








www.csd.org.tr

BAŞKANIN NOTU...

3Çorapland Eylül-Ekim 2013

Değerli dostlarım,

Bireysel ilişkilerimizde
olduğu gibi kurumsal
ve toplumsal ilişkilerde
de iyi iletişim kurmanın

yolunun iyi dinlemek ve iyi
anlamaktan geçtiği bir gerçek. 
“Söz gümüşse, sükut altındır” ata -
sözümüzden yola çıkarak aslında
“Söz gümüşse, dinlemek altındır”
demek daha doğru bir yaklaşım ola-
caktır. Çünkü iletişimde yaşadığımız
en büyük sorunlardan birisi karşı-
mızdakini tam dinlememekten
kaynaklanıyor. Dinlemezsek, anlaya-
mayız, anlamazsak da doğru
davranışı, tepkiyi veremeyiz ve
sonuca varamayız.

Doğru bir perspektiften baktığı-
mızda ise dinlemenin ve anlamanın
da yolunun sevgi ve saygıdan geçti-
ğini görmek mümkün. Sevgi ve
saygı çerçevesinde karşımızdakine
değer verirsek bunun doğal sonucu
olarak gerektiği gibi dinler ve anla-
maya özen gösteririz. 

Kişisel benliklerin ve çıkarların
yükseldiği, ön plana çıktığı günümüz
dünyasında insanoğlunun en büyük
kaybının kendi benliğinden sıyrılıp
karşıdakini anlama cesaretini göste-
rememesi olduğu düşüncesindeyim.
Popüler olarak toplumun ve toplu-
mun kanaat önderlerinin sürekli 

dilinde olan “empati” sözcüğünü
bile birbirimizi anlama noktasında
yetersiz, hatta bencilce bir yaklaşım
olarak görmek mümkün. Çünkü
empatide bile ne yazık ki başka
birini anlamanın yolu kendini onun
yerine koymaktan geçiyor.

Gerek toplum, gerekse sektör
ve bir sivil toplum kuruluşu olarak
ilişkilerimizi sevgi ve saygı ile güç-
lendirdiğimizde birbirimizi daha iyi
anlayacağımızı, böylelikle birlik ve
beraberliğimizin daha da güçlene -
ceğini düşünüyorum. Çorap
Sanayicileri Derneği (ÇSD) bu
anlamda sektörümüz ve üyelerimiz
için eşsiz bir iletişim platformu nite-
liği taşıyor. Katkı ve katılımlarınızla
da her geçen daha da güçleniyor. 

ÇSD Yönetim Kurulu adına
sevgi ve saygının eksik olmadığı bir
dünya diliyor, yaklaşan Kurban Bay-
ramı’nızı en içten dileklerimle
kutluyorum.

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Dinlemenin 

ve anlamanın yolu da

sevgi ve saygıdan
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Dünyada
Çin’in ar-
dından
ikinci bü-

yük konumda olan Türk
çorap sanayi yaşanan gün-
cel gelişmeler çerçevesin-
de yakın geleceğe nasıl
bakıyor. İhracatta yaşanan
olumlu gelişmeler, kurda
yukarı doğru hareketlen-
me ve bunların yanında
artık kronikleşmiş eleman
sıkıntısını sektör mensup-

ları sanayicilerimizin de-
neyimleri ve bakış açıla-
rıyla size aktarıyoruz. 

Türk çorap sektöründe
tehditler ve fırsatlar nok-
tasında ilk görüşüne baş-
vurduğumuz Çorap Sana-
yicileri Derneği (ÇSD) Baş-
kanı Hüseyin Öztürk oldu.
Kurdaki yükselişi değer-
lendiren Başkan Öztürk,
“Geçmişte olduğu gibi
buna göre hesap yapma-
mak gerekiyor. Yükseldi-

ğinde heyecana kapılmak
güzel ama düştüğünde
üzülmek bir şey ifade et-

miyor. Çünka para kaybe-
diyorsun ve bütün hesap-
ların alt üst oluyor. Bu an-
lamda kurun hareketi de-
ğil, firmaların kendi içinde
istikrarı çok önemlidir.
Birçok şeyi baz alarak yap-
mak zorundayız” diye ko-
nuştu. Öztürk sözlerini
şöyle sürdürdür: 

“Hiçbir zaman maliyet-
ler her ne kadar günün ko-
şullarında yapılsa da gerek
iç piyasada vadeli satışlar-

Türk çorap sektörü, bir yandan ihracattan gelen tarihi rekorlarla sevinirken
diğer taraftan son haftalarda yaşanan kurdaki hareketlenmenin getirdiği yan
etkilerle de karşı karşıya. Öte yandan ise artık kronikleşen vasıflı ve nitelikli
eleman sıkıntısı ise had safhaya ulaşmış durumda. Bütün bu bileşenler
ışığında sektörümüzün üyelerindan “Tehditler ve fırsatlar” konusunda düşün-
celerini aldık.

Çorapland Eylül-Ekim 2013

Çorap sektörü değişen koşullar
içinde fırsatların yanı sıra 
tehditleri de barındırıyor

Hüseyin Öztürk
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da, gerekse yurt dışından
gelecek olan dövizlerinizle
hiçbirini birebir tutturmak
mümkün olmaz. Bu ne-
denle maliyetleri günümüz
kur hareketlerini göz ardı
ederek, doğru argümanları
kullanarak hesaplamak ge-
rektiğini düşünüyorum. 

Yine bugünkü hareketi
dikkate alarak kesinlikle
yatırım yapılmamalı ve
bundan kaçınmalıdır. Yatı-
rımla ilgili mutlaka bir fi-
zibilite ve en az 3-4 yıllık
bir projeksiyonu öne ala-
rak hareket etmek lazım.
Burada firmalar hem 3-4
yıllık bilançosunu hem de
kendinin ve piyasaların
yönetilebilir koşullarını ele
almak zorundadır. Gün he-
yecan yapacak, çabuk fre-
ne ya da gaza basılacak
gün değil. Esnek hareket-
lerle günü toparlamada
fayda var. Geçmişte bir fir-
ma talepte bulunduğunda
atölyelerimizde ne kadar
boşluk varsa almak için
heyecan yapardık. Oysa
bugün imalatın alışından,
satışına ciddi yükümlülük-
leri ve sorumlulukları var. 

ÇSD BAŞKANI HÜSEYİN
ÖZTÜRK: “GÜN HEYECAN
YAPACAK, ÇABUK FRENE
YA DA GAZA BASILACAK
GÜN DEĞİL”

Öte yandan önemli bir
şey de; firmaların artık
birbirini rakip değil, müt-
tefik olarak görmesi gere-
kiyor. Türkiye’de her sek-
törün bu mantıkta hareket
etmesi gerektiğini düşün-
mekteyim. Global ekono-
mide ayakta kalmanın en
önemli faktörü bu olmalı.
Tüm yaşanmışlıkları tec-
rübe olarak alıp ‘bu fay-
dayı nasıl tabana indirece-
ğimize’ dikkat etmemiz

gerektiğini düşünüyo-
rum.”

BÜLENT İYİKÜLAH - 
HOBİ ÇORAP:
“SEKTÖRÜMÜZ İÇİN EN
ÖNEMLİ TEHDİTLERDEN
BİRİSİ, MÜŞTERİNİN
FİNANS YÜKÜNÜN
ÜSTLENİLEREK
TARAFIMIZDAN BÜYÜK
RİSK ALINMASIDIR”

ÇSD Başkan Yardımcısı,
İSO Meslek Komitesi Baş-
kanı ve Hobi Çorap Yöne-
tim Kurulu Başkanı Bülent
İyikülah koşulların aslında
her dönemde bir yandan
tehditler barındırırken di-
ğer yandan fırsatları da
gettirdiğine dikkat çekiyor
ve sözlerini şöyle sürdürü-
yor:

“Uzun yıllardır bu sek-
törün içinde bulunan bir
firmanın ikinci kuşak tem-
silcisi olarak konuya bu
çerçeveden bakmak istiyo-
rum. Çok dile getirilen
yüksek enerji maliyetleri
ile işveren üzerindeki yük-
sek vergi ve kıdem tazmi-
natı yükünün yanı sıra
bence sektörümüz için en
önemli tehditlerden birisi,
müşterinin finans yükünün
üstlenilerek tarafımızdan
büyük risk alınmasıdır. İh-
racatımızın büyük kısmı
serbest olarak, uzun vade-
lerde, garanti şartı olma-
dan yapılıyor. Böylesine

zorluklarla ürettiğimiz bir
malı, bu kadar kolay koşul-
larda satıyoruz. Ancak ma-
kine ve aksamları ile iplik
ithalatında aynı kriterleri
Avrupa’ya uygulayamadı-
ğımız da bir gerçektir. Bu
şekilde sermayemizi ve çok
cüz’i orandaki kârımızı
riske ediyor, sadece ciroyu
artırmak adına tüm sektör
üyelerimizle bir yarış ha-
linde çalışıyoruz. 

“AVRUPA TÜRKİYE
GERÇEĞİNİ YENİDEN
FARKETTİ”

Fırsatlar noktasında
baktığımızda ise; Avru-
pa’nın Uzak Doğu’ya naza-
ran vazgeçilmez alternatifi
olan Türkiye gerçeğini ye-
niden farkettiğini düşünü-
yorum. Biz de bu farkedil-
menin ardından, kendimize
güven duyarak fark yarat-
maya devam edersek vaz-
geçilmez olacağımız kanaa-
tindeyim. 

Buna ek olarak; modern
üretim parkurumuzu, kali-
teyi sürdürülebilir kılan
tecrübemizi ve deneyimli
kadrolarımızı, kısa termin-
lerimizi ve de müşteri
memnuniyetini ön planda
tutmamızı Türk çorap sek-
törümüz için önemli avan-
tajlar olarak görüyorum.
Ayrıca kriz yönetiminde
Türkiye’nin geçmişte ka-
zandığı deneyimlerin de
önemli bir artı olduğunu
düşünüyorum.”

MUSTAFA GÜLER -
ÇAĞDAŞ ÇORAP:
“DOLAR’DAKİ YÜKSELİŞ
BİZE TEKRAR ABD
PAZARINA YÖNELMEMİZ
İÇİN FIRSAT VEREBİLİR”

ÇSD Yönetim Kurulu
ve İSO Meclis Üyesi Mus-
tafa Güler ise 2002 yılın-

dan bu yana sürekli düşen
döviz kurlarındaki topar-
lanmayı sektör açısından
olumlu değerlendirerek,
“Özellikle ABD pazarına
2006 yılından sonra çorap
ihraç edemez duruma gel-
miştik. Müşterilerimizin
çoğu fiyat yüksekliğinden
dolayı Çin’e yönelmişler-
dir. Bugün USD döviz ku-
rundaki yükseliş bize
tekrar ABD pazarına yö-
nelmemiz için fırsat vere-
bilir. Bu yüzden yeniden
bu pazara yönelmekte
fayda görüyorum” diye
ifade ediyor. 

EN BÜYÜK SORUN;
VASIFLI, VASIFSIZ ELE -
MAN SIKINTISI

Sektör için tehditlere
de değinen Mustafa Güler,
çorap imalat ve ihracatçı-
sının önünde en önemli
tehditlerden birinin vasıflı
ve vasıfsız eleman sorunu
olduğuna dikkat çekiyor.
Güler şöyle devam ediyor: 

“Bugün hangi imalatçı
ile konuşulursa konuşul-
sun, herkes yetersiz ele-
mandan şikayetçidir. Bu-
nun da nedeni yeni
yetişen gençlerin hizmet
sektörü ve hızla çoğalan
AVM‘lerde çalışmak iste-
mesidir. 2002 yılından bu
yana çorap üretimine yö-
nelik ciddi bir yatırım ya-
pılmamış ve yeni fabrika-

Mustafa GülerMustafa Güler
Çağdaş ÇorapÇağdaş Çorap

Bülent İyikülahBülent İyikülah
Hobi ÇorapHobi Çorap



lar açılmamıştır. Ancak,
bu süre içerisinde İstanbul
ve yakın çevresinde pek
çok sayıda AVM ve rezi-
danslar açılmış ve imalat
sanayinde, çorap imala-
tında çalışan insanların bir
kısmı buralarda çalışmayı
tercih etmiştir.

Çorap sanayi ve üreti-
mi yeni yatırımlara yönelik
teşvik edilmeli aksi takdir-
de gelecekte bizler de bu
işleri bırakıp, başka iş
alanlarına girmek zorunda
kalacağız”

BÜLENT AYDIN -
MAYDIN ÇORAP:
“AVRUPA UZUN VADELİ,
ÖNÜMÜZÜ GÖREBİLECE-
ĞİMİZ SİPARİŞLERİ BİZ-
DEN UZAKLAŞTIRDI”

ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi ve Maydın Çorap
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Aydın ise son geliş-
meleri şöyle değerlendiri-
yor:

“Avrupalı krizde olma-
sını fırsat bilerek bize hiç
bir zaman önümüzü göre-
cek, uzun vadeli siparişleri
vermedi ve bizden uzak-
laştırdılar. Ve şimdi yaz ve
kış olmak üzere işi tama-
men iki sezon bağladılar.
Ve bu sezonlarda bütün
müşteriler sözleşmiş gibi
aynı tarihe, aynı termine
mal istiyorlar. Bu sektörü,
büyük strese sokuyor. Öyle

bir noktaya geliyor ki;
kendi içinde namütenahi
bir makine parkurun ve
dikim kapasiten olacak.
‘Aç’ dediklerinde açacak,
‘Kapa’ dediklerinde kapa-
tacağız. Bu nedenle ihra-
catta yaşanan artışın “gö-
receli mi, yoksa devamı
gelecek mi?” noktasında
tereddütlerim var. Çünkü
krizi gösterek hiçbir stoğa
girmediler. Belki ellerin-
deki stoğun azalmış olma-
sının getirdiği bir artış
olabilir. Dolayısıyla ancak
önümüzdeki sene ilkba-
hardan itibaren bunun
yansımalarının görülebile-
ceğini düşünüyorum.”

Öte yandan kurun aşırı
değerlenmesinin de rahat-
sız ettiğini söyleyen Bülent
Aydın, bunun ardından her
şeye zam geldiğini, fiyat
istikrarının kaybolduğunu,
bütün hesapların yeniden
yapıldığını belirtiyor. “An-
cak bu artış, birden bire
değil de tedrici olarak
ufak, tefek olsaydı bu ka-
dar rahatsız etmez ve daha
istikrarlı olurdu” diye ekli-
yor Bülent Aydın ve geç-
mişte yaşanan bazı du-
rumlarda olduğu gibi
tekrar düşüş trendine ge-
çebileceği için bu kurların
baz alınmaması gerektiğini
kaydediyor. 

Öte yandan Orta
Doğu’daki siyasi istikrar-
sızlığa ve kaosa da dikkat
çeken Bülent Aydın, bir
savaş çıkması durumunda
kendimize bu basit soru-
ları soramıyacak duruma
gelebileceğimize dikkat
çekiyor. 

SÜLEYMAN ÖRMECİ -
ÖRMECİ ÇORAP: 
“SEKTÖRDE AR-GE
ÇALIŞMALARI
YAPILMADIĞINDAN
DENGESİZ BÜYÜMELER
ORTAYA ÇIKIYOR”

ÇŞD önceki dönem
başkanlarından ve Örmeci
Çorap firmasının sahibi
Süleyman Örmeci de bu
konuda çok farklı bir açı-
dan bakarak yaptığı değer-
lendirmede Ar-Ge’ye dik-
kat çekiyor. Örmeci,
“Çorap sektöründe Ar-ge
çalışmaları yapılmadığın-
dan dolayı ortaya çıkan
dengesiz büyümeler, yıl-

lardan beri süregelen
kendi aramızdaki reka-
bet, yükselmeye başlayan
ham madde fiyatları,
enerji maliyetleri bizlere
büyük tehdit oluşturmak-
tadır” diye ifade ediyor. 

Süleyman Örmeci dış
pazarlarda çorap müşteri-
lerimizin çoğunluğunun
Avrupa'dan olmasının ve
bu pazarın bize yakınlığını
en büyük fırsatlar olarak
gördüğünü sözlerine ekli-
yor.

ÖZKAN KARACA - 
ULTRA ÇORAP: 
“BANGLADEŞ’TE YAŞA-
NAN İŞÇİ KAZALARINDA
BÜYÜK KAYIPLAR VE-
RİLMESİNİN ARDINDAN
DÜNYANIN BÜYÜK ZİN-
CİRLERİ TÜRKİYE’YE
DÖNMEYE BAŞLADI”

ÇSD’nin yine önceki
dönem başkanlarından
Ultra Çorap’ın sahibi Öz-
kan Karaca ise sektördeki
tehditler ve fırsatları sıra-
larken ihracatta yaşanan
yılın ilk 7 aylık verilerine
de dikkat çekiyor. Konuya,
2013 Ağustos ayı sonu iti-
barı ile İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçı Bir-
likleri (İTKİB) istatistikleri
ile cevap vermek istedi-
ğini belirten Karaca,
“Çorap ihracatımız, 2013
Ocak - Ağustos sonu iti-
barı ile miktar olarak
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% 12,51 arttı, tutar olarak
% 16,51 arttı, buna rağ-
men hazır giyim ihracatı
tutar olarak % 8.3 arttı,
Türkiye geneli ihracatı tu-
tar olarak  %4.9 arttı, yani
çorap sektörü olarak
% 16.51 artışla genel ihra-
catın çok üstünde bir artış
sağlamış bulunuyoruz”
diye ifade ediyor. Bunu,
rakibimiz olan ülkelerden
daha iyi sosyal standart-
lara sahip olmamıza
borçlu olduğumuzu belir-
ten Özkan Karaca sözlerini
şöyle sürdürüyor:

“Bu yıl Bangladeş’te
yaşanan işçi kazalarında
büyük kayıp verilmesin-
den dolayı, dünyanın bü-
yük mağazalar zincirleri,
Türkiye'ye dönmeye başla-
dılar. Bizim daha iyi sosyal
standarlara sahip işçi ça-
lıştırmamız bir fırsat ol-
muştur” 

“İHRACATIMIZIN YÜZDE
90’ININ AB ÜLKELERİNE
OLMASI BURADA
DERİNLEŞMESİ
BEKLENEN KRİZDEN
ÖTÜRÜ BİZİM İÇİN BİR
TEHDİTTİR”

Sektör için tehditlere
de değinen Karaca, “Tür-
kiye'nin diğer sektörle-
rinde AB Ülkelerine yapı-
lan ihracat payı yaklaşık
% 40 iken, çorap sektörü
olarak ihracatımızın
% 90’nını AB ülkelerine
yapmaktayız. Bu bölgedeki
krizin derinleşerek devam
edecek olmasının, bizim
için gelecekte tehdit ola-
cağını düşünüyorum.
Çünkü yerine koyacağımız
ülke yok. Afrika ülkeleri-
nin sıcak iklime sahip ol-
masından çorap ithalatları
çok az. ABD’ye yapılacak
ihracatlardan % 14,5

gümrük alınması, bu ül-
keye ihracatımızı artırma-
mızı engelliyor. Bu noktata
tek şansımız AB ile eş za-
manlı olarak, ABD ile Ser-
best Ticaret Anlaşması
yapmamız olacaktır. Uma-
rım hükümetimiz bu ko-
nuda başarılı olur” diye
konuştu. 

MUSTAFA LİMBOZ-
DESEN ÇORAP: 
“ÇOK UZUN VADELERLE
ÇALIŞILAN VE YOĞUN
REKABETİN YAŞANDIĞI
İÇ PİYASADA KURDAN
KAYNAKLI HAMMADDE
FİYAT ARTIŞLARINI
MÜŞTERİYE YANSITAMI-
YORUZ”

Uzun yıllardır iç piya-
saya çalışan saygın kuru-
luşlardan olan Desen Ço-
rap’ın sahibi ve ÇSD
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Limboz ise özel-
likle son zamanlarda yaşa-
nan kurdaki dalgalanmala-
rın özellikle iplik başta
olmak üzere hammadde fi-
yatlarını yükselttiğini bu-
nun da endişe verici oldu-
ğunu söyledi. Çok uzun
vadelerle çalışılan ve yo-
ğun rekabetin yaşandığı iç
piyasada ürünlere zam ya-
pamadıklarını kaydeden
Limboz, “Siz bir liraya sa-
tarken, karşı taraf 50 ku-
ruşa satıyor” dedi.

Çalışanlara altı ayda
bir zam yaparken artan

girdi maliyetlerini fiyata
yansıtamadıklarını belir-
ten Mustafa Limboz, işçi
potansiyelinin çok düşük
olduğunu bu nedenle so-
kaktaki insanı eğiterek iş

meslek sahibi yaptıklarını
işçilikten ötürü çok sıkıntı
olduğuna dikkat çekti. 

60 senedir kalitesiyle
ve çizgisiyle bu sektörde
olduğunu söyleyen Mus-
tafa Limboz, bunu koru-
maya gayret ettiklerini, di-
ğer taraftan ülkemizin
fırsatlar ülkesi olduğunu
söyleyerek bunu değerlen-
dirmek için kaliteli çalı-
şanların olması gerektiğini
vurguladı. 

NECATİ BÜYÜKGÖZ-
BGK ÇORAP:
“ŞARTLAR BÖYLE
OLURSA ÖNÜMÜZDEKİ
DÖNEMDE TÜRK ÇORAP
SEKTÖRÜNDE BİR
DARALMA SÖZKONUSU
OLACAK”

BGK Çorap Yönetim
Kurulu Başkanı Necati Bü-
yükgöz ise altı ayda bir as-
gari ücrete zam yapıldı-
ğını, yüzde 5 bile olsa her

halükarda bir enflasyon
baskısı olduğunu dile ge-
tirdi. Sektörle ilgili olarak
önümüzdeki 3-5 yıl için
çok olumlu bakmadığını
kaydeden Necati Büyük-

göz, “Dünyada Çin’in fi-
yatları artıyor ancak biz de
Avrupa’yı yakalayıp, kuru
aynı yerde tutup fiyatları-
mızı yüzde 5-7 arasında
senelik artışlar yaptığı-
mızda bizdeki işçilik mali-
yetleri de Avrupa’yı yaka-
layacak. Bu da Avrupa’da
artan işsizlik oranlarıyla
birleştiğinde imalatları

kendi ülkelerine kaydırabi-
lirler. Onlar imalatı al-
mazsa da gelişmemiş ül-
kelerde bu ihtiyaçlarını
karşılayacaklar. Şartlar

Mustafa LimbozMustafa Limboz
Desen ÇorapDesen Çorap

Necati BüyükgözNecati Büyükgöz
BGK ÇorapBGK Çorap
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böyle olursa da önümüz-
deki dönemde Türk çorap
sektöründe bir daralma
sözkonusu olacak. Gele-
cekte üretimlerini kaliteli,
pazarlamasını iyi yapan
firmalar ayakta kalabile-
cek” 

MURAT BEKMEZCİ -
ALPİN ÇORAP:
“EN BÜYÜK TEHDİT
BİLİNÇLİ, EĞİTİMLİ VE
KALİFİYE ELEMAN EKSİK-
LİĞİ İLE İŞLETMELERİN
VERİM EKSİKLİĞİ”

Yaşanan güncel geliş-
meler ışığında sektör açı-
sından tehdit ve fırsatları
değerlendiren Alpin Ço-
rap’ın sahibi Murat Bek-
mezci de en büyük tehdit
olarak bilinçli, eğitimli ve
kalifiye eleman eksikliğini
görürken, işletmelerin ve-
rimsiz çalışmalarına, dola-
yısı ile de planlanan kar-
ları realize edemediklerini
belirtiyor. 

“USD/TL PARİTESİYLE
ABD PAZARINI 
ZORLAMALIYA ÇALIŞ-
MALIYIZ”

Murat Bekmeci sektör
için fırsatları belirtirken,
“Asya bölgesinde özellikle
Çin’deki iç tüketim ve ma-
liyet artışı sayesinde Avru-
pa pazarında kaybettiği-
miz pazar payını geri al-
maya çalışmalıyız. Ayrıca

mevcut USD/TL paritesiyle
de Amerika pazarını zorla-
maya çalışmalıyız” diye
ekliyor. 

YÜKSEL DENİZ -
MERTEKS ÇORAPÇILIK:
“EN BÜYÜK SORUN VA-
SIFSIZ VE DONANIMSIZ
İŞGÜCÜ”

Yıllardır sekörde kalite-
sinden taviz vermemesiyle
dikkat çeken Merteks Ço-
rap’ın kurucusu Yüksel
Deniz, dövizdeki ve dola-
yısıyla hammaddede yaşa-

nan fiyat artışlarını Dolar
bazında çalıştıkları için
müşteriye birebir yansıt-
tıklarını buna göre taviz
vermeden maliyetleri he-
sapladıklarını ifade ediyor.
İç piyasaya fazla çalışma-
dıkarını ancak burada da
fiyatları Doları, TL’ye çevi-
rerek yansıttıkları belirti-
yor. 

Üretim aşamasında ya-
şadıkları en büyük soru-
nun vasıfsız ve donanım-
sız işgücü olduğunun altı-
nı çizen deneyimli sanayici
bunun dışında piyasanın
pozisyonundan memnun
olduğunu söylüyor. İhraca-
ta nazaran iç piyasanın fi-
yat dengesizliğinden şika-
yet eden Yüksel Deniz, an-
cak kaliteden anlayan,
ürünlerini bilenlerle bir
sorun yaşamadıklarını be-
lirtiyor.        

NİYAZİ ŞAHİN -
ULAŞ ÇORAP:
“ABD VE AVRUPA’DA
YAŞANAN KRİZLERİ FIR-
SATA ÇEVİRMEK BİZİM
ELİMİZDE”

ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi ve Ulaş Çorap’ın Yö-
netim Kurulu Başkanı
Niyazi Şahin ise, “Türki-
ye’de çorap sektörüne ge-
nel olarak bakıldığında
üretim olarak dünya ölçe-
ğinde çok iyi konumda ol-
duğunu çok rahat bir şe-
kilde görebiliriz. Makina
parkuru, yetişmiş elaman
olarak diğer ülkelerden
farkımız olmadığını çok
rahat bir şekilde söylebili-
riz” diye belirtiyor. 

ABD ve Avrupa’da ya-
şanan krizlerden olumsuz
bir şekilde sektör olarak
etkinlendiklerini söyleyen
Niyazi Ulaş, ancak bütün
bu yaşanan olumsuzlukları
fırsata çevirmenin kendi
elimizde olduğuna dikkat
çekiyor. Niyazi Şahin söz-
lerini şöyle sürdürüyor:

“Bunun için yapılması
gereken; devlet teşvikleri-
ni iyi bilmek ve bunları iyi
değerlendirmek. Avru-
pa’daki mağaza zincirleri
ile markaların alınabilece-
ği kanaatindeyim. Devle-
tin yurt dışında marka tes-
cili, tanıtımı, belirli sayıda
mağaza zinciri, depo tutul-
ması, pazarlama, reklam,
promosyon, iş seyahatleri,

fuar alanı ve özel stant
gibi birçok teşviki var.
Marka yaratmak adına Av-
rupa dışında Doğu Bloku
ülkelerini de değerlendir-
me ve henüz gelişmemiş
ülkelerin sunduğu fırsat-
lardan yararlanılması ge-
rektiğini düşünmekteyim.”

Bu fırsatların yanında
sektör için tehditler oldu-
ğunu vurgulayan Şahin,
bunların içinde en önemli-
sinin ara eleman sıkıntısı
olduğuna dikkat çekiyor.
Bu konuda İŞ-KUR, yerel
yönetimler ile irtibata ge-
çilmesine karşın, İstan-
bul’da üretim gerçekleşti-
ren firmalar olarak sorunu
henüz çözemediklerini be-
lirtiyor. Kurlara da değinen
Niyazi Şahin konuşmasını
şöyle sürdürdü: 

“KURLAR İSTEDİĞİMİZ
YERDE”

“Kurlar şu anda istedi-
ğimiz düzeyde diyebiliriz.
Elektrik ve işçilik önemli
maliyet kalemlerin oluştu-
ruyor. Belki bu bağlamda
ödenen asgari ücret üze-
rinden gelir vergisi sıfırla-
narak, devlet teşviğiyle
elektrik daha ucuza sağla-
narak sektörün daha iyi
yerlere getirileceği kanaa-
tini taşıyorum. Sektörü-
müz çalışanlarına ve işve-
renlerine saygılarımı su-
nuyorum.”

Murat BekmezciMurat Bekmezci
Alpin ÇorapAlpin Çorap

Yüksel DenizYüksel Deniz
Merteks ÇorapMerteks Çorap

Niyazi ŞahinNiyazi Şahin
Ulaş ÇorapUlaş Çorap

Devlet teşvikleriyle

Avrupa’daki mağaza

zincirleri ile markaların

alınabileceği kanaatin-

deyim”
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) heyeti, yeni seçilen İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan’a bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bahçıvan,
her ne kadar meslek komiteleri olsa da İSO’nun bundan böyle sektörel der-
neklerle ilişkilerini ve istişarelerini daha da artıracaklarını kaydetti.

ÇSD Heyeti, İSO Başkanı 
Erdal Bahçıvan’ı ziyaret etti

ÇSD, Mayıs
ayında yapı-
lan ticaret ve
sanayi oda-

ları seçimlerinin ardından
İSO’da seçilen ve yeni gö-
reve gelen Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erdal Bahçı-
van’a bir nezaket ziyareti
gerçekleştirerek kutladı.
ÇSD Başkanı Hüseyin Öz-
türk, Başkan Yardımcısı ve
14. Grup Meslek Komitesi

Başkanı Bülent İyikülah,
ÇSD Başkan Yardımcısı
Ahmet Bilal Kıymaz, ÇSD
Yönetim Kurulu Üyesi ve
İSO Meclis Üyesi Mustafa
Güler, 14. Grup Meslek
Komitesi Üyesi Mehmet
Öztaş’ın yanı sıra heyette
Dernek Genel Sekreteri
Mehmet Kamil Yusuf ile
ÇSD Kurumsal İletişim Di-
rektörü Abbas Özpınar da
yer aldı. Toplantıda ayrıca

İSO Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan Özhamaratlı da hazır
bulundu.

İSO BAŞKANI BAHÇIVAN:
“DERNEKLERLE İLETİŞİMİ
ARTIRACAĞIZ”

Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
İSO Başkanı Erdal Bahçı-
van, her ne kadar Oda
içinde meslek komiteleri
olsa da yeni dönemde yö-

netim olarak derneklerle
daha iyi  iletişimde olmayı
ve istişare etmeyi hedefle-
diklerini belirtti. Göreve
geldikten sonra birçok
derneğin kendilerini ziya-
ret ettiğini söyleyen Bah-
çıvan gelemeyenlerle ileti-
şime geçeceklerini, zira
her dernekle bir araya gel-
diklerinde farklı konuların
gündeme geldiğini ve da-
ğarcıklarına yeni bir şey
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kattıklarını ifade etti. Bah-
çıvan sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“BU TOPLANTILAR 
ODA OLARAK KENDİMİZİ
GÜNCELLEMEK
AÇISINDAN ÇOK
ÖNEMLİ”

“Oda’nın tabanla ya-
kınlaşması ve tabandan
bir şey alıp verebilmesi
imkanı çok daha güçlü
olacak. Bu nedenle bu tür
toplantılar çalışma progra-
mımıza koyduğumuz stra-
tejiler hem de Oda olarak
kendimizi güncelleştirmek
moda tabirle “update” et-
mek açısından çok önemli.
Biz ne kadar burada güçlü
bir ekip oluştursak, araş-
tırmalar yürütsek de kendi
sektörlerine odaklanan
derneklerin çalışmalarıyla
tutması mümkün değil.
Bir konuyu bile İSO şemsi-
yesi altında çözüme 
ulaştırabilsek, çok duydu-
ğumuz ve geçmiş dönem-
lerden günümüze gelen
sektöre karşı “İSO ne
yaptı?” kötü algısını yok

etmek noktasında bir fır-
sat olacak”

Daha sonra söz alan
ÇSD Başkanı Hüseyin Öz-
türk ise ülkemizde kaynak
sorunun olmadığını belir-
terek, “Güven, samimiyet
ve iletişim içinde birbiri-
miz için ciddi kaynak oluş-
tuyoruz. Kurumsal an-
lamda da, insan
anlamında da, firmaları-
mızla da, kamu kurumla-
rıyla doğru ileşitim kurar,
neyi, ne zaman, nasıl iste-
diğimizi doğru tarif eder-
sek bu noktada kaynak
sorunun olmadını düşünü-
yorum” dedi. Sektör hak-
kında kısa bir bilgi vermek
istediğini söyleyen Hüse-
yin Öztürk, sektörün
Çin’in ardından dünyada
ikinci olduğuna dikkat
çekti. Öztürk, “Dünyada
üretilen çorabın yüzde
8.5’i Türkiye’de üretiliyor.
İhracatta da İtalya’nın ar-
dından üçüncü sırada yer
alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 1,1
milyar Dolar’lık ihracat ile
İtalya’nın ardından
üçüncü olduk. Ancak

İtalya bir çift çorabı 1.5
Dolar’dan satarken biz
0,85 Dolar’dan ihraç edi-
yoruz. Geçen yıl kamuo-
yuna yüzde 20 ihracatta
artış beklediğimizi açıkla-
mıştık. 2013’ün ilk altı ayı
itibariyle adet baızında
yüzde 12,8, değer bazında
da yüzde 16.2 artışı yaka-
lamış durumdayız. Yüzde
7,5 ile Türkiye ihracatının
üç katına ulaşmış tekstil
ve hazır giyim ihracatının
da iki katını geçmiş du-
rumdayız” diye konuştu.

SEKTÖR HAKKINDA
BİLGİ VERİLDİ

Türk çorap sektörünün
direkt olarak 70 bin, do-
laylı olarak yan sanayi ile
birlikte yaklaşık 110 bin
çalışanı olduğuna dikkat
çeken Hüseyin Öztürk,
üretimin yüzde 85’inin yo-
ğun olarak İstanbul ve
çevresinde gerçekleştiril-
diğini belirtti. Bu anlamda
da tam bir “İstanbul sana-
yisi” olduğunu ve her ne
kadar son 7-8 yıldır di-
keyde bir gelişme olsa da

Güven, samimiyet ve

iletişim içinde birbiri-

miz için ciddi kaynak

oluştuyoruz. Kurumsal

anlamda da, insan

anlamında da, firma-

larımızla da, kamu

kurumlarıyla doğru

ileşitim kurar, neyi, ne

zaman, nasıl istediği-

mizi doğru tarif eder-

sek bu noktada

kaynak sorunun 

olmadığını düşünü -

yorum”



ağırlıkta yatay ve KOBİ öl-
çekli bir sektör olduğunu
söyledi. Yaklaşık 2.5 mil-
yar Dolar işlem hacmimiz
var. 

ÇSD’NİN SEKTÖR
YARARINA  GERÇEKLEŞ-
TİRDİĞİ FAALİYETLER
AKTARILDI

Ardından ÇSD ve faali-
yetleri hakkında bilgi ve-
ren Öztürk, 2009 yılında
görev aldıklarını o tarihten
bu yana finans ve eğitim
başta olmak üzere birçok
alanda çözüm ortaklıkları
geliştirdiklerini söyledi.
Kavram Meslek Yüksek-
okulu ile dünyada tek olan
Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı’nı ha-
yata geçirdiklerini belirten
ÇSD Başkanı, bu bölümün
yüzde 100 iş garantili, sa-
nayi-üniversite işbirliğinin
somut örneği olduğunu ve
sektördeki işletmelerin uy-

gulama için adeta bir laba-
ratuvar gibi hizmet verdi-
ğini kaydetti. Öztürk, lise
düzeyinde ise zaten 1999
yılından bu yana İHKİB
Yenibosna Kız Teknik ve
Meslek Lisesi’nde bir bö-
lümün olduğuna dikkat
çekti. 

ÇSD’nin tedarikçilerle
ilgili de önemli bir çalışma
gerçekleştirdiği ifade eden
Hüseyin Öztürk, 2011 yı-
lında iplik üreticileriyle
yapılan toplantılar sonucu
net-brüt satış konusunda
önemli bir aşama kayde-
dildiği ve sektörde artık
net alım oranının yüzde
35-40’lara getirdiklerini
söyledi. 

ÇSD Başkan Öztürk,
konuşmasında Geleneksel
Aylık Yemekli Toplantılar-
dan, İF Expo Çorap, İç Gi-
yim Fuarı’na, KOSGEB ve
İŞ-KUR ile yapılan işbirliği
çalışmalarına, sosyal so-

rumluluk projelerinden,
alınan ödüllere kadar bir-
çok konuya temas etti. Ay-
rıca sektörde yaşanan is-
tihdam, haksız rekabet,
yeni teşvis sistemi ve bu-
nun olumlu ve olumsuz
sonuçları, üretimde sana-
yicinin karşılaştığı belli
başlı sorunlar da gündeme
geldi. 

“SEKTÖREL ORGANİZE
SANAYİ BÖLGELERİ KU-
RULMASI İÇİN ÇALIŞMA-
LAR BAŞLATILDI”

ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi ve İSO Meclis Üyesi
Mustafa Güler, organize
sanayi bölgeleri konusu-
nun gündeme gelmesi
üzerine, İSO’da Başkan Er-
dal Bahçıvan Başkanlığın-
daki yönetim kurulunun
İstanbul’da yeni organize
sanayi bölgeleri kurulması
için çalışmalar başlattığına
dikkat çekti.

İSO Yönetim Kurulu
Üyesi İrfan Özhamaratlı,
kent merkezinin çok uza-
ğında olmayacak şekilde
kurulacak sektörel odaklı
organize sanayi bölgeleri-
nin özellikle tekstil ve ha-
zır giyimdeki dağınıklığı
ortadan kaldırıp, gücünü
göstereceğini, istihdam
açısından da özellikle ka-
dınların ekonomiye kazan-
dırılmasına yönelik büyük
bir sosyal sorumluluk pro-
jesi boyutu taşığını ifade
etti. 

İSO ÇATISI ALTINDA
“TEKSTİL VE HAZIR
GİYİM ÇALIŞMA GRUBU”
OLUŞTURULACAK

İSO Başkanı Erdal Bah-
çıvan, yeni ihtisas orga-
niza sanayi bölgeleri dı-
şında önümüzdeki
günlerde Oda çatısı al-

tında tüm branşları kapsa-
yan güçlü bir “Tekstil ve
Hazır Giyim Çalışma
Grubu” oluşturulacağını
ve bütün bu temel nokla-
rın burada bir ince strateji
içinde ele alınacağı müj-
desini verdi.    

ÇSD Başkan Yardımcısı
Ahmet Bilal Kıymaz da
hem modasının yaratıla-
cağı, hem de yakın çevre-
sinde imalatın gerçekleşe-
ceği bir organize sanayi
bölgesinin tekstil ve hazır
giyim sektörünün İstan-
bul’da ileriye dönük de-
vamı ve kurtuluşu olaca-
ğına dikkat çekti. Böylece
katma değerli üretim ko-
nusunda önemli bir me-
safa alınıp İtalya ile reka-
bette sektörün önünün
açılacağını kaydetti. 

ÜRETİM, İHRACAT
VE İSTİHDAM
DESTEKLENMELİ

Öte yandan İSO Baş-
kanı Erdal Bahçıvan, ko-
nuşmasının bir bölümünde
tüketime dayalı ekonomi-
nin nasıl bir noktaya gel-
diğinin herkes tarafından
görüldüğünü belirterek ar-
tık üretimin desteklenmesi
gerektiğini ve bu yönde
Ankara’da önemli çalışma-
lar yapıldığını dile getirdi. 

Toplantının sonunda
ÇSD heyeti tekrar İSO
Başkanı ve İSO Yönetim
Kurulu’na teşekkür ederek
yeni dönemde başarılar di-
ledi. Ayrıca Başkan Hüse-
yin Öztürk, İSO Başkanı
Erdal Bahçıvan’ı ÇSD’nin
Geleneksel Aylık Yemekli
Toplantılardan birine da-
vet etti. 

ÇSD heyeti, ziyaretin
sonunda İSO Başkanı Bah-
çıvan’a günün anısına bir
hediye takdim etti.
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Çorap Sanayici-
leri Derneği’nin
(ÇSD) Kavram
Meslek Yüksek-
okulu ile işbirli-
ğiyle hayata ge-
çirdiği dünyanın
tek Çorap ve
Moda Tasarımı
Önlisans Progra-
mı Ünitercih
2013 Üniversite
Tercih Fuarı’nda
bölüm öğrencile-
rinin gerçekleş-
tirdiği defileyle
tanı tıldı. 

Çorap ve Moda Tasarımı
Bölümü Ünitercih Fuarı’nda

Yerli ve yaban-
cı 80’in üze-
rinde üniver-
site, meslek

yüksek okulu ve eğitim da-
nışmanlığı kuruluşlarının
katıldığı Ünitercih 2013
Üniversite Tercih Fuarı 11-
14 Temmuz 2013 tarihleri
arasında Harbiye’deki İs-
tanbul Kongre Merkezi’nde
yapıldı. Fuarın açılışı Şişli
Belediye Başkanı Mustafa
Sarıgül, Çorap Sanayicileri

Derneği (ÇSD) Başkanı
Hüseyin Öztürk, Kavram
Meslek Yüksekokulu Müte-
velli Heyeti ve Vakıf Mes-
lek Yüksekokulları Birliği
Başkanı Bahattin Durmuş
tarafından gerçekleştirildi.

MUSTAFA SARIGÜL:
ADAYLARIN YAPACAĞI
TERCİHLER HAYATLARINI
ETKİLİYOR

Açılışta bir konuşma
şapan Şişli Belediye Başka-

nı Mustafa Sarıgül adayla-
rın yapacağı tercihlerin
hayatlarını etkileyeceğine
dikkat çekerek, “Bu yüz-
den çok düşünmeliler,
çok iyi karar vermeliler.
Fuarın, tercihlerinde yar-
dımcı olacağını düşünüyo-
rum. Gençlerimiz ve aile-
leri buraya gelip üniversite
ve meslek yüksekokulları-
nın yetkililerden bilgi ala-
bilir” diye gençlere uyarıda
bulundu.

Adayların yapacağı

tercihler hayatlarını

belirliyor. Bu yüzden

çok düşünmeliler. 
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Açılış konuşmaları ile
sergilenen müzik dinletisi-
nin ardından Kavram Mes-
lek Yüksekokulu Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programı öğrencileri, Bö-
lüm Başkanı Nebahat Aral,
Öğretim Görevlileri Buket
Sekban ve Elif İrem Tekkı-
lıç’ın desteğiyle kendi ta-
sarlayıp, ürettikleri çorap-
larla bir defile sundular.
Profesyonel mankenleri
aratmayacak bir şekilde
sunumlarını gerçekleştiren
öğrenciler birbirinden il-
ginç tasarımlarıyla da ko-
nuklardan tam not aldı.
Defilenin sonunda ÇSD
Başkanı Hüseyin Öztürk ve
Kavram Mütevelli Heyeti
Başkanı Bahattin Durmuş
da öğrencilere eşlik ederek
podyuma çıktı. 

Kurdela kesiminin ar-
dından bu yıl da kapılarını
açan Ünitercih Fuarı, her

yıl olduğu gibi bu yıl da
üniversite ve yüksek okul
öncesi tercih aşamasındaki
öğrencilere rehberlik yap-
tı. Yurt içi ve yurt dışından
fuara katılan eğitim ku-
rumları öğrencileri bilgi-
lendirmeye yönelik tanı-
tım, toplantı ve seminerler
gerçekleştirdi.

ÇORAP VE MODA
TASA RIMI BÖLÜMÜ
SEKTÖRLE İÇ İÇE EĞİTİMİ
VE YÜZDE 100 İŞ
GARANTİSİYLE  GENÇ -
LERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

2011 yılında ÇSD ve
Kavram Meslek Yüksek-
okulu işbirliğiyle hayata
geçen ve dünyada alanın-
da tek olma özelliği taşı-
yan Çorap ve Moda Tasarı-
mı Önlisans Programı sek-
törle iç içe ve yüzde 100 iş
garantisiyle gençlerin dik-
katini çekti. 
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TÜRKİYE ÜST SEGMENTTE HAREKETE GEÇTİ 

Çin sonrası Endonezya 
ve Pakistan gibi ucuz üretim
merkezleri kapışılıyor

ENDONEZYA’NIN ANA
PAZARLARI HANGİLERİ

Endonezya,
Türkiye gibi,
en çok çorap
satışını Al-

manya pazarına yapmak-
tadır. Ancak, Endonezya,
Türkiye’nin aksine, Al-
manya pazarına çok büyük
oranda konsantre olmuş
durumdadır. Grafik 1’e
baktığımızda, Endonez-
ya’nın pamuklu soket pa-
zarında, 2013 yılının ilk
yarısında, Avrupa ülkele-
rine yaptığı satışların
%68’inin tek başına Al-
manya pazarına yapıldığını
görmekteyiz. 2010 yılında
%60 olan bu oran, 2011
yılında %56 seviyesine
düşmüş, son iki yıldan
beri ise, Çin’in pahalan-

maya başlamasıyla, Endo-
nezya giderek daha fazla
bir oranda Almanya paza-
rına yoğunlaşmıştır.

İSPANYA PAZARINA
AVRUPA SATIŞLARININ
YÜZDE 8’İNİ
GERÇEKLEŞTİRİYOR

Almanya pazarı ile bir-
likte Endonezya’nın satış-
larını az da olsa
yoğunlaştırdığı ikinci
pazar ise İspanya pazarı
olarak görülmektedir. Bu
pazarda Endonezya Avru-
pa’ya yaptığı satışların
yaklaşık %8’in yapmakta
ve satış trendi az da olsa
bir artışa işaret etmekte-
dir.

Endonezya’nın elini
çekmeye başladığı pazar
ise Grafik 1’de net olarak

Dergimizin geçen sayısında sizlere Çin’in Pazar payı kaybetmeye başladığı-
nı, ancak bu kaybın Türkiye hanesine yazılıp yazılamadığını analiz etmiş,
sonuç olarak, Çin’den çıkan en düşük fiyat kategorisindeki çorapların Endo-
nezya ve Pakistan’a kaymaya başladığını rakamlar işığında göstermiştim.
Dergimizin bu sayısında ise sizlere kısaca Çin’in Pazar payı düşüşünü kendi
hanesine yazmaya başlayan iki ülkeden biri olan Endonezya’nın Avrupa pa-
zarında görünümünü  EUROSTAT pamuklu soket pazarı rakamları ışığında
analiz etmeye çalışacağım.

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Türkiye Temsilcisi  www.dakong.com.tr
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göreceğiniz gibi Fransa
pazarıdır. Endonezya 2010
yılında toplam Avrupa sa-
tışlarının %24’ünü Endo-
nezya’ya yaparken, o
yıldan beri hızla Fran-
sa’dan elini çekmeye baş-
lamış, 2013 yılında toplam
satışlarının yalnızca
%13’ünü Fransa’ya yap-
maktadır. Burada yayın-
lama şansını bulamadığım
rakamları analiz etti-
ğimde, Fransa’nın yalnızca
Endonezya’dan değil, top-
lam Avrupa ithalatı içeri-
sindeki payında da son iki
yılda ciddi bir düşüş görül-
mektedir diyebiliriz.

İNGİLTERE VE
HOLLANDA’DA DURUM
FARKLI

Bizim ikinci büyük pa-
zarımız olan İngiltere ve
uzun süre ucuz Çin çorap-
ları ile büyüme şansı yaka-

lamış olan Hollanda, En-
donezya’nın Avrupa çorap
satışlarında çok küçük pay
almaktalar.

ENDONEZYA BÜYÜK
PAZARLARINA DAHA İYİ
FİYAT VERİYOR

Yazımın önceki bölü-
münde Endonezya’nın
Alman pazarında yoğun-
laştığı, az da olsa İspanya
pazarında büyüdüğünü
söylemiştim. 

Grafik 2’ye baktığı-
mızda Endonezya çorapla-
rının en ucuz satıldığı
ülkelerin, aynı şekilde Al-
manya ve İspanya oldu-
ğunu görebiliriz. Bu iki
pazarda Endonezya bir çift
pamuklu soket çorabı, Çin
fiyatının da altında olan
0,25/0.26 avro seviyesin-
den satmaktadır. Fiyatların
özellikle son iki yılda En-
donezya’nın tüm satış pa-

zarlarında düşüyor olması,
onun Çin’in artık yapama-
dığı en düşük fiyat katego-
risinde satış yapmaya
başladığının göstergesidir.
Ortalama fiyatların görül-
düğü Grafik 2, satış içeri-
sinde daha düşük fiyatlı
çoraplar arttıkça, fiyat dü-
şüşünün daha belirgin ola-
rak arttığını
göstermektedir.

İNGİLTERE, FRANSA
VE HOLLANDA FİYATLARI
YÜKSEK

Endonezya’nın İngil-
tere, Fransa ve özellikle
Hollanda fiyatları, Al-
manya ve İspanya fiyatla-
rına göre çok yüksek
olmakla birlikte, bu üç pa-
zarda da son iki yıldır En-
donezya çorap fiyat
düşüşleri belirgin hale
gelmiştir. 

FRANSA PAZARI
TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ
BİR POTANSİYEL

Dergimizin bir sonraki
yazısında yazacağım Pakis-
tan satışlarında ise Hol-
landa gittikçe öne çıkmaya
başlarken, Fransa Endo-
nezya’da olduğu gibi Pa-
kistan pazarında da
aradığını bulamamaktadır.
Fransa pazarına çorap
satan çorapçılarımıza bu-

radan bir tiyo vermek iste-
rim. Fransa’nın Almanya
karşısında alım için baskı
yapamadığı ve çorap ala-
bilmek için Almanya’ya
göre nispeten yüksek fi-
yatı kabul ettiği Endo-
nezya pazarının alternatifi,
artan Çin fiyatları karşı-
sında, muhtemelen Tür-
kiye pazarı olacaktır.  Bu
arada Fransa’nın Avrupa
dışından toplam ithalatıda
2012 yılında dibe vurmuş,
2013 yılında hafifçe topar-
lanmaktadır.  Bu durum
Fransızların, Almanya’nın
aksine Çin pazarındaki dü-
şüşe önceden kendilerini
hazırlayamadıklarını, ucuz
mal üreten ülkelerden En-
donezya’yı Almanya’ya,
Pakistanı ise Hollanda’ya
kaptırmış olduklarını ra-
kamlar göstermektedir.
Şaka ile karışık, Fransız’lar
inşallah yakınlarında Tür-
kiye’nin olduğuna şükredi-
yorlardır...

TÜRKİYE İÇİN
KORKACAK BİRŞEY YOK 

Yazımın sonunda siz-
lere, Endonezya’nın satış-
larında yoğunlaştığı bu
beş ülkenin Avrupa dışı
pazarlardan yaptığı ithala-
tın hangi oranda Endonez-
ya’dan geldiği bilgisini
paylaşmak isterim.  
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İspanya Grafik 3’e göre
gittikçe ithalatının daha
büyük kısmını Endo-
nezya’dan yapma çaba-
sında gibi. Ancak Almanya
müsaade ederse tabi. Av-
rupa dışı ülkelerden yap-
tığı ithalatı gittikçe azalan
Fransa, azalan ithalatının
%15’ini Endonezya’dan
yapmaya devam ediyor
gibi.

Hollanda ve İngiltere
ise toplam ithalatlarının
ancak %2-3’ünü Endonez-
yadan yapmaktalar.

ENDONEZYA
İHRACATININ YÜZDE
68’İNİ ALMANYA
PAZARINA YAPSA DA BU
ÜLKENİN İTHALATINDAKİ
PAYI YÜZDE 18
DÜZEYİNDE

Grafik 3’e baktığı-
mızda, her ne kadar Endo-
nezya’nın Avrupa’ya 2013
yılının ilk yarısında yaptığı
pamuklu soket çorap satış-
larının %68’i Almanya’ya

yapılıyor olsa da, Alman-
ya’nın Avrupa dışından
ithal ettiği çoraplar için-
deki Endonezya çorapları-
nın payı Almanya
ithalatının yalnızca topla-
mın %18’idir. Endonezya
pazarında rakiplerini
ekarte ederek, sınırına
kadar kullanmış gibi görü-
nen Almanya, Çin’in artan
fiyatları karşısında önü-
müzdeki dönemde, yakı-
nında olan Türkiye
pazarına doğru yönelmeye
başlayabilir, veya son bir-
kaç aydır piyasamızda ya-

şanan talep artışının da
göz önüne alırsak, başla-
mıştır da diyebiliriz. 

Önümüzdeki dönemde,
Avrupa pazarının Tür-
kiye’den çorap talepleri-
nin, en ucuz kategorilerde
olmasa da, orta fiyat seg-
mentinin biraz altındaki
kategorilerde gittikçe arta-
cağını sanıyorum. Tabiki
durgunluktan çıkmaya
başlayan Avrupa pazarı-
nın, önümüzdeki yıllarda
getirmeye başlayacağı,
artan çorap tüketim istem-
lerini karşılamaya yetecek

boşta makina parkurumuz
kalırsa... 

Bana sorarsanız, Türki-
ye’nin önümüzdeki yıl-
larda uzun süre, Çin’den
çıkacak orta fiyat segmen-
tinin biraz altındaki kate-
gorilerden gelebilecek,
Avrupa kaynaklı çorap ta-
leplerine ilgi göstereceğini
sanmıyorum...Bırakalım
Endonezya ve Pakistan
ucuz fiyat segmentlerinde
bir süre daha büyüsün
derim...

Türkiye’nin  önümüzdeki

yıllarda uzun süre, Çin’den

çıkacak orta fiyat segmenti-

nin biraz altındaki kategori-

lerden gelebilecek, Avrupa

kaynaklı çorap   taleplerine

ilgi göstereceğini sanmıyo-

rum”
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Son 12 aylık ih-
racatımız
yüzde 5,3 ar-
tarak 151 mil-

yar 389 milyon dolar oldu.
Ağustos ayında ihracatını
en fazla arttıran sektör,
yüzde 145 artışla zeytin ve
zeytinyağı sektörü oldu.
Ağustos ayında en fazla ih-
racatı, 1 milyar 447 milyon

dolarla, Kimyevi maddeler
sektörümüz gerçekleştirdi.
Bu sektörü, hazırgiyim ve
konfeksiyon ve otomotiv
sektörleri takip etti. Çorap
sektörümüz ihracattaki
performansı ile yine göz
kamaştırdı. İlk 8 aylık süre
içinde geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre adette
yüzde 12,61, değerde

yüzde 16,5 oranında arta-
rak 704,1 milyon Dolar’a
ulaştı. En büyük üç çorap
alıcısı ülke sıralamasında
ise İngiltere, Almanya ve
Fransa yer aldı. Türk çorap
sanayimiz Ağustos sonu
itibariyle 43 ülkeye bir mil-
yon çiftin üzerinde çorap
ihraç etmiş oldu. Dikkat
çekici önemli bir nokta ise

tutar bazında artışın, adet
bazında artış oranından
daha yüksek olması. Bu da
birim fiyatlarımızı daha da
yükselttiğimiz anlamına
geliyor.

Birlik kaydından muaf
ihracat kalemleri hariç, net
mal ihracatına baktığı-
mızda, ilk 8 aydaki kümüle
artış performansımız yüzde

Türkiye'nin ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 1,4 artışla 10
milyar 594 milyon dolar oldu. Yılın ilk 8 ayında toplam ihracatımız ise yüzde 1,3
artarak, 98 milyar 887 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin çorap ihracatı ise ilk 8
ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adette yüzde 12,61, değerde yüzde 16,5
oranında artarak 704,1 milyon Dolar’a ulaştı. 

TÜRKİYE’NİN İHRACATI İLK 8 AYDA 99 MİLYAR DOLAR’A DAYANDI

Çorap ihracatımız ilk 8 ayda
tutarda yüzde 16,5 arttı
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5 oldu. İller bazında baktı-
ğımızda, en fazla ihracat
yapan ilk 10 ilimiz ara-
sında  yüzde 128 artış ile
Sakarya birinci oldu oldu.
Sakarya'yı yüzde 9 artışla
Kayseri takip etti. Muğ-
la'nın ihracatı ise Ağustos
ayında yüzde 9 artış göste-
rerek 17 milyon dolar oldu.
İlk 8 ayda ise Muğla'nın ih-
racatı, yüzde 4 artarak 170
milyon dolara ulaştı.

AB PAZARINDA GÜÇLÜ
ARTIŞIMIZ SÜRÜYOR

Ağustos ayında, AB pa-
zarındaki güçlü ihracat ar-
tışımız sürdü. AB'ye
ihracatımız Ağustos ayında
yüzde 6 arttı. Ağustos
ayında Afrika'ya yüzde 17,
BDT ülkelerine yüzde 5,
Kuzey Amerika ülkelerine
yüzde 3 ihracat artışı yaka-
ladık. Ortadoğu'ya ihracatı-
mız yüzde 17, Uzakdoğu'ya
ihracatımız ise yüzde 3
azaldı. Ülkeler bazında
baktığımızda ön plana
çıkan ülkeler ise şunlar
oldu:

MISIR'A İHRACATIMIZ
YAŞANAN SİYASİ
SIKINTILARA RAĞMEN
AĞUSTOS AYINDA
YÜZDE 13 ARTIŞ
GÖSTERDİ

Ağustos ayında Etiyop-
ya'ya ihracatımız yüzde
262, Litvanya'ya yüzde
136, Malta'ya yüzde 117,
Macaristan'a yüzde 45,
Hollanda'ya yüzde 29, İs-
panya'ya yüzde 23, Çin'e
yüzde 19 artış gösterdi.
Mısır'a ihracatımız ise, ya-
şanan siyasi sıkıntılara rağ-
men Ağustos ayında yüzde
13 artış gösterdi. Suriye'ye
ise Ağustos ayında yüzde
134 oranında bir ihracat
artışı yakaladık.

Türkiye İhracatçılar
Meclisi, Ağustos ayı ihra-
cat veri açıklaması toplan-
tısını Bodrum'da
gerçekleştirdi. 

Dünya ekonomilerin-
deki gelişmelerle ilgili de-
ğerlendirmelerini paylaşan
TİM Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, gelişmiş ülkeler-
deki toparlanma
belirtilerinin güçlendiğini
fakat dış ticaret verilerinin
durağan seyrettiğini, Çin'in
verileri hariç bakıldığında,
dünyanın ilk 69 ülkesinin
ihracatının yüzde 0,1 geri-
lediğini bildirdi. Büyükekşi,
Türkiye'nin yılın ilk 8 ayın-
daki yüzde 1,3'lük toplam
ihracat artışı ve yüzde 5'lik
mal ihracatı artışı ile
Dünya ekonomilerine nis-
peten olumlu bir perfor-
mans sergilediğini
kaydetti.

FED'İN POLİTİKALARI
SONUCUNDA SICAK
PARA GELİŞMEKTE OLAN
ÜLKELERDEN ÇIKMAYA
BAŞLADI VE BUNA
PARALEL TL’DE OLDUĞU
GİBİ BU ÜLKELERİN
PARA BİRİMLERİ DEĞER
KAYBETTİ

ABD ekonomisiyle 
ilgili değelendirmelerde
bulunan TİM Başkanı Bü-
yükekşi, FED'in tahvil
alımlarını, ABD ekonomi-
sindeki iyileşme parale-
linde, 2014'te tamamen
sonlandırma ihtimalinin
güçlendiğini açıkladı.
Büyükekşi, FED'in bu poli-
tikalarının neticesinde
sıcak paranın gelişmekte
olan ülkelerden çıkmaya
başladığını ve bu ülkelerin
para birimlerinin ve para-
lelinde Türk Lirasının
da değer kaybettiğini bil-
dirdi.

TİM Başkanı Büyükekşi,
AB'nin, 6 çeyrek sonra re-
sesyondan çıkma sinyalleri
verdiğini ve yılın ikinci
çeyreğinde, önceki çeyreğe
göre yüzde 0,3 büyüdü-
ğünü ifade etti. Bu topar-
lanma paralelinde ihracata
yönelik olumlu beklentile-
rin de yükseldiğini, son 2
ayda AB'ye yaşanan ihracat
artışının da bunu destekler
nitelikte olduğunu bildiren
Mehmet Büyükekşi, son
zamanlarda AB'ye ihracata
engel teşkil eden bir geliş-
menin Avusturya'nın, Türk
tırlarının geçişine kota uy-
gulaması olduğunu, bu

Son zamanlarda

AB'ye ihracata engel

teşkil eden bir

gelişmenin

Avusturya'nın, Türk

tırlarının geçişine

kota uygulaması” 
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haksız tutumu protesto et-
tiklerini ve AB'yi kendi im-
zaladığı sözleşmelere
uymaya davet ettiklerini
belirtti.

“KURDAKİ ANİ
YÜKSELİŞE KARŞI
FİRMALARI ÖNLEM
ALIN”

Dünya genelindeki ve
bölgesel tüm bu gelişmele-
rin Türkiye'deki piyasaları
doğrudan etkilediğini belir-
ten Büyükekşi, bölgesel
risklerin ve mali piyasalar-
daki gelişmelerin kurda ani
yükseliş getirdiğini belirtti.
FED'in açıklamaları sonra-
sında, yurtiçinde doların
değerlendiğini, Merkez
Bankası'nın Türk Lirasın-
daki değer kaybını önle-
mek için çeşitli önlemler
aldığını ve faiz koridorunu
genişlettiğini ancak son 1
ayda bölgemizde tetikle-
nen jeopolitik riskler para-
lelinde de doların 2,07'ye,
Euro'nun 2,76'ya, sepet
kurun 2,40'a yükseldiğini
söyledi.

Bu ortamda herkese iti-
dal çağrısı yapan Büyü-
kekşi, bu konudaki
görüşlerini "Hepimiz aynı
gemideyiz. Tansiyonu arttı-
rıcı hareketler ve kur spe-

külasyonları hiç kimseye
uzun vadeli kar sağlamaz.
Bunun bilinciyle hareket
etmemiz gerekiyor. Geçti-
ğimiz ay açıkladığımız ih-
racatçı eğilim anketine
göre de, İhracatçılarımız
ağırlıklı olarak, dolar ku-
runda 1,90, sepet kurda ise
2,20 seviyelerini rekabetçi
seviyeler olarak görüyor-
lar” sözleriyle ifade etti ve
dengeli kur taleplerini yi-
neledi.

Kurlarda spekülatif ka-
zanç sağlama beklentisine
girilmemesi gerektiğinin
altını çizen Büyükekşi, ih-
racatçıların, kendilerini
belli bir kur seviyesinde
güvende hissediyorlarsa
döviz gelirlerini bu seviye-
lerden mutlaka hedge et-
meleri gerektiğini, bu
konuda TİM'in web site-
sinde ve TİMTV'de detaylı
ve yönlendirici bilgilerin
mevcut olduğunu hatır-
lattı.

İHRACATÇILARIN
FİNANSMAN KOŞULLARI
İYİLEŞİYOR

İhracatçıların finans-
man maliyeti probleminin,
öncelikli gündem maddesi
olmaya devam ettiğini
açıklayan Büyükekşi, dü-

zenledikleri eğilim anke-
tinde, ihracatçıların finans-
man talebinin, bu yılın
ikinci çeyreğinde yüzde
42'ye yükseldiğini, 3. çey-
rek beklentisinin de artış
trendini koruyarak yüzde
45,8'e ulaştığını, firmaların
yüzde 43,4'ünün, finans-
man maliyetlerini yüksek
enerji maliyetleri ve döviz
kurlarındaki dalgalanma-
nın ardından en önemli 3.
sorun olarak gördüğünü
söyledi.

MERKEZ BANKASI'NIN
İHRACATÇILARA
YÖNELİK REESKONT
KREDİLERİNİN LİMİTİNİ,
6 MİLYAR DOLAR’DAN
12 MİLYAR DOLAR’A
YÜKSELTMESİ VE VADE-
LERİ 240 GÜNE ÇIKAR-
MASI, FİRMA LİMİTLE-
RİNİ YÜKSELTMESİ
DEVRİM NİTELİĞİNDE
KARARLAR

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, Merkez Banka-
sı'nın ihracatçılara yönelik
reeskont kredilerinin limi-
tini, 6 milyar $'dan 12 mil-
yar $'a yükseltmesinin,
vadeleri 120 günden orta-
lama 240 güne çıkarması-
nın ve firma limitlerini
yükseltmesinin adeta dev-
rim niteliğinde kararlar ol-
duğunun altını çizdi.
BDDK'nın da, KOBİ ve ih-
racat kredileri için ayrılan
karşılık oranlarının indiril-
mesine yönelik önemli
adımlar attığını söyleyen
TİM Başkanı Büyükekşi, bu
adımlarla birlikte ihracatçı-
ların finansman koşulları-
nın iyileşeceğini ve
finansman maliyetlerinin
düşeceğini sözlerine ek-
ledi.

Dünyadaki olumsuz or-
tama rağmen, Türkiye eko-

nomisinin, büyüme mo-
mentumunu sürdürdüğünü
belirten TİM Başkanı, ihra-
catçıların yılsonunda eko-
nominin yüzde 4,8
büyüyeceğini tahmin ettik-
lerini fakat 2023 hedefle-
rine ulaşmak için,
Türkiye'nin her yıl orta-
lama yüzde 5-6 büyümesi
gerektiğini ve ihracatını
her yıl yüzde 11 arttırması
gerektiğini vurguladı.

Daha fazla ihraç etmek
ve daha az oranda ithal
etmek için de katma-de-
ğere yönelmekten başka
yol göremediklerinin altını
çizen Büyükekşi, TİM ola-
rak, toplumsal refah gelişi-
minin itici gücü olan
rekabetçiliğin en önemli
bileşeni olan inovasyona
büyük önem verdiklerini,
bu kapsamda 28-30 Kasım
tarihleri arasında, Türkiye
İnovasyon Haftası etkinlik-
lerini düzenleyeceklerini
bildirdi.

Geçtiğimiz ay

açıkladığımız

ihracatçı eğilim

anketine göre de,

İhracatçılarımız

ağırlıklı olarak, dolar

kurunda 1,90, sepet

kurda ise 2,20

seviyelerini rekabetçi

seviyeler olarak

görüyorlar”
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İplikte Hızlı Servis: Bordo İplik

DEĞERLİ ÇSD ÜYELERİ;

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

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

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

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

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

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

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

BAYRAMPAŞA SATIŞ OFİSİ
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Dünyanın bi-
linen petrol
rezervleri-
nin dörtte

birine ve genç bir nüfus
yapısına sahip olan Suudi
Arabistan ile karşılıklı eko-

nomik ilişkilerin geliştiril-
mesi, Türk iş adamlarına
kısa ve uzun vadede önem-
li fırsatlar sunacaktır. Gele-
neksel tedarikçilerin Suudi
Arabistan pazarında edin-
dikleri ayrıcalıklı konuma

rağmen, Türk ürünlerinin
çeşitlilik ve kalitesi, yeni
ortaklar arayan Suudi iş
adamları için de caziptir.
Önceki yıllarda düzenlenen
sektörel fuarlara Suudi iş
adamlarının ilgisi yoğun ol-

duğu için, Türk firmaları-
nın bu fuarlara katılımı da
avantaj yaratacaktır.

Suudi Arabistan’ın Arap
ülkelerine uyguladığı birta-
kım vergi avantajlarından
Türkiye’nin yararlanama-
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Suudi Arabistan, dev ekonomisi
ile dünyanın en önemli hedef
pazarlarından biri
Dünyanın en önemli petrol ekonomisi olan ve bugün sahip olduğu rezervler ile
90 yıl süre ile petrol gelirlerini sürdüreceği tahmin edilen Suudi Arabistan
dünyanın önemli hedef pazarlardan biri aynı zamanda. Bu yıl Suudi Arabis-
tan’a gerçekleştirdiğimiz çorap ihracatında da ciddi artışlar yaşanıyor. İlk 8 aya
baktığımızda Dolar bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 67’lik
bir artış sağlanmış ve 5,3 milyon Dolar’lık ihracat gerçekleştirilmiş. 



masına rağmen, karşılıklı
ticarette uygulanan güm-
rük vergisi oranlarının ge-
nel olarak düşük olması
nedeniyle Türkiye'nin bir
Arap ülkesi olmaması, Tür-
kiye'nin Suudi Arabistan
pazarına giriş imkanları
bakımından fazla bir engel
teşkil etmemektedir.

TÜRK MARKALARI
GELİŞMİŞ ÜLKE
MARKALARI KADAR
TANINMIŞ DEĞİL

Türk firmalarının ve
markalarının gelişmiş ülke
firmaları ve markaları ka-
dar tanınmış olmaması
Türk firmalarının aleyhine
işleyen bir faktör olsa da;
Türk mallarının gelişmiş
ülke mallarınınkine yakın
bir kalitede ancak onlardan
daha ucuz olması, az geliş-
miş ülkelerin mallarından
ise daha kaliteli olması
Türkiye lehine avantaj ya-
ratan bir durumdur.

VİZE KONUSUNDAKİ
KISITLAMALAR TÜRK
İHRACATÇISININ PAZARI
YETERİNCE TANIMASINI
ENGELLİYOR

Türkiye’nin Suudi Ara-
bistan’a ihracatını olumsuz
etkileyen faktörlerden biri,
Türk ihracatçısının Suudi
Arabistan pazarını görme
ve buradaki fırsatları tanı-
masının önündeki kısıtla-
malardır. Ülkeye umre vi-
zesiyle ya da işadamı sıfa-
tıyla girilebilmektedir.
Umre vizesinin oldukça
yüksek bir parasal maliyeti
ve işadamı vizesi alma ko-
nusunda da yaşanan güç-
lükler işadamlarımızın bu
pazarı yeterince tanıyama-
masına neden olmuştur.

Ülkede ticaret sektö-
ründe çalışan profesyonel-

lerin çoğu yabancılardan
oluşmakta ve bunların da,
ülkeleriyle ve bir gelişmiş
ülke ile aşinalıkları sebe-
biyle, mal alım tercihlerin-
de vatandaşı oldukları ül-
keleri tercih ettikleri görül-
mektedir.

SUUDİ ARABİSTAN’DA İŞ
YAPAN FİRMALARIMIZIN
ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNE,
SUUDİ İŞADAMLARI OR-
TAKLIK TEKLİF EDİYOR 

Ülke sanayileşme ve
genç nüfusa iş imkanları
yaratma çabasındadır. Bu
amaçla, yabancı sermayeye
kolaylıklar getirilmiştir.
Suudi Arabistan’da iş ya-
pan ya da planlayan firma-
larımızın önemli bir bölü-
mü, Suudi ortaklarının
kendilerine ortak girişim
yapmayı önerdiklerini ifade
etmektedir. Suudi firmala-
rı, giderek artan oranda
Türk ürünlerinin kalitesini
ve rekabet gücünü tanı-
maktadır. Halihazırda Suu-
di Arabistan’a ihraç edil-
mekte olan gıda ürünleri-
nin yanı sıra, son yıllarda

makine-ekipman ve oto-
motiv sanayi ürünleri ihra-
catında da önemli aşama
kaydedilmiştir. Müteahhit-
lik ve müşavirlik hizmetleri
gibi sektörler, iki ülke ara-
sındaki işbirliğinin daha
ileriye taşınabileceği alan-
lardır.

Küçük ve orta ölçekli
Türk firmalarının Suudi
Arabistan pazarında kefalet
veya temsilcilik gibi ilişki-
leri tesis etmeden önce,
alıcılarını ve gelecekteki
muhtemel iş ortaklarını iyi
tanımaları önem arz et-
mektedir. Ayrıca ülkenin
sadece Arap Yarımada-
sı’ndaki değil, Uzak Do-
ğu’dan Güney Afrika’ya
uzanan geniş bir ticaret
ağının merkezindeki konu-
mu da dikkate alınarak;
büyük Türk işletmelerinin
Suudi pazarındaki konu-
munu güçlendirmeleri,
ilerleyen yıllarda ikili işbir-
liğinin tatmin edici seviye-
lere ulaşması sonucunu da
beraberinde getirecektir.

İklim yapısının sebep
olduğu gıda yetersizliği ve

kolay zenginliğin getirdiği
rahata düşkünlüğün en-
düstrileşmeyi zorlaştırıcı
tesiri sebebiyle, Suudi Ara-
bistan’ın ihtiyacı olan mal-
ları ve hizmetleri ithalat
yoluyla karşılamaya devam
edeceği, sahip olduğu zen-
ginlik sayesinde de ithala-
tının hızlı bir şekilde art-
ması beklenmektedir.

NÜFUS VE GELİR ARTIŞI
YENİ FIRSATLAR
DOĞURUYOR

Yıllık yaklaşık % 3 ora-
nında artış gösteren Suudi
Arabistan nüfusu ve artan
gelir özellikle yapı sektö-
ründe büyük fırsatları do-
ğurmaktadır. Bir kaç yıl
içerisinde sadece Riyad’da
yarım milyonun üzerinde
konut inşaatı yapılmıştır.
Buna bağlı olarak, klima,
havalandırma, ısıtma ve
soğutma sektörleri ile bu
sektörlerin yan sanayileri
potansiyel arz etmektedir.
Önem arz eden diğer sek-
törler ise, otomotiv, medi-
kal ürünler, güvenlik ekip-
manlarıdır.
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Gıda alanında ise, Suu-
di Arabistan KİK üyeleri
arasında en fazla tarım
ürünleri ithal eden ülke ko-
numundadır.

SUUDİ ARABİSTAN
PAZARINA GİRİŞ
ŞEKİLLERİ

1-Distribütör veya
Acenta Kullanarak:

Türk firmalarının Suudi
Arabistan pazarına girişte
distribütör veya acenta
sözleşmesi yaparak distri-
bütör veya acenta kullan-
maları zorunlu değildir.
Öte yandan, yabancıların,
gerçek kişiler olarak Suudi
Arabistan'da ticari faaliyet-
te bulunmaları mümkün
değildir. Buna karşılık, ya-
bancılar kuracakları şirket-
ler aracılığı ile ticaret ya-
pabilirler. Bunun için dahi
mevzuatta öngörülen şart-
ların sağlanması gerek-
mektedir. Bunlar, en az
20.000.000 SAR (Suudi
Arabistan Riyali) sermaye
sağlanması, Suudi bir ortak
bulunması, yabancı ortağın
hisselerinin % 75’i geçme-
mesidir. Mevzuatın uygu-
lanmasındaki kısıtlamalar
sebebiyle, birçok yabancı
güvendiği bir Suudi vatan-

daşı aracılığıyla (kefil siste-
mi) ticaret yapabilmekte-
dir.

Acenta veya distribü-
törler ile diğer şirketler
arasındaki hukuki ilişkiler
Suudi Ticaret ve Sanayi
Bakanlığı’nın Ticari Acenta
Yönetmeliği ile düzenlen-
miştir. Suudlu işadamları
Ticaret ve Sanayi Bakanlı-
ğı’na kayıt olmadan acenta
veya distribütör olarak faa-
liyet gösteremezler. 

Türk ihracatçısı ile Su-
udlu acenta veya distribü-
tör arasındaki ilişki genel-
de bir sözleşmeye dayan-
mak zorundadır. Bunun
için Ticaret ve Sanayi Ba-
kanlığı’nın hazırladığı söz-
leşmeler kullanılmaktadır.
İmzalanmış bulunan söz-
leşmeler, anılan bakanlığa
kaydedilmektedir. Suudlu
acentaya ve distribütöre
ödenen komisyon, ürüne
ve acenta veya distribütö-
rün hizmetine göre değiş-
mekle birlikte, genelde %
10’lar civarındadır. Bu ora-
nın sözleşmede açıkça be-
lirtilmesi uygun olur.

Acenta veya distribü-
törlük sözleşmesinin feshe-
dilmesi hukuken mümkün
olmakla birlikte, mevcut

acenta veya distribütörün
itiraz etmesi durumunda
fesih son derece zorlaş-
maktadır. Suudlu acentalar
veya distribütörler, Suudi
Arabistan’da tek acenta
veya distribütör olmayı ter-
cih etmekle birlikte, bu ya-
sal bir zorunluluk değildir.
Bu şekilde bir yasal zorun-
luluk olmamakla beraber,
Ticaret ve Sanayi Bakanlı-
ğı, bölge veya ürün itiba-
rıyla tek acenta veya distri-
bütörlük sözleşmelerini
desteklemektedir. Anılan
sözleşmelerin feshedilmesi
durumunda Suudlu firma-
lar sözleşmede belirtilen
tazminatı talep etmektedir-
ler. Bu nedenle, fesih duru-
munda, ne kadar tazminat
ödeneceği sözleşmede
açıkça belirtilmelidir. Ayrı-
ca, Acenta veya distribü-
törlük sözleşmesi yapmayı
planlayan ihracatçılarımı-
zın, listesi Müşavirliğimiz-
de/Ataşeliğimizde mevcut
bulunan Suudlu hukukçu-
lardan yardım alması ve bu
yardımı aldıktan sonra söz-
leşmeyi imzalamaları uy-
gun olur. 

2- Ofis Kurarak:
Suudi Arabistan’da ofis

kurma şartları yapılacak
işe göre değişmektedir.
Türk işadamlarının bir dis-
tribütör veya acenta belir-
ledikten sonra, anılan dis-
tribütör ya da acentanın
yanında, Türk yetkili çalış-
tırmasında fayda vardır.
Türk işadamı resmi yatı-
rımcı statüsünde değil ise,
kendi adına işçi çalıştıra-
maz. Suudlu acentanın
veya distribütörün kefaleti
altında işçi çalıştırabilir.

Suudi Arabistan’da bir-
çok sektörde faaliyette bu-
lunmak kural olarak ser-

besttir, (şirketin kuruluş
sözleşmesinde bulunmak
koşuluyla) ancak bazı yatı-
rım alanları, Suudi ve GCC
(Körfez İşbirliği Konseyi )
ülkeleri vatandaşlarına
tahsis edilmiştir. Bu alan-
larda yabancılar yatırım
yapamaz. (Negative List)
Bu nedenle, Güncel “Nega-
tive List”, the Supreme
Economic Council’ün
http://www.sec.gov.sa/get-
doc/be8e7887-27b1-4bb7-
9879-bd75f8ad9acf/list-of-
types.aspx linkinden kont-
rol edilmelidir.

3- Franchising: 
4- Elektronik Ticaret:
5- Joint Venture veya

Yabancı Sermaye Kanunu
Altında Yeni Şirket Kura-
rak:

6- Kamu Kurumlarına
İş Yaparak: 

7- Diğer Önemli Hu-
suslar

a) Satış Teknikleri:
Değişik şehirlerde dü-

zenlenen fuarlar iş bağlan-
tısı yapmak, temsilcilik
vermek için uygun ortam-
lar hazırlamaktadır. Ülkede
düzenlenecek fuarlara iliş-
kin bilgi almak için Müşa-
virliğimiz/Ataşeliğimize
müracaat edilmesinde fay-
da vardır. Ayrıca, Riyad’da
düzenlenecek fuarlar için
www.recexpo.com, Cid-
de’de düzenlenecek fuarlar
için http://acexpos.com ve
Dhahran’da düzenlenecek
fuarlar için www.dhahran-
expo.com internet sitele-
rinden bilgi alınabilir. Ülke
şartları itibariyle, firmalar
ile temasa geçilmesinde
genelde saat 14-17 arası-
nın uyku saati ve Perşem-
be, Cuma günlerinin resmi
tatil günleri olduğu göz
önüne alınmalıdır.
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Gerek kamu gerekse
özel sektör ile gerçekleşti-
rilecek iş görüşmeleri için
randevuların 1 ay kadar
önceden alınmasında ve
bir hafta önce tekrar hatır-
latılmasında fayda vardır.
Randevu saatinin belirlen-
mesinde namaz saatlerinde
çalışılmadığından namaz
vakitlerinin, hac dönemi-
nin ve ramazan ayının dik-
kate alınması gerekir. Ran-
devu saatinin sabah 9.30-
12.00 arası alınması uygun
olur. Randevu saatinde ka-
rarlaştırılan yerde bulun-
mak önemli olmakla birlik-
te, yabancıların bekletilme-
si olağan sayılmalıdır. Top-
lantı odasında giren bir Su-
udlu işadamı veya büro-
krat, toplantı odasında bu-
lunan herkesin elini tek tek
sıkar. Yabancılardan da
aynı şekilde davranması
beklenmektedir. Bir kaç ke-
lime Arapça konuşmak,
karşı tarafta sempati yarat-
ması bakımından uygun
olur. Karşılıklı güven oluşa-
na kadar özel toplantı ge-
nelde yapılmaz. Görüşme
yapılırken, başkalarının
odaya girmesi, onlar ile
başka konular görüşülmesi,
arada telefon görüşmeleri-
nin yapılması, hatta yemek
yenmesi normal karşılan-
malıdır. İş görüşmeleri ge-
nelde sağlık ve ailenin so-
rulması ile başlar. Bir Su-
udluya, eşinin nasıl olduğu
asla sorulmamalıdır.

TOPLUMDA VE DEVLETTE
BÜROKRASİ

İş bağlantısına ilişkin
kararlar genelde çok yavaş
alınır. Süreci hızlandırmak
için baskı yapmamak gere-
kir. Toplumda ve devlette
aşırı bürokrasi bulunmak-
tadır. Birçok karar için baş-

ka başka idari birimlerden
onay almak gerekebilir.
Çok basit işlemlerin yapıla-
bilmesi için aynı kurumu
birçok kez ziyaret etmek
gerekli olabilir. Şirketlerde
de hiyerarşi bulunmakta-
dır. Kararlar genelde en
yukarıda bulunan personel

tarafından alınır. Suudlu
işadamları herhangi bir
teklifi açıkça reddetmek-
tense “belki” demeyi tercih
ederler. İhracat bağlantısı
müzakerelerinde ilk teklif-
leri genelde çok düşük olur
ama daha sonra bu teklifler
yükselebilir. 

YÜZ YÜZE TANIŞMAK VE
İLETİŞİM ÖNEMLİ

Suudlu işadamlarının
internet, telefon, faks vb.
araçlar ile iş yapmaları ve
ticari bağlantı kurmaları
çok nadirdir. Bunun yerine,
Suudlu işadamları yüz yüze
tanışarak iş yapmayı tercih
etmektedirler. Bu nedenle,
Suudi Arabistan’da iş yap-
mak isteyen ihracatçıları-
mızın, Müşavirliğimiz/Ata-
şeliğimizden, Suudlu işa-
damları veya şirketler ile
tanışmak ve bir araya gel-
mek için yardım istemeleri
uygun olur. Bu şekilde yar-
dım alınabilecek diğer ku-
rum ve kuruluşlar arasın-
da, Suudi Arabistan’da iş

yapan Türk firmaları, Tür-
kiye’de iş yapan Suudlu fir-
malar ve ticaret odaları sa-
yılabilir. Uygun gün ve me-
kan seçilerek, otel lobile-
rinde yemekli veya çaylı
toplantılarla gerekli kişiler
davet edilerek, gerekli fir-
malarla irtibat kurulması,

pazarlama satış yapılması
mümkün olabilmektedir.
Aynı şekilde Müşavirliği-
miz/Ataşeliğimizde de gö-
rüşme yapılabicek ofisler
ve toplantı salonları mev-
cuttur.

Suudlu işadamları, Türk
işadamları ile karşılıklı gü-
ven oluşana kadar iş yap-
mamaktadırlar. Bu neden-
le, karşılıklı güven tesis
edilene kadar telefon gö-
rüşmeleri, ofis ve fabrika
ziyaretleri vb. olağan sayıl-
malıdır. Buna karşılık, ta-
raflar arasında karşılıklı
güven tesis edildikten son-
ra ise, peşin ödeme dahil
daha uygun şartlar altında
ticaret yapma imkanı bu-
lunmaktadır.

ABD VE İNGİLTERE’DE
EĞİTİM GÖRMÜŞ
İNGİLİZCE BİLEN SUUDLU
İŞADAMLARININ SAYISI
ÇOKTUR

İş kartlarının bir yüzü
Arapça, diğer yüzü İngiliz-
ce basılmaktadır. Suudlu

işadamları genelde çok
misafirperverdirler. ABD
ve Avrupa’da eğitim gör-
müş çok sayıda işadamı ve
yönetici bulunmaktadır.
Hemen hepsi iyi derecede
İngilizce konuşurlar. Top-
lantı ve müzakereler çok
dikkatli hazırlanırlar. Daha
önce mükakere yapılmış-
sa, bu müzakereler esna-
sında konuşulan konular
hakkında notlardan çok,
kendi hafızalarına güve-
nirler. Eğer bir Suudlu işa-
damı veya meslektaş ye-
meğe ya da kahveye davet
edilmişse, davet sahibi
masrafları öder. Araplar
tokalaşırken, yemek yer-
ken, evrak alıp verirken
sağ ellerini kullanırlar.
Toplantılarda yüksek sesle
konuşmak, sürekli jest ve
mimik yapmak ve ayak ta-
banları karşıdan görülecek
şekilde oturmak kaba bir
davranış olarak görülmek-
tedir. Çay veya kahve ik-
ram edilirse, en az bir bar-
dak içilmelidir. Ramazan
ayında oruç tutanların ya-
nında yemek içmek yasak-
tır.

HOLDİNGLER GENELDE
BİRDEN FAZLA
SEKTÖRDE FAALİYET
GÖSTERİYOR

Suudlu holdinglerin
çoğu, birden fazla sektörde
veya alt sektörde faaliyette
bulunmaktadır. Bunlar ara-
sında, birbiri ile rekabet
eden alt sektörlere dahi
rastlamak mümkündür.
Suudlu distribütörler veya
acentalar işin kurulması
aşamasındaki masrafların
bir bölümüne, reklam mas-
raflarına, mağaza kurulma-
sına ilişkin masraflara ya-
bancı firmanın katılmasını
beklemektedirler. Türk şir-
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ketleri, genelde Suudlu
distribütöre pazarlama,
eğitim ve teknik konularda
destek olmak üzere, bir
Türk personel sağlamakta-
dır.

b) Fiyatlandırma:
1980’lerin başından bu

yana hükümet serbest tica-
reti benimsemiştir. 

c) Satış Sonrası Hiz-
metler:

Satış sonrası hizmet çok
Suudi Arabistan’da

markaya bağlılık ve tüketi-
ci tercihleri Batı standart-
larında gelişmemiş oldu-
ğundan, satış sonrası hiz-
metler yeni müşteri kazan-
makta son derece önemli-
dir. Belli aralıklarla, müşte-
ri ziyareti, pazarı ve satışı
genişletme açısından
önemlidir. Suudlular bir
firmanın Suudi pazarında
fiziksel olarak mevcut bu-
lunmasını, o firmanın ülke-
de uzun dönem kalma ni-
yetinin bir göstergesi ola-
rak algılamaktadırlar.
Ürünlerin zamanında tes-
lim edilmesi ve ürün ile il-
gili bir sorun çıkması duru-
munda, yeterli bilgi ve bi-
rikime sahip teknisyenlerin
hazır bulundurulması, yeni
bağlantı ve satış için son
derece olumlu sonuçlar
vermektedir.

d) Sözleşmeler:
Bir ihracat, iş ya da hiz-

met sözleşmesinin Arapça
versiyonu taraflar arasında
hüküm ve sonuç doğurur.
Bir sözleşmeyi imzalama-
dan önce, Türk şirketinin
sözleşmeyi Türkçeye çevir-
tip sözleşmenin getirdiği
hakları ve yükümlülükleri
anladıktan sonra imzala-
ması uygun olur. Suudi hu-

kukunda sözlü beyanların
veya mektupların taraflar
arasında bağlayıcılığı yok-
tur.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Genel Durum
Suudi Arabistan, Eko-

nomi Bakanı Sayın Zafer
ÇAĞLAYAN’ın uygun görü-
şü ve Müsteşarlık Maka-
mı’nın 13/04/2012 tarih ve
2012/365 sayılı Onayı ile
2012-2013 döneminde He-
def Ülkelerinden birisi ola-
rak belirlenmiştir. 

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ
TİCARET YILLAR İÇİNDE
HIZLA İLERLEDİ

1980 yılında petrol fi-
yatlarının çok yüksek bir
seviyeye ulaşmasına kadar
Türkiye’nin Suudi Arabis-
tan’a ihracatı yok denecek
kadar azdır. İhracatımızın
oldukça küçük olduğu bu
dönemde bile Suudi Ara-
bistan’dan ithalatımız kü-
çümsenmeyecek seviyede
gerçekleşmiştir. İhracatı-

mızdaki payı dikkate alın-
dığında, Suudi Arabistan’a
ihracatımızın zirveye çıktı-
ğı yıl 1985’tir ve bu dö-
nemde ilk defa ticaret den-
gesi Türkiye lehine netice-
lenmiştir. Petrol fiyatlarının
tekrar tırmanışa geçtiği
son birkaç yıldır ihracatı-
mızda yeniden bir canlan-
ma görülmektedir. 

Suudi Arabistan ile
Türkiye arasındaki ticaret
verileri incelendiğinde, dış
ticaret hacminde yıllar iti-
barıyla oldukça hızlı bir ge-
lişme olduğu söylenebil-
mektedir. Türkiye 1989 yı-
lında Suudi Arabistan'a yö-
nelik olarak ihracat fazlası
verirken, ihracat 1989 yı-
lından bu yana ithalata pa-
ralel biçimde gelişememiş-
tir. 2012 yılında iki ülke
arasındaki dış ticaret hac-
mi 5,85 milyar $’a ulaşmış;
Türkiye’nin bu ülkeye ihra-
catı bir önceki yıla oranla
yaklaşık % 33 artışla 3,7
milyar $’a yükselmiş, itha-
latımız da yaklaşık %8 ora-

nında artarak 2,17  milyar
$’a ulaşmıştır.

HAZIR GİYİM 
Suudi Arabistan’ın ha-

zır giyim ithalatı 2011 yı-
lında 2,8 milyar dolardır. 

Suudi Arabistan’ın ha-
zır giyim ithalatında en
önemli tedarikçi yaklaşık
%60 payla Çin’dir. Diğer
tüm tedarikçilerin payı
Hindistan hariç %10’un al-
tındadır. Hindistan’ın payı
% 10,5’dir.

İtalya, Fransa ve Hong
Kong diğer önemli tedarik-
çilerdir.

Türkiye’nin Suudi Ara-
bistan’a hazır giyim ihraca-
tı düzenli artışlarla 2011
yılında yaklaşık 78 milyon
dolara ulaşmıştır. Türki-
ye’nin pazar payı ise yakla-
şık %2,7 civarında bulun-
maktadır. Ülkeye hazır gi-
yim ihracatımızda bayan
takım, ceket, elbise, etek
vb. ihracatımız önemli bir
yer tutmaktadır.
(T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI)
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Almanya, mesleki eğitimdeki
başarısını sanayi ile iç içe
dual eğitim sistemine borçlu

Almanya’da
eğitim siste-
mi, hemen
tüm eyalet-

lerde okul öncesi, ilköğre-
tim, ortaöğretim I.kademe,
ortaöğretim II. kademe ve
yüksek öğretim olmak üze-
re beş basamaklı bir yapı-
dadır. Zorunlu eğitim süre-
si 6–18 yaş arasında 12 yıl-
dır. Zorunlu eğitimin 10
yılı tam zamanlı genel eği-
tim ve 4 yılı ilköğretim, 6
yılı da I. kademe ortaöğre-
tim seviyede verilmektedir. 

ALMANYA’DA MESLEĞE
HAZIRLANMANIN 3 YOLU
VAR

Okulu bitirdikten sonra
Almanya'da bir mesleğe
hazırlanmanın 3 yolu bu-
lunmaktadır:
- Bir şirkette veya kamu

kuruluşunda meslek eği-
timi (örn. elektronik tek-
nisyenliği veya endüstri
ticaret eğitimi almak,

- Meslek akademisinde,
(meslek) yüksek -

okul(un)da veya üniver-
sitede yüksek öğrenim
veya

- Dual branş; dual, çünkü
bunda şirketler meslek
akademisi, (meslek) yük-
sekokul(u) veya üniversi-
te ile işbirliği yaparlar. 

ORTA ÖĞRETİMDEN
SONRA MESLEK
OKULLARINDA SÜRDÜ-
RÜLEN BU SİSTEMDE
EĞİTİMLER %70 FİRMA-
LARDA, %30 OKULDA
GERC�EKLEŞTİRİLİYOR

Dual Sistem” (ikili sis-
tem);  Orta öğretimden
sonra meslek okullarında
sürdürülen (Berufschule)
Bu sistemde  eğitimler
%70 firmalarda, %30 okul-
da gercȩkleştiriliyor. Prati-
ğe dönük uygulamalara
çok önem veriliyor. Dual
eğitimin süresi 2 – 3,5 yıl
arasında değişmekte, Öğ-
renciler bu sisteme genel
olarak 15 yaşında başlayıp,
18 yaşında mezun olmak-
tadırlar.

Öğrencilere, proje
ödevleri verilerek yaratıcı
tarafları geliştiriliyor,  Ög-
rencilerle, ailelere sürekli
rehberlik hizmeti veriliyor.
Büyük firmalar kendi mes-
leki eğitim okullarını kuru-
yor. Bu yolla hem kendile-
rine hem de müşteri ve te-
darikçilerine kalifiyeli ele-
man yetiştiriyorlar. 

Dual eğitim sisteminin
başarısının en önemli et-
kenlerden biri de ticaret ve
sanayi odalarına ve firma-
ların yerine getirdiği so-
rumluluklarıdır.

VERİLEN
SORUMLULUKLARDAN
BAHSEDERSEK; 
- Staj yapılacak işletmele-

rin stajyer çalıştırmaya
uygunluğunun, yeterli
kapasitede olup olmadı-
ğını onaylar,

- Eğitim sürecini içerik ve
süre açısından denetler,

- Firmalara ve stajyerlere,
uygulama eğitiminin
düzgün şekilde yürütüp

yürütülmediğini denet-
ler, mevzuat ve psikolo-
jik konularda tavsiyeler-
de bulunur.

- İşveren, işçi ve meslek
okulu temsilcisinin yer
aldığı, ODA bünyesinde-
ki Sınav Komisyonu, öğ-
rencinin eğitim süreci
ortasında ve sonunda sı-
nava tabi tutulması ve
başarılı olma durumuna
göre sertifika verilir.

- Öğrenci ile firma arasın-
da yapılan sözleşmelerin
kaydı tutulur

- Kariyer fuarları, değişim
programları vs. düzen-
lenmesini sağlar,

Dual sistemin, genç iş-
sizliğinin azaltılmasında
da önemli payı olduğu bi-
linmektedir. Almanya’da
genc ̧ işsizliği 2009 yılında
%11’ken, bu oran AB orta-
lamasında %22’lere var-
maktadır. Yine benzer dual
sistemin uygulandığı
Avusturya’da da genç iş-
sizliği %10’dur.
(TOBB)

Avrupa topluluğu içinde gelişmiş mesleki eğitim si-
temine sahip olan Almanya'nın eğitim sistemini in-
celedigimizde bu konudaki başarılarının, eğitim ve
istihdam arasındaki bağların kuvvetli olmasından
kaynaklandığını gözlemekteyiz. 

CEYDA ÖZDOĞANCI | ÇORAP SANAYİCİLERİ DERNEĞİ EĞİTİM KOMİTESİ ÜYESİ
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Meslek liselerine zorunlu
yöneliş mi?
Milli Eğitim Bakanlığı genel liselerin üç aşamada Anadolu ve meslek liselerine
dönüştürülmesi çalışmasını bu yıl tamamladı. Bu öğretim yılı başında artık
geçen yıl genel lise olan okullar lise birinci sınıfa yani 9. Sınıfa genel lise olarak
öğrenci kayıt edemeyecekler. Bu liseler hangi okul türüne dönüştüyse (Anadolu
lisesi, Anadolu sağlık meslek lisesi, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi,
Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Kız Teknik ve Meslek Lisesi,
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise)
ancak o isim altında lise birinci sınıfa yeni öğrenci kayıt edebilecektir. 

Ortaöğretime
geçiş siste-
minde SBS
puanıyla

Fen Lisesi, Anadolu Öğret-
men Lisesi, Anadolu
Lisesi, Sosyal Bilimler
Lisesi, Anadolu İmam
Hatip Lisesi ve Anadolu
Meslek Liselerinden birine
yerleşemeyen öğrencilerin
velileri telaş içinde şimdi
benim çocuğum hangi
okula gidecek diye düşün-
mekteler. Genel liselerin
kapatıldığını öğrendiğinde
bu telaş biraz da kızgınlık
ve öfkeye dönüşmektedir.
Bilgi eksikliğinden
kaynaklanan bu durum,
yetkili ve bilgili birinden
sistemin işleyişi hakkın-
daki bilgilendirme
sonrasında büyük oranda
yerini rahatlamaya bırak-
maktadır. Zaten Anadolu
statülü bir okulu kazana-
mamış bir öğrencinin hala
genel liseye devam etme
ısrarının da mantıklı bir
izahını bulmak zordur. 

Üniversite seçme ve
yerleştirme sınavlarına

başvuran, giren, kazanan
ve kazanamayanların sayı-
larıyla birlikte üniversite
mezunu işsizlerin oranı da
değerlendirildiğinde
doğru, zamanında ve
yeterli mesleki tanıtım,
rehberlik ve yönlendirme

yapamadığımız ortaya çık-
maktadır. 

BİR KAPI KAPANDI
BİRÇOK KAPI AÇILDI

Öncelikle Anadolu sta-
tülü okulları kazanamamış
tüm öğrenci ve velilerinin

bilmesi gereken temel
nokta, “panik yok” bir kapı
kapandı ama önümüzde
çok sayıda kapı ve tercih
yapmak için yeterli zaman
vardır.  Yapılması gereken
süreç hakkında bilgi edin-
mek, yakından takip
etmek ve gerekli girişim-
lerde bulunmaktan
ibarettir. Atılacak birinci
adım ve kaçırılmayacak ilk
fırsat, Anadolu liseleri ter-
cihinde olduğu gibi
Bakanlığın
https://e-
okul.meb.gov.tr/OrtaOgret
imKayit/OKA00004.aspx
internet adresinden sınav-
sız öğrenci alan okullar
için on tercih (farklı ilçeler
ve okul türlerinden yada
tümü aynı ilçe yada tür-
den olabilir) yaparak
sonucun açıklanmasını
beklemektir. Sonuçlar
açıklandığında öğrenci
hala bir okula yerleştirile-
memiş ise yapılacak olan
ilçe milli eğitim müdür-
lüklerindeki “öğrenci
yerleştirme komisyonları”
na başvurmaktır.  

Erol Demir
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Mesleki Teknik Eğitim ve Atama Bölümü Şube Müdürü
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Sınavsız ama ilköğre-
tim diploma notuyla ve
tercih sıralamasıyla yerle-
şilen okulda 9. Sınıfı
okuyan öğrencinin o
okulda ikinci (onuncu)
sınıf okuma garantisi yada
zorunluluğu bulunmamak-
tadır. Zira 9. Sınıfın son
döneminde ikinci sınıfta
kendi okulunu, aynı ilçede
farklı okulları yada farklı
ilçelerdeki farklı okul tür-
lerini yine internet
aracılığıyla seçmek duru-
munda kalacaklardır. Bu
sebeple 9. Sınıfı bir istas-
yon, okunduğu okulu da
bir misafirhane olarak gör-
mek gerekmektedir. Bir yıl
içinde öğrenci kendini,
meslekleri ve iş hayatını
daha iyi tanıma fırsatı elde
ederek okul/meslek tercihi
düşüncelerini netleştire-
cek belki de
değiştirecektir. Dokuzuncu
sınıfta bazı derslerin
başarı düzeyini yakalamış
olanlar ilköğretim notları
da dikkate alınarak ister-

lerse teknik liseye de geçiş
yapabileceklerdir.

“ÇOCUĞUNU ISRARLA
GENEL LİSEDE OKUTMAK
İSTEYENLER İÇİN
SİSTEMDE AZ DA OLSA
ÇOK PROGRAMLI
LİSELERDE (ÇPL) AÇIK
TUTULAN GENEL LİSE
PROGRAMLARI VAR”

Hala ısrarla benim
çocuğumun sekiz yıllık
akademi notu ve SBS
başarısı ne olursa olsun
genel lise programında
okumasını istiyorum diye-
rek diretenler için ise
sistemde azda olsa çok
programlı liselerde (ÇPL)
açık tutulan genel lise
programları bulunmakta-
dır. İlimizde onüç ilçede
ondokuz adet bulunan bu
liselerin tüm ilin sorunla-
rını çözmeyeceği ve
ilçesinde bu liselerden
bulunmayanlara fırsat
eşitliği veremeyeceğinden,
ÇPL olmayan yirmialtı

ilçeye çok programlı lise
açılması için Bakanlığa
teklifte bulunulmuştur. 

Bu yıl önceki yıllarda
olduğu gibi en çok talep
edilen Anadolu türündeki
meslek liseleri sırasıyla
Anadolu Sağlık Meslek
Lisesi, Anadolu Otelcilik
ve Turizm Meslek Lisesi
ile Anadolu Denizcilik
Meslek Liseleri olmuştur.
Bu okullarımız ayrıca
önkayıt alarak mülakat
yapmak suretiyle öğrenci-
lerini seçmektedir. Okul
için yeterli puanı aldığı
halde mülakat ve diğer
yeterliliklerde elenenleri
ise teselli etmek oldukça
zor olmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlı-
ğına bağlı şahıslar
tarafından özel okul olarak
açılmış meslek liselerini
de bir alternatif olarak
belirtmeden geçmek
eksiklik olur. Bilhassa
İstanbul gibi büyükşehir-
lerde gittikçe sayıları
artan ve yaygınlaşan Özel

Büyükşehirlerde sayıları

artan ve yaygınlaşan

Özel meslek liselerinin

Anadolu yada sınavsız

öğrenci alan meslek li-

sesi programları bulun-

maktadır. Kolej olarak

bilinen asıl ismi özel

lise olan ve marka

olmuş okulların ücretle-

riyle karşılaştırıldığında

çok ekonomik olan

özel meslek liselerinin

de tercih seçenekle-

rinde mutlaka değer-

lendirilmelidir”
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Hangi okul türü ve

programı olursa

olsun asıl olan kişi-

nin kendini, fiziksel,

zihinsel ve ruhsal

açıdan iyi tanıyıp,

kendine uygun bir

meslek seçmesi

bunu yaparken de

mezuniyet sonrası

rahatlıkla iş bulacağı

meslekte eğitim al-

ması daha doğru

olacaktır” 

meslek liselerinin Anadolu
yada sınavsız öğrenci alan
meslek lisesi programları
bulunmaktadır. Kolej ola-
rak bilinen asıl ismi özel
lise olan ve marka olmuş
okulların ücretleriyle kar-
şılaştırıldığında çok
ekonomik olan özel meslek
liselerinin de tercih seçe-
neklerinde mutlaka
değerlendirilmelidir.

ÖĞRENİM SÜRESİNCE
ÜCRETİNİ DEVLETİN
ÜSTLENDİĞİ
OSB’LERDEKİ MESLEK
LİSELERİ

Ülkemiz için bir ilk
olan öğrenim süresi
boyunca ücretini devletin
üstlendiği Organize Sanayi
Bölgelerinde bu yıl yeni
açılmış olan Özel İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi
Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesinde sanayi içinde
sektör destekli yemek,
servis, staj ve mezuniyette
istihdam imkanlarının

kaçırılmaması gereken fır-
satlardan olduğunu
söylemek abartı olmaya-
caktır. 

Bunların dışında bir
lise okumak istemeyenlere
de açık öğretimdeki liseye
kayıt olmaları diğer yan-
dan mesleki eğitim
merkezlerine de kayıt ola-
rak iş hayatına biran önce
başlamaları tavsiye edil-
melidir. Haftada bir gün
bu merkezlerde teorik eği-
tim alırken kendilerinin
istediği meslek ve
işyerinde haftada beş gün
çalışarak yaklaşık beş yıl
sonunda usta olarak iş
hayatında yer almaları
akıllıca bir tercih olacaktır. 

Hangi okul türü ve
programı olursa olsun asıl
olan kişinin kendini, fizik-
sel, zihinsel ve ruhsal
açıdan iyi tanıyıp, kendine
uygun bir meslek seçmesi
bunu yaparken de mezuni-
yet sonrası rahatlıkla iş
bulacağı meslekte eğitim

alması daha doğru olacak-
tır. 

Sistemimizin kusursuz
olduğunu iddia edemeyiz.
Şu haliyle yedinci sınıf
sonundan itibaren elektro-
nik ortamda da üç yıl peş
peşe okul ve tercihlerle
uğraşmak başta hizmet
sunan eğitimcileri, veli ve
öğrencileri oldukça zorla-
maktadır. Ancak
imkânların sınırlı talebin
de mevcutlardan çok oldu-
ğunu dikkate alarak
şimdilik bununla idare
etmek durumundayız.
Zaman gelecek her isteyen
istediği okulu ve mesleği
bir engelle karşılaşmadan
tercih edecek bunu başa-
rabiliriz. 

Sanayici ve sektörel
meslek örgütlerinin de bu
durum karşısında durum
değerlendirmesi yaparak
mesleki eğitime müdahil
ve destek konusunda
gereken rolü üstlenmesi
gerekmektedir. 
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Özgü Ailesi’nin çorap sektörüne
girişi 60’lı yıllara kadara uzanıyor.
Sonraki yıllarda Baba Halil Özgü’nün
Özgün Çorap’ı kurmasının ardından
çorap sanayimizin dışa açılmasına pa-
ralel olarak yönünü ihracata çeviren
firma, Yiğit Çorap’ı da kurarak ihra-
catı bu firma üzerinden gerçekteştir-
miş. Ailenin ikinci kuşak temsilcisi
Ayhan Özgü ile hem Yiğit Çorap, hem
de sektör üzerine bir söyleşi gerçek-
leştirdik.

Kalifiye eleman eksikliğinden sonra
en büyük sorun kurumsallaşma

Yiğit Çorap
sektörümü-
zün genelinde
olduğu gibi

bir aile şirketi. Erkek çorap
ağırlıklı çalışan firma, ço-
cuk çorabında da daha faz-
la lisanslı ürünler ile ön
plana çıkıyor. 

Yiğit Çorap olarak iç pi-
yasa mı yoksa ihracat ağır-
lıklı mı çalışıyorsunuz?

Ürettiklerimizin yüzde
90’ını Avrupa pazarına ih-
raç ediyoruz. İç pazarın sa-
tışlarımızdaki yeri neredey-
se yok gibi. Almanya, İngil-
tere, Fransa, İsveç, Hollan-
da ve Polonya başta olmak
üzere tüm Avrupa’ya çalı-
şıyoruz. İhracatta dikkat
ettiğimiz en önemli nokta
ise; müşteriyi çoğaltıp, ris-
ki azaltmak. Çünkü daha
önce sektörümüzden bir
çok firmanın da çalıştığı
İtalya’da ünlü birkaç mar-
kada ödeme konusunda so-
runlar yaşadık. Bu nokta-

dan sonra böyle bir karar
aldık. Bir iki firma odaklı
çalıştığınızda bunlarda bir
sorun yaşandığında sizi de
zor durumda bırakıp, piya-
sadaki yerinizi de sarsar.  

Çorap ihracatımızda yı-
lın ilk yarısında geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre
yüzde 16.2’lik bir artış ya-
şandı. Bunu nasın değer-
lendiriyorsunuz?

Çin’de işçilik maliyetle-
rinin yükseldiği ve 450 Do-
lar’ın üzerine çıktığı söyle-
niyor. Maliyetler yükseldiği
zaman da Çin bütün avan-
tajlarını kaybediyor. Türki-
ye ayrıca pazara yakınlığı
ile de ön plana çıkıyor. Bu-
gün termin o kadar kısaldı
ki; yeri geliyor 15 günde
malı taslım ediyoruz 20
günde müşterinin deposu-
na oluyor. 

Bu dönüşü artıya çevir-
mek için bizim de kendimi-
zi aşmamız gerekiyor diye
düşünüyorum. Başta tek-

nolojimizi yenilememiz ge-
rekiyor. Örneğin dört renkli
makineler yerine yeni çı-
kan altı renklilerden alma-
mız gerekiyor. Önümüzde-
ki birkaç aylık dönemde biz
de kapasitemizi yükseltip,
yeni makineler alarak atı-
lım yapmayı planlıyoruz. 

Ayrıca çok fazla mal
yapmak yerine, malın kat-
ma değerini yükseltmemiz
gerekiyor. Katma değeri
yüksek ürünler sattığımız-
da hem çalışanına, hem
paketme ve ütülemeye de
daha fazla verebilirsin. Za-
ten ucuz malda Çin’le reka-
bet etme şansımız yok. 

Sizce sektörün en bü-
yük sorunları nelerdir?

Şüphesiz en büyük so-
runlarımızdan biri kalifiye
eleman. Çalışanlarımızın
çoğu maalesef ilkokul me-
zunu. Bu herkes tarafın-
dan dile getiriliyor. Ancak
bunun dışında bana göre
en büyük sorun; sektörü-

müzde kurumsallaşma ek-
sikliği. Çoğu firma bizim
gibi aile şirketi. Örneğin
ben rahatsızlansam ve 15
gün gelmesem yerime ba-
kacak biri yok. Bu durum-
da kurumsallaşma büyük
önem taşıyor. Bu nedenle
biz de firma olarak 2014
yılında kurumsallaşma ça-
lışmaların ağırlık verece-
ğiz. Bugüne kadar çocuk-
larımız lise ya da meslek
lisesinden mezun oluyor-
du. Günümüzde artık üni-
versite mezunu, yabancı
dil bilen ve bu işe gönül
vermiş bir kuşak işleri
devralıyor. Benim de iki
çocuğum var ve onları
her şeye rağmen en iyi
yerlerde okutmaya gayret
ettim. Endüstri mühendis-
liğinde okuyan oğlum tatil
döneminde geliyor ve bi-
zim tabirimizle işi koklaya-
rak öğrenmeye çalışıyor.
Bu nedenle bayrağı daha
ileri taşıma noktasında
ümitliyiz. 

Ayhan Özgü
Yiğit Çorap
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Bu cümle ilk duydu-
ğumda kulağa çok hoş
gelen ve insanı cezbe-
den bir olgu idi. Bu ol-

gunun cazibesi o kadar hoştu ki mes-
leği ne olursa olsun elinde bir miktar
birikimi olanlar hemen peşine düştü
ve bunların bir çoğuda çorapçı oldu.
Çorapçı olmak sadece çorapçı ol-
makla kalmıyor aynı zamanda fabri-
katör olmayı da birlikte getiriyordu. 

ÇORAPÇILIĞIN REVAÇTA OLDUĞU
DÖNEMDEN RÜZGARIN TERSTEN
ESTİĞİ DÖNEME

Çorapçılığın revaçta olduğu ve ço-
rabın kıymetli olduğu bu dönemlerde
rüzgarı arkasına alan bu işletmeler
çok güzel kârlar elde ettiler. Birçok
zorluklar kârlılığın yüksek olması se-
bebi ile gözardı edildi. Hatta görül-
medi. Ta ki üretimin çok artması, ar-
zın talepden fazla gelmesi bir de
bunun üzerine dünyadaki ekonomik
kriz eklenip ihtiyaçların yavaşlaması,
üstüne üstelik Çin faktörünün de
kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile
rüzgar bu sefer tersine dönmeye ve
karşıdan esmeye başladı. 

Daha önce maliyetlerde hesaba
katılmayan ve görülmeyen bir çok ka-
lem tek tek ele alınmaya başladı. Ar-
tık çorapçılığın zorlukları engeller ha-
linde işletmelerin önüne çıkmaya
başladı.

Anadolu çorapçısı bu zorlukları
aşabilmek ve karlılığı artırabilmek
için maliyet düşürücü tedbirleri dev-
reye sokmaya başladılar. Böylelikle
maliyetler düştü ama kalitede düş-
tüğü için fiyatlar da düştü ve bu kısır-
döngü devam edip tekrarladı. Artık

bu anafor merkezine kim yakınsa on-
ları içine aldı ve zannederim çorapçı-
lık sektöründen kopardı. Kalanlar mı?
Bu anafora karşı savaş veriyor. 

ANADOLU’DA SORUNLAR
ÇOĞALIYOR 

Anadolu’daki sorunlar gün geç-
tikçe çoğalıyor. İşçilik en büyük prob-
lem. Kalifiye işçi bulma imkanı ne-
rede ise sıfır. Firmalar kendi
elemanlarını sıfırdan kendileri yetişti-
riyor. Daha sonra evlilik, doğum, göç
gibi diğer sebeplerden dolayı yetiş-
miş eleman elinden gidiyor. Tekrar
sıfırdan eleman yetiştirmeye devam. 

Nakliye ve ulaşım Anadolu’nun
bir diğer büyük problemlerinden biri.
Sevkiyatlar genellikle kargo ile yapıl-
dığından büyük maliyetler yükle-
mekte bu da rekabet gücünü azalt-
maktadır. 

Dünyayı Anadolu’da bir yerden
görmek ve ona entegre olmak ile bü-
yük şehirlerden görmek ve ona en-
tegre olmak çok çok farklı. Hasılı da-
vulun sesi uzaktan hoş gelse de,
Anadolu’da çorapçı olmak içine gi-
rince daha çok anlaşılıyor. 

H. Ahmet Akkarpuz 
Karteks Tekstil/Esse Çorap

Anadolu’da çorapçı olmak

H. Ahmet Akkarpuz 
Karteks Tekstil/Esse Çorap
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Tarihçilere göre M.Ö. 500 yılından beri hayatımızda olan çorap bugün
kadınların en güçlü aksesuarı. 16. yüzyılda ilk çorap makinasını icat
eden William Lee bugünü hayal etmiş miydi bilemiyoruz ama çorabın
evrim hızı bir çok sanayi ürününü geride bıraktı. 

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında
ÇSD’nin Kayseri’ye düzenlediği
heyet gezisi kapsamında fabrikası
ziyaret edilen Karteks Tekstil Yö-
netim Kurulu  Başkanı Ahmet Ak-
karpuz’a (soldan üçüncü) ÇSD
Başkanı Hüseyin Öztürk ve Başkan
Yardımcıları Bülent İyikülah ve
Ahmet Kıymaz ziyaretin anısına bir
hediye takdim ederken.
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İTKİB Ocak-Ağustos 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

İSVEÇ

İSPANYA

BELÇİKA

RUSYA FEDERASYONU

POLONYA

SLOVAKYA

YUNANİSTAN

İSVİÇRE

DANİMARKA

ABD

NORVEÇ

AVUSTURYA

UKRAYNA

İRLANDA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ROMANYA

FİNLANDİYA

BULGARİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

İSRAİL

KAZAKİSTAN

TÜRKMENİSTAN

CEZAYİR

BOSNA-HERSEK

LİBYA

MACARİSTAN

MAKEDONYA

GÜRCİSTAN

HIRVATİSTAN

IRAK

KOSOVA

ARNAVUTLUK

SLOVENYA

ESTONYA

ÇEK CUMHURİYETİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

KIRGIZİSTAN

SIRBİSTAN

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2012 (ÇİFT)
213.455.819

193.027.075

65.958.154

32.731.381

33.173.530

28.424.811

26.279.294

27.529.961

17.185.170

15.968.872

12.909.111

7.521.227

10.944.347

13.382.883

10.460.397

10.687.077

7.264.560

9.403.991

11.177.121

4.968.492

3.864.361

3.928.822

7.403.269

2.462.673

4.555.393

3.750.489

1.715.835

1.712.622

3.097.636

3.790.920

3.737.837

1.636.367

2.410.370

2.568.131

1.110.972

1.720.660

1.057.970

1.311.737

1.373.908

1.178.305

1.653.771

673.032

251.326

12.089.432

821.509.109

2013 (ÇİFT)
243.899.344

201.421.819

90.650.394

45.187.699

32.582.355

29.933.529

29.447.024

28.192.632

26.427.082

18.921.973

18.133.404

15.308.806

13.441.593

12.932.039

9.740.950

8.896.627

8.457.464

6.855.832

6.712.339

6.574.854

4.804.674

4.238.435

4.197.120

4.022.299

3.540.614

3.496.987

3.204.161

2.959.173

2.950.976

2.805.221

2.554.435

2.081.740

1.844.478

1.837.220

1.787.863

1.756.400

1.724.967

1.480.823

1.397.923

1.264.906

1.262.644

1.143.643

1.009.714

13.993.641

925.077.816

DEĞİŞİM (%)
14,26

4,35

37,44

38,06

-1,78

5,31

12,05

2,41

53,78

18,49

40,47

103,54

22,82

-3,37

-6,88

-16,75

16,42

-27,10

-39,95

32,33

24,33

7,88

-43,31

63,33

-22,28

-6,76

86,74

72,79

-4,73

-26,00

-31,66

27,22

-23,48

-28,46

60,93

2,08

63,04

12,89

1,75

7,35

-23,65

69,92

301,75

15,75

12,61

2012 (USD)
158.104.496,38

130.349.292,20

50.402.846,30

25.641.210,01

19.687.021,23

20.487.609,02

38.269.968,26

20.593.090,56

10.586.488,89

11.101.356,73

6.111.076,82

3.761.754,27

9.749.001,71

13.779.647,23

12.869.365,95

7.698.370,26

4.948.963,89

3.085.960,73

6.303.817,95

5.633.243,98

2.585.095,78

3.173.927,32

3.421.996,77

3.173.168,46

3.054.617,16

2.219.645,79

731.129,85

812.974,72

1.122.388,93

2.003.411,90

1.042.230,11

711.105,80

547.501,84

1.676.549,97

513.621,15

1.273.964,44

269.203,23

1.010.769,11

508.403,66

1.027.550,68

1.604.307,51

853.444,95

220.436,98

11.691.539,94

604.413.568,42

2013 (USD)
169.464.827,32

146.575.516,05

70.711.563,13

33.601.366,13

23.304.660,71

22.645.013,54

50.907.770,18

21.929.664,98

15.897.538,86

12.768.407,72

8.762.098,68

6.661.242,71

11.244.904,08

13.147.669,57

12.536.073,18

7.241.373,89

6.424.416,21

4.945.933,59

5.218.534,13

5.508.786,36

4.792.544,36

3.370.734,17

2.463.429,71

5.296.163,26

2.458.349,95

2.589.178,18

649.172,56

1.406.221,89

1.172.208,94

1.762.353,99

1.461.067,54

1.036.718,71

1.098.361,71

1.144.927,99

1.162.515,34

1.416.295,94

432.787,09

1.227.711,75

513.961,33

940.413,32

1.483.928,13

2.056.331,77

734.954,82

13.946.276,17

704.113.969,64

DEĞİŞİM (%)
7,19

12,45

40,29

31,04

18,38

10,53

33,02

6,49

50,17

15,02

43,38

77,08

15,34

-4,59

-2,59

-5,94

29,81

60,27

-17,22

-2,21

85,39

6,20

-28,01

66,90

-19,52

16,65

-11,21

72,97

4,44

-12,03

40,19

45,79

100,61

-31,71

126,34

11,17

60,77

21,46

1,09

-8,48

-7,50

140,94

233,41

19,29

16,50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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Türk Ticaret
Kanununun
54. Madde-
sinde bu

hükümlerin amacı kanun
koyucu tarafından “ Hak-
sız rekabete ilişkin bu
Kısım hükümlerinin
amacı, bütün katılanların
menfaatine, dürüst ve
bozulmamış rekabetin
sağlanmasıdır.” Şeklinde
açıklanmıştır. Aynı madde-
nin 2 fıkrasında genel
olarak haksız ve hukuka
aykırı uygulama ise
“Rakipler arasında veya
tedarik edenlerle müşteri-
ler arasındaki ilişkileri
etkileyen aldatıcı veya
dürüstlük kuralına diğer
şekillerdeki aykırı davra-
nışlar ile ticari
uygulamalar haksız ve
hukuka aykırıdır.“ şeklinde
tanımlanmıştır. Tanımla-
mada aldatıcılık unsuru ile
sınırlama yapılmamış olup
dürüstlük kuralına
herhangi bir şekilde aykı-
rılık da işaret edilerek
tanım geniş tutulmuştur.

55. MADDEDE
DÜRÜSTLÜK KURALINA
AYKIRI VE TİCARİ

UYGULAMALARI
SAYMAKLA BİRLİKE
KESİN BİR SINIRLAMA
YAPILMAKTAN
KAÇINILMIŞTIR

Aynı kanunun 55. Mad-
desi ise dürüstlük kuralına
aykırı davranış ve ticari
uygulamaları saymakla
birlikte belirlenen bu hal-
lerin “başlıca“ haller
olduğunu ifade ile yine
kesin bir sınırlama yapıl-
maktan kaçınılmıştır.
Aşağıda görüleceği üzere
yine başlıklar altında belir-
lemelerin sınırlayıcı
olmadığını ifade etmek
için “özellikle” ifadesi kul-
lanılarak, belirlemelerin
mutlaka haksız rekabet
oluşturacağını ancak hak-
sız rekabetin sadece
bunlarla sınırlı olmadığı
ifade edilmiştir. Buna
göre; 

A) DÜRÜSTLÜK
KURALINA AYKIRI
REKLAMLAR VE SATIŞ
YÖNTEMLERİ İLE DİĞER
HUKUKA AYKIRI
DAVRANIŞLAR VE
ÖZELLİKLE;

1. Başkalarını veya
onların mallarını, iş ürün-

lerini, fiyatlarını, faaliyet-
lerini veya ticari işlerini
yanlış, yanıltıcı veya
gereksiz yere incitici açık-
lamalarla kötülemek, 

2. Kendisi, ticari işlet-
mesi, işletme işaretleri,
malları, iş ürünleri, faali-
yetleri, fiyatları, stokları,
satış kampanyalarının
biçimi ve iş ilişkileri hak-
kında gerçek dışı veya
yanıltıcı açıklamalarda
bulunmak veya aynı yol-
larla üçüncü kişiyi

rekabette öne geçirmek,

3. Paye, diploma veya
ödül almadığı hâlde bun-
lara sahipmişçesine
hareket ederek müstesna
yeteneğe malik bulunduğu
zannını uyandırmaya
çalışmak veya buna elve-
rişli doğru olmayan
meslek adları ve sembol-
leri kullanmak,

4. Başkasının malları,
iş ürünleri, faaliyetleri
veya işleri ile

Rekabet etmek ticaretin doğasında vardır. Ancak rekabetin sınırları , hangi
fiillerin haksız rekabet oluşturduğu bilinmelidir ki tacir hem bu fiilleri ger-
çekleştirmekten uzak dursun hem de kendisine karşı bu fiiller gerçekleşti-
rilirse hakkını arayabileceğini bilsin.  Bu yazımızda Türk Ticaret Kanunun
haksız rekabete ilişkin hükümlerinin bir kısmını işlemeye çalışacağız. 

Avukat Volkan Erel

Türk Ticaret Kanunu’na
göre haksız rekabet
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karıştırılmaya yol açan
önlemler almak,

5. Kendisini, mallarını,
iş ürünlerini, faaliyetlerini,
fiyatlarını, gerçeğe aykırı,
yanıltıcı, rakibini gereksiz
yere kötüleyici veya
gereksiz yere onun tanın-
mışlığından yararlanacak
şekilde; başkaları, malları,
iş ürünleri veya fiyatlarıyla
karşılaştırmak ya da
üçüncü kişiyi benzer yol-
lardan öne geçirmek,

6. Seçilmiş bazı mal-
ları, iş ürünlerini veya
faaliyetleri birden çok kere
tedarik fiyatının altında
satışa sunmak, bu sunum-
ları reklamlarında özellikle
vurgulamak ve bu şekilde
müşterilerini, kendisinin
veya rakiplerinin yeteneği
hakkında yanıltmak; şu
kadar ki, satış fiyatının,
aynı çeşit malların, iş
ürünlerinin veya faaliyet-
lerinin benzer hacimde
alımında uygulanan teda-

rik fiyatının altında olması
hâlinde yanıltmanın var-
lığı karine olarak kabul
olunur; davalı, gerçek
tedarik fiyatını ispatladığı
takdirde bu fiyat değerlen-
dirmeye esas olur,

7. Müşteriyi ek edim-
lerle sunumun gerçek
değeri hakkında
yanıltmak,

8. Müşterinin karar
verme özgürlüğünü özel-
likle saldırgan satış
yöntemleri ile sınırlamak,

9. Malların, iş ürünleri-
nin veya faaliyetlerin
özelliklerini, miktarını,
kullanım amaçlarını,
yararlarını veya tehlikele-
rini gizlemek ve bu şekilde
müşteriyi yanıltmak,

10. Taksitle satım söz-
leşmelerine veya buna
benzer hukuki işlemlere
ilişkin kamuya yapılan
ilanlarda unvanını açıkça

belirtmemek, peşin veya
toplam satış fiyatını veya
taksitle satımdan kaynak-
lanan ek maliyeti Türk
Lirası ve yıllık oranlar üze-
rinden belirtmemek,

11. Tüketici kredilerine
ilişkin kamuya yapılan
ilanlarda unvanını açıkça
belirtmemek veya kredile-
rin net tutarlarına, toplam
giderlerine, efektif yıllık
faizlerine ilişkin açık
beyanlarda bulunmamak,

12. İşletmesine ilişkin
faaliyetleri çerçevesinde,
taksitle satım veya tüketici
kredisi sözleşmeleri sunan
veya akdeden ve bu bağ-
lamda sözleşmenin
konusu, fiyatı, ödeme şart-
ları, sözleşme süresi,
müşterinin cayma veya
fesih hakkına veya kalan
borcu vadeden önce
ödeme hakkına ilişkin
eksik veya yanlış bilgiler
içeren sözleşme formülleri
kullanmak.

B) SÖZLEŞMEYİ 
İHLALE VEYA SONA
ERDİRMEYE
YÖNELTMEK; 
ÖZELLİKLE;

1. Müşterilerle kendisi-
nin bizzat sözleşme
yapabilmesi için, onları
başkalarıyla yapmış olduk-
ları sözleşmelere aykırı
davranmaya yöneltmek,

2. Üçüncü kişilerin işçi-
lerine, vekillerine ve diğer
yardımcı kişilerine, haket-
medikleri ve onları
işlerinin ifasında yüküm-
lülüklerine aykırı
davranmaya yöneltebile-
cek yararlar sağlayarak
veya önererek, kendisine
veya başkalarına çıkar
sağlamaya çalışmak,

3. İşçileri, vekilleri
veya diğer yardımcı kişi-
leri, işverenlerinin veya
müvekkillerinin üretim ve
iş sırlarını ifşa etmeye
veya ele geçirmeye yönelt-
mek,
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4. Onunla kendisinin
bu tür bir sözleşme yapa-
bilmesi için, taksitle satış,
peşin satış veya tüketici
kredisi sözleşmesi yapmış
olan alıcının veya kredi
alan kişinin, bu sözleşme-
den caymasına veya peşin
satış sözleşmesi yapmış
olan alıcının bu sözleşmeyi
feshetmesine yöneltmek.

C) BAŞKALARININ İŞ
ÜRÜNLERİNDEN
YETKİSİZ YARARLANMA;
ÖZELLİKLE;

1. Kendisine emanet
edilmiş teklif, hesap veya
plan gibi bir iş ürününden
yetkisiz yararlanmak,

2. Üçüncü kişilere ait
teklif, hesap veya plan gibi
bir iş ürününden, bunların
kendisine yetkisiz olarak
tevdi edilmiş veya sağlan-
mış olduğunun bilinmesi
gerektiği hâlde, yararlan-
mak,

3. Kendisinin uygun bir
katkısı olmaksızın başka-
sına ait pazarlanmaya
hazır çalışma ürünlerini
teknik çoğaltma yöntemle-
riyle devralıp onlardan
yararlanmak.

D) ÜRETİM VE İŞ SIRLA-
RINI HUKUKA AYKIRI
OLARAK İFŞA ETMEK;
ÖZELLİKLE, GİZLİCE VE
İZİNSİZ OLARAK ELE GE-
ÇİRDİĞİ VEYA BAŞKACA
HUKUKA AYKIRI BİR ŞE-
KİLDE ÖĞRENDİĞİ BİLGİ-
LERİ VE ÜRETENİN İŞ
SIRLARINI DEĞERLENDİ-
REN VEYA BAŞKALARINA
BİLDİREN DÜRÜSTLÜĞE
AYKIRI DAVRANMIŞ
OLUR

e) İş şartlarına uyma-
mak; özellikle kanun veya
sözleşmeyle, rakiplere de
yüklenmiş olan veya bir
meslek dalında veya çev-
rede olağan olan iş

şartlarına uymayanlar
dürüstlüğe aykırı davran-
mış olur.

F) DÜRÜSTLÜK
KURALINA AYKIRI İŞLEM
ŞARTLARI KULLANMAK.
ÖZELLİKLE YANILTICI BİR
ŞEKİLDE DİĞER TARAF
ALEYHİNE;

1. Doğrudan veya
yorum yoluyla uygulana-
cak kanuni düzenlemeden
önemli ölçüde ayrılan,
veya 

2. Sözleşmenin niteli-
ğine önemli ölçüde aykırı
haklar ve borçlar dağılı-
mını öngören, önceden
yazılmış genel işlem şart-
larını kullananlar
dürüstlüğe aykırı davran-
mış olur. “

Böylece Türk Ticaret
kanununda haksız reka-
bete ilişkin kapsamın
genişletilmeye çalışıldığı,
tüketicinin esas alınılmaya

çalışıldığı, dürüst davranış
kuralının önemli bir belir-
leyici olarak tanımlandığı
görülmektedir. Sayılan
hallerin sınırlayıcı
olmadığı özellikle belirlen-
diğinden, maddelerin
amacına uygun yorum ile
haksız rekabetin varlığının
tespit edilebileceği anlaşıl-
maktadır. 

Konu geniş olduğun-
dan, devam eden
hükümler, bu konu husu-
sundaki çeşitli davalar,
çalıştıranın sorumluluğu,
zamanaşımı, ihtiyati ted-
birler, cezayı gerektiren
fiiller ve tüzel kişilerin
cezai sorumlukluklarına
ilişkin çalışmamızın kalan
kısmını bir sonraki yazı-
mızda paylaşmak üzere,
hepinize hayırlı işler diler,
tekrar size hitap edebilme
fırsatını sağlayan, emeği
geçen herkese teşekkür
ederim. 
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Üçüncü kez kapılarını açacak
olan İF Expo 2014 Çorap, İç Giyim
Fuarı’nda çalışmalar hız kazandı
İF Expo 2014, Uluslararası İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı’nda hazırlık çalışmaları
tüm hızıyla sürüyor. Pazarlama ve satışına yoğun bir şekilde başlanan fuarın aynı
zamanda yurt dışında da tanıtım çalışmaları hız kazandı. Tüyap tarafından, Türki-
ye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu  (TMHGF) çatısı altındaki Çorap Sanayicileri
Derneği (ÇSD) ile birlikte Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD), Denizli
Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS), Ege Giyim Sanayicileri Derneği
(EGSD) ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği’nin (KYSD) desteğiyle düzenle-
nen fuar, 6 - 8 Şubat 2014 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Türk tekstil
sektörünün
dünyada ön
plana çıktığı

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

HER YIL BÜYÜYEREK
YOLUNA DEVAM EDEN İF
EXPO GEÇEN YIL BAŞA -
RI  SINI İKİYE KATLADI

Çorap, İç giyim ve
mayo modasına yön veren
firma ve markanın yer ala-
cağı İF EXPO 2014 Fua-

rı’nda 2014-2015 Son -
bahar Kış tasarımları
sektörün beğenisine sunu-
lacak.

2013 yılında 55 ülke-
den yerli ve yabancı top-
lam 6.529 sektör profes-
yonelini, ülkemizde sektö-
rün önde gelen 136 firma-
sı ile buluşturan fuarın,
yarattığı verimli ticari or-

tam ile sektörün yurtiçi ve
ihracat hedeflerine olumlu
yönde katkı sağladığı göz-
leniyor.  Sektörün mev-
simsel taleplerini karşıla-
yarak katılımcı ve ziyaret-
çisinden yeni tam not alan
IFEXPO fuarı 2014 yılında
6 - 8 Şubat tarihleri ara-
sında yurtçapından ve çe-
şitli hedef yurtdışı ülkeler-

den gelen satıcı ve alıcıla-
rın buluşma noktası ola-
caktır.

6-8 Şubat tarihinde
düzenlenecek, İFEXPO
2014, 11. Uluslararası
İstanbul Çorap, İç Giyim
Fuarı hakkında bilgi
almak için;
www.ifexpo.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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İmajınla fark yarat!

Öncellikle,
“imaj
nedir”,
sorusunun

cevabını aktarmak istiyo-
rum. İmaj kelime olarak
bakıldığında herkese çok
tanıdık gibi gözükse de
doğru anlamı çok bilinmi-
yor. 

“İMAJ, KİŞİNİN
ALGILANMA VE KENDİ-
SİNİ ANLATMA
BİÇİMİDİR.”

Kim olursak olalım işi-
miz ne olursa olsun
çevremizle etkileşim
halinde olmamız gerekir.
Bu doğrultuda anlatmak
istediğimiz mesajları en
etkili şekilde aktarabilme-
miz için etkili bir imaja
sahip olmamız gerekir.
Giydiğimiz kıyafetlerden
taktığımız aksesuarlara,
saç stilimizden konuşma-
mıza kadar her etken
karşımızdaki insana bir
takım mesajlar gönderir
ve hatta o insanla
iletişime geçer. Yani, Siz-
den önce imajınız konuşur

ve konuşulur... Peki etkili
imajın ögeleri nelerdir?
Dürüstlük, güvenilirlik,
tutarlılık, inandırıcılık kav-

ramları imajınızın olmazsa
olmazlarıdır. Unutmayın,
sadece dış görünüşünüze
dikkat ederek, etkileyici

bir imaja sahip olamazsı-
nız. Yaşam tarzınız veya iş
hayatındaki konumunuz
nasıl olursa olsun imajı-
nızla çelişen bir durum
söz konusu olduğunda sıfır
noktasına ineceğinizi üzü-
lerek belirtmek isterim.

İMAJ DANIŞMANI
GÖRÜNMEK İSTEDİĞİNİZ
İDEAL İMAJIN YARA -
TILMASINDA SİZE
YAR  DIMCI OLAN
KİŞİDİR. SİZİ HEDEFLE -
RİNİZE ULAŞMAK
İSTEDİĞİNİZDE SİZE
YARDIMCI OLAN
KİŞİDİR

3 çeşit imaj vardır. Öz
imaj (kendinizin gördüğü)
ikincisi algılanan imaj baş-
kalarının sizi nasıl
gördüğü ve üçüncü olarak
da ideal imaj, yani nasıl
görünmek istediğiniz. İşte
imaj danışmanı da ideal
imajın yaratılmasında size
yardımcı olan kişidir. Sizi
hedeflerinize ulaşmak
istediğinizde size yardımcı
olan kişidir. İmaj en etkili
iletişim araçlarından biri-

İş dünyasındaki her birey toplantılar, anlaşmalar, ortaklılar ve
diğer pek çok durumda insanlarla yoğun olarak iletişim halindedir.
Ve yine iş dünyasında her bireyin bildiği gibi insan ilişkileri en az
yapılan işin kalitesi kadar önemlidir. Yaptığınız iş ne kadar iyi olursa
olsun, bunu doğru ve etkileyici bir şekilde ifade edemezseniz, işini-
zin hiçbir değeri kalmaz. Bu noktada her iş adamının imajına büyük
önem vermesi gerekir.

ŞAHİKA GÜLER
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dir. İmajın öğelerine baka-
cak olursak en önemli
dinamiklerinden biri gör-
sel imajdır. Çünkü insanlar
yeni tanıştıkları biriyle
ilgili ilk 7 saniyede fikir
sahibi olur ve farkında
olmasalar da bir yargıya
varırlar. Genellikle bu
algıyı yıkmak çok zordur.
Fakat tabii ki esas olan
üslubumuzdur. Bir Çin
atasözünde de denildiği
gibi, insanlar kıyafetleriyle
karşılanır, davranışlarıyla
uğurlanır... Bu nedenle
görselliği, üslubunuzla,
davranışlarınızla ve görgü
kurallıyla, doğru beden
dilinizle iletişim becerile-
rinizle ve empati
yeteneğinizle destekleye-
bilirsiniz.

İş hayatınızda kendinizi
en etkili şekilde sunmak

yine etkili bir imajdan
geçer. Bilgi ve becerileri-
nizi, kapasitenizi doğru ve
etkili sunmanız için neyi,
nerede, ne zaman, nasıl
giyinmek gerektiğini ve
sözlü ve sözsüz olarak
nasıl iletişim kurmak
gerektiğini iyi bilmek şart-
tır. Günümüzde imajın
gerek bireysel gerekse
kurumsal anlamda rakip-
lere fark yaratma
konusunda çok fazla gücü
vardır ki bu gücü doğru
kullanabilirseniz başarı
kaçınılmazdır.

Günümüzde imajın gerek bireysel gerekse

kurumsal anlamda rakiplere fark yaratma

konusunda çok fazla gücü vardır ki bu gücü

doğru kullanabilirseniz başarı kaçınılmazdır”
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İşyeri hekimliği ve iş güven-
liği uzmanlığı eğitimini kim-
ler ya da hangi kurumlar
verir?

İş güvenliği uzmanları, işyeri he-
kimleri ve diğer sağlık personelinin
eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça
yetkilendirilen kamu kurum ve kuru-
luşları, üniversiteler ve 13/1/2011 ta-
rihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nununa göre faaliyet gösteren
şirketler tarafından kurulan müesse-
seler bu eğitimleri verebilir.

İşyeri hekimliği kurslarına kimler
katılabilir?

Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya
da yurt dışındaki tıp fakültelerinden
mezun olup, YÖK’ten denkliğini al-
mış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca
onaylanmış hekimler katılabilir.

Türk Tabipleri Birliğinden alınan
işyeri hekimliği sertifikası geçerli
midir?

16.12.2003 tarihinden önce TTB
tarafından verilen işyeri hekimliği
belgeleri geçerlidir. 16.12.2003 tari-
hinden sonra TTB tarafından verilen

işyeri hekimliği belgeleri ise 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Geçici Madde 5’e göre mevcut işyeri
hekimliği sertifikalarını bu Kanunun
yayımından itibaren bir yıl içinde Ba-
kanlıkça düzenlenecek belge ile de-
ğiştirmeleri şartıyla geçerlidir.

İşyeri hekimliği sertifikalarının
geçerlilik süresi ne kadardır?

İşyeri Hekimliği belgesi sahibi
olan kişilerin, belgelerini aldıkları ta-
rihten itibaren beş yıllık aralıklarla
eğitim kurumları tarafından düzenle-
necek yenileme eğitim programlarına
katılması zorunludur. Bu eğitimin sü-
resi 30 saatten az olamaz.

İşyeri hekimliği sertifikalarının
geçerli olup olmadığı nasıl ayırt edi-
lir?

Yönetmelikte de belirtildiği gibi,
16.12.2003 tarihinden önce TTB ta-
rafından, bu tarihten sonra da Bakan-
lığın verdiği işyeri hekimliği sertifika-
ları geçerlidir

İş güvenliği uzmanlarının sertifika-
larının geçerlilik süresi ne kadardır?

İş güvenliği uzmanı belgesi sahibi
olan kişilerin, belgelerini aldıkları ta-
rihten itibaren beş yıllık aralıklarla
eğitim kurumları tarafından düzenle-
necek yenileme eğitim programlarına
katılması zorunludur. Yenileme eği-
tim programlarının süresi 30 saatten
az olamaz.

İş güvenliği uzmanlığı kurslarına
kimler katılabilir?

Mühendis, mimar, teknik öğret-
men, fen ya da fen-edebiyat fakülte-
lerinin fizik veya kimya lisans mezun-
ları ile meslek yüksekokullarının iş
sağlığı ve güvenliği programından
mezun olanlar.

15.8.2009 tarihinden önce Türk
Mimar ve Mühendis Odaları Birliğin-
den alınan iş güvenliği uzmanlığı
sertifikası geçerli midir?

İş güvenliği uzmanlığı, ilk defa
4857 sayılı Kanunla tanımlanmıştır.
Dolayısıyla 2004 yılından itibaren Ba-
kanlık tarafından verilen sertifikalar
geçerlidir.

Eğitim sonunda sınavlar kim ta-
rafından yapılır?

30 Haziran 2012
tarihinde Resmi
Gazete’de yayım-
lanan ve kade-
meli olarak
yürürlüğe giren
Yeni İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası
ile ilgili sıkça so-
rulan sorular ve
yanıtları...

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sıkça
sorulan sorular ve yanıtları
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Eğitim programlarını tamamlayan
adayların sınavları Bakanlıkça yapılır
veya yaptırılır.

Sınavlar ne kadar sıklıkla yapılır?
Sınavlar Genel Müdürlüğün belir-

lediği sayıda (yılda 2 ya da 3 kez) ya-
pılır.

Eğitim sonunda alınan katılım
belgesi ile işyeri hekimliği ya da iş
güvenliği uzmanlığı yapılabilir mi?

İş güvenliği uzmanlığı belgesi; iş
güvenliği uzmanlığı eğitimine katıla-
rak yapılacak iş güvenliği uzmanlığı
sınavında başarılı olan mühendis, mi-
mar, teknik eleman veya iş sağlığı ve
güvenliği programı mezunlarına Ge-
nel Müdürlükçe verilir.

İşyeri hekimliği belgesi; işyeri he-
kimliği eğitim programını tamamla-
yan ve eğitim sonunda Bakanlıkça ya-
pılacak veya yaptırılacak sınavda
başarılı olan hekimlere Genel Müdür-
lükçe verilir.

Katılım belgesi ile işyeri hekimliği
ya da iş güvenliği uzmanlığı yapıla-
maz.

Eğitim ve sınav sonrasında serti-
fika kim tarafından verilir?

Sertifika, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güven-
liği Genel Müdürlüğü tarafından veri-
lir.

İş güvenliği uzmanlarında kate-
gori yükselmesi nasıl olur?

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
belgesiyle en az üç yıl fiilen görev
yaptığını belgeleyen ve (B) sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı eğitimine katıla-
rak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı sınavında başarılı olanlar
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı bel-
gesine sahip olabilir.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
belgesiyle en az dört yıl fiilen görev
yaptığını belgeleyen ve (A) sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı eğitimine katıla-
rak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği
uzmanlığı sınavında başarılı olanlar
(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı bel-
gesine sahip olabili

İş güvenliği uzmanlığı sertifika-
sına sahip olmayıp yıllardır bu
alanda çalışanlar, C sınıfı sertifika-
dan mı başlayacaktır?

C sınıfı sertifikaya sahip olmayan
mühendis, mimar, teknik eleman veya
iş sağlığı ve güvenliği programı me-
zunları, bu alanda çalışmış olsalar
dahi C sınıfı sertifikadan başlayacaktır.

Eski yönetmelik iptal edilmeden
önce ÇASGEM’e A ya da B sınıfı için
başvuranlar, bu konuda bir hak iddia
edebilir mi?

Eski yönetmelik iptal edilmeden
önce ÇASGEM’ e A ya da B sınıfı için
başvuranlar için de, tamamen yeni
yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Risk değerlendirmesi kimler tara-
fından yapılır?

Risk değerlendirmesi, işverenin
oluşturduğu bir ekip tarafından ger-
çekleştirilir. Risk değerlendirmesi
ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hiz-

metini yürüten iş güvenliği uzman-
ları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil

edecek şekilde belirlenen ve işye-
rinde yürütülen çalışmalar, mevcut
veya muhtemel tehlike kaynakları
ile riskler konusunda bilgi sahibi
çalışanlar.

Birden fazla işveren olması duru-
munda risk değerlendirmesi nasıl ya-
pılır?

Aynı çalışma alanını birden fazla
işverenin paylaşması durumunda, yü-
rütülen işler için diğer işverenlerin
yürüttüğü işler de göz önünde bulun-
durularak ayrı ayrı risk değerlendir-
mesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk
değerlendirmesi çalışmalarını, koor-
dinasyon içinde yürütür, birbirlerini
ve çalışan temsilcilerini tespit edilen
riskler konusunda bilgilendirir.

Birden fazla işyerinin bulunduğu
iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölge-
leri veya siteleri gibi yerlerde, işyerle-

rinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk
değerlendirmesi çalışmalarının koor-
dinasyonu yönetim tarafından yürü-
tülür. Yönetim; bu koordinasyonun
yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı
ve güvenliği yönünden diğer işyerle-
rini etkileyecek tehlikeler hususunda
gerekli tedbirleri almaları için ilgili iş-
verenleri uyarır. Bu uyarılara uyma-
yan işverenleri Bakanlığa bildirir.

Asıl işveren ve alt işveren ilişki-
sinin bulunduğu işyerlerinde risk de-
ğerlendirmesi nasıl yapılır?

Bir işyerinde bir veya daha fazla
alt işveren bulunması halinde; her alt
işveren yürüttükleri işlerle ilgili ola-
rak, bu risk değerlendirmesi çalışma-
larını yapar veya yaptırır.

Alt işverenlerin risk değerlendir-
mesi çalışmaları konusunda asıl işve-
renin sorumluluk alanları ile ilgili ih-
tiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl
işverence sağlanır. Asıl işveren, alt
işverenlerce yürütülen risk değerlen-
dirmesi çalışmalarını denetler ve bu
konudaki çalışmaları koordine eder.
Alt işverenler hazırladıkları risk de-
ğerlendirmesinin bir nüshasını asıl
işverene verir. Asıl işveren; bu risk
değerlendirmesi çalışmalarını kendi
çalışmasıyla bütünleştirerek, risk
kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygu-
lanmadığını izler, denetler ve uygun-
suzlukların giderilmesini sağlar.
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Hangi işyerlerinde risk değerlen-
dirmesi yapılmalıdır?

31/12/2012 tarihi itibariyle çalı-
şan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözet-
meksizin tüm işyerlerinde risk değer-
lendirmesi yapılacaktır.

Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu kapsamındadır?

Kamu ve özel sektöre ait bütün iş-
lere ve işyerlerine, bu işyerlerinin iş-
verenleri ile işveren vekillerine, çırak
ve stajyerler de dâhil olmak üzere
tüm çalışanları kapsar.

Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu kapsamında de-
ğildir?

Fabrika, bakım merkezi, dikimevi
ve benzeri işyerlerindekiler hariç

Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk
kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığının faaliyetleri, afet ve
acil durum birimlerinin müdahale
faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışan is-
tihdam etmeksizin kendi nam ve he-
sabına mal ve hizmet üretimi yapan-
lar ve hükümlü ve tutuklulara yönelik
infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme
kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim,
güvenlik ve meslek edindirme faali-
yetlerinde çalışanlar kapsamda değil-
dir.

Tam süreli işyeri hekimi görev-
lendirilen işyerlerinde diğer sağlık
personeli görevlendirilmesi zorunlu
mudur?

Tam süreli işyeri hekimi görevlen-
dirilen işyerlerinde diğer sağlık per-
soneli görevlendirilmesi zorunlu de-
ğildir.

Tehlike sınıflarına göre hangi ser-
tifikaya sahip iş güvenliği uzmanı
çalıştırılmalıdır?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyer-
lerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uz-
manlığı belgesi gereklidir.

31/01/2013 tarihli ve 28545 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “İş gü-

venliği uzmanlarının görev, yetki, so-
rumluluk ve eğitimleri hakkında yö-
netmelikte değişiklik yapılmasına
dair yönetmelik” ine göre üç yıllık
mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı
iş güvenliği uzmanlığı belgesine sa-
hip iş güvenliği uzmanları; sektörel
düzenleme kapsamında kendi meslek
dallarına uygun işlerin yapıldığı işye-
riyle sınırlı olmak üzere, bütün teh-
like sınıflarındaki işyerlerinde mad-
denin yürürlüğe giriş tarihinden
itibaren yedi yıl süresince görevlendi-
rilebilirler.

Ciddi ve yakın bir tehlike ile kar-
şılaşıldığında çalışan nasıl davran-
malıdır?

Çalışanlar; kendileri veya diğer ki-
şilerin güvenliği için ciddi ve yakın
bir tehlike ile karşılaştıkları ve ami-
rine hemen haber veremedikleri du-
rumlarda; istenmeyen sonuçların ön-
lenmesi için, bilgileri ve mevcut
teknik donanımları çerçevesinde mü-
dahale edebilirler. Böyle bir durumda
çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz dav-
ranışları olmadıkça yaptıkları müda-
haleden dolayı sorumlu tutulamaz.

Çalışmaktan kaçınma hakkı nedir?
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı kar-

şıya kalan çalışanlar kurula, kurulun
bulunmadığı işyerlerinde ise işverene
başvurarak durumun tespit edilmesi-
ni ve gerekli tedbirlerin alınmasına
karar verilmesini talep edebilir. Kurul
acilen toplanarak, işveren ise derhâl
kararını verir ve durumu tutanakla
tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan
temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Ku-
rul veya işverenin çalışanın talebi yö-
nünde karar vermesi hâlinde çalışan,
gerekli tedbirler alınıncaya kadar ça-
lışmaktan kaçınabilir. Çalışanların ça-
lışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti
ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden
doğan diğer hakları saklıdır.

İşveren, iş kazası ve meslek has-
talıklarının kayıt ve bildirimini nasıl
yapar?

İşveren; iş kazalarını kazadan son-
raki üç iş günü içinde ve sağlık hiz-
meti sunucuları veya işyeri hekimi
tarafından kendisine bildirilen meslek
hastalıklarını da, öğrendiği tarihten
itibaren üç iş günü içinde Sosyal Gü-
venlik Kurumuna bildirir.

Sağlık hizmeti sunucuları, iş ka-
zası ve meslek hastalıklarının kayıt
ve bildirimini nasıl yapar?

Sağlık hizmeti sunucuları kendile-
rine intikal eden iş kazalarını, yetki-
lendirilen sağlık hizmeti sunucuları
ise meslek hastalığı tanısı koydukları
vakaları en geç on gün içinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirir.
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Çalışan temsilcisi sayısı nasıl be-
lirlenir?
- İki ile elli arasında çalışanı bulunan

işyerlerinde bir,
- Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulu-

nan işyerlerinde iki,
- Yüzbir ile beşyüz arasında çalışanı

bulunan işyerlerinde üç,
- Beşyüzbir ile bin arasında çalışanı

bulunan işyerlerinde dört,
- Binbir ile ikibin arasında çalışanı

bulunan işyerlerinde beş,
- İkibinbir ve üzeri çalışanı bulunan

işyerlerinde altı çalışan temsilcisi
bulunmalıdır.

Sağlık raporunun hangi şartlarda
alınması zorunludur?

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta
yer alan işyerlerinde çalışacaklar, ya-
pacakları işe uygun olduklarını belir-
ten sağlık raporuna sahip olmalıdır.

Sağlık raporu nerelerden alınır?
Sağlık raporları, işyeri sağlık ve

güvenlik biriminde veya hizmet alı-
nan ortak sağlık ve güvenlik biri-
minde görevli olan işyeri hekiminden
alınır.

Ancak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu gereğince işyeri
hekimi istihdamı zorunluluğu henüz
başlamamış olan işyerleri, Kanunun
ilgili maddeleri yürürlüğe girene ka-
dar, söz konusu bu raporları Kanun
öncesinde olduğu gibi kamu sağlık
hizmeti sunucularından alabilirler.

Çalışanlara hangi hallerde sağlık
muayeneleri yapılır?

- İşe girişlerde
- İş değişikliğinde
- İş kazası, meslek hastalığı veya

sağlık nedeniyle tekrarlanan işten
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşle-
rinde talep etmeleri hâlinde

- İşin devamı süresince, çalışanın
ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sı-
nıfına göre Bakanlıkça belirlenen dü-
zenli aralıklarla sağlık muayeneleri
yapılır.

Küçük işletmelerde iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin yerine geti-

rilmesinde devlet desteği ne şekilde
olacaktır?

Kamu kurum ve kuruluşları hariç
ondan az çalışanı bulunanlardan, çok
tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan
işyerleri devlet desteğinden faydala-
nabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, on-
dan az çalışanı bulunanlardan az teh-
likeli sınıfta yer alan işyerlerinin de
faydalanmasına karar verebilir.

Güvenlik raporu veya büyük kaza
önleme politika belgesi nedir?

İşletmeye başlanmadan önce, bü-
yük endüstriyel kaza oluşabilecek iş-
yerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne
göre işveren tarafından hazırlanması
gereken rapordur.

Güvenlik raporu hazırlama yü-
kümlülüğü bulunan işveren, hazırla-
dıkları güvenlik raporlarının içerik ve
yeterlilikleri Bakanlıkça incelenme-
sini müteakip işyerlerini işletmeye
açabilir.

İşyerinin tehlike sınıfı nasıl belir-
lenir?

İşyerinizin (Minimum) 23 haneli
olan SGK Sicil Numarasının en başın-
dan 2.3.4. ve 5 karakterleri iş kolu
kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu olarak
isimlendirilir. Bu 4 haneli kod sizin
esas faaliyetinizi tanımlamaktadır. Bu
4 lü kodu İş Sağlığı ve Güvenliğine
İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebli-
ğinde bulduktan sonra, 4 lü iş kolu
konunun altında yazılmış faaliyetler-
den yaptığınız işi en iyi tanımlayan
kod seçilir. Seçtiğiniz kod 6 lı NACE

kodunuz, karşısında yazan tehlike sı-
nıfı da işyerinizin tehlike sınıfıdır.

İşyeri tescil kodunun tebliğde bu-
lunmadığı durumlarda işyerinin teh-
like sınıfı nasıl belirlenir?

İşyerinizin (Minimum) 23 haneli
olan SGK Sicil Numarasının en ba-
şından 2.3.4. ve 5 karakterleri iş
kolu kodu/faaliyet kodu/ tescil kodu
olarak isimlendirilir. Bu 4 haneli kod
sizin esas faaliyetinizi tanımlamak-
tadır. Bazı iş kolu kodu/faaliyet kodu/
tescil kodlarının İş Sağlığı ve Güven-
liğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları
Tebliğinde karşılığı bulunmamakta-
dır. Bu kodlar için aşağıdaki tabloya
göre önce doğru 4 lü kod seçmeli,
sonra seçtikleri 4 lü iş kolu konunun
altında yazılmış faaliyetlerden yapı-
lan işi en iyi tanımlayan altılı kod se-
çilmelidir. Seçilen kod 6 lı NACE
kodu, karşısında yazan tehlike sınıfı
da işyerinin tehlike sınıfıdır.

Fazla çalışmanın yasak olduğu
durumlar hangileridir?

4857 sayılı Kanun’un 63 üncü
maddesine göre çıkarılan “Sağlık Ku-
ralları Bakımından Günde Ancak Ye-
dibuçuk Saat veya Daha Az Çalışıl-
ması Gereken İşler Hakkında
Yönetmelik” kapsamına giren işlerde
ve yine Kanun’un 69 uncu madde-
sinde belirtilen gece çalışmasında
fazla çalışma yapılamaz.

(Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)



Hamilelerin
gebelik ve
doğum dö-
nemi süre-

since uygun psikolojik ha-
zırlıklarının çok kıymetli
bir sakinleştirici olduğunu
biliyoruz. Motive olmuş ve
doğumla ilgili gerekli eği-
timi almış, bilgilendirilmiş
gebelerin diğer gebelerden
3’te 1 oranında daha az
ağrı kesiciye ihtiyaç duy-
duğu bilinen bir diğer ger-
çek… 

Gebelik sürecinde an-
nelerin, konusunda uzman
sağlık çalışanları tarafın-
dan bilinçlendirilmesi ve
kafasında oluşan soru işa-
retlerini doğru kişilere so-
rarak sağlıklı bilgi alması
oldukça önemli. Günü-
müzde internet üzerinden
bilgiye erişim artık çok ko-
lay, ancak doğru yorum-
lanmış bilgiye ulaşmak ise
pek mümkün değil. İnsan
bedeni kişiden kişiye fark-
lılık gösterir,  bu nedenle
sorulan her sorunun ceva-
bı herkes için aynı olmaya-
bilir.

Yaklaşık 4 yıldır her ay
düzenlediği gebe eğitimle-
riyle anne adaylarını kadın
doğum uzman hekimi, ço-
cuk sağlığı uzman hekimi,
aneztezi hekimi, fizyotera-
pist, diyetisyen, doğum

koçu-ebe ve bebek hemşi-
resi ile bir araya getiriyo-
ruz. Eğitim süresince; so-
lunum egzersizleri, doğu-
mu kolaylaştıran fiziksel
egzersizler, bebeklerinin
ilk banyosu ve göbek ba-
kımları gibi konuları uygu-
lamalı olarak görme fırsatı
olan annelerimize bu eği-
timleri tamamen sosyal
sorumluluk duygusuyla
veriyoruz. Aynı zamanda
anne adayları, sağlıklı be-
bek dünyaya getirebilmek
için nasıl beslenmeliyiz so-
rularına yanıt buluyorlar.
Uzman diyetisyenimiz, “iki
kişilik beslenme”, “lohusa-
lıkta bol tatlı tüketme”
gibi kulaktan dolma, bilim-
sel bir dayanağı olmayan
yaklaşımlar konusunda da
anne adaylarımıza yol gös-
teriyor.  

Daha önce annelerimi-
zin normal yollarla kolayca
normal doğum yaparken
şehir hayatında her şeyi
bir cihazla yapma lüksüne
sahip olduğumuz için ha-
reketliliğimizin kısıtlandığı
da bir gerçek… Doğru ne-
fes teknikleri ve fiziksel
aktiviteler ile normal do-
ğumun aslında ne kadar
kolay ve doğal olan yol ol-
duğu fizyoterapistimiz ta-
rafından anlatılıyor. Uz-
manlarımız, bu dönemde

hangi egzersizlerin normal
doğumu kolaylaştırdığını
gebelerimize uygulamalı
olarak öğretiyorlar.

Doğum sonrası dö-
nemde bebeklerin beslen-
mesi konusunda da anne-
leri bilinçlendiriyor. İlk 6
ay boyunca sadece anne
sütü verilmesinin önemi,
anne sütünden normal gı-
dalara geçiş adımları tek
tek anlatılıyor.

Hastaneye giderken
yanlarında neleri bulun-
durmalılar, hangi durum-
lar acil durumlardır ve he-
men hekimle irtibata ge-
çilmelidir gibi konularda
da anne adayları bilinçlen-
diriliyor… Henüz doğum
yöntemine karar vermemiş
anne adaylarına “normal
doğumu” destekleyen bir
kuruluş olarak doğum yön-
temleri hakkında bilgi ve-
rip karar vermelerine yar-
dımcı oluyoruz.

Allah tarafından bahşe-
dilen bu mucizevî süreci
sağlıklı ve kaygılardan
arınmış bir şekilde geçir-
mek isteyen tüm anne
adaylarımızı eğitimlerimi-
ze bekliyoruz…

Medine BUDAK, RN
Kurumsal Performans Geliştirme Müdürü

Gebe Eğitim ve Yenidoğan Ev Ziyareti Pro-

gram Koordinatörü
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Bilinçli anne adayı sağlıklı
nesiller

Medine BUDAK, RN
Kurumsal Performans
Geliştirme Müdürü

Anne bedeni bir doğa mucizesi için değişime uğrarken diğer taraftan
anne adayları bilinmeyene doğru gitmenin kaygılarını taşıyor. Bu
kaygıların üstesinden gelmek ise ancak bir “bilinçlendirme” ile
mümkün olabilir. 
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Organik tarım: Üretim
sürecinde kimyasal
kullanılmayan ve üre-
timinden tüketimine

kadar geçirdiği her aşamada kont-
rollü ve sertifikalı üretim biçimine
göre hareket edilen tarımsal bir üre-
tim şeklidir.

Organik Tarımın amacı ise; doğal
kaynaklar olarak bildiğimiz, toprak,
su ve havayı kirletmeden, çevre,
bitki, hayvan ve insan sağlığını koru-
maktır. Bu davranış biçimi duyarlı bir

insan yaklaşımı olmakla birlikte yüz-
yılımızın geldiği bilgi birikimi ve
teknoloji düzeyinde insani bir görev-
dir. Buradan yola çıkacak olursak
organik tekstil üretiminin tanımını da
şu şekilde yapabiliriz; Yetkili kuruşlar
tarafından sertifikalandırılmış orga-
nik elyaf kullanılarak ve yine tüm
işlem basamaklarında organik stan-
dartlar uygulanarak üretilen ve
sertifikalandırılan ürünlere ‘organik
tekstil ürünleri ’ denir.

Organik tekstil ve hazır giyim

Buket Sekban Kantar
Kavram MYO Çorap ve 

Moda Tasarımı Bölümü 

Öğr. Görevlisi

bsekban@kavram.edu.tr

Organik tekstil ve çorap
sektörü

Organik tekstilin ne olduğunu irdelemeden
önce organik tarımın ne anlama geldiğine bak-
mamız gerekmektedir. 
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ürünlerinde her türlü organik elyaf
kullanılmakla birlikte ağırlıklı olarak
organik pamuk elyafı kullanılmakta-
dır. Türkiye ise uzmanlara göre,
organik pamuk üreten ülkeler ara-
sında yüzde 40’ları aşan ve her
geçen gün yükselen pazar payıyla ilk
sırada yer almaktadır ve bu avanta-
jını iyi değerlendirirse orta vadede
dünyanın organik tekstil üssü olabi-
lir.

Buraya kadar incelediğimiz kısmı
ele alacak olursak sanırım bir miktar
daha ‘neden organik tekstil ‘ soru-
suna değinmemiz gerekmektedir.

Son yıllarda tekstil ve hazır giyim
sektöründe yaşanan yoğun rekabet
koşulları maalesef kar marjlarının
hızla azalmasına neden olmuştur ve
bu ağır şartlar altında üretimlerini
devam ettirmek zorunda olan firma-
lar, çözüm olarak yüksek katma
değere sahip, yüksek kalitede, yeni-
lik yoğun, bilgi ve teknoloji yoğun ve
tabi ki çevreye duyarlı özel ürünler

üretmekte çareyi bulmuşlardır.  Bu
tarz ürün grupları içinde en önemli-
lerinden biri de organik tekstil ve
hazır giyimdir.

ÇEVRE BİLİNCİ HER GECEN
ARTIYOR

Bilindiği üzere son yıllarda küre-
sel kirlenme tüm canlıların -ve biz
insanlar bu geniş halkanın bir parça-

MODA...

Organik tekstil, tüm hazır gi-

yimde olduğu gibi çoraba da

katma değer sağlıyor”



sıyız- hayatını tehdit eder boyutlara
ulaşmıştır ve bunun sonucu olarak
insanlarda her geçen gün çevre
bilinci artmaktadır. Haliyle bu

durum üretici firmaları çevreye
duyarlı ürünler üretmeleri
konusunda zorlamaktadır. Bu doğal
sürecin uzantısı olarak, gelir düzeyi

yüksek ve aynı zamanda çevre
bilinci gelişmiş olan ülkelere ihracat
yapan tekstil sanayicileri için tekstil
ürünlerinin organik olarak
üretilmesi her geçen gün önemini
artırmaktadır. İnsanlar sağlık konu-
sunda son yıllarda daha da
bilinçlenmekte ve buda organik
tekstili, uluslararası alanda trend
haline getirmektedir. Bu alanda
dünyada hala çok büyük bir boşluk
mevcut olmakla birlikte gelişmiş
ülkelerde bu anlamda ciddi bir talep
artışı söz konusudur. 

TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE
YAŞANAN ORGANİK TRENDİ
ÇORAP SEKTÖRÜNE DE 
YANSIYOR

Tekstil ve hazır giyimde yaşanan
bu ivmenin, çorap sektörüne de yan-
sımaya başladığını ve bazı
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sanayicilerimizin üretimlerini bu
doğrultuda gerçekleştirdiğini
bilmekle birlikte uzmanların, bu ala-
nın hem kar marjı yüksek olması
nedeniyle hem de çevreye duyarlı
bir insan hassasiyetiyle daha fazla
üzerinde düşünülmesi ve bu yönde

üretimlerde bulunulması inancını
taşıdığını bilmekteyim. 

Saygılarımla; bol kazançlı bir
dönem diliyorum.
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İpÏek böceğinin
anavatanı Çin’dir
ve milattan sonra
400’lü yıllara

kadar diğer ülkelerden
titizlikle saklanmıştır. MS
552 yılında Bizans İmpa-
ratorluğu’na gelmeye
başladığı belirtilmektedir.
Ülkemizin Akdeniz, iç
Anadolu gibi bölgelerinde
ipek böcekçiliği yapılmakla
birlikte, ipekle birlikte anı-
lan ilimiz Bursa’dır. Tarihi
İpekyolu’nun ismiyle anıl-
ması geçmişte de onun
özel bir yeri olduğunun bir
göstergesidir.

İPEK BÖCEĞİNİN
KOZASINI BÜYÜK BİR
TİTİZLİKLE ÖRDÜKTEN
SONRA BU KOZADA
METAMORFOZ
GEÇİREREK KELEBEĞE
DÖNME HİKAYESİNİ
ÇOĞUMUZ BİLİYORUZ

En eski tekstilcilerden
olan ipek böceğinin koza-

sını büyük bir titizlikle
ördükten sonra bu kozada
metamorfoz geçirerek
kelebeğe dönme hikaye-
sini çoğumuz biliyoruz.
Kısa ömründe çok şey sığ-
dırma konusunda mahir
olan ipek böceğinin bu
özelliklerini ileride ayrı bir
yazı olarak ele alabiliriz.

İPEK, TUŞESİYLE
UYUMLU OLARAK
MİCROMODAL, MODAL,
TENCEL, PAMUK GİBİ
LİFLERLE FARKLI
ORANLARDA KARIŞTIRI -
LARAK ASİL İPLİKLER
ÜRETİLEBİLMEKTEDİR

İpek, tekstilde tek
başına filament olarak ya
da diğer doğal, suni ve
sentetik liflerle karıştırıla-
rak üretilen ipliklerle
seçkin tekstil ürünlerinde
kullanılmaktadır. Karışım-
larda tekstil ürününün
özellikleri ve maliyeti dik-
kat edilen hususların

İpek, üretimini ipek böceğinin yaptığı ve tekstilde
narinliğin ve asaletin sembolü olarak kullanılan lifle-
rimizdendir. İpekböceği, yaratılışından bünyesinde ta-
şıdığı bilgi ile ipek elyafını büyük bir titizlikle üretir,
ondan mimarisi kendisine ait olmak üzere kozasını
inşa eder. Biz de bu güzel elyafı farklı şekillerde kul-
lanarak ondan bir çok tekstil ürünü üretiriz. 

İpekli iplikler ile katma
değerli ve kaliteli çoraplar

Dr. Bilgehan Ülger
Tekstil Mühendisi /Ar-Ge Şefi
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başında gelmektedir. İpek,
tuşesiyle uyumlu olarak
Micromodal, Modal, Tencel,
Pamuk gibi liflerle farklı
oranlarda karıştırılarak
asil iplikler üretilebilmek-
tedir.

İPEK İNCE VE KALİ -
TELİ ÇORAPLALRDA
ÖZGÜN YA DA DİĞER
ELYAFLA KARIŞIM
HALİNDE DE
KULLANILMAKTADIR

Diğer liflerle karışım
halinde kullanılması ipeğin
kullanım alanını da geniş-
letmiştir. 90/10
Micromodal /İpek, 90/10
Modal /İpek, %90/10 Ten-
cel /İpek gibi kaliteler ince
ve kaliteli çoraplarda ve
bayan iç giyim ürünlerinde
kullanılmaktadır.

İpekli tekstil ürünleri,
ipeğin hassas olmasından
dolayıi 30 oC civarında
yıkanmalıdır. İpek alkali-

lere karşı hassas olduğun-
dan yıkamasının nötr yada
özel yıkama maddeleriyle
yapılmasında fayda vardır.

İpekli tekstil ürünleri,

ipeğin hassas olma-

sından dolayıi 30 oC
civarında yıkanmalıdır.

İpek alkalilere karşı

hassas olduğundan

yıkamasının nötr yada

özel yıkama maddele-

riyle yapılmasında

fayda vardır”



Karasu'nun eski yerleşim
yeri Küçük Karasu köyü
idi. Karasu adı köyün
etrafındaki bataklıklar-

dan dolayı verilmişti. Ancak bataklığa
yakın olmalarından dolayı çıkan bir
salgın hastalıktan sonra köy İncilli
mahallesine yerleşmiş ve buraya
“Karasu” adı verilmiştir.

200 YIL ROMA HAKİMİYETİNDE
KALMIŞ

İlçede yapılan araştırmalara göre
bu bölgede  M.Ö. 3. yüzyılda Bithynia
Krallığı’nın egemenliği, M.Ö. 1. yüz-
yılda Roma yönetimine kadar sürmüş.

Bizanslıların egemenliğinde iken,
çok defalar Arap istilalarına maruz
kalmış. 

11. yüzyılın sonlarında Selçuklu-
lardan Artuk Bey’in buradaki Bizan-
slıları yenmesi ile yöre Selçukluların
eline geçmiş. Ancak 1072’de yeniden
Bizanslılar yöreye hakim olmuşlar.
Sonraları Danişmendlilerin, Anadolu
Selçuklularının ve İznik’te merkezi
kurulan Nicaia İmparatorluğu’nun
yönetimine girmiş. 1322’de ise Or-
han Gazi’nin komutanlarından Konu-

ralp tarafından Osmanlı Devleti top-
raklarına katılmıştır. 

BİR ARA ADI PAZARSUYU OLDU
1888 yılına kadar, "Pazarsuyu"

adıyla Kastamonu’ya, sonrasında İz-
mit'e, 1954 yılında ise Sakarya’nın il
olması ile buraya bağlanmıştır.

Karasu Milli Mücadele yıllarında
adını duyurmuştur. “İpsiz Recep
Emice” adıyla bilinen aslen Rizeli
olan İpsiz Recep, Kurtuluş Sava-
şı’nda Karasu'yu karargâh yaparak,
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Yine İstanbul’un yanı
başında yer alan doğal
güzelliği ile adından
söz ettiren bir belde-
deyiz: Karasu. Sakarya
iline bağlı bu şirin ilçe
Batı Karadeniz ile
Marmara Bölgeleri
arasında, Karadeniz’e
kıyısı olan bir yer.
Hem deniz hem de ye-
şili bol olan bu belde
gerçekten görülmeye
değer. Zaten tarih bo-
yunca da bir çok mil-
letin burayı tercih
etmesi, yaşanmaya
çok elverişli olduğu-
nun bir ispatı gibi. 

Mavi ve yeşilin buluşma 
noktası: Karasu



Milli Mücadeleye önemli katkılarda
bulunmuş milis yüzbaşıdır. Karasu
bu anlamda da özel yerini korumak-
tadır. 

Karasu’da yaz ayları oldukça
canlı geçmekte. Yaz aylarında ara-

nan deniz, kum, güneş mevcut oldu-
ğu gibi ayrıca nehir, göl, orman gibi
çok önemli doğal turizm alt yapısına
da sahip bir bölgedir. Karasu’da tu-
rizm sezonu Haziran’da başlar, eylül
ayı bitene kadar devam eder. Karade-
niz ikliminin hakim olduğu Karasu'da
kışlar çok soğuk değildir. Yazın da
aşırı sıcaklar görülmediğinden, yazı
özellikle serin bir yer arayanlara al-
ternatif olmaktadır.

Karasu eşine az rastlanır bir kıyı
şeridine sahip. 20 km. lik ince taneli

kumu olan bu plajın kumlarının ro-
matizmal hastalıklara iyi geldiği de
bilinmekte. Deniz suyunun temizliği
de buna eklenince bir çok insanın bu-
rayı neden tercih ettiği daha iyi anla-
şılabilir.

Sahil şeridi boyunca bir çok tesis
gelen ziyaretçilere hizmet etmekte.
Sahil dışında doğal güzelliklerden
Maden Deresi Kanyonu, Küçük Boğaz
Gölü, Acarlar Gölü Longos Ormanı
Doğal Sit Alanı da görülebilecek yer-
lerden.

Hemen her mevsimin yağışlı geç-
mesi yeşilliğinin çoğalmasına sebep
olmuş. Bol oksijen dolu tertemiz,
yemyeşil ormanlar, deniz dışında tatil
alternatifi arayanlara seçenek sun-
makta. 

İlçede geleneksel olarak yapılan
“Karasu Festivali” uzun yıllardır de-
vam ediyor. İçinde müzik, sanat ve
kültür faaliyetlerinin de yer aldığı bu
festival yerli yabancı pek çok turisti
çekiyor. Ayrıca yöre halkının büyük
bir bölümünün Doğu Karadeniz kö-
kenli olmaları nedeniyle, Karadeniz’e
özgü yayla şenliklerinin bir benzeri,
Haziran ayının 3. haftasında “Kızılcık
Tepe Şenlikleri” adı altında kutlan-
maktadır.

KARASU VE ÇEVRESİNDE 
KARSTİK TAŞLARIN ÇOKÇA
BULUNMASINDAN DOLAYI ÇOK
SAYIDA MAĞARA VAR

Karasu’da tarihi eser olarak Azizi-
ye Camii, Merkez Camii, Karasu Kale-
si sayılabilir. Ayrıca Karasu ve çevre-
sinde karstik taşların çokça bulunma-
sından dolayı oluşmuş çok sayıda kü-
çük ve orta ölçekli mağara da bulun-
makta.

Yaz aylarını farklı değerlendirmek
isteyenlere ya da en azından haftaso-
nu şehirden uzaklaşmak isteyenler
için Karasu iyi bir seçenek olarak tav-
siye edilebilir.
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Hemen her mevsimin

yağışlı geçmesi yeşilliği-

nin çoğalmasına sebep

olmuş. Bol oksijen dolu

tertemiz, yemyeşil or-

manlar, deniz dışında

tatil alternatifi arayanlara

seçenek sunmakta”



Kızılcahamam: Türkiye’nin en
önemli kaplıca ve sağlık merkezlerinden biri
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Yüzyıllardır şi-
falı sularıyla
meşhur Kızıl-
cahamam, şu

anda da Türkiye'nin en
önemli sağlık turizmi mer-
kezlerinden. 

Yapılan araştırmalarda
Kızılcahamam termal kap-
lıcalarının Roma Döne-
mi'nden beri kullanıldığı
ortaya çıkıyor.

Bir tanesi ilçe merke-
zinde, diğeri ise Sey Ha-
mamı'nda olmak üzere iki
adet önemli termal mer-
kezi bulunuyor.

Kızılcahamam kaplıca
suyunun, romatizmal has-
talıklar, böbrek ve idrar
yolu hastalıkları, sindirim
sistemi hastalıkları, kadın
hastalıkları ve kemik-
eklem rahatsızlıklarına
şifa olduğu uzmanlarca
belgelenmiştir.

KAPLICALARI YANINDA
TEMİZ HAVASIYLA
DA ÖZELLİKLE YAZ
AYLARINDA MİSAFİRLE -
RİN AKININA UĞRUYOR

İlçe bir kaplıca merkezi
olmasının yanısıra, sahip

olduğu yeşil doğası ile de
bir çok turisti çekiyor. “An-
kara’nın akciğeri” olarak
tanımlanan bölge ününde
hiç te haksız sayılmaz.
Özellikle yaz aylarında bu
amaçla gelen misafirlerin
akınına uğruyor. İlçede
mevcut Büyük ve Küçük
Kaplıca zaman zaman ihti-
yaca cevap veremez du-
ruma gelince, son yıllarda
hizmete giren Kızılcaha-
mam termal otellerinin
bünyelerindeki kaplıca bö-
lümleri bu açığı kapat-
maya çalışıyor.

Kızılcahamam’da özel
pansiyonlar ve Kızılcaha-
mam termal otelleri, 8
adet çok yıldızlı ve 4000
yataklı turistik tesisler ko-
naklama ihtiyacını karşıla-
maya çalışıyor.

ANKARA’YA YAKINLIĞI
NEDENİYLE BİR KONGRE
MERKEZİ OLMA
YOLUNDA İLERLİYOR 

Başkent'e yakınlığı Kı-
zılcahamam'a bir ayrıcalık
sağlıyor. Siyasilerin, işa-
damlarının mekan tuttuk-
ları Kızılcahamam,

En büyük özelliği ise termal, menba, maden ve içme suyu olarak dört
farklı suya sahip olmasıdır. Bu dünyanın başka hiç bir yerinde rastlan-
mayan bir durumdur. Muhteşem doğası da, bu özelliği ile dünyada tek
olmasına bir katkı daha yapıyor. Son yıllarda her yana yapılan turistik
tesisler, Kızılcahamam’a olan talebi karşılamaya çalışıyor.

İlçede mevcut Büyük ve

Küçük Kaplıca zaman

zaman ihtiyaca cevap

veremez duruma gelince,

son yıllarda hizmete

giren Kızılcahamam

termal otellerinin bünye-

lerindeki kaplıca bölüm-

leri bu açığı kapatmaya

çalışıyor



şimdilerde bir kongre
şehri olma yolunda ilerli-
yor. 

Ayrıca İlçe'nin hemen
yanıbaşında bulunan So-
ğuksu Milli Parkı bir çok
ziyaretçinin uğrak noktası.
Milli Park, özellikle hafta
sonlarında, Ankara'dan
gelen piknikçilerle dolup
taşıyor. Bunun yanında
Karacaören Köyü civarında
yapılan spor tesisleri, il-
çeyi spor kulüpleri için
önemli bir kamp merkezi
haline getirmeyi planlıyor.
Spor turizminde de Kızıl-
cahamam önde gelen yer-
ler arasında olmayı
hedeflemiş durumda.
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Kızılcahamam kaplıca suyunun, romatizmal hastalıklar, böbrek

ve idrar yolu hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, kadın has-

talıkları ve kemik-eklem rahatsızlıklarına şifa olduğu uzmanlarca

belgelenmiştir”
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Boğaz’ın güzelliğine yakışır bir mimari
şahaser: Hidiv Kasrı

Hıdivlik makamı bilin-
diği üzere, Osmanlı
İmparatorluğu’nda
Mısır valilerine ver-

diği ünvandır. Osmanlı’nın Mısır va-
lilerinden olan “Abbas Hilmi Paşa”‘,
19. yüzyılın sonlarında uzun süreli
olarak İstanbul’da kalıyordu. Bu sı-
rada Mısır’da İngiliz nüfuzu artmıştı.
Osmanlı bu etkiyi kırmak ve Mısır’a
destek sağlamak amacında idi. Yaşça
genç olan son Hidivin de bu ortamda
İstanbul’da bulunması gerekiyordu. 

Gelişmeler üzerine Hidiv Abbas
Hilmi Paşa, 1903 yılında günümüzde
kasrın bulunduğu yerde bulunan iki

ahşap yalıyı satın aldı. Bir süre sonra
yalılarının arkasındaki ağaçlık ya-
maçlar ve üst düzlüğü de içeren 270
dönümlük bahçe de bu önceki alana
eklenince, bu büyük bir arazinin sa-
hibi Hidiv olmuş oldu.

İlerleyen zamanda ahşap yalıları
yıktıran Abbas Hilmi Paşa, bu ara-
ziye oldukça görkemli bir kasır ve
üzerine de İstanbul Boğazı’nı gören
bir kule inşa ettirdi.

Hidiv Kasrı mimarisi ile gerçek-
ten göz doldurur niteliktedir. Güney

İstanbul’un güzelliğine güzellik katan yapılardan biridir Hidiv Kasrı. Beykoz Çu-
buklu sırtlarından İstanbul’a bakar. Zamanın son Hidivi olan Abbas Hilmi Paşa tar-
fından yaptırılan kasrın mimarı İtalyan Delfo Seminati’dir. Yapılış tarihi 1907 olan
kasrın o dönemin tarzı olan “Art nouveau” tarzında inşa edildiği hemen farkedilir.
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yönüne bakan ana giriiş kapısından
önce 1. Hole girilir. Bu holden karşı-
daki kapı ile orta hole geçilir.

Üst kata çıkan merdivenler masif
mermerden yapılmıştır.

KASIRDA BULUNAN KRİSTAL
SALON DA GÖRÜLMEYE DEĞER

Ana giriş katında ortada muhte-
şem bir çeşme bulunur. Üzerinde
yine mermer bir fıskiye yer almakta-
dır. Havuzun arkasında üst kata çı-
kışı sağlayan bir asnsör
bulunmaktadır. Kasırda bulunan
kristal salon da görülmeye değerdir.

Bir süre sonra Mısır’ı işgal eden
İngilizler, ülkeye krallık sistemini
getirdiler. Dolayısı ile  Abbas Hilmi
Paşa’nın Hidivlik unvanı da elinden
alındı. 

PAŞA İSVİÇRE’YE YERLEŞTİKTEN
SONRA AİLESİ HİDİV KASRI’NDA
YAŞAMAYA DEVAM ETTİ

Abbas Hilmi Paşa bu olay üzerine
İsviçre’ye yerleşti. Yaşamının geri
kalanını burada sürdürdü. Paşa’nın
ailesi ise Hidiv Kasrı’nda 1937 yılına
kadar kaldılar. Aynı yıl içinde kasrın
satışı gerçekleşti. İstanbul Beledi-
yesi Hidiv Kasrı’nı satın aldı. Bun-
dan sonra uzun bir süre
ilgilenilmeyen kasır bakımsız bir
halde 1984 yılına kadar kaldı.

1994-1996 YILLARI ARASINDA
YENİDEN RESTORE EDİLDİ

Çelik Gülersoy1984 yılında Tür-
kiye Turing ve Otomobil Kurumu
adına kasrı restore ettirdi. Hidiv
Kasrı restorasyon sonrası bir süre
otel olarak hizmet verdi. 1994-1996
yılları arasında yeniden restorasyon
yapıldı. Hidiv Kasrı’nın işletmecili-
ğini, 1996 yılında İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi’nin kuruluşu olan
Beltur üstlendi. Şu anda lokanta ve
sosyal tesis olarak kullanılmakta
olan kasır, çeşitli organizasyonlara
ev sahipliği yapmakta.

Kasrın bir tarafında İstanbul ‘un
en büyük gül bahçelerinden biri bu-
lunur. Tarihi iç mekanında da çeşitli
organizasyonlar düzenleniyor.

Arkasındaki koruluk ve dik yürü-
yüş yolu ise spor ve yürüyüş yapan-
larca tercih edilen bir alandır.

Mutlaka gezilip görülmesi gere-
ken İstanbul’un sayılı güzelliklerin-
den biri olan Hidiv Kasrı, tarihin
soluklanacağı bir yapı olarak ziyaret-
çilerini beklemekte. 

Mutlaka gezilip görülmesi gereken İstan-

bul’un sayılı güzelliklerinden biri olan Hidiv

Kasrı, tarihin soluklanacağı bir yapı olarak

ziyaretçilerini bekliyor” 
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Çocukların eğlencesi puzzle
yetişkinlerin hobisi oldu
Bazıları için bir tutku
olan puzzle, en yaygın
olan vakit değerlen-
dirme araçlarından biri.
Çocuklar için yapılmış
olan on on beş parçalı-
sından 24 bin parçalı-
sına kadar,
renkli  sin den siyah-be-
yazına kadar bir çok çe-
şidi mevcut. Çocuklar
için üretilenlere daha
çok yap-boz deniliyor.
Çok parçalı olan büyük
olanların adı “Puzzle”.

Bir çok insanın
eğlenmek, dinlenmek,
rahatlamak, vaktini
hafıza geliştirerek

değerlendirmek istekleri bu sabır
gerektiren işle uğraşmalarına sebep
oluyor. Puzzle yapmanın insanda
zeka geliştirmede, sabırlı olmada,
dikkat yoğunlaştırmada faydaları
olduğunu söylüyor uzmanlar. Çocuk-
lar açısından da  bu böyle. Çocukken
küçük yapbozlarla uğraşanların daha
zeki olduğu biliniyor. 

İLK PUZZLEDA HARİTASINI
SERT BİR TAHTA ÜZERİNE
YERLEŞTİRİP ÜLKELERİN
SINIRLARINI MOBİL YACILIKTA
KAKMA İŞİNDE KUL    LA  NILAN
TESTERE İLE KESMİŞTİR

İlk yapbozun (puzzle) 1760
yılında Londra'da John Spilsbury
tarafından yapıldığı düşünülüyor.

John Spilsbury Londralı bir harita
yapımcısıydı. İlk puzzleda haritasını
sert bir tahta üzerine yerleştirip
ülkelerin sınırlarını mobilyacılıkta
kakma işinde kullanılan testere ile
kesmiştir. Böylece bu puzzle harita
İngiliz çocuklarına coğrafya öğren-
mekte bir ders aracı olarak
kullanılmıştır. İngiltere'de 1820
yılına kadar eğitim aracı olarak kul-
lanılan puzzle, 1900’lü yıllarda
karton puzzle yapımı ile iyice yay-
gınlaştı.

Çok sayıda çeşidi olan
puzzlelarda parçaların genel bir şekli
yoktur. Zorluk dereceleri her zaman
için bütünü oluşturan parça sayısına
ve renklere bağlı olarak değişir.
Piyasada parça sayısı elli, yüz, yüz

elli, iki yüz, beş yüz, bin, bin beş
yüz, iki bin, üç bin parçalık rahat-
lıkla bulunabilir. Bunların dışında
beş bin, on bin, yirmi bin ve yirmi
dört bin parça puzzlelar da meraklı-
ları tarafından her zaman öncelikli
tercih.

DAHA ÖNCE HİÇ İLGİLENMEMİŞ
OLANLARIN ÖNCE DAHA AZ SAYILI
OLANLARI ALMASI DOĞRU BİR
TERCİH

Puzzle yapmak isteyenler için ilk
bilinmesi gereken nasıl bir puzzle
yapmak istediğine karar vermektir.
Daha önce hiç ilgilenmemiş olanla-
rın önce daha az sayılı olanları
alması doğru bir tercih olacaktır.
Puzzle satın almak için önce bir ön
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araştırma yaparak, kalitesine de dik-
kat edilmeli. Çünkü bazılarında
renk, desen, parçaların yerine otur-
maması gibi sorunlar yaşanabiliyor. 

BİTENE KADAR GÜVENLİ BİR
ŞEKİLDE DURABİLECEĞİ BİR YER
SEÇİLMELİ

Satın aldıktan sonra puzzle için
evde bitirene kadar durabileceği
uygun bir yer seçilmeli. Evde evcil
hayvan ya da çocuklar varsa bu
unsurlar dikkate alınmalı.

PUZZLE YAPMADA EN GÜZEL
TARAF BUNU TEK BAŞINIZA
YAPABİLDİĞİNİZ GİBİ AİLECEK YA
DA ARKADAŞLARLA BİRLİKTE DE
YAPABİLİCEK OLMANIZ

Puzzle edinip bunu yapacağımız
yeri de belirledikten sonra, yapılacak
figür iyice incelenmeli. İstenirse
renklerine göre ayrı kaplarda birikti-
rilir. Daha sonra çerçeveyi oluşturan
bir kenarı düz olan parçalardan baş-
lanarak uygun parçalar tek tek
birleştirilmeye başlanır. Bu parça
sayısına göre ve ayırdığınız zamana
göre sürecek sabır gerektiren bir
iştir. Büyük bir dikkat ve konsantras-
yon gerekir. Puzzle yapmada en
güzel taraf bunu tek başınıza yapa-
bildiğiniz gibi ailecek ya da
arkadaşlarla birlikte de yapabilicek
olmanızdır. Böylece puzzle yapmak
eğlenceli bir oyuna dönüşebilir.
Puzzle tutkunları için bir puzzle’ın

son parçasının eklenmesi çok mutlu-
luk veren bir andır. Bittikten sonra
da onu doya doya seyretmek çok
güzeldir. Çünkü özellikle çok parçalı
puzzle’ların her parçasının
eklenmesi emek ve  düşünce gerek-
tirmiştir. Bundan sonra yapılacak iş
puzzle yapıştırıcısı ile parçaları
sabitlemek, asılacaksa çerçevelettir-
mektir. Puzzle çoğu insan için çok iyi
bir hediye de olabilir.

BİRLİKTELİK, SABIR,
KONSANTRASYON, İLETİŞİM VE
ZEKA GELİMİŞİ SAĞLIYOR

Yaşadığımız çağda bu tür birlik-
telik, sabır, konsantrasyon, iletişim,
zeka gelişimi sağlayan oyunlar unu-

tulmaya yüz tutsa da yapmasını
sevenler için hala vazgeçilmez bir
tutku olmaya devam ediyor puzzle
yapma hobisi.

Çok parçalı puzzle’ların her parça-

sının eklenmesi emek ve  düşünce

gerertirir. Bundan sonra yapılacak

iş puzzle yapıştırıcısı ile parçaları

sabitlemek, asılacaksa da çerçeve-

lettirmektir”
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Kuru temizleme yön-
temlerinde de artık
yeni buluş ve teknikler
sayesinde çevre ko-

ruma düşüncesi iyice yerleşiyor. Bi-
lindiği üzere kuru temizlemede
kullanılan bazı maddeler, özellikle
bunlardan “Percholoethylene” deni-
len maddenin sağlık ve çevre açışın-
dan çok zararlı olduğu çeşitli
araştırmalarca kanıtlandı. 

KISA SÜRELİ MARUZ KALMAK,
BAŞ AĞRISI, MİDE BULANTISI,
BAŞ DÖNMESİ VE HAFIZA
KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİYOR

Sanayide bazı sektörlerde kulla-
nılan bu maddenin merkezi sinir sis-
temine zarar verdiği, bunun
kişilerde geri dönüşü imkansız za-
rarlı etkilerinin olduğu belirtiliyor.
Çevre sağlığı uzmanlarının araştır-
malarından anlaşıldığı üzere, bu
maddeye kısa süreli olarak maruz
kalınması halinde bile baş ağrısı,
mide bulantısı, baş dönmesi ve ha-
fıza kayıpları ile karşılaşılabiliniyor.

Kuru temizlemenin tarihinin
1800’lü yıllarda Fransa’da başladığı

sanılıyor. İlk zamanlar temizlemede
benzin, gaz yağı gibi maddeler kulla-
nılıyordu. 1930'lara gelindiğinde ise
"Perclorethylene” ile kuru temizleme
yapılmaya başlandı. Ancak ilerleyen
zamanlarda bu maddenin kanserojen
ve çevreye zararlı olduğu anlaşıldı.
Temizlendiği düşünülen giysilerin,
ciltle temas etmesi halinde başta cilt
problemleri olmak üzere bir çok
yönden insan sağlığını tehdit etmesi
söz konusu. Ayrıca kuru temizle-
mede kullanılan sular doğaya salın-
dığında temiz su kaynaklarını
kirleterek, bir çok bitki ve hayvan
türüne de zarar veriyor. Bu son de-
rece önemli konu anlaşıldığında ko-
nuya farklı yöntemlerle temizleme
yapma fikri yerleşti. 1980’lerden iti-
baren alternatif yöntemler aranmaya

başlandı. Bazı teknolojik gelişmeler
ile artık hiç bir zararlı madde kullan-
madan temizlik yapılabilecek sis-
temler geliştirilmiş durumda. Bu
konuda her geçen gün doğayla dost
şirketlerin sayısında artış görülüyor.

PERCLORETHYLENE MADDESİNİN
KULLANIMI ABD, FRANSA GİBİ
ÜLKELERDE TAMAMEN
YASAKLANDI 

Bunun yanında ABD, Fransa gibi
bazı ülkeler “Perclorethylene” adlı
maddenin kullanımını tamamen ya-
sakladı. Yasaklama getiren ülkelerin
sayısı da artıyor. Bazı Avrupa ülke-
leri de ise kullanıma ciddi sınırlama-
lar getirdi. Ülkemizde de bu konuda
yakın bir zamanda önemli adımlar
atılması bekleniyor.  

Çevre ve insana zararsız
kuru temizleme
Son yıllarda dünyada
ve ülkemizde doğaya
saygılı olma konu-
sunda ciddi anlamda
bir bilinçlenme söz ko-
nusu. Yaşamın her ala-
nında insana ve
doğaya zarar verdiği
düşünülen uygulama-
lardan yavaş yavaş
vazgeçiliyor. 
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Dean Corso, zengin koleksiyoncu-
lar için eski ve çok değerli ki-

tapları araştıran ve bulan bir
araştırmacıdır. Yaptığı görev kültürel
birikim, hüner ve çelik gibi sinirler ge-
rektirmektedir. Corso, ünlü bir kitapse-
ver olan Boris Balkan için Satanik
ayinleri anlatan bir seri kitabın sonuncusunun peşine
düşer. Rivayete göre bu kitap Karanlıklar Krallığının
dokuz kapısını açacak bir el yazmasıdır. Geri kalan iki
kopyası Avrupadadır. New Yorktan Toledoya Portekiz-

den Parise giden yollarda Corso labirent
gibi tuzaklarla vahşi ve gizemli ölümlerle
karşılaşır.

Kendisini koruyan güçler yardımı ile
kendisinden çok daha güçlü bir varlığa
karşı adım adım yaklaşmaktadır. Zamanla
asıl görevinin bir kitabı bulmaktan çok

daha farklı olduğunu anlar. Ama çember gittikçe da-
ralmaktadır ve Dean bu çemberin ortasında tek başı-
nadır. Efsane yönetmen Roman Polanski’nin imzasını
taşıyan filmin boşrolünde Johnny Depp yer alıyor.

William H. McNeillin 1967deki
ilk baskısından sonra tarihin

akışını 1999a dek getirdiği baskısından,
yapıtı 2. baskısından Türkçeye kazandı-
ran Alâeddin Şenel tarafından yeniden
çevrildi; 15. baskıda ise Türkçesi göz-
den geçirildi.Dünya Tarihi, öğrenciler ve aka-
demisyenler kadar genel okuyuculara da seslenmek-
tedir. Yapıt, insanlığın ekonomik, toplumsal,
düşünsel evriminde uygar toplumlar kadar yerleşik

çiftçi ve göçebe çoban toplulukların, Batı
kadar Batı dışındaki kültürlerin katkıla-
rını da vurgulamaktadır.

Dünyanın belli başlı coğrafyalarında
tarihin dönüm noktası oluşturan kilometre
taşlarında üretim teknolojilerinin yanı sıra
savaş teknolojilerinin etkilerini, uygarlık-

lararası etkileşimle dünya çapında kurulan ve bozu-
lan dengeleri, hegemonyaları ve barbar topluluklar
ile uygar toplumların kapışmalarını izlemektedir.
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İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ
Dinlenesi:
Müzakka

İzlenesi:
Dokuzuncu Kapı

Okunası:
Dünya Tarihi

Bir yerlerde duyduğunuzda 'aaa
bu şu türkçe parça değil mi? '

dediğiniz yabancı parçalar vardır. Özel-
likle de Türk ezgileriyle süslü Yunanca parçalar.

Neler mi var?; “Aşka Yürek Gerek - Mustafa San-
dal”, “Senden Çok Var” - Rober Hatemo, “Yıkılıyor -
Ayça”, “Okul - Gülben Ergen”, “Son Şansın - Dilek
Pınar...” Üstelik Despina Vandi, Elli Kokkinou, Gian-
nis Bardis, Victoria Halkiti, Giorgos Mazo nakis gibi

Yunanistan'ın en ünlü şarkıcılarının se-
sinden... Türkiye'nin en popüler şarkıları,
Yunanistan’ın en sevilen şarkıcılarının yo-
rumuyla derlenmiş.

"Musakka aslında bizim yemeğimiz" diyenlere
inat bu albümü dinlemenizi öneriyoruz. Bir saati aş-
kın süre boyunca Ege’nin karşı kıyısının ve Türki-
ye'nin ortak tınılarıyla sonbaharın bu ilk günlerinde
keyfinize bakın.
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Son yılların gözde el sanatı:
Cam takı yapımı ve tasarımı

İnsanlar camı keş-
fettiklerinden bu
yana, onunla işle-
rine yarayacak her
türlü ürünü oluş-
turup, kullanılabi-
lir hale getirmiş.

Camın sağlıklı ve şeffaf
yapısı insanlara her
zaman cazip gelmiş.
Bunun yanında isteni-

len her şeklin verilebiliyor olması
camın önemini bir kat daha artırmış.
Camın kullanılabileceği her alanda
malzemeler üretilmiş. Buna estetik
ürünler de dahil olmuş. Takı da bun-
lardan biri. Kolyeler, küpeler, bilek-
likler, anahtarlıklar, halhallar ve
diğerleri…

CAM TAKIDA HEM SINIRSIZ
TASARIM OLANAĞI  HEM KİŞİYE
ÖZEL, BİR EŞİNİN DAHİ OLMAYAN
ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKIYOR

Cam kullanılarak üretilmiş takılar
gerçekten çok değerli. Hem sayısız
modeller olması, hem de bir eşinin
daha olmaması cam takıya olan ilgiyi
iyice artırdı. 

Emek yoğun olarak üretilen cam
takılar, kullanımında biraz daha dik-
kat istiyor doğal olarak. Ancak cam
ustalarının 1200 derece sıcaklıkta

eritip akıcı hale getirebildikleri cam
çubuklarına şekil vermeleri ve buna
bir de sanatlarını eklemeleri gerçek-
ten muhteşem.

ULUSLARARASI DÜZEYDE EĞİTİM
KALİTESİ BİLİNEN KURUMLARCA
KURSLAR VERİLMEKTE,
SERTİFİKAYI ALAN USTA CAM İLE
İLGİLİ İSTEDİĞİ HER MALZEMEYİ
ÜRETEBİLECEK YETENEĞE
ULAŞTIRILMAKTADIR

Cam ustaları bir başka ustadan
eğitim alarak yetişiyor. Eğitimin so-
nunda cam ustası olarak belgesini
alan kişi, artık cam ile istediği her
malzemeyi üretebilecek ustalıktadır. 

ÖZELLİKLE KADINLAR ARASINDA
ÇOK YAYGINLAŞAN BİR UĞRAŞ
OLDU

Son yıllarda cam takılara olan ilgi
artınca takı tasarımlarında çok
büyük ilerlemeler sözkonusu oldu.
Bazı sanatçılar artık uluslararası dü-
zeyde adını duyurmuş halde. Tasa-

Kişiye özel tasarımlarıyla ünlü,
cam takı tasarımcısı Handan Apay-
dın, yarattığı özel koleksiyonlarla
beğeni topluyor.
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rımları çok beğenilen bu tasarımcılar
ya yabancı ülkelerde ünlü mağaza-
larla birlikte çalışıyor ya da kendi
mağazasını bile açmış durumda. Bu
ürünler hiç te azımsanmayacak fi-
yatlara alıcı buluyor.

CAM ISITILARAK KIVAMLI
HALE GETİRİLDİKTEN SONRA,
ONA ŞEKİL VERMEK DAHA
DOĞRUSU “SANATINI
KONUŞTURMAK” USTAYA,
SANATÇIYA KALIYOR

Küçücük boncuklar üzerinde ya-
pılan işlemeler, motifler gerçekten
hayranlık uyandırıyor. Cam ısıtılarak
kıvamlı hale getirildikten sonra, ona
şekil vermek daha doğrusu “Sana-
tını Konuşturmak” ustaya, sanatçıya
kalıyor. İnanılmaz güzellikteki eser-
ler ortaya çıktığında bunlara hayran
olmamak mümkün değil. O zaman
insanların neden yüzyıllardır cama
tutkun olduğunu anlayabiliyoruz. 

SADECE SİZE ÖZEL TASARIMLAR
Hatta sanatçılar sadece size özel,

sizin istediğiniz bir takıyı da üretebi-
liyorlar. Bu durumda hem sizin iste-
diğiniz tarzda, şekilde bir takınız
olmuş oluyor, hem de bir eşine daha
rastlamayacağınız için  takınız size
özel olmayı böylece garantilemiş
oluyor.

Cam ustalarının 1200

derece sıcaklıkta eritip

akıcı hale getirebildikleri

cam çubuklarına şekil ver-

meleri ve buna bir de sa-

natlarını eklemeleri

gerçekten muhteşem”



www.csd.org.tr

ÇEVRE...

80 Çorapland Eylül-Ekim 2013

KÜLTÜR...

Akbank Yöne-
tim Kurulu
Başkanı ve
Murahhas

Üyesi Suzan Sabancı, Ak-
bank Genel Müdürü Hakan
Binbaşgil ve S.Ü. Sakıp Sa-
bancı Müzesi Müdürü
Nazan Ölçer’in evsahipliği
yaptığı davette, sanatçı
Anish Kapoor ve serginin
küratörlüğünü üstlenen,
dünya sanat çevrelerince
yakından tanınan Sir Nor-

man Rosenthal de davetli-
lerle biraraya geldi. Arala-
rında Güler Sabancı, Sevil
Sabancı, Ümit Boyner, Ka-
rolin Koç, Berrak - Nezih
Barut, Raffi Portakal,
Komet, Alev - Halis Komili,
Aylin – Özcan Tahincioğlu,
Atıl Kutoğlu, Ayşe Ege,
Bedri Baykam, Revna De-
mirören, Faruk Eczacıbaşı,
Zeynep Çarmıklı’nın da bu-
lunluğu sanat ve cemiyet
hayatının önemli isimleri-

Anish Kapoor İstanbul’da
Önde gelen uluslararası sanatçı Anish Kapoor’un sergisi “Anish
Kapoor İstanbul’da”nın açılış daveti, S.Ü. Sakıp Sabancı Müze-
si’nde, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in katılımıyla ger-
çekleştirildi.
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nin ağırlandığı gecede, da-
vetliler çağdaş sanatın ya-
şayan efsanesi Anish
Kapoor’un daha önce sergi-
lenmemiş taş eserlerini in-
celeme fırsatı buldu.

HEYKEL, MİMARİ,
MÜHENDİSLİK VE
TEKNOLOJİYİ BİR ARAYA
GETİREN İKONİK
ESERLER

Akbank’ın 65. Yılı kap-
samında sponsor olduğu
sergide, Anish Kapoor’un
eserleri 10 Eylül 2013 – 5
Ocak 2014 tarihleri ara-
sında SSM’de ziyaret edile-
bilecek. Sir Norman
Rosenthal’in küratörlü-
ğünü yaptığı sergi, sanatçı-
nın mermer, kaymaktaşı ve
diğer malzemelerle yapı-
lan, çoğu daha önce sergi-
lenmemiş taş eserlerine
odaklanan ilk sergi olma
özelliğini taşıyor. Gök Ayna
ve Sarı gibi heykel, mi-
mari, mühendislik ve tek-
nolojiyi bir araya getiren
ikonik eserleri de içeren
sergi, Sakıp Sabancı Müze-
si’nin galerileri ve bahçe-
sinde görülebiliyor.

ANİSH KAPOOR'UN
ESERLERİ KİMİ ZAMAN
BOYUTU KİMİ ZAMAN
DA HAREKETLİ
OLUŞUYLA
SANATSEVERLERİ
ŞAŞIRTMAYI BAŞARDI

Sergiyle ilgili düzenle-
nen basın toplantısında ko-
nuşan SSM Müdürü Dr.
Nazan Ölçer, “Sakıp Sa-
bancı Müzesi olarak çağdaş
sanatın ustası Anish Kapo-
or'u kapsamlı bir sergiyle
ağırlamaktan büyük mutlu-
luk duyuyoruz.  Anish Ka-
poor'un eserleri kimi
zaman boyutu kimi zaman
da hareketli oluşuyla sa-

natseverleri şaşırtmayı ba-
şardı. İstanbul’un yaban-
cısı olmayan Anish Kapoor,
pek çok kez geldiği şehri-
mize bu kez uzun yıllardır
üzerinde çalıştığı ancak
daha önce sergilemediği
taş ağırlıklı eserleriyle
geldi. Dünyanın farklı böl-
gelerinden gelen binlerce
yıllık yer kabuğu katmanla-
rının oluşturduğu ve fazla
el değmemiş duygusu
veren taş eserlerin yanı
sıra sanatçının Sarı ve Gök
Ayna gibi tanınmış eserleri
sergimizde yer alıyor.”
dedi.

KÜRATÖR ROSENTHAL
AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ
SANAT KURUMLARINDA
ÇAĞDAŞ SANATIN
YOLUNU AÇMIŞ BİR İSİM

Müzenin tüm galeri
alanları ile bahçesinde zi-
yaretçilerle buluşan sergi-
nin küratörlüğünü dünya
sanat çevrelerince yakın-
dan tanınan Sir Norman
Rosenthal'in üstlenmesin-
den onur duyduğunu belir-
ten Nazan Ölçer; “Sir
Norman Rosenthal Avru-
pa'nın en önemli sanat ku-
rumlarında çağdaş sanatın
yolunu açmış bir isim. Aynı
zamanda SSM Danışma
Kurulu Üyesi olan Rosent-
hal, müzemizi 2011 yılında
Anish Kapoor’la birlikte zi-
yaret ettiğinden beri bu
serginin gerçekleşmesi için
bizlere büyük destek ver-
miştir. Sanatseverlerin me-
rakla beklediği, böylesi
önemli bir serginin SSM’de
açılmasını her şeyden önce
bir sanat hamisi olan
Suzan Sabancı Dinçer’e
borçlu olduğumuzu da
önemle vurgulamak iste-
rim. Türkiye’de gelişmekte
olan çağdaş sanata hiçbir

zaman desteğini esirgeme-
yen Suzan Sabancı Dinçer,
Akbank'ın 65. Yıldönü-
münü, çağdaş sanatın
büyük ustası Anish Kapo-
or'un eserleri ile düzenle-
necek kapsamlı bir sergi ile
kutlama arzusunu dile ge-
tirdiği 2011 yılından bu
yana projenin tüm aşama-
larında bizler için bir güç
ve destek kaynağı oldu.
Bugün gerçekleşen sergi,
her şeyden çok onun eseri-
dir.”

KAPOOR’UN BAZI
ESERLERİ İLK KEZ
GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Toplantıda konuşan
Anish Kapoor: ‘Mermer ve
kaymaktaşından yapılan
bazı eserlerimin ilk kez
müzede ve Boğaz’ın kıyı-
sındaki bahçede izlenebile-
ceği, Türkiye’deki ve Sakıp
Sabancı Müzesi’ndeki ilk
kapsamlı sergimi sunmak-

tan büyük mutluluk duyu-
yorum. Yıllar boyu birlikte
çalıştığım Norman Rosent-
hal ile bu sergide işbirliği
yapmış olmaktan da büyük
mutluluk duyuyorum.”
dedi.

Dünyanın farklı bölge-

lerinden gelen binlerce

yıllık yer kabuğu kat-

manlarının oluşturduğu

ve fazla el değmemiş

duygusu veren taş

eserlerin yanı sıra sa-

natçının Sarı ve Gök

Ayna gibi tanınmış

eserleri de sergileniyor”
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Sophia Vari, Bir
Yunanlı olarak
doğmuş fakat
bir dünya va-

tandaşı olarak yetişmiş.
Yola bir ressam olarak çık-

tıktan sonra kendisini öz-
gürleştirecek bir ifade ara-
cının peşine düşmesi onu,
içinde duyduğu ihtiyacı
güçlü bir iradeyle karşıla-
mak üzere heykelle buluş-

turmuş. Geometriyi, hac-
mi ve şekilleri alıp onları
boşlukta insansılaştırma
amacıyla yola çıkan sanat-
çı, ağır mermer ve bronz-
dan anıtsal heykellerinden

kıymetli madenlere uza-
nan bir malzeme çeşitliliği
içinde çalışıyor. Sergi sa-
lonlarına olduğu kadat
dünyanın dört bir yanında
meydanlarada konuk olan
Vari, tuvallerinde ise kolaj
ve boyamaları ile yine ha-
cim, katman ve yüzeyler
arası ilişkiler üzerinde ara-
yışlarını sürdürüyor. 

BELİRLİ ZAMAN VE
MEKANA SIĞDIRILMASI
ZOR ESERLER

Marisa Oropesa ve
Maria Toral küratörlüğün-
de hazırlanan sergi Va-
ri’nin heykel ve resimleri-
ni bir araya getirirken sa-
natçının sanatındaki za-
mansızlığa vurgu yapıyor.
Belirli bir zaman dilimi ya
da mekâna sığdırılması
güç eserler fiziksel, man-
tıksal olanla duyusal olanı,
düzle hacimliyi bir araya
getiriyor. 

Sophia Vari  09 Ekim 2013 - 19 Ocak 2014

Heykeller ve Resimler
Sophia Vari Akdeniz'den ilham alan renkleri ve kendine özgü anıtsal formla-
rıyla Türk sanatseverlerle ilk kez 8 Ekim 2013 – 19 Ocak 2014 tarihleri ara-
sında Pera Müzesi’nde buluşuyor. 
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Kesişen Dünyalar
Elçiler ve Ressamlar
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksi-
yonu'ndan seçilmiş yapıtlarla 17. yüzyıldan 19. yüz-
yıla elçi portreleri ve elçilerin sanat koruyuculuğu 

Osmanlı, erken dönem-
lerinden itibaren Av-
rupa devletleriyle yo-
ğun ilişkiler kurmuş,

Batılılar için kimi zaman korkuyla
karışık bir merakla yanıbaşlarındaki
bu büyük askeri gücün ve siyasi oto-
ritenin kaynağı olan devleti daha ya-
kından tanıma ve anlama çabası po-
litik bir gereklilik olarak ortaya çık-
mıştır. Farklı kültürlerin bu karşılaş-
ması kuşkusuz en kalıcı ürünlerini
sanat alanında vermiştir.

BATILI ELÇİLERİN GÖZÜYLE
OSMANLI

Savaş, ittifak arayışları, ticaretin
geliştirilmesi ve statü çatışmaları
yaşanan yoğun diplomatik trafiğin
en önemli nedenleridir. Geniş bir
coğrafyaya yayılan Osmanlı İmpara-
torluğu özellikle 19. yüzyıla kadar
diğer ülkelere gönderdiğinden daha
fazla elçiyi kabul etmiş, gelen elçileri
kendine özgü gelenekler uyarınca
ağırlamıştır. Batılı elçiler Osman-
lı'nın İstanbul başta olmak üzere
kentlerini, toplumsal yapısını, gele-
neklerini, idari ve askeri yapısını
belgeleme ihtiyacıyla hareket etmiş;

geri dönerken hazırladıkları raporla-
rın yanısıra, yanlarında götürdükleri
hediyelerin ve resimlerin tanıklığın-
dan da yararlanmışlardır. Bu amaçla
çoğu zaman aslına sadık görsel bel-
geler oldukları varsayılan resimler,
saygınlığın ve toplumsal konumun
en açık ifadeleri olmuş, kitlelere de
hitap edebilme potansiyelleri açısın-
dan özel bir yere ve anlama sahip ol-
muşlardır. Elçilerin Doğu'ya gider-
ken maiyetlerine aldıkları ressamla-
ra ya da burada karşılaştıkları sanat-
çılara sipariş vererek yaptırdıkları
eserler Avrupa şatolarının duvarları-
nı süsleyen koleksiyonlara, gravürlü
kitaplara dönüşmüş; başka sanatçı-
ların eserlerine de kaynaklık ederek
Osmanlı dünyasına ilişkin geniş bir
görsel dağarcığın oluşmasını sağla-
mıştır. Avrupa ülkelerine gönderilen
Osmanlı elçileri de dönemin önde
gelen Avrupalı ressamlarının fırça-
sından çıkan anıtsal portrelere konu
olmuş, bu önemli ziyaretin anısı ya-
şatılmıştır.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryan-
talist Resim Koleksiyonu'ndan yapı-
lan bu seçki bizleri sanatın rehberli-
ğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı

yollarında gezdirirken ilgi çekici kişi-
liklerle tanıştırıyor. Elçiler ve res-
samlar, resimlerin sessiz ama bir o
kadar da zengin ve renkli diliyle biz-
lerle konuşmaya; raporlarını, mek-
tuplarını sunmaya, kendi çağlarını,
dünya görüşlerini, gezip gördükleri-
ni, katıldıkları törenleri anlatmaya
devam ediyorlar. Onların bu olağan-
üstü öykülerini dinlerken kaybolmuş
bir çağın güzellikleri kadar görkemi-
ne de kapılmamak elde değil...

OSMAN HAMDİ BEY
Tanzimat Dönemi’nin yetiştirdiği

bir Osmanlı aydını... Resim, arkeolo-
ji, müzecilik, sanat eğitimi gibi kül-
tür-sanat yaşamının farklı alanların-
da, bir ömre ancak sığdırılabilecek
zenginlikte ve çeşitlilikte katkılar
yapmış bir kişilik...

Pera Müzesi’nin Sevgi ve Erdo-
ğan Gönül Galerisi’nde Osman Ham-
di Bey’e ayrılan özel bir bölüm, Suna
ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’nda
yer alan yapıtlarıyla, Onun tutkunu
olduğu resim sanatıyla ilişkisinin
farklı yönlerini sergileyen örnekler
sunarken bu çok yönlü kişiliği bir
kez daha selamlıyor.
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Tarihi İpekyolu’nun en önemli duraklarından biri olan Ankara, birçok kültüre ev
sahipliği yapmış önemli bir duraktır. Bu nedenle kendine has yemekleri dışında
mutfak kültürü açısından da bir mozaik niteliği gösterir.

Ankara, mutfak kültürümüzün
köklü ve gizli hazinelerinden biri

TAS KEBABI

Malzeme: 
750 gr. parça et 

3-4 adet soğan 

8 diş sarımsak 

1 çay kaşığı karabiber 

1 çay kaşığı kırmızı biber 

1 tatlı kaşığı kimyon 

1 tatlı kaşığı kekik 

2 su bardağı pirinç 

3 su bardağı su 

2 çorba kaşığı tereyağı 

1 kahve fincanı sıvı yağ 

3 adet domates 

6 adet sivribiber 

Tuz 

Yapılışı:
Sarımsaklar ezilir, soğanlar incecik kıyılır. Küçük küçük doğranmış

kuşbaşı etin içine ince kıyılmış soğan, sarımsak, tuz, kırmızı biber, karabiber,

kimyon ve kekik ilave edilerek iyice karıştırılıp dinlendirilir. Daha sonra

tencereye konulup, kısık ateşte etin suyunu çekene kadar, su ilave etmeden

kavrulur. Sıvı yağ ve sivribiberler ete ilave edilir, kavrulmaya devam edilir. 

Domatesin kabukları soyulur, küçük küçük doğrandıktan sonra kavrulan

ete ilave edilir. Bu işlemler kısık ateş üzerinde yavaş yavaş pişirilirse, daha 

lezzetli olur. Domatesler, sos kıvamına gelince 2 su bardağı su ilave 

edilip pişirilmeye devam edilir. Pirinçler, ayrı bir tencerede tereyağı ve bir

kaşık sıvı yağ ile birlikte iyice kavrulur. Etler bir kaseye sıkıca doldurulup

tencerenin ortasına toplanır. Kase çıkarılmaz. Kasenin etrafına kavrulan pirinç

konarak su ilavesi ile birlikte pişirilir. Et ve pilav piştikten sonra kase

kaldırılıp servis edilir. Yemeği toprak tencerede pişirirsek daha lezzetli

olacaktır. 

İNCEĞİZ ÇORBASI

Malzeme: 
1 su bardağı haşlanmış nohut 

1 su bardağı haşlanmış buğday 

2 yemek kaşığı tereyağ 

1 büyük kase yoğurt 

100 gr kavrulmuş kuzu eti 

2 kaşık un 

Yarım demet semizotu sapı 

1 çay kaşığı kırmızı toz biber 

Yeteri kadar su 

1 tatlı kaşığı tuz 

Yapılışı:
Haşlanmış nohut, buğday ve çok küçük

doğranmış et tencereye alınır. Üzerine biraz sı-

cak su eklenir. Semizotu sapları çok ince şekilde

doğrayarak ilave edilir. Biraz tuz eklenir ve piş-

meye bırakılır. Diğer taraftan yoğurda un ve su

ekleyerek çırpılır. Tenceredeki sudan biraz alarak

ilave edilir ve karıştırılır. Sonra bu yoğurtlu karı-

şım yavaş yavaş tencereye eklenir. Bir sahanda

yağı eritilir, üzerine kırmızı toz biber serpip kız-

dırılır. Çorbayı servis ederken üzerine bu sos

gezdirilerek servis yapılır.
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ÇUBUK USULÜ KELEK TURŞUSU 

Malzeme: 
2 kg ham kavun (kelek) 

8 diş sarımsak 

1 çay bardağı üzüm sirkesi 

2 adet defne yaprağı

10-15 dal dereotu 

1 çay kaşığı tane karabiber 

3 çorba kaşığı kaya tuzu 

1 tatlı kaşığı limon tuzu 

Yapılışı:
Kelekler fırçalanarak iyice yıkanır. Başı ve sonu az kesilir. Temiz bir iğ-

neyle bir kaç yeri delinir. Bir kavanoza kelekler, soyulmuş ezilmiş sarımsaklar,

dereotları, defne yaprakları ve karabiber taneleri karışık yerleştirilir. En üste

tuz, limon tuzu, sirke bırakılır. Kalan kısım suyla tamamlanır. Kapak sıkıca ka-

patılır. 3 hafta sonra servis yapılabilir.

ANKARA TATLISI 

Malzeme: 
1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı tereyağ veya margarin

1 paket kabartma tozu

Alabildiği kadar un

İç malzemesi için fındık ya da ceviz

6 su bardağı şeker

6 su bardağı su

Yapılışı:
Süt, sıvı yağ, erimiş tereyağı

(margarin), un, kabartma tozu karıştırılır

ve kulak memesi kıvamında hamur

haline getirilir. Ceviz büyüklüğündeki

parçalar kopartılıp, poğaça gibi açılır.

Ortasına ceviz (fındık) koyulur. Ağızları

kapatılır. Kapatılan bölüm üste

getirilerek tüm hamurlar aynı şekilde

tepsiye dizilir. 180 – 200 derecelik ısıtılmış

fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirilir.

Şerbeti için 6 su bardağı şeker ile 6 su

bardağı su kaynatılır. Pişen tatlı soğuduktan

sonra, sıcak şurup tatlının üzerine dökülür.

Şurubu çekince servis edilir.

ENTEKKE BÖREĞİ

Malzeme: 
1 kg. un, 

1/2 kg. kıyma, 

hamur mayası, 

1 yumurta, 

1/2 paket margarin, 

3 çorba kaşığı yoğurt, 

1/2 demet maydanoz, 

1/2 su bardağı süt, 

karabiber, 

tuz, 

sıvıyağ. 

Yapılışı:
Mayayı ılık sütte eritin. Un,

yumurta, maya, yoğurt, margarin, 1

fincan sıvıyağ ve tuz ile hamur

yoğurup mayalanmaya bırakın. Kıymayı

suyunu salıncaya kadar kavurun ve

üzerine kıyılmış maydanoz, tuz ve

biberini ekleyin. Ceviz büyüklüğünde

hamur parçaları alıp üzerine bastırarak

yassılaştırın. Ortasına kıyma koyup

kenarlarını kapatın ve kızgın yağda

pişirin.
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Oyun oyna-
nırken
amaç,
topu rakip

takımın "korf" denilen,
sepete benzeyen yüksek
potasına atmak. Korfbol
oynamak için  belli bir
saha da şart değil, iste-
nen herhangi bir yerde
saha sınırları oluşturula-
rak oyunu oynamak
mümkün. Kapalı alanla-
rın yanı sıra, çimde,
kumda ya da suda da oy-
nanabiliyor.

KORFBOL HOLLANDALI
BİR BEDEN ÖĞRETMENİ
TARAFINDAN İCAT
EDİLMİŞ

Korfbolun mucidi
Hollanda'lı bir beden öğ-
retmeni Nico Broekhuy-
sen'dir. Derslerde kız ve
erkeklerin bir arada oy-
namadığını farkeden
Broekhuysen buna bir
çare düşünür. Bir süre
sonra 1903 yılında Ams-
terdam’da İsveç'te oyna-
dığı bir oyunu hatırlaya-
rak bundan esinlenir ve

böyle bir takım oyunu ta-
sarlar.

1933 YILINDA
"ULUSLARARASI
KORFBOL FEDERAS -
YONU" KURULMUŞ

Aynı yıl Hollanda
Korfbol Birliği kurulmuş.
Ardından biraz uzun bir
süre sonra 1933 yılında
"Uluslararası Korfbol Fe-
derasyonu" kurulmuş.
Birlik şimdilerde, Ulus-
lararası Spor Federasyon-
ları Birliği ile Dünya
Oyunları Birliği'ne bağlı

olarak faaliyet göster-
mekte.

Korfbol sporu son yıl-
larda daha iyi tanınıyor.
1970 yılında Uluslararası
Korfbol Federasyonu’nun
Avrupa'da 4 üyesi var-
ken, 1992 yılında dünya
çapında 30'dan fazla ül-
kede oynanmaya başla-
mış.

1995 YILINDA
TÜRKİYE’YE GİRDİ

Türkiye'de ise 1995
yılında korfbol oynanma-
ya başladı. Daha çok üni-

versiteler arasında yayıl-
dı. Önce Marmara Üni-
versitesi ve İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Korfbol
Takımları kuruldu. Son-
radan diğer üniversiteler
de ilgi gösterince maçlar
yapılmaya başlandı. Şim-
dilerde Türkiye’de bir
çok üniversite bünyesin-
de faal olarak oynanmak-
ta ve Türkiye Üniversite-
ler Korfbol şampiyonaları
düzenlenmekte.

Korfbol özünde bir ta-
kım sporudur. Bu neden-
le takım halinde hareket

Korfbol yine adını pek duymadığımız sporlardan biri. 
Korfbol, Flemenkçe'de “sepet topu” anlamına geliyor. Basketbol ve
netbol karışımı ve ilginç olan yönü; bayan ve erkeklerin birarada oy-
nayabileceği bir spor oluşu.

Kız-erkek ayırt etmeden birlikte
hareket etmeyi öğreten bir oyun: 
Korfbol
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etmek temel prensiple-
rindendir. Topla koşmaya
ve top sürmeye izin yok-
tur. Devre arasında saha
değişikliği yapılır. Kapalı
alanda saha 40x20 m.,
açık alanda 60x30 metre
olarak belirlenir. Her
oyuncunun takip ettiği
bir rakip oyuncu vardır
ve ona odaklanır. Takım-
lar bayan erkek karışık
olmalıdır. Sadece bayan
ya da sadece erkeklerden
oluşmuş bir takımla oyun
oynanmaz. Oyun esna-
sında fiziksel temas ya-
saktır, itme, çekme dav-
ranışlara asla izin veril-
mez. Burada esas olan
birlikte hareket etme bi-
linci ile arkadaşlık ve
yardımlaşmadır. Bu da
oyunun kişisel gelişim
açısından olumlu bir
özelliğidir.

Takımlar bayan erkek

karışık olmalıdır. Sadece

bayan ya da sadece

erkeklerden oluşmuş

bir takımla oyun oynan-

maz. Oyun esnasında

fiziksel temas yasaktır,

itme, çekme davranış-

lara asla izin verilmez.

Burada esas olan

birlikte hareket etme

bilinci ile arkadaşlık ve

yardımlaşmadır”
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Babası Mısırlı
Hicazîzade
Hafız Abdul-
lah Bey idi.

1917 yılında İstanbul’da
doğan Safiye Ayla  baba-
sını henüz doğmadan kay-
beder. Sarayda yetişmiş
biri olan annesi de o he-
nüz üç yaşında iken vefat
edince Safiye bakacak
kimsesi olmadığından Sa-
dabad Sarayı olarak inşa
edilmiş Kağıthane'deki
Çağlayan Darüleytamı(Ye-
timler Yurdu)'na verildi.
İlkokulu bitirdikten sonra
da Bursa Muallim Mekte-
bi'ne başladı. Burayı biti-
rince Beyoğlu’da ilkokul
öğretmenliğine başladı an-
cak bu uzun süreli olmadı.

ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKIP
MÜZİĞİ SEÇTİ

Aslında müzik hayatına
küçük yaşlarda piyano ça-
larak başlamıştı. Ancak ilk
olarak yeteneğinin izinde,
Eyyubi Rebabi Mustafa
Sunar’dan musiki dersleri
almaya başladı. Aynı dö-
nemde Udi Nevres
Bey’den de ders alıyordu.
Darüttalim Musiki Heye-
ti'nin konserlerine katılıp
kendisini geliştirdi. Bir
süre sonra öğretmenlikten
ayrılmaya karar vererek

müzik yolunda ilerlemeye
başladı.

EFSANE HOCALARDAN
DERS ALDI

Yesari Asım Arsoy, Ha-
fız Ahmet Irsoy, Selahattin
Pınar, Saadettin Kaynak,

Zekaizade Ahmet Efendi,
Rakım Elkutlu’dan da çe-
şitli dönemlerde dersler
aldı ve bilgisini artırarak
gittikçe daha iyi bir ko-
numa geldi.

Ünlü sanatçı Safiye
Ayla ilk defa 1931‘de

“Mulenruj” gazinosunda
sahneye çıktı. 

ATATÜRK’ÜN EN
BEĞENDİĞİ SESLERDEN
BİRİYDİ

1932’de bir davette ilk
kez Atatürk’ün huzurunda
bir şarkı okudu. Ata-
türk’ün her zaman en be-
ğendiği seslerden biri
oldu.

Sonrasında uzun yıllar
gazino ve sahne çalışmala-
rına devam etti. Ünü sa-
dece yurt içinde değil ,
yurt dışında da yayıldı. En
sevilen hanendelerden biri
oldu.

Çok sayıda plak dol-
durdu, plaklar satış rekor-
ları kırdı. Beşyüzü aşkın
eseri bu plaklara okudu.
İstanbul ve Ankara radyo-
larında çalıştı. Konserleri
ile büyük kalabalıklara
musiki icra ederek sesinin
ve yorumunun farkını gös-
terdi.

İNSANI YORMADAN,
SAKİN TONDA, ÖLÇÜYE
UYARAK OKURDU

Safiye Ayla’nın kendine
özgü bir berrak sesi ve yo-
rumu vardı. İnsanı yorma-
dan, sakin tonda, ölçüye
uyarak okurdu. Sesindeki
pürüzsüzlük ve diksiyonun

Safiye Ayla ismini duyan herkes onun günümüze kadar gelmiş en iyi
seslerden olduğunu bilir. Etkileyici sesi ile okuduğu şarkılar bugün
bile hala dinlenildiğinde insanın ruhen başka yerlere götürüyor.

Yanık Ömer türküsünün unutulmaz sesi
Safiye Ayla
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güzelliği ile şarkılar daha
bir anlam kazanıyor, sesi
en tiz perdede bile bozul-
muyordu. Hem yeni, hem
eski şarkılar, hem de tür-
külerle dolu geniş bir re-
pertuara sahipti. 

KENDİ İLE ÖZDEŞLE -
ŞEN BİR ÇOK ŞARKIYI
ÇOK GÜZEL
YORUMLAMIŞTI

"Seninle doğan güldür
bu gönül" ve "Aşk yapra-
ğına konarak koza öresim
gelir" adlı iki de bestesi
bulunan Safiye Ayla, kendi
ile özdeşleşen bir çok şar-
kıyı çok güzel yorumla-
mıştı. Bunlardan en bili-
nenleri; “Çile bülbülüm”,
“Niçin baktın bana öyle”,
“Bir ihtimal daha var”,
“Yanık Ömer”, “Seni ben
ellerin olsun diye mi sev-
dim” dir. 

Safiye Ayla’nın bir de
oyunculuk deneyimi ol-
muştu. 1942'de Rey Kar-
deşler'in "Alabanda" revü-
sünde “Kraliçe Mimoza”
rolü ile aslında ne denli iyi
bir oyuncu olduğunu da
göstermiş oldu.

1950’de udi ve besteci
Şerif Muhittin Targan ile
evlenmişti. Bu evlilik eşi-
nin 17 yıl sonra vefatına
kadar sürdü.

YANIK ÖMER
TÜRKÜSÜNÜ OPERADA
OKUYAMADAN 81
YAŞINDA VEFAT ETTİ

1960 yılında gazetede
yayımlanan anıları sonra-
dan kitap haline getirildi.
Atatürk Safiye Ayla’dan
“Yanık Ömer” türküsünü
bir operada söylemesini
istemişti. Ancak Ayla bir
çok yere bu konuda baş-
vurduysa da bir sonuç ala-
madı, 81 yaşında bu vasi-

yeti yerine getiremeden
aramızdan ayrıldı.

TÜM VARLIĞINI TEV’E
BAĞIŞLAYARAK MADDİ
DURUMU İYİ OLMAYAN
ÖĞRENCİLERE YARDIMCI
OLDU

Safiye Ayla 1998’de
vefat ettiğinde geride mü-
zik adına doyasıya yaşan-
mış bir hayat, çok farklı
bir yorumla okunmuş bir
çok eser ve unutulmaz bir
ses bırakmıştı. Tüm varlı-
ğını TEV’e bağışlayarak,
maddi durumu iyi olma-
yan bir çok öğrenciye de
yardımcı olmuştur.

1932’de bir davette ilk

kez Atatürk’ün huzu-

runda bir şarkı okudu.

Atatürk’ün her zaman

en beğendiği seslerden

biri oldu.

Sonrasında uzun yıllar

gazino ve sahne çalış-

malarına devam etti.

Ünü sadece yurt içinde

değil , yurt dışında da

yayıldı. En sevilen

hanendelerden biri oldu.

Çok sayıda plak dol-

durdu, plaklar satış

rekorları kırdı. Beşyüzü

aşkın eseri bu plaklara

okudu“ 
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Love and respect are

the way to realize an

effective listening

and understanding” 

Dear Friends,

It is true that the way
through which a good  com-
munication in both individ-
ual, institutional and social

relations can be established is to lis-
ten and understand our  counterparts
effectively.  Departing from the
proverb “If  talking is silver, then lis-
tening  is gold”, it would be  a more
correct approach to say “if talking is
silver, then listening is gold” because
one of the most important problems
that we  experience in communica-
tion is  our inability to listen to our
addressee with full concentration on
what he/she says.  If we don't listen
we can’t understand and if we can’t
understand we can not  exhibit the
correct behavior and give the correct
reaction . and consequently we can
not obtained the desired result.  

When we  look at the facts from a
correct perspective ,  we see that
love and respect are the way  through
which listening and understanding
can be realized.  . If we attribute  a
value to our counterpart on the basis
of  love and respect we naturally lis-

ten to  our counterparts as required
and care for understanding them  

In  the present  day in which the
personal egos and interests  have
come to the fore, I think that the
biggest loss of humanity is  the fact
that man is not able to get rid of  his
own ego  and show the  courage  to
understand his counterpart in com-
munication. It is even possible to con-
sider the concept of “empathy”,
which is very popular and frequently
used  by the society in general  and
opinion leaders of society   remains
insufficient  at the point of under-
standing each other and is even an
egoist approach because unfortunate-
ly  even in empathy  the way to un-
derstand  another person is putting
one’s  self in his   perspective.  

I think that when we strengthen
our relations as  the society in gener-
al ,  a definite sector  or a non-gov-
ernmental organization with love and
respect we shall understand each
other better and consequently
strengthen our unity and together-
ness even further . In this sense
Socks Manufacturers’ Association
(ÇSD)   provides a unique communi-

cation platform for our sector and
members  and is getting stronger
every day with your contributions
and  participation . 

On behalf of the board of directors
of ÇSD I wish to see a world  in which
love and respect prevails  and   con-
gratulate your sacrifice holiday in the
near future with  sincere wishes. 

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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ISO president
Erdal Bahçıvan
who expressed
his contentment

width  the visit said that
they, as the management,
intend to have a better
communication and con-
sultancy  with the sectoral
associations in the coming
period notwithstanding
the fact that there are
professional committees
in the chamber.  

ÇSD President Hüseyin
Çelik who took the floor

stated that there is no
problem of finding sources
in our country and added
the following : We create
serious sources for  one
another with confidence ,
sincerity and communica-
tion. I think that there
shall arise no problems of
source if we establish a
correct communication
with institutions, people ,
our companies and public
establishments and define
what we want, when and
how we want  it correctly.

Hüseyin Öztürk who said
that he wanted to give a
brief information  about
the sector  pointed out
that the Turkish stocking
sector ranked the second
following China and pre-
sented information about
ÇSD and its activities .

Member of the board of
directors of ÇSD and as-
sembly of ISO, Mr.
Mustafa Güler, pointed out
that the board of directors
of ISO presided by Erdal
Bahçıvan has started  ac-

tivities for setting up new
organized industrial zones
in Istanbul .   

Assistant president of
ÇSD Ahmet Bilal Kıymaz
said that an organized in-
dustrial zone in which
both the fashion shall be
created and in the vicinity
of which  manufacturing
shall be realized shall be a
continuation of the textile
sector directed at future in
Istanbul  and that it will
mean its  salvation.

ÇSD has visited  president of  ISO,
Mr. Erdal Bahçıvan  
A commission from Socks Manufacturers’ Association (ÇSD) has made a courtesy
visit to the newly elected President of  Istanbul Chamber of Commerce (ISO) Mr.
Erdal Bahçıvan. Bahçıvan   has stated that they would increase their relations and
consultancy activities with the  sectoral associations in the future even if ISO
professional committees of its own.
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Just like Turkey
Indonesia too
makes the high-
est amount of

sales to the German mar-
ket . 

However unlike Turkey
Indonesia has concentrat-
ed on the German market
to a great extent. When
we have a look at Graphic
1, we see that Germany
alone occupies 68 %  of
the sales of Indonesia to
the European countries in
the cotton stocking market
in the first half of 2013.

That rate  which was
60 % in 2010  has de-
creased to 56 % in 2011
and Indonesia had in-
creasingly  concentrated
on the German market
since the last two years in
parallel to the fact that
production in China has
become more expensive .  

The second market on
which Indonesia has con-
centrated its sales, al-
though not in the same
degree as Germany, is the
Spanish market. Spain  oc-
cupies 8 % of the total
sales of Indonesia to the
European market and  the
sale trends shows a slight
increase .

England, which is  our
second great market and
the Dutch market which
had caught a chance to
grow with the  stockings
of Chinese origin for a
long time have a very lit-
tle share in the sales of
stockings by Indonesia to
Europe. 

The prices of the In-
donesian products offered
for England, France and
especially Holland are
quite higher in compari-
son to the prices offered

Turkey stepped into action in the upper segment 

Cheap production centers like 
Indonesia and Pakistan following
China are being snatched 
In  the last  issue of our magazine I had made an analysis of  China’s loss of market
and whether this might be due to the  fact the lost market have been snatched  by
Turkey, and have indicated on the basis of figures  that the category of the lowest
price stockings  of Chinese origin has begun to shift to Indonesia and Pakistan. In
this article I will try to  analyse the state of Indonesia, which is  one of the two
countries that made use of the loss of market by China, in the european market in
the light of the figures on  EUROSTAT cotton  stocking  market. 

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Türkiye Temsilcisi  www.dakong.com.tr
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for Germany and Spain
but  an obvious   drop has
been observed in the
prices offered to the said
three countries in the last
two years. 

Dutch market is in-
creasingly coming to the
fore  as far as sales  from
Pakistan is concerned (  I
will deal with this issue in
my coming  article) while
France can not find what
it looks  for in the Pak-
istani market just like it
has been the  case with
Indonesia.   I would like to
give a tip to our stocking
exporters who export  to
the French market .
.Against the rising prices
in China, the alternative
to the Indonesian ex-
porters , on which France
can make no   pressures
for import against Ger-
many and the prices  of
which are accepted as

relatively high as against
Germany, shall probably
be Turkey.  

THERE IS NOTHING TO
BE AFRAİD OF FOR
TURKEY  

In the final section of
my article I would like to
share the knowledge
about  the proportion of
the imports from Indone-
sia in the total amount of
imports of  the said five
countries, on which the
sales of Indonesia has con-
centrated, in the total
amount of  imports of the
said countries from the
non-European countries .  

Spain seems to be in-
creasingly trying to realize
a bigger amount of its im-
ports from Indonesia, of
course if Germany allows.
France which had de-
creased the amount of im-
ports from  non-European

countries seems to contin-
ue make 15 % of its de-
creasing import  from In-
donesia.  

When we have a look at
the graphic 3, we see  that
even if Germany occupies
68 % in the cotton stocking
sales of Indonesia to Eu-
rope in 2013, the propor-
tion of the stockings of In-
donesian origin in the total
amount of stockings im-
ported by Germany from
the non-European coun-
tries is  only 18 %. Ger-
many which seems to have
eliminated its rivals and
maximized its share in the
Indonesian market may
begin to orient itself  to-
wards the Turkish market
in the coming period and
we may even say that this
orientation has already
started when we conside
the increase in demand
observed in our market

during the  last few
months .  

I believe that in the
coming period the demand
of the European market for
stockings  from Turkey
shall increase in the cate-
gories which are slightly
under the middle price
segment, if not in the
cheapest segments.

If you ask my opinion I
don't  think that Turkey
shall not be interested in
the  demand from Europe
for stockings  in the cate-
gories, which are slightly
under the middle price
segment and have been
lost by China, in the com-
ing years for a long time: I
would suggest to allow In-
donesia  and Pakistan  con-
tinue growing for  a while
in the cheap price seg-
ments.  
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Our export of stockings has increased 16,5 % in the first six months

The exports of Turkey has
reached 99 billion USD in the first
8 months 

Turkey’s exports of stock-
ings on the other hand has
increased 12.61 % in

terms of the pieces sold and 16,5 %
in terms  of  amount and reached
704,1 million USD in the first eight
months  in comparison to the same
period of the last year. 

Our exports for the last 12
monthly period has increased 5.3 %
and reached 151 billion and 389 mil-
lion USD. Olive and olive oil sector
has been the sector which has
increased its export volume the most
in the month of August, with 145 %.
Chemicals sectors has been the one
which had realized the highest
amount of exports with 1 billion and
447 million USD in the month of
August.  It was followed by the
ready-made garment and automotive
sectors. The performance of  our sec-
tor has dazzled us again. It reached
704,1 billion USD by increasing
12,61 % in terms of the pieces sold
and 16.5 % in terms of the value of
exports. England, Germany and
France have been the  countries
which  ranks at the top three in
terms of the amount of stockings
exported. The total amount of
exports realized by the Turkish stock-
ing sector to 43 countries as of the
end of the month of August has been
more than 1 million pairs of shoes.

Another point that has attracted
attention has been the fact that the
increase in terms  of amount has
been more than the increase in terms
of  the pieces sold and this means
that our  we have increased our unit
prices.

When we have a look at the net
amount of exports except the export
items which are not recorded in the
textile association we see that our
performance has increased 5 %
together with the cumulative
increase in the first eight months.
When we have a look at the figures
in terms of provinces we see that
Sakarya ranks the first  with an
increase of 128 % among the
provinces which had realized the
highest amount of exports. It was

followed by Kayseri with an increase
of 9 %. Exports from Muğla in the
month of August has increased  9 %
and reached 17 million USD.

Our strong  rise in the EU market
continues 

Our  strong increase of  exports
to the EU market continued in the
month of August  as reflected in the
increase rate of 6 % in that month.
In  August, we have  caught an
increase rate of 17, 5 and 3 %   as far
as exports to Africa, CIS countries
and North America are concerned.
Our exports to the Middle East and
Far-East decreased 17  and 3 %
respectively. The countries which
come to the fore are the following
ones when we have a look at the
export figures in terms of countries: 

Turkey’s exports in the month of August has reached 10 billion 534 million USD
which corresponds to an increase of 1.4 % in comparison to the same month of the
last year.  On the other hand our total amount of exports in the first eight months
of the year has increased 1.3 % and reached 98 billion and 887 million USD, cor-
responding to an increase of 1.3 %. 
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THE MUCH-AWAITED MEETING OF THE HOSIERY, UNDERWEAR AND SWIMWEAR SECTORS

The sales and marketing operations
for the IF Expo 2014 Fair have started 

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

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

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

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

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

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

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

For more information about IF-
EXPO 2014, 11th International Istan-
bul Hosiery and Underwear Fair,
which will be held between 6 – 8
February, please visit
www.ifexpo.com
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Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımızdan Sayın Ahmet Bilal Kıymaz’ın Muhererm amcası 

Halit Kıymaz
vefat etmiştir. 

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

İnsan yüreği, ancak ona açılan
yüreğe karşılık verir.   

Maria Edgeworth

İnsanlar sahip olamadıklarını
önemser.

Malcolm Forbes

Çağırılan yere erinme,
çağırılmadığın yere görünme.

Türk Atasözü

Kolay bir işe zor diye zor bir işe
de kolay diye başla.
Balthasar Gracian

Bir yalancının iyi bir hafızası
olmalıdır.
Quintilian

Bir kimse ile bir mirasıBir kimse ile bir mirası
bölüşmeden, o kimseyibölüşmeden, o kimseyi
tanıdığını iddia etme.tanıdığını iddia etme.

Johann Kaspar LavaterJohann Kaspar Lavater

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

Adam var ki; adamlarınAdam var ki; adamların
nahşıdır, adam var ki; heyvannahşıdır, adam var ki; heyvan

ondan yahşidir.ondan yahşidir.
Azeri AtasözüAzeri Atasözü

Yeteri kadar nedeniniz varsa
herşeyi yapabilirsiniz. 

Jim Rohn

Kendini beğenmekten daha
büyük bir yalnızlık yoktur.

Hz. Ali

Beni kötülerin zulmü değil,
iyilerin sessizliği korkutuyor.

Martin Luther King

Sırtında her keman taşıyan
müzisyen değildir.

A. S. Clara

Arkadaşlık insanın kendisine
verdiği armağandır.

Stevenson

Çoğu insan “GördüğümÇoğu insan “Gördüğüm
zaman inanırım” der. Oysazaman inanırım” der. Oysa

inandığımız zaman görürüz.inandığımız zaman görürüz.
James J. MapesJames J. Mapes

Başsağlığı






