüştürülmüştür. Günü-
müzde Kariye Müzesi ola-
rak adlandırılan bu anıt
müze, Doğu Roma sana-
tında gerek mimarisi,
gerek  mozaik ve freskola-
rıyla oldukça ilgi çeken bir
yapıdır.

MERMER SÜSLEMELERİ
Yunanca “Marmoron”

olarak bilinen “mermer”
kelimesi adını oldukça
zengin yataklara sahip
olan Marmara Adası’dan
(Prokonnesos) almıştır.
Beyaz renkli ve gri da-
marlı olan bu mermer Ka-
riye’nin süslenmesinde
yoğun olarak kullanılmış-
tır. Kariye’de, Marmara
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mermerinin yanı sıra
Kuzey Afrika, Eğriboz
Adası ve Afyon gibi deği-
şik yerlerden getirilen Por-
fir, antik yeşil, oniks,
kırmızı, sarı, ve pembe
renkli damarlı mermer-
lerle zengin bir görünüm
oluşturulmuştur. Aynı seri
mermer blokların kesile-
rek, yan yana monte edil-
mesiyle mermerlerin
üzerinde oluşan desenler,
zengin simetrik şekiller ve
kesilmiş ağaç desenini an-
dıran motifleri oluştur-
maktadır.

Kariye’deki mermer iş-
çiliği, Ayasofya’daki mer-
mer işçiliği kadar zengin
ve çarpıcı olsa da, zengin
mozaiklerinin ve fresko
tekniğinde yapılan büyüle-
yici resimlerinin yanında
ziyaretçilerin pek dikkatini

çekmemektedir. Mermer
Kariye’de özellikle naosta
ve nartekslerdeki duvar
kaplamalarında yer almak-
tadır. Opus sectile tarzın-
daki mermer bezemeler,
döşemelerde, ayrıca naos
duvarlarında kornişin al-
tındaki frizlerde kullanıl-
mıştır.

İNCE MERMER İŞÇİLİĞİ
GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Dikkatli izleyiciler,
mezar nişlerindeki çerçe-
velerde, mermer kakma
kornişlerde, sütun başla-
rındaki sarı ve koyu renk-
lerle boyalı rölyeflerde,
naosa girişin kuzey tara-
fındaki birinci kapıda, kul-
lanılan ince mermer
işçiliğini görebilmektedir.

Ayasofya güney galeri-
sindeki cennet cehennem

kapısında olduğu gibi ka-
bartma süslemeleri silin-
miş olan Naosun kuzey
aksındaki mermer kapı,
6.yy. tunç ve ahşap kapıla-
rın bir taklidi olup, günü-
müze kadar ulaşan az
sayıdaki örneklerdendir.
Naos ana giriş kapısının
üzerindeki lentonun üst
frizinde yüksek kabartma
olarak sarı boyalı, kaplar-
dan su içen güvercin fi-
gürleri oldukça yüksek
kalitede işlenmiştir. Pa-
rekklesionda bulunan iki
mezardaki mermer çerçe-
velerde de, fonun mavi,
kabartmalı kısımların ise
sarıya boyalı olduğu görül-
mektedir.

Parekklesion’da duvar-
lar, mermer taklidi fresko-
lar ile süslenmiştir. Naos
tabanının güney aksında

Dikkatli izleyiciler,

mezar nişlerindeki 

çerçevelerde, mermer

kakma kornişlerde,

sütun başlarındaki sarı

ve koyu renklerle boyalı

rölyeflerde, naosa girişin

kuzey tarafındaki birinci

kapıda, kullanılan ince

mermer işçiliğini göre-

bilmektedir”
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yer alan omphalion, şema-
tik olarak Ayasofya’daki
omphalion’a benzemekte-
dir. Bu bölümün törenler
sırasında kullanıldığı dü-
şünülmektedir.

MOZAİK VE FRESKO 
SANATI

Bizans dini resim sana-
tında mozaik ve fresko süs-
leme teknikleri oldukça
yaygın olarak kullanılmış-
tır. Kariye’de de her iki
süsleme tekniğini bir arada
görebilmekteyiz. Dış nar-
teks esas olarak İsa’nın ya-
şamını, mucizelerini, iç
narteks ise Meryem’in ya-
şamını anlatan, mozaik sa-
natının şaheserlerinden
sayılabilecek, birbirlerini
takip eden muhteşem sah-
nelerle bezenmiştir.  Pa-
rekklesion bölümünde ise,
eski Ahit’ten alınmış dini
hikayeler ile mahşer günü,
diriliş, son yargı gibi sah-
neler, fresko olarak işlen-
miştir.

ERKEN HIRİSTİYANLIK
DÖNEMİ ESERLERİ

Mısırlılar tarafından
bulunan mozaik sanatı,
önceleri taban döşeme
süslemesi olarak kullanıl-
mıştır. Helenistik dönemde
camın da kullanılması ile
zenginlik kazanarak geli-
şim göstermiştir. Bizans’ta
bu mozaiğe “psifidoton”
denmiştir. Erken Hıristi-
yanlık döneminde mozaik-
ler, altın, gümüş varak ile
kaplanan çeşitli renkler-
deki taş, cam, deniz ka-
buğu ve ten rengine
benzer tonları olan kiremit
parçalarının da kullanıldığı
“tessera” adı verilen küçük
üçgen, kare küp gibi şekil-
lerle, ıslak, çabuk kuruyan
bir sıva üzerine yan yana

dizilmesiyle meydana geti-
rilmektedir. Duvar süsle-
melerinde 6.yy.da yaygın
olarak kullanılan bu sanat,
hem zor, hem de fresko uy-
gulamalarına göre daha
pahalı olduğu için 10.yy.da
duraklama dönemine gir-
miştir. Ancak 14.yy.da, geç
Bizans döneminde Kari-
ye’de görüldüğü gibi zen-
gin bir şekilde yeniden
canlanmıştır. Bu durum
Latin istilası (1261) sonra-
sında gelişen Bizans sosyo-
ekonomik durumunun da
nereye ulaştığını göster-
mesi bakımından  önemli-
dir.

MOZAİKTEN, FRESKOYA
GEÇİŞ DÖNEMİNİN ÖR-
NEKLERİ DE VAR

Bizans resim sanatında
mozaik işçiliğinin pahalı
ve uygulaması zor olması
nedeniyle yerini fresko

süsleme sanatına bırak-
maya başlamasının en
güzel örneğini Kariye Pa-
rekklesion bölümünde
görmekteyiz. Methokites
Döneminde, Kariye’de
naos ve nartekslerdeki
mozaik süslemeler ta-
mamladıktan sonra Parek-
lesion’daki süslemelere
geçilmiş, ancak burada
mezar nişleri dışında  hiç-
bir yerde mozaik kullanıl-
mamış, süslemelerin
tamamı fresko olarak ya-
pılmıştır. Belli ki bu
durum yapılan onarımların
son dönemlerinde, ekono-
minin pek iyi olmadığını
göstermektedir.

Fresko, suda ezilerek
eritilen boyanın yaş sıva
üzerine sert ve uzun kıl
fırça yardımıyla uygulan-
masıdır. Bu sayede, yaş
sıva tarafından emilen bo-
yanın uzun yıllar canlılığı-

nın koruması sağlanmış-
tır. Kariye Parekklesion
bölümündeki freskolarda
hem resim tekniği, hem
kaliteli malzeme seçimi
sayesinde resimlerin 
canlılığı bugüne kadar 
koruna gelmiştir. Resim-
lere derinlik vermek 
amacıyla kullanılan kaya-
lıklar, ağaçlar, yapılar ara-
sına gerilmiş kumaşlar,
mimari öğeler, oldukça ba-
şarılı işlenmiş ve bu re-
simlere üç boyutluluk
kazandırmıştır.

Kilisenin camiye dön-
üştürülmesinden sonra,
bütün yazılar, Hıristiyanlık
sembolleri, bütün fresko-
lar, mozaik süslemeler,
ince bir boya ve kireç ba-
danası yapılarak tahrip
edilmeden örtülmüş, bu
sayede hasar görmeden
günümüze kadar ulaşabil-
miştir. (www.kariye.muze.gov.tr)

Kariye Parekklesion bölümündeki freskolarda hem resim tek-

niği, hem kaliteli malzeme seçimi sayesinde resimlerin canlılığı

bugüne kadar koruna gelmiştir”
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Her ne kadar Trakya mutfağının genel yapısını yansıtsa da Tekirdağ ye-
mekleri kendine özgü isimleri ve detayda farklılaşan özelliğiyle damak-
larınızda unutulmaz bir iz bırakmayı garanti ediyor.

Tokat’tan adını duymadımız
ama tanıdık lezzetler

Yapılışı:
Mercimek yıkanır, süzülür. Tencereye konup üzerine

2.5 bardağı su eklenir. Bir taşım kaynayınca üzerinde

biriken köpüğü alınır. Ateş kısılır, mercimekler

yumuşayıncaya kadar haşlanır. Sonra bulgur eklenir, 

karıştırılır. Tencere ocaktan alınıp, kapağı kapatılır.

Soğuyana kadar bu şekilde bekletilir. Diğer yanda ceviz içi

havanda irice dövülür. Biberler, taze soğan ve otlar bir

kaba kıyılır. Domateslerin de kabukları soyulur, küp küp 

doğranır. Tereyağ, salça, tuz, pul biber, soğan, domates ve

otlu karışımı bir kaç dakika kavurduktan sonra, soğumuş

olan mercimeğin içine eklenir. Üzerine ceviz içini serpilir,

haşlanmış asma yaprağı ile servis yapılır.

PEHLİ

Malzeme: 
1,5 kilo kuzu kol veya kuzu but 

2 çorba kaşığı tereyağı 

Tuz 

Pilav için: 

2 su bardağı pilavlık pirinç 

2,5 su bardağı et suyu 

100 gr tereyağı 

2 çorba kaşığı zeytinyağı 

Tuz 

Yapılışı:
Tereyağı tavada eritilip, etler eklenir. Etler alt-üst edi-

lerek kızartılıp bir tencereye alınır. Üzerine 3 bardak sıcak

su dökülür. Kısık ateşte pişmeye bırakılır, yarım saat sonra

tuzu eklenir. Arada bir kontrol edilerek iyice pişirilir. 

Pilavı için, 2 su bardağı pirinç önceden tuz ve sıcak

su ile ıslatılır. Pilav et suyu ile hazırlanır. Pilav suyunu çek-

tikten sonra tencere ocaktan alınır. Bir tavada, 100 gr tere-

yağı kızdırılıp, pişmiş olan pilavın üzerine gezdirilir. Pehli

etiyle birlikte servis yapılır.

CEVİZLİ BAT

Malzeme: 
2 yemek kaşığı tereyağ

1.5 su bardağı yeşil mercimek 

Yarım çay bardağı ince bulgur 

1.5 su bardağı ceviz içi 

2 adet sivribiber 

1 adet domates 

2 yemek kaşığı domates salçası 

Yarım demet taze soğan 

Yarım demet dereotu 

Yarım demet reyhan otu 

Yarım demet nane 

Yarım demet maydanoz 

Yarım yemek kaşığı pul biber 

Birkaç haşlanmış asma yaprağı 
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KABAK KAVURMASI

Malzeme: 
4 büyük boy kabak

1 büyük boy soğan

Biraz tereyağı 

1/2 su bardağı köftelik bulgur 

Pul biber, karabiber, tuz 

Yapılışı:
Kabaklar yıkanır, küp şeklinde doğranır. Soğan

ince ince doğranır. Bir tencerede yağ ile soğan pem-

beleştirilir. Kabaklar ilave edilerek 5 dakika kavrulur.

Bulgur eklenir ve karıştırılır, biraz daha kavrulur. Daha

sonra pul biber, karabiber ve tuz atılır. Ateş kısılarak,

kabaklar iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir. 

TOKAT USULÜ YAPRAK
SARMA

Malzeme: 
2 yemek kaşığı tereyağ

2 adet soğan 

1 çay kaşığı pul biber 

500 gr Tokat yaprağı 

1 tatlı kaşığı nane 

1 su bardağı bulgur 

1 su bardağı haşlamış mercimek 

10-15 dal maydonoz 

2 yemek kaşığı sıvıyağ 

1 adet patates 

3 yemek kaşığı salça 

Yapılışı:
Yapraklar sıcak su ile yıkanır, 10 dakika kadar

suda tuzu çıkması için bekletilir. Tereyağı ile sıvıyağ bir

tencereye alınır. Üzerine yemeklik doğranmış soğan, 

mercimek, bulgur, küçük doğranmış patates, maydonoz,

nane, pulbiber, tuz eklenip karıştırılır. 5-10 dakika kavrulur.

Ocaktan alınır. Ilınınca hazırlanan yaprakların içine harçtan 

konularak sarılır. Tencerenin tabanına varsa bir parça

kemikli et konur. Sarılan yapraklar etin üzerine dizilir.

Üzerine geçecek kadar su ilave edilip, ağır ateşte pişirilir.

LEYLEK GİLİĞİ

Malzeme: 
1/2 kg un 

1 adet tavuk 

1 su bardağı pirinç ya da bulgur 

½ kg tavuk ciğeri 

2 adet kuru soğan 

1 çay kaşığı karabiber 

1 çorba kaşığı tereyağı 

1 adet yumurta 

1 çay kaşığı tuz 

1 bardak su. 

Yapılışı:
Yaş maya ılık sütte eritilir. Üzerine diğer malzemeler

eklenir ve iyice yoğurulur. Yarım saat üzeri kapatılarak

bekletilir.

Tavaya yağ konur. Yağ kızınca tavaya oval şekilde

hamur akıtılır. İki tarafı da kızartılır. Servis tabağına dizilir.

Hepsi pişince üzerlerine pekmez gezdirilir ve ceviz serpilir.
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Yaz yaklaşırken herkes deniz kıyısında huzurlu bir tatili de düşünme-
den edemez gibi. Bazıları için bu spor aktiviteleri de içeriyor. Son yıl-
larda adını duyuran spor dallarından bir olan “Bossaball” da kumsal-
da oynanan sporlar arasına katıldı.

İlk turnuvasının 2005 yılında
Brezilya’da yapılması sonra-
sında plaj futbolu ve voley-
bolundan sıkılanlar, bu yeni

spor türünü sevdiler. Kum üzerinde
yeterince iyi hareket edilememesi plaj
futbolu ve voleybolunu gözden düşür-
dü. Bunların karması olarak ortaya çı-
kan Bossaball’a bir de trambolin ekle-
nince daha aktif bir karşılaşma izle-
yen seyircilerden de tam not aldı.
Böylece plajların yeni gözdesi Bossa-
ball oldu.

ÜLKEMİZDE HENÜZ SADECE 
ÖZEL ORGANİZASYONLARDA 
İZLENEBİLİYOR

Nedir peki Bossaball? Bossaball,
plaj futbolu ve voleybolunun ortak
özelliklerine benzeyen kurallarla, şiş-
me bir trambolin üzerinde zıplanarak
oynanan eğlenceli bir maç sayılabilir.
Belçika, Brezilya, Hollanda, Portekiz,
Norveç, Romanya, B.A.E, İrlanda,
Singapur, Yunanistan ve İspanya’da
gençler arasında sevilip, tercih edilen
oyunlarda bir numara olsa da ülke-
mizde henüz sadece özel organizas-
yonlarda izlenebiliyor.

Bossaball’da oyunun heyecanlı ol-
masındaki sebep, oyuncuların hare-
ketliliği ve sürekli yüksek tempodaki
müzik deniyor. Bunun dışında oyun-
cuların trambolin üstünde devamlı
zıplayarak karşı tarafa topu atmaya
çalışmaları da eğlencenin bir başka
sebebi. 

Bossaball, Filip Eyckmans tarafın-
dan geliştirilmiş bir spor. 18 metreye
14 metrelik bir trambolin üzerinde
oynanıyor. 

Bossaball, 3-4-5 kişilik grupların
oluşturduğu iki takımın, karşılıklı ola-
rak topu rakip takımın bölümüne at-
masını amaçlamakta.Trambolin üze-
rinde zıplanarak bu atış gerçekleştiril-
meye çalışılıyor. Bir, üç ya da beş set
oynanan Bossaball’un her setinde ta-
kımlar toplam 25 puan kazana-
biliyor. Bossaball oynanması 
için gerekli olan şişme trambolin 
ancak kiralanabiliyor. Bazı tatil 
merkezlerinin kendilerine ait bossa-
ball sahaları bulunuyor. 

YAZIN PLAJLARA ÖZGÜ BİR SPOR

Hopla, zıpla bossaball oyna
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Bossaball, plaj futbolu ve voleybolunun ortak 

özelliklerine benzeyen kurallarla, şişme bir 

trambolin üzerinde zıplanarak oynanan eğlenceli

bir maç sayılabilir”
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3Şubat 1959'da
İstanbul'da
doğan Ferzan
Özpetek, yedi

yaşındayken gittiği sine-
mada izlediği "Cleopatra"
filmi, sinemayla olan aşkını
başlattı. 24 yaşına gelene
kadar bu konuyla ilgilendi.
Sonra İtalya’ya gitti. 
Önce Perugia'da Yaban  -
cılar Üniversitesi'nde bir 
yıl İtalyanca eğitimi aldı.
Daha sonra, Roma'ya 
gidip La Spaienza 
Üniversitesi'nde sinema
tarihi eğitimi almaya baş-
ladı. Aynı zamanda
Accademia Navona'da ve
Accademia d'Arte Dram-
matica'da sanat tarihi ve
kostüm derslerine devam
etti. 

Kendisini gazeteci ola-
rak tanıtıp, sinema
sektöründeki bir çok ünlü
ile röportajlar yaptı, onlar-
dan bilgi edindi. Bu sa-
yede yoluna baş koyduğu
sinema hakkında inanıl-
maz bilgi ve tanıdığa sahip
oldu. Bu sayede kendisine
bu sektörde iş te bulmuş
oldu.

ASİSTANLIK TECRÜBE-
LERİ ONUN SİNEMADA
UZMANLAŞMA SÜRECİNİ
BAŞLATTI

1982'de Julien Beck ile
"Yaşayan Tiyatro"da çalış-
maya başlaması, sinema
kariyeri için oldukça
önemli oldu. İtalya’nın iki
önemli yönetmeni, Mas-
simo Troisi ve Maurizio

Ponzi'nin asistanlığını yap-
maya başladı. Asistanlık
tecrübeleri onun sinemada
uzmanlaşma sürecini baş-
lattı.

HAMAM FİLMİNİN ULUS-
LARARASI BAŞARISI
ONA AVRUPA’NIN YANI
SIRA ABD VE JAPON-
YA’NIN DA KAPISINI
AÇTI

1997'de senaryosunu
da yazdığı ilk filmi "Ha-
mam" için kamera arka-
sına geçti. Filmin, başrol
oyuncularından Mehmet
Günsür, Ankara Uluslar-
arası Film Festivali’nde
umut vaat eden oyuncu
ödülünü kazandı. Ayrıca
Hamam, Antalya Altın
Portakal Film Festivali’nde

en iyi film, en iyi yönet-
men ve en iyi film müziği
ödüllerine, İtalyan Ulusal
Sinema Gazetecileri Sen-
dikası’nca en iyi yapımcı
ödülüne layık görüldü.
Film ayrıca, Cannes Film
Festivali'nde, "Yönetmen-
lerin Onbeş Günü" tarafın-
dan keşfedildi ve hem
İtalya, hem de diğer ülke-
lerde eleştirmenlerin ol-
duğu kadar seyircilerin de
beğenisini kazandı. Ulus-
lararası alanda başarı sağ-
layan film, İtalya'nın yanı
sıra, İngiltere, Fransa, İs-
kandinavya, Almanya,
Hollanda, Japonya ve
hatta "nüfuz edilmesi çok
güç" olarak tarif edilen
ABD'de gösterim imkanı
buldu.

İtalya'da çalışmalarını sürdürün
Ferhan Özpetek, bizim olduğu ka-
dar İtalya ve Avrupa’nın en beğe-
nilen yönetmenlerinden biri.

GÜNÜMÜZ TÜRK

SİNEMASININ DÜNYA

ÖLÇEĞİNDE GURUR

KAYNAĞI:

Ferhan
Özpetek
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Ferzan Özpetek, 1999
yılında, gösterildiği tüm
Avrupa ülkelerinde önemli
gişe başarıları yakalayan
filmi Harem Suare'yi çekti.
Harem Suare AFI Fest'te
jüri özel ödülüne aday
gösterildi ve Antalya Altın
Portakal Film Festivali'nde,
Serra Yılmaz’a en iyi yar-
dımcı kadın oyuncu ödü-
lünü kazandırdı. " Harem
Suare " ayrıca Toronto,
Palm Springs ve Londra
festivallerinden de resmi
davet aldı.

ARDI ARDINA GELEN
ÖDÜLLER 

2001 yılı, Ferzan Özpe-
tek sinemasının olgun-
laşma dönemine girdiğini
Cahil Periler filmiyle gös-
terdi. Senaryosunu Gianni
Romoli’yle birlikte yazdığı
film, İtalya’nın en önemli
yönetmenlerinden biri ola-
rak anıldığı dönemi baş-
lattı. Cahil Periler, Av-
rupa’daki farklı
festivallerden toplam 6
ödül aldı ve Berlin Uluslar-
arası Film Festivali'nde en
iyi film adaylığına gösteril-
mesiyle tüm dünyanın il-
gisini çekti. İtalya'da gös-
terimde bulunduğu
haftalar boyunca en fazla
izlenen İtalyan filmi oldu.
İtalyan Sineması'nın ta-
nınmış yönetmenlerinden
Nanni Moretti'nin "La
Stanza del Figlio" ve Giu-
seppe Tornatore'nin "Ma-
lena"sını geride bırakan
Özpetek'e övgüler yağdı.

“KARŞI PENCERE” 
FİLMİ 40’A YAKIN ÖDÜL
KAZANDI 

Ferzan Özpetek için
asıl büyük başarı 2003 yı-
lında çektiği Karşı Pencere
filmiyle geldi. Yönetmenin

dördüncü uzun metrajlı
filmi 40’a yakın ödül ka-
zandı ve Cahil Periler
gibi İtalya’nın en çok
hasılat yapan filmlerin-
den biri oldu. 11 dalda
aday gösterildiği ve İtal-
ya’nın oskarları sayılan
David di Donatella ödül-
lerinde 5 ödül kazanan
film, Avrupa’nın en
önemli festivallerinden
biri olan, 38. Uluslararası
Karlovy Film Festivali'nde
En İyi Film, En İyi Yönet-
men ve En İyi Kadın
Oyuncu olmak üzere top-
lam 3 dalda ödül aldı. An-
drea Guerra tarafından
film için yazılan müzikler
büyük ilgi topladı.

6 FİLMİNİN SENARYO-
SUNU KENDİ YAZDI

Ünlü pop şarkıcısı Ma-
donna bir açıklamasında,
Karşı Pencere filmini çok
severek izlediğini ve en
beğendiği yönetmenlerden
birinin de Ferzan Özpetek
olduğunu belirtmiştir. Bu-
güne kadar çektiği 6 filmi-
nin de senaryosunu ken-
disi yazmıştır.

2005 yılında İtalya'da
ekonomistlerin bir tartışma
programında, günümüz-
deki yoksulluğa çözüm ola-
rak gösterdikleri ana fik-
riyle dikkatleri üzerine
toplayan “Kutsal Yürek” fil-
mini çekti  Ferhan Özpetek.
Kutsal Yürek, başarılı bir iş
kadınının yaşadığı kimlik
bunalımı sonrasında, her
şeyi bir kenara bırakarak,
yoksullukla mücadele eden

insanlara yardım etmesini
konu alıyordu. 2 ödüle layık
görülen Kutsal Yürek, farklı
festivallerde toplam 14
ödüle aday olarak göste-
rildi.

Ferzan Özpetek 2005’te
42. Altın Portakal Film Fes-
tivali’nin de jüri başkanlı-
ğını yaptı. Kazandığı sayı-
sız prestijli ödül
bulun  maktadır.
www.biyografi.info
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I believe this growth rate we

have reached will continue

in 2014 and our export ac-

tivities will rise

above 20%.”

Dear Friends,

Turkish socks sector ex-
perienced a great in-
crease in export activi-
ties last year. In 2013,

the speed of the increase in Turkey’s
general export activities stopped
whereas ready-made clothing increa-
sed 8,3% and socks sector increased
16% compared to previous year and
an exportation volume of 1 billion
162 million dollars was achieved.
Our socks sector had great success
in 2013, preserved its consistent
growth and became the second big-
gest production center in our coun-
try thanks to its resources, employe-
es and industrialists. I believe we’ll
keep this rate of growth in 2014, too
and will increase our exportation
above 20%. 

As a country that has been glo-
bally successful in socks sector, we
considered it would be reasonable to
host an international fair in the area.
Thus; we held IF Expo International
Istanbul Socks and Underwear Fair
in 2012 for the first time. We had
this first IF Expo Socks and Under-
wear Fair with so many concerns and
worries in our minds. It was held in

an area of 2 thousand 300 square
meters, the second was held in an
area of around 4 thousand 800 squa-
re meters and the third one which
was held between 6th-8th February
showed a significant growth with 7
thousand 600 square meters net
gross sales and thus, was able to live
up to our expectations. However; it
is worth considering that in IF Expo,
where around 180 companies parti-
cipated, participation of companies
from socks sector was rather low. We
hope that in the following years, Tur-
kish socks sector will show much
more interest to IF Expo. Now on be-
half of my sector and Socks Manu-
facturers’ Association (ÇSD) I would
like to thank to those who had alrea-
dy participated in the fair this year. 

Thank you. 

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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READY-MADE CLOTHING SECTOR COMES THE SECOND WITH 1 BILLION 489 MILLION DOLLARS:

Exportation activities kept growth
in February: 12 billion dollars

According to the expor-
tation data explained
by The Chairman of
Turskih Exporters As-

sembly, Mehmet Büyükekşi; Turkey’s
exportation in February increased
4.3% compared to the same month of
the previous year and was realised as
12 billion 93 million dollars. In the
first two months our exportation in-
creased 6.5% and was realised as 24
billion 565 million dollars. Net prod-
uct exportation showed 6.8% in-
crease in performance in the first two
months. On the other hand; exporta-
tion in the last 12 months drew back
0.6% and got reduced to 152 billion
509 million dollars.

A press conference was given on
1st March 2014, Saturday in Denizli
concerning the product exportation
data and growth in 2014 February.
Ministry of Economy Nihat Zeybekçi,
Governer of Denizli Abdülkadir
Demir, Municipal of Denizli and
Chairman of TIM Mehmet Büyükekşi,
Rector of Pamukkale University and
leader exporters and businessmen of
the city attended the conference.

In February, the largest exporta-
tion was realised in automotive sector
with 1 billion 836 million dollars.
Ready-made clothing and confection
sector came the second with an ex-
portation volume of 1 billion 489 mil-
lion dollars and chemical substances
came the third with an exportation
volume of 1 billion 449 million dol-
lars.

The top three countries for expor-
tation activities were Germany, Iraq
and England consequently. While our
export to Germany increased 7%
compared to the same month of the
previous year, our export to Iraq in-
creased 19% and our export to Eng-
land increased 7%.

Among the countries to which our
exportation increased significantly
were, Ethiopia with an increase of
235%, Croatia 188%, Fas 97%,
United Arabian Emirates 90%, Chili
86%, Syria 81% and Nigeria 70%. 

Our exports to the EU increased
8% in February and reached up to 5.4
billion dollars. Our exports to the
Middle East increased 19% and

reached up to 2.3 billion dollars. Our
exports to African and North Ameri-
can countries increased 5%. 

Sakarya was the leader city
among the top 10 cities which had
accomplished the greatest volume in
exportation activities. Sakarya in-
creased its exportation in February
83%. Gaziantep followed Sakarya
with an increase of 14% and Istanbul
with an increase of 8%.

BÜYÜKEKŞİ WARNED THE 
EXPORTERS AGAINST THE 
GLOBAL RISKS 

Büyükekşi evaluated the develop-
ments in global economy and warned
exporters against the risks.

In February, Turkey’s exportation grew 4.3% compared to the same month of
the previous year and became 12 billion 93 million dollars. Our exportation in
the first two months increased 6.5% and became 24 billion 565 million dol-
lars. Ready-made clothing came the second with 1 billion 489 million dollars.
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Chairman of ISO, Erdal
Bahçıvan gave a
speech at the opening
and emphasized that

failing to come together was the
main problem. He took attention to
the point Fair Organizations reached
today since 80ies and thanked the
Chairman of TMHGF Öztürk, and
Vice Chairman and the Chairman of
TIGSAD İrfan Özhamaratlı to have
brought the two sectors together.
Bahçıvan noted that our country

usually suffered for waste of
resources due to the failure of com-
ing together.

CHAIRMAN OF ISO ERDAL BAHÇI-
VAN: “FAILING TO COME TOGET-
HER IS THE MAIN PROBLEM”

Bahçıvan stated that textile com-
panies formed the main part of ISO
and said: “Around 51% of our mem-
ber industrialists are from textile
sector. We are dreaming of a more
powerful textile fair and bring other

sharers of textile together in Istan-
bul. We aim to organize the biggest
textile fair in the world and to show
this aim step by step.” 

ÇSD CHAIRMAN HÜSEYİN ÖZ-
TÜRK: “IF EXPO IS A FAIR BREA-
KING ITS OWN RECORD EVERY
YEAR AND WHICH HAS REACHED
UP TO 15 THOUSAND 500
SQUARE METERS GROSS AREA”

Chairman of ÇSD Öztürk said:
“IF Expo project was a dream and a

THIRD SOCKS UNDERWEAR FAIR WAS SUCCESSFULLY HELD

IF Expo grew by focusing on
20 target markets
Third of IF Expo International Istanbul Socks-Underwear Fair organized with the
support of Socks Manufacturers’ Association (ÇSD) activated new target markets
with the “Road-Show” promotion programs organized in more than 20 foreign
countries this year. The Fair was held between 6th—8th February 2014 success-
fully in Büyükçekmece TÜYAP Fair and Congress Center and several organizations
and foreign visitors were hosted. 
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product based on trust, sincerity and
communication. IF Expo breaks its
own record every year and today it
has reached up to 15 thousand 500
square meters gross area. We are
proud of this project and thank God
we have held it. 

Vice Chairman of TMHGF and
Chairman of TIGSAD Irfan
Özhamaratlı said: “The first of
everything is difficult and I
mentioned that in the speech I
gave in the opening of the first
fair. Now in the third year we
can see that; we have tripled
the first fair both in terms of
booth area and the number of
participants.”

TÜYAP Management
Board’s Chairman and a leader
in fair organization sector Bülent
Ünal noted that Socks and
underwear sector was a highly
potential branch in Turkey and the
two was brought together as a
results of the long-term attempts. 

IF Expo 2014 Socks and Under-
wear Fair was opened following the

speeches. It was observed to host
more foreign visitors compared to
previous years, it was particularly
visited by people from the Middle
East, Balkans and Independent
States. Visits made by member busi-
nessmen of Fair Committee to these
markets within “Road-Show” frame-

work and the meetings performed
had great influence on this.

IF Expo 2014 hosted the interna-
tional meeting of the sector. The
wide product portfolio lived up to
the expectations of domestic and
foreign customers. 195 companies
and company agencies participated

in the fair with more than 250
brands. Wrist length socks, women’s
thin socks, babies and kids cotton
socks, tights, sports socks, technical
socks, underwear, pajamas, night
dresses, dressing gowns, functional
underwear, home-clothing, beach
clothing, swimsuits-bikinis, socks

sub-industry and accessories
were introduced to the visitors. 

IF Expo Socks-Underwear
Fair hosted over 7 thousand 680
expert visitors from 61
countries and showed its deter-
mination in its third year. IF
Expo has become more powerful
with the companionship of two
sister sectors and has become a
significant organization within
global framework.

The main difference of the fair
from previous years was the fashion
shows held. The fashion shows took
attention with their professional
sound and light system and choreo-
graphies and they helped participant
companies to introduce their prod-
ucts in the best way.
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As of 2013, the
European Socks
Market is 5.7

billion pairs of socks in all
categories. In 2010 and

2011 it was 5.9 billion pairs
of socks. However; with the
financial crisis experienced
in Europe in late 2011, this
volume decreased down to

5.5 billion pairs of socks
which was even lower than
2007. According to the sta-
tistics I’m going to give in
details in my next article, in

2013, sales of socks to Eu-
rope increased back again
in China, Turkey, Indonesia
and Pakistan each, which
are the top four countries

Till now, I have analysed cotton wrist-length socks category forming 65-70% of
exportation to Europe. Now I’m going to study the European socks market in
terms of all socks categories within the light of EUROSTAT statistics. In the next
issue of our journal I’m going to deepen my analysis down to countries base.  

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

European socks market
took up growth trend again
in 2013
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exporting socks to Europe.
However; in Pakistan,
which is a rather small
country compared to
Turkey or China, the sales
was much higher in per-
centage. 

European socks market
consists of importation
and internal sales. After
2004, this market mainly
grew based on importa-
tion. There are two main
socks manufacturers in
the market; Italy and Por-
tugal. While sales from
Italy and Portugal to other
European countries are
considered as internal
sales, the socks they man-
ufacture and sell in their
own countries are not
included in these statistics
as they are not within the
scope of foreign trade. So,
by adding other local pro-
ductions that might be
smaller in size, we can say
that the European socks
market has over 6 billion
pairs of socks in total. In
Europe, there are also

countries like Germany
which import for their
own needs and sell some
of these imported socks to
other European countries. 

THE DEMAND FOR
SOCKS IMPORTATION
TENDS TO INCREASE

European socks market
began to fulfil its growth
mostly after 2004, when
quotes to China were

abolished. In 2004, there
were internal sales of 2.19
billion pairs of socks
whereas 2,31 billion pairs
of socks were imported.
Before 2004, in a time
when Turkey met most of
the socks importation
need of Europe and big
European big purchaser-
seller countries were
dominant, internal sales in
Europe were head to head
with total importation sta-
tistics.

However, after 2004,
China came into the
agenda. Countries which
needed socks cut out pur-
chaser-seller countries and
were able to purchase
socks directly from China.
This caused a cease, even
a slight decrease in inter-
nal socks sales in Europe.

Import growth rates,
which had been in increase
since 2007, slowed down
much after the financial
crisis of 2008 experienced
in America, and collapsed
in 2012 following the
European crisis of 2011. In
2013, a 10% growth was
observed and I believe that

this growth will continue
in 2014 and 2015, as well. 

EUROPEAN SOCKS MAR-
KET 4 BILLION EUROS

Total volume of the Euro-
pean socks market is around
4 billion Euros. It was 2,8 bil-
lion Euros in 2004, with the
growth based on Chinese
market, it reached up to 4,2
billion Euros in 2011, then
became stabilized at 3,9 bil-
lion Euros.

Sales of socks pairs in-
side Europe decreased 7.8%
between 2004-2013. With
respect to total income, the
volume of European internal
market grew 22% between
2004-2013. Similarly, the
European importation grew
60% in terms of socks pairs
whereas it grew 70% in fi-
nancial terms. 

Considering European
socks importation prices
limited to 0.40/0.47 Euro in
average since 2004 until to-
day, European internal socks
sales prices starting from
0.76 Euro in 2004 and
reaching up to 1.11 Euro in
2013 leaves nothing to
say.  

Mithat Aracı 



www.csd.org.tr

KISA KISA...

96 Çorapland Mart-Nisan 2014

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

Kendinize gülebildiğiniz ilk gün
büyümeye başlarsınız.

Ethel Barrymore

Sevgin yoksa, 
dost arama.
Sadi Şirazi

Akıllılar dövüşmeden önce
kazanırlar.

Zhuge Liang

Dişi daima sakinliğiyle erkeği
yener. 

Lao Tzu

Dostluk iki vücutla birleşik bir
ruha benzer.

Aristo

Ölümün olduğu bu dünyada,
hiçbir şey çok da ciddi 

değildir.
Franz Kafka

Kimse taklit yoluyla büyük insan
olamaz.

Samuel Johnson

Zor iş zamanında yapmadığımız
kolay işlerin çoğalmasıyla oluşur.

Henry Ford

Çok söz 
hamal yüküdür.

Yunus Emre

Dostluk para gibidir; elde
edilmesi kolay, korunması zordur.

Samuel Buttler

Başkaları için yaşanan bir hayat,
yaşamaya değer bir hayattır.

Albert Einstein

Muhalefetten korkmayın. 
Çünkü uçurtmalar rüzgarla
değil, rüzgara karşı uçar.

Hamilton Mabie






