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Değerli dostlarım,

Sektörümüzün tek çatı kuruluşu
olmanın getirdiği sorumluluk ve üye-
lerimizin verdiği yetki ve destekle
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ola-
rak bir yılı daha keyifli bir yorgunluk
içinde geride bıraktık. 10. Dönem Yö-
netim Kurulu’ndaki mesai arkadaşla-
rımla birlikte ülke ekonomisine, ihra-
cata ve istihdama bu denli önemli
katkı sağlayan sektörümüzü her plat-
formda anlatma ve çıkarlarını koru-
ma adına gayret sarfettik. 

Öte yandan sektörümüzün en te-
mel sorunlarını çözmek ve gelecek
vizyonu yaratmak adına çözüm ortak-
larımızla birlikte projeler gerçekleş-
tirdik. Bütün bunları yaparken güven
ve samimiyetle mayaladığımız, ileti-
şimle güçlendirdiğimiz bir sistem
içinde hareket etmeye özen göster-
dik. Çünkü biliyoruz ki; ancak bu
duyguyla yapılan, sevgi ile üretilen
çalışmalar doğru hedefe ulaşır, insan-
lar nezdinde kabul görür. Gönüllülük
esasıyla hareket eden, çıkar gözetme-
yen bir sivil toplum kuruluşu ve mes-
lek örgütü olarak en büyük sermaye-
mizin de bu olduğunu düşünüyorum. 

Sanayicisi, çalışanı, tedarikçisi,
yan sanayi ve tüm çözüm ortaklarıyla

ümitle baktığımız yeni bir yıla daha
adım atmış bulunuyoruz. 2013 yılın-
da da vizyonumuz çerçevesinde çalış-
malarımıza devam ederek, şeffaf, de-
ğer yaratan, yenilikçi, katılımcı ve so-
rumlu olma felsefemizden hareketle
belirlediğimiz hedeflerimize ulaşarak
başarılarımızı devam ettireceğiz.

2013 yılının şahsım ve ÇSD Yö-
netim Kurulu’ndaki arkadaşlarım adı-
na üyelerimize, üreticilerimize, üre-
ten, paylaşan tüm insanlara ve insan-
lığa sağlık, mutluluk ve huzur getir-
mesini diliyorum.

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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nüfusu, gelişmiş altyapı hizmetleri,
zengin doğal kaynakları, Türkiye’ye
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) yılın son Geleneksel Yemekli Toplantısını 
17 Aralık 2012’de gerçekleştirdi. ÇSD Yönetim Kurulu ile üyelerin bir araya
geldiği toplantıda 2012 yılınının genel bir değerlendirmesi yapıldı.

Çorapland Ocak-Şubat 2013

ÇSD’nin Geleneksel
Yemekli Toplantısı’nda 2012
yılı değerlendirildi
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Çorap Sanayi-
cileri Derne-
ği’nin (ÇSD)
Geleneksel

Yemekli Toplantılarının so-
nuncusu 17 Aralık 2012
tarihinde Florya Kaşıbeyaz
Restaurant’da yapıldı. ÇSD
Yönetim Kurulu ile üyele-
rin bir araya gelme fırsatı
bulduğu toplantıda sona
ermekte olan yılın genel
değerlendirmesi yapıldı. 

Toplantıda ilk sözü alan
ÇSD Başkanı Hüseyin Öz-
türk, yönetim kurulu ola-

rak 2012 yılını değerlen-
dirmek ve yeni yıl ile ilgili
düşünceleri almak üzere
yılın son Yemekli Toplantı-
sı’nı düzenlediklerini kay-
detti. 

TÜRK KIZILAYI İLE
YAPILAN PROTOKOL 
VE ORTAK YÜRÜTÜLEN
YARDIM ÇALIŞLAMARI

10. Dönem Yönetim
Kurulu olarak 2012 yılında
yaptıkları en önemli faali-
yetlerden birinin Türk Kı-
zılayı ile yapılan İşbirliği
Protokolü olduğunu söyle-
yen Öztürk, ÇSD Denetle-
me Kurulu Üyesi Haydar
Ali Öztaş ile ÇSD Başkan
Yardımcısı Bülent İyikü-
lah’ın yardımların toplan-
ması ve Türk Kızılayı’na
ulaştırılmasına yönelik
yaptıkları çalışmalara de-
ğinerek teşekkür etti. ÇSD
Başkanı Öztürk, “2011 ve
2012 yılında Türk Kızılayı
ile yürütülen yardım çalış-
maları ile ÇSD, Sayın Baş-
bakanımızdan sektör ve
dernek adına altın madal-
ya almıştır” dedi. Haydar
Ali Öztaş ise çorap yardımı
yapan ve yapmayan tüm
sektör mensuplarına te-
şekkür ederek yardımların
daha hızlı toplanması ve
ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rılması ile ilgili birkaç nok-
taya dikkat çekti. 

ÇORAP VE MODA
TASARIMI ÖNLİSANS
PROGRAMI’NA İKİNCİ
YILINDA 29 ÖĞRENCİ
DAHA KATILDI

Ardından 2011-2012
Eğitim ve Öğretim Yılı’nda
Kavram Meslek Yüksek-
okulu bünyesinde açılan
Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı ile ilgili
bilgi veren ÇSD Başkanı,

geçtiğimiz yıl kısa tantıtım
süresince 19 öğrenciyle
eğitime başlayan bölü-
mün, bu yıl 30 kişilik kon-
tenjanın 29’unu doldurdu-
ğunu söyledi. Yüzde 100 iş
garentisiyle bu bölüme
kaydolan öğrencilerin sek-
törle iç içe bir eğitim gör-
düğünün altını çizen Öz-

türk, geçtiğimiz yıl altı se-
miner ve altı fabrika gezisi
gerçekleştirildiğini belirtti.
Bu yıl da ilk yarıyılda iki
seminer ve iki fabrika ge-
zisi yapıldığını söyleyen
Öztürk, hiç bir meslek ör-
gütünün ÇSD kadar mes-
leki eğitime, öğrencilere
sahip çıkmadığınına dikkat
çekti.

SEKTÖRÜN İLK NİŞ
FUARI İF EXPO 2012
ÇORAP İÇ, GİYİM FUARI
BAŞARI İLE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sektörün ilk niş fuarı
olan İF Expo Çorap, İç Gi-
yim Fuarı hakkında bilgi
vermek üzere söz alan
ÇSD Başkan Yardımcısı ve
Fuar ve Hedef Pazarlar Ko-
mitesi Başkanı Ahmet Bi-
lal Kıymaz, söz konusu
fuarın 17-19 Ocak 2012
tarihleri arasında yapılan
birincisinin iki sektörün de

ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı  
Hüseyin Öztürk
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ciddi katılımıyla yaklaşık 2
bin 500 metrekare alanla
başarılı bir şekilde gerçek-
leştirildiğini söyledi. İF
Expo 2012 Çorap, İç Giyim
Fuarı’nda İHKİB Yenibosna
Kız Teknik ve Meslek Lise-
si Öğrencileri’nin yapmış

olduğu çorap defilesini de
hatırlatan Ahmet Bilal Kıy-
maz, aynı zamanda iplik
tedarikçileriyle düzenle-
nen iplikte net-brüt satış,
nem oranları ve ortak kar-
tela gibi konuların ele
alındığı geniş katılımlı ve
önemli bir toplantı yapıldı-
ğını kaydetti. Kıymaz söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“ULUSLARARASI 
İF EXPO ÇORAP, İÇ
GİYİM FUARI’NA DÜN -
YADA İMALATTA İKİNCİ,
İHRACATTA ÜÇÜNCÜ
KONUMDAKİ ÜLKEMİZİN
EV SAHİPLİĞİ YAPMASI
BÜYÜK BİR ÖNEM
TAŞIYOR” 

“İF Expo 2013 Çorap,
İç Giyim Fuarı’nın ikincisi,
31 Ocak – 2 Şubat 2013

tarihleri arasında TÜ-
YAP’ta yapılacak. Tüm
üyelerimize ve sektöre ge-
rekli bilgilendirmeler ya-
pıldı. Şu anki durum itiba-
riyle metrekare bazında
fuar yaklaşık iki katına çık-
mış durumda. ÇSD Fuar
Komitesi olarak altı aydan
bu yana TÜYAP’la birlikte
yürütülen çalışmalarla ha-
zırlıklar sürmektedir. Ulus-
lararası nitelikteki İF Expo
Çorap, İç Giyim Fuarı’na
dünyada imalatta ikinci,
ihracatta üçüncü konum-
daki ülkemizin ev sahipliği
yapması ayrıca büyük bir
önem taşıyor. ÇSD yöneti-
mi olarak kardeş iç giyim
sektörü ile bu uluslararası
fuarın, Türkiye’de yapılabi-
leceğini ortaya koyduk. Si-
zin hem katılımcı, hem de

ÇSD Başkan Yardımcısı ve 
Fuar ve Hedef Pazarlar Komitesi 
Başkanı Ahmet Bilal Kıymaz
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ziyaretçi olarak desteğiniz
çok önemli.” 

Fuar ile ilgili bir ekle-
me yapan ÇSD Başkanı
Öztürk, öğrencilerin dü-
zenleyeceği defilenin yanı-
sıra hazır giyim ve çorap
sektörü ile ilgili seminer
ve paneller de planladıkla-
rını söyledi. 

“ANADOLU’DA ÇORAP
SEKTÖRÜNÜN
KÜMELENDİĞİ ÖNEMLİ
MERKEZLERDEN BİRİ
OLAN KAYSERİ’YE
YAPTIĞIMIZ GEZİ ÇOK
ÖNEMLİYDİ”
ÇSD Başkan Yardımcısı ve
Üye İlişkileri Komitesi
Başkanı Bülent İyikülah
ise Şubat ayında Kayse-
ri’ye gerçekleştirilen heyet
gezisi hakkında bilgi
verdi. İplik üreticileri
Bamen ve Karsu firmaları-
nın davetiyle yapılan gezi-
nin İstanbul’dan sonra
çorap üreticilerinin en
yoğun kümelendiği ikinci
büyük il olması nedeniyle
Kayseri’ye yapılmasının
önemine değinen İyikülah,
bölgede yaklaşık 17 sektör
mensubu bulunduğunu ve
onlarla bir araya gelindi-
ğini kaydetti. 

İPLİK TEDARİKÇİLE -
RİYLE YAPILAN TOPLAN -
TILAR DA NET ALIM VE
NEM ORANI KONUSUNDA
ÖNEMLİ MESAFELER
ALINDI

İplik tedarikçileriyle
net alım ve nem oranları
konusunda TÜYAP’ta 18
Ocak 2012’deki ilk toplan-
tının ardından dernek
merkezinde yapılan ikinci
toplantıyla ilgili de bilgi
veren ÇSD Başkanı Hüse-
yin Öztürk, iplikte net
alım konusundaki kararlı-
lıklarını bu toplantı ile bir
kez daha vurguladıklarını,
dernek üyelerine gönderi-
len yazılarla da alımlarda
buna özen gösterilmesi
yönünde bilgilendirme ya-
pıldığını belirtti.

ÇSD Ar-Ge Komitesi
Başkanı Davut Beresi’nin
yönetiminde yaklaşık on
aydır devam eden ve ciddi
çalışmalar sonucunda ye-
nilenen web sitesinin dev-
reye girdiğini söyleyen
Hüseyin Öztürk, üç aylık
bir taslak çalışmasının ar-
dından dört farklı dilde ve
üyelere özel e-paylaşım
modülüyle yenilikçi bir ya-
pıya kavuşturulduğunu
ifade etti. Öztürk, Yönetim
Kurulu üyeleri İlker Öztaş
ve Osman Cengiz’in katkı-
larıyla e-paylaşım bölümü-
nün revize edilmiş şekliyle
devreye gireceğini söyledi. 

SEKTÖRÜN DEĞİŞEN VE
GELİŞEN İHTİYAÇLARINA
GÖRE YENİLENEN
ÇSD’NİN WEB SİTESİ
DÖRT DİLDE VE ÜYELERE
ÖZEL E-PAYLAŞIM
MODÜLÜYLE YAYINDA

Yeni düzenlemeyle ilgi-
li kısaca bilgi veren Os-
man Cengiz eldeki stokla-
rın bir program dahilinde

ÇSD Başkan Yardımcısı ve 
Üye İlişkileri Komitesi Başkanı 
Bülent İyikülah
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siteye girildiğini ancak
yeni düzenlemeyle bir Ex-
cel dokümanından aktar-
ma yapılmasının mümkün
olabileceğinin altını çizdi.
Toplantının bu bölümünde
AA Telekom firmasından
M. Kaya Aydemir ve Ebru
M. Aydemir, yeni web si-
tesi ile ilgili bir sunum ya-
parak, yöneltilen sorulara
yanıt verdi. 

1. ÇORAP TASARIM
YARIŞMASI İLE
GENÇLERİN SEKTÖRE
İLGİ DUYMASI
AMAÇLANDI

Bu yıl mesleki eğitimde
ÇSD’nin çözüm ortağı
Kavram Meslek Yüksek-
okulu ile birlikte ilki ger-
çekleştirilen Çorap Tasa-
rım Yarışması hakkında da
bilgi veren ÇSD Başkanı
Hüseyin Öztürk, iki tarafın
da katılımıyla oluşturulan
jürinin çalışmaları sonu-
cunda Ekim ayında ödülle-
rin sahiplerini bulduğunu,
bölümde okumak için burs
kazanan öğrencilerin Ço-
rap ve Moda Tasarımı Bö-
lümü’ne kayıt yaptırdıkla-
rını ve yarışmanın ikincisi-
nin de 2013’ün Nisan

ayında düzenleneceğini
söyledi.  

ÇSD YAPTIĞI
ÇALIŞMALARLA 2012
YILINDA 4 FARKLI
KURUM TARAFINDAN
ÖDÜLE LAYIK 
GÖRÜLDÜ

Ramazan ayında sektör
ve sektör dostlarının geniş
katılımıyla gerçekleştirilen
iftar yemeğinden de bah-
seden Öztürk, 2012 yılın-
da ÇSD olarak Türk Kızıla-
yı, Türksoy’la İpekyolu
Dergisi, Ekonomi Gazete-
cileri Derneği ve İstanbul

İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nden olmak üzere dört
ödül aldıklarını ve bunun
gurur verici olduğunu ifa-
de etti. 

ÇSD Yönetim Kuru-
lu’nun, çalışmaların yoğun
bir şekilde gelecek yıl da
devam etmesi yönünde
kararlı olduklarının altını
çizen ÇSD Başkanı Hüse-
yin Öztürk, 2013 çalışma
takviminin de belirlendiği-
ni söyledi. 

ÇSD Geleneksel Ye-
mekli Toplantısı, yeni yıl
ile ilgili iyi dilekler ve te-
mennilerle son buldu.

Yılın son ÇSD Gele-

neksel Yemekli Top-

lantısı’nda 2012

yılının genel bir de-

ğerlendirilmesinin

yanında ve yeni yıl

ile ilgili beklentiler de

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

ÜRÜNLER



ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

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

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

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

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

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

AYMER DIȘ TİC. A.Ș.
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Çin’in 
Avrupa’da
Pazar Kaybı
Devam
Ediyor

Bu yazımda kı-
saca değin-
mek
istediğim

konu, Almanya pazarının
pamuklu soket segmen-
tinde, Çin’in pazar payını
geçmiş olduğumuz müjde-
sidir. 2004 yılıyla birlikte
Çin çoraplarına Avru-
pa’nın kotaları kaldırma-
sından bu yana Grafik
1’de göreceğiniz gibi, hızla
pazar payı kaybettiğimiz,
bizim en büyük pazarımız
olan Almanya pazarında
2010 yılı başında başlayan
Çin’in pazar payı kay-
betme süreci hızla devam

etmektedir. Çin’in bu pa-
zardaki kaybının en
önemli nedenlerinden biri,
dergimizin geçen sayı-
sında da belirttiğim gibi,
artan fiyatlarıdır. Çin
çorap fiyatları Almanya
pazarında ortalama olarak,
Türkiye fiyatlarının yal-
nızca %10-15 altındadır.
Pazara yakınlık, finansman
yükü, hızlı sipariş, Avrupa
krizinin yarattığı düşük
stokla çalışma gereksinimi
gibi birçok faktör de bu
süreçte mutlaka çok etkili-
dir. Ancak bu faktörler
krizden çıkıldıkça etkisini
yitirmeye başlamaktadır.

Bana göre en önemli fak-
tör, takip ettiğim rakam-
lara göre, Almanya
pazarında fiyat makasının

bugüne kadar görmediğim
düzeyde kapanmaya başla-
mış olmasıdır. Umarım bu
trend Avrupa geneline ya-

2013 yılının bu ilk Çorapland Dergisi’yle başlayarak, sizlere, bugüne kadar yalnızca pa-
muklu soket segmenti vasıtasıyla analiz ettiğim Avrupa çorap pazarını, EUROSTAT ra-
kamları ışığında, tüm segmentleriyle, derinlemesine analiz etmeye çalışacağım. 2013
yılını tümünde devam edeceğim bu analizlerimle birlikte sizlere, Türkiye için önemli gö-
rünen bir konuyu da her yazımın başında kısaca değerlendireceğim. 

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Türkiye Temsilcisi  | www.dakong.com.tr
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yılır önümüzdeki dö-
nemde. Ben de size müj-
deli haberler vermeye
devam ederim.

TÜRKİYE’NİN
AVRUPA’YA İHRAÇ
ETTİĞİ ÇORAPLARIN
YAKLAŞIK %80’İNİ
PAMUKLU SOKET 
ÇORAP KATEGORİSİ
OLUŞTURUYOR

Yazımın bu kısmında
size Avrupa çorap pazarı-
nın bütünü için analiz
yapmaya başlayacağım.
Sizlere bugüne kadar yaz-
dığım yazıların büyük ço-
ğunluğunda Avrupa
pamuklu soket çorap kate-
gorisinin rakamlarını kul-
lanmıştım. Bunun nedeni
Türkiye’nin Avrupa’ya
ihraç ettiği çorapların yak-
laşık %80’inin pamuklu
soket çorap kategorisinde

olmasıydı. Avrupa çorap
pazarını daha iyi anlaya-
bilmeniz, bügüne kadar
değerlendirme şansı bula-
madığımız, potansiyeli
olan kategoriler olup ol-
madığını görebilmek için,
2013 yılının tümünde siz-
lere tüm kategorileriyle
Avrupa çorap pazarını de-
rinlemesine analiz edece-
ğim.

AVRUPA ÇORAP PAZARI
NE KADAR BÜYÜK?

Avrupa çorap pazarının
büyüklüğü, 2011 yılında,
grafik 2’de görebileceğiniz
gibi, 3.7 milyar çifti ithalat
ve 2.1 milyar çifti de iç
pazar olmak üzere 5.8 mil-
yar çifttir. Bu rakama,
kendileri çorap üretip,
kendi iç piyasasında satış
yapan, örneğin İtalya gibi
ülkelerin rakamları dahil

değildir. Ayrıca, kendileri
üretim yapmadıkları halde
ithalat yapıp, bu ithalatını
diğer ülkelere satış olarak
istatistiklere yansıtan, ör-
neğin Almanya gibi ülke-
lerin, EU27İÇ istatistik
rakamları içine dahil olan,
çift kayıt rakamlarını da
toplamdan düşürürsek,
tahmini Avrupa çorap pa-
zarının büyüklüğünün 5-6
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milyar çift arasında oldu-
ğunu tahmin edebiliriz.
Grafik 2’deki trendlere göz
atarsak, Avrupa çorap it-
halatının 2008 yılına
kadar Çin’in pazara ucuz
ürünler sunmasıyla hızla
büyüdüğünü, 2008 sonra-
sında ise büyümenin hız
kestiğini görebiliriz. Çin’in
2005 yılı sonunda Avrupa
pazarında, Türkiye satış
rakamlarına ulaştığını,
2011 yılında ise Türki-
ye’nin iki katından biraz
daha fazla çorap sattığını
görmekteyiz. Çin’in satış-
ları da 2010 yılı sonra-
sında inişe geçmeye
başlamış gibi durmaktadır.
Grafik 2’de ayrıca EU27İÇ
rakamlarının 2004 yılında
Çin’in devreye girmesin-
den sonra %7 oranında
düştüğünü görüyoruz. İt-
halat artıyor, iç piyasa sa-
tışları ilginç bir şekilde
düşüyor. Sanırım cevabı-
mız şu olabilir. Çin dev-
rede değilken Avrupa’da
ana büyük dağıtıcı ülkeler
Türkiye gibi ana merkez-
lerden direkt alım yapıp
kendileri dağıtım yapmak-
taydı. Çin devreye girince
küçük ülkelerde direkt ola-
rak Çin’den alım yapma
şansına kavuştu. Bu
durum toplam ithalatı art-
tırıken iç piyasa alım satı-
mının artışını engellledi.

Daha önce Türkiye’den
alım yapan bu alıcılar bize
fiyat baskısı yaptılar. Çin
fiyatı baskısı yapılan
dönem hepimizin hatırın-
dadır sanırım. Ancak garip
olan Grafik 3’e baktığı-
mızda EU27İÇ satışlarının
2004-2011 döneminde
%34 ve grafik 4’e baktığı-
mızda EU27İÇ fiyatlarının
%44 oranında artmış ol-
ması. Bunun cevabı kıs-
men ucuz segmentin
ithalata kayıp iç piyasada
daha pahalı segmentin do-
layısıyla daha yüksek orta-
lama fiyatlı segmentin
kalmasıyla açıklanabilir
sanırım.  

AVRUPA’DA ÇİFT 
ÇORAP BAZINDA EN
BÜYÜK SEGMENT
İTHALAT İKEN, PARASAL
OLARAK HESAP
YAPTIĞIMIZDA İSE EN
BÜYÜK SEGMENTİN İÇ
PAZAR SATIŞLARI
OLDUĞUNU 
GÖRÜYORUZ

Avrupa çorap pazarının
büyüklüğünü avro bazında
hesaplamaya çalıştığı-
mızda ise karşımıza ilginç
bir durum çıkıyor. Çift
çorap bazında en büyük
segment ithalat iken, pa-
rasal olarak hesap yaptığı-
mızda ise en büyük
segmentin iç pazar satış-

ları olduğunu görüyoruz.
EUROSTAT rakamlarına
göre toplam çorap pazarı-
nın EU27İÇ kısmı 2011 ra-
kamlarına göre 2.3 milyar
avro, EUİthalatı ise 1.8
milyar avro’dur. Yani top-
lam Pazar büyüklüğü 4.1
milyar avro’dur. Buna içe-
ride üretilen rakamları
dahil edip ithalattan satış
rakamlarını düşersek, tah-
mini pazar büyüklüğünün
4-4.5 milyar avro arasında
olduğunu tahmin edebili-
riz. Bir önceki bölümde
Çin’in Türkiye’ye göre 2
kattan daha fazla çorap
sattığını görmüştük Av-
rupa pazarında. Ancak ra-
kamlara avro bazında
baktığımızda Çin’in toplam
kazancının neredeyse Tür-
kiye kadar olduğunu görü-
yoruz. Ayrıca Çin’in çift
bazında 2005 sonunda
geçtiği Türkiye’yi, avro ka-
zanç bazında ise ancak 4
yıl sonra, 2009 yılında ge-
çebildiğini görmekteyiz.
Bunun nedeni, hepimizin
de bildiği gibi, Çin çorap
fiyatlarının ortalamada
Türk çorap fiyatlarının
yaklaşık yarı fiyatında ol-
masıdır. Yani Çinliler bize
göre iki katı fazla çorap
satarken bizle aynı parayı
kazanıyorlar. Türkiye ve
Çin’den çorap alıp içi piya-
sada satan ülkeler ise en

çok kazanan kategorisinde
yer alıyor. 

AVRUPA ÇORAP
FİYATLARI NASIL
DEĞİŞİYOR ?

Bu bölümde Avrupa
çorap pazarında ortalama
fiyatların nasıl değiştiğine
bir göz atalım. 2011 yı-
lında ortalama Çin fiyatları
0.33 avro iken, aynı dö-
nemde Türkiye fiyatları
0.7 avro’dur. Avrupa itha-
lat fiyatları ortalaması
2011 yılında 0.49 avro
iken Avrupa iç satış fiyat-
ları 1.09 avrodur. Basitçe
şunu söylersek, ortala-
mada 0.5 avroya çorap
alan Avrupa’lı tacirler, or-
talama 1.1 avro’dan satış
yaparak %100 üzerinde
alım satım karı elde et-
mekteler. Bu rakamlar içe-
risinde, tabiki İtalya’da
yüksek maliyetli ortamda
üretilip Avrupa’ya satılan,
ortalaması 1.2 avro olan
çoraplar da var. Çok genel
baktığımızda Çin, Türkiye,
İtalya’nın avro olarak top-
lam kazançları birbirine
çok yakınken, Çin’liler aynı
kazanç için İtalya’ya göre
4 kat, Türklere göre ise 2
kat daha fazla çorap sat-
mak zorundadırlar. Grafik
4’de 2012 yılında kısmi
bir fiyat düşümü görülse
de, 2012 rakamlarının



GAP’ın
Parlayan
Yıldızı!

GAP’ın
Parlayan
Yıldızı!

Değerli ÇSD Üyeleri!

2005 yılında sektörümüze hizmet amaçlı kurulan ișletmemiz, aylık

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

sahiptir. Șirketimiz, 2011 yılına kadar sektörümüze boyalı iplik

konusunda hizmet veren firmaların ham iplik ihtiyacını karșılamıștır.

2011 yılı Aralık ayında, Yönetim Kurulu Bașkanımız Sayın Kemal

OTURAKCI’nın almıș olduğu karar doğrultusunda, sektörümüze birinci

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

sağlayarak 01.01.2012 tarihi itibarı ile Bayrampașa Terazidere Güneș

Caddesi Güneș Plaza’da bulunan 500 m2 büyüklüğünde stok servis

olarak 160 adet renkten olușan bobin marketimizi de hizmete açmıș

bulunuyoruz. Boyalı iplik stoğumuzla da ȘANLI İPLİK olarak bu hizmet

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

çıkan Yeni Teșvik Yasası ile birlikte ham iplik üretim kapasitesini 1000

ton olarak hedefleyen Șanlı İplik, bu yıl içerisinde de; 

1 adet ....... 1.500 kg

2 adet ....... 1.000 kg

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

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

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

Toplamda 14.000 kg/gün olarak hedeflediğimiz iplik boyahanemizle

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

Tüm sektörümüze hayırlı olması dileklerimizle...

Kemal OTURAKCI
Șanlı İplik Yönetim Kurulu Bașkanı 

Muharrem KAHRAMAN
Șanlı İplik Pazarlama Müdürü 

Cumhuriyet Cad. Terazidere Mah.
Güneș Plaza No:1 Bayrampașa / İstanbul 
Tel: 0(212) 493 23 95 - Fax: 0(212) 493 23 96 
www.sanliiplik.com “GAP’ın Parlayan Yıldızı”
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Ocak-Ekim döneminde,
ağırlıkla daha ucuz olan
yazlık dönemi kapsadığını,
2012 yılı rakamlarının
tümü yayınlandığında bu
durumun artış yönünde
biraz değişebileceğini göz-
den kaçırmamakta yarar
var. 

TÜRKİYE PAZAR PAYI
KAYBININ SONUNA
GELDİ Mİ?

Son olarak çift bazında
Avrupa pazarındaki Çin ve
Türkiye’nin durumuna gra-
fik 4’de bakarsak şunları
görebiliriz. 2004 yılında
pazarın %46’sına hakim
olan Türkiye, 2012 yılında
pazarın %23’üne, yani ön-
ceki payının yarısına
düşmüştür. Çin ise aynı dö-
nemde pazarın %10’undan
yaklaşık 5 kat artışla
%51.5’una sıçramışsa da
2010 yılında yakaladığı
%55 paya göre %3.5 luk
pazar payı düşüşü de dik-
kat çekicidir. Bu pazar payı
değişimlerinin altında şu
matematik vardır. Çin
2004 de sattığı 21.4 mil-

yon çift çoraba göre 2011
yılında yakaladığı 2 milyar
çiftlik artış ona %834 bü-
yüme sağlamıştır. Türkiye
aynı dönemde 1 milyar
olan satışlarını %15’lik dü-
şüşle 850 milyon çift’e dü-
şürmüştür. Toplam ithalat
pastası ise 2.2 milyar çift-
ten 3.7 miyar çift’e %68
oranında yükselmiştir. Özet
olarak bu dönemde toplam
piyasa ise 1.5 milyar bü-
yürken, Çin 1.8 milyar bü-
yümüş, Türkiye 150
milyon ve Türkiye dışın-
daki ülkelerde toplamda
150 milyon çift küçülmüş-
lerdir. 2004 yılında Türkiye

%46, Çin %10 ve diğer ül-
keler %44 Pazar payına sa-
hipken, 2012 yılında Çin
%51.5’e artmış, Türkiye
%23 ve diğer ülkeler de
%25.5 Pazar payına inmiş-
tir. 

SON RAKAMLAR,
TENDLER ÇİN’İN PAZAR
PAYINDA AZALMANIN
BAŞLADIĞINA İŞARET
ETMEKTEDİR. 

Çin’in Avrupa pazarın-
daki 2004 -2010 yılı arası
görülen inanılmaz artışı ne
şekilde azalacaktır. Benim
şahsi görüşüm bu azalışın
gayet yavaş olacağı şeklin-

dedir. Bu azalma zamana
yayılarak uzun bir dö-
nemde gerçekleşebilir.
Çünkü ucuz Çin makinala-
rıyla, Devlet imkanlarıyla,
teşviklerle büyüme şansı
yakalayan Çin’in yerine
kısa zamanda düşen kar
marjlarıyla başka bir ülke-
nin kısa zamanda pahalı
makina yatırımı yapması
hiç kolay almayacaktır. Ay-
rıca çorap üretiminin ciddi
bir bilgi birikimi ve teknik
destek gerektirdiğini de
gözden kaçırmamak gerek.
Bu durumda, Çin fiyat art-
tırırken, dünya çapında
çorap fiyatlarının artacağı
sonucunu çıkarabiliriz.
Türkiye’de da maliyetlerin
artmakta olduğu hepimi-
zin malumudur. Çin’in
fiyat arttırıyor olması biz-
lerin de hala İstanbul’da
kalarak çorap üretmeye
devam edebilmemize yar-
dımcı olacaktır doğal ola-
rak. 

Yazımın sonunda, siz-
lere yeni yılda sağlık, mut-
luluk, neşe, başarı ve
huzur diliyorum. 

Çin’in fiyat arttırıyor

olması doğal olarak

bizlerin de hala

İstanbul’da kalarak

çorap üretmeye

devam edebilmemize

yardımcı olacaktır”
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Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu
(TMHGF), Türkiye Or-
gan Nakli Kuruluşları

Koordinasyon Derneği (TONKKD) ve
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü ile bir protokol
imzalayarak önemli bir sosyal sorum-
luluk projesi başlattı. TMHGF Yöne-
tim Kurulu Toplantısı öncesinde im-
zalanan protokol ile taraflar ortaklaşa
yürütecekleri çalışmalarla Türkiye’de
gelişmiş ülkelere kıyasla çok gerilerde
seyreden organ bağışı oranlarını, ta-
nıtım ve bilgilendirme çalışmaları ile
artırmayı hedefliyor.

“BU GİRİŞİME ÜLKEMİZİN VE
İNSANLIĞIN İHTİYACI VAR”

Protokol imza töreninde konuşan
TMHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Öztürk, “Organ bağışı çerçeve-

sinde hayata geçirdiğimiz ‘Candostu
Platformu’, toplumun her kesimini
yakınlaştıracak, içlerindeki duyguyu
ve sevgiyi dışarı çıkaracak, bir insa-
nın hayatla ilişkisi bittiğinde bile
başka bir insana hayat verebileceğine

dikkat çeken, Türkiye’nin önemli ka-
nayan yarasına merhem, organ bekle-
yen hastalarımıza umut olacak çok
önemli bir sosyal sorumluluk projesi.
Bu girişime ülkemizin ve insanlığın
çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz”
diye kaydetti.

“Sektörümüzün ne kadar bu coğ-
rafyada kalmasını ve yaşamasını isti-
yorsak, organ bağışını da o kadar
uzun soluklu desteklemek istiyoruz”
diye sözlerini sürdüren TMHGF Baş-
kanı Öztürk, “Bu anlamda bir disiplin
içinde televizyondan, gazetelere, in-
ternetten, sosyal medyaya tüm kitle
iletişim araçlarını kullanacak, aynı za-
manda mümkün olduğunca işletme-
lerdeki çalışanlardan, aile bireylerine
ve öğrencilere kadar her kesime ula-
şabileceğimiz bire bir bilgilendirme
çalışmalarını sorumluluk içinde yürü-
teceğiz” dedi. 

Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Fede-
rasyonu (TMHGF),

Türkiye Organ Nakli
Kuruluşları Koordi-

nasyon Derneği
(TONKKD) ve

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri

Genel Müdür   lüğü ile
Organ Bağışı Proto-
kolü imzaladı. Ha-

yata geçirilecek
“Candostu Plat-

formu” ile Türkiye
genelinde tanıtım ve

bilgilendirme çalış-
maları yürütülecek.

“Candostu Platformu” halkı organ
bağışı konusunda bilgilendirecek

Organ nakli bekleyen 22 bin hastaya yönelik örnek sosyal sorumluluk projesi: 

Dr. Bahri Kemaloğlu
Sağlık Bakanlığı Şube Müd.

Hüseyin Öztürk
TMHGF Yön. Kur. Başkanı

Prof. Dr. K. Yalçın Polat
TONKKD Yön. Kur. Üyesi

Dr. Bahri Kemaloğlu
Sağlık Bakanlığı Şube Müd.

Hüseyin Öztürk
TMHGF Yön. Kur. Başkanı

Prof. Dr. K. Yalçın Polat
TONKKD Yön. Kur. Üyesi
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Daha sonra kürsüye gelen
TONKKD Başkanı Prof. Dr. Uluğ Elde-
gez ise Türkiye’de 2012 itibariyle
yaklaşık 20 bin böbrek, 2 bin karaci-
ğer, 300 kalp bekleyen hasta oldu-
ğuna dikkat çekerek konuşmasında
çarpıcı verilere yer verdi. 2002’de di-
yalize giren hasta sayısının 26 bin
iken şimdilerde bu sayının 54 bine
ulaştığını belirten Prof. Eldegez sözle-
rini sözlerin şöyle sürdürdü:

BÖBREK BEKLEYENLERİN 
YÜZDE 4,5’İ, KARACİĞER VE KALP
BEKLEYENLERİN YÜZDE 12’Sİ
ORGAN BEKLERKEN HAYATINI
KAYBEDİYOR

“Sağlık Bakanlığı verilerine göre
her yıl bu sayı yüzde 10 artarak daha
da yükseliyor. Böbrek bekleyenlerin
yüzde 4,5’i, karaciğer ve kalp bekle-
yenlerin yüzde 12’si organ beklerken
hayatını kaybediyor. Sağlık Bakan-
lığı’nın son dönemde yoğun çabasıyla
Türkiye çapında 6 bine yakın yoğun
bakım yatak sayısı olmasına rağmen
maalesef aile onaylarında yoğun dü-
şüş yaşıyoruz” 

2011 yılında 3 bin 929 organ ta-
kıldığına, bunun 3 bininin canlıdan,
929’unun ise kadavradan alındığına
dikkat çeken Prof. Eldegez “Niye in-
sanlarımız canlıyken organlarını ba-
ğışlıyor da, beyin ölümü gerçekleşmiş
yakınlarının ya da hastalarının organ-
larını bağışlamıyorlar. Bunun neden-
leri tek tek çıkartmaya ve bunlara yö-
nelik bilgilendirme kampanyaları
yapmaya karar verdik” diye kaydetti. 

Ülkemizde yoğun yatak sayının 6
bin olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Uluğ
Eldegez, “Normal şartlarda dünyaya
bakıldığında toplam yoğun bakım ya-
tak sayısı ile yıllık donör sayısı eşittir.
Bu her yataktan bir donör ve 12 bin
böbrek yapar. Bunun Türkiye’de
yüzde 50’si bile çıksa çok büyük bir
oran” diye konuştu. 

EVİNİZDE ORGAN BAĞIŞINI HİÇ
KONUŞTUNUZ MU?

Kaliforniya’da 6 yıl önce bir tele -
vizyonda “Evinizde organ bağışını hiç
konuştunuz mu?” şeklindeki sadece
bir alt yazı ile bir sene sonra organ
bağışı oranının yüzde 46 arttığını
söyleyen Prof. Dr. Eldegez, “Candostu
Platformu” olarak bu tür çalışmalara
da yer vereceklerini ifade etti.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü Organ
Nakli Şube Müdürü Dr. Bahri Kema-

loğlu ise sosyal sorumluluk anla-
mında başlatılan kampanyanın, Tür-
kiye’de organ bekleyen 22 binin üze-
rindeki hasta için çok büyük anlam
taşıdığını kaydederek “Bu hastaların
organ nakli olmaktan başka çaresi
yok” diyerek sözlerine başladı.

Bu çerçevede sistemin güvenilir
olmasını sağlayan, günün ihtiyaçla-
rına uygun düzenlenmiş dinamik ya-
sal mevzuata, verilen lojistik desteğe
ve oluşturulan bilişim altyapısına dik-
kat çeken Dr. Kemaloğlu, Sağlık Ba-
kanlığı olarak koordinatörlere, hekim-
lere, konuyla ilgili çalışanlara ve
halka yönelik çalışmalar da yürütül-
düğünü belirtti. 

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN
KONUYA SAHİP ÇIKMASI ÇOK
ÖNEMLİ”

Sağlık Bakanlığı Şube Müdürü Dr.
Bahri Kemaloğlu,“Sivil toplum örgüt-
lerinin konuya sahip çıkması ve önem
vermesi toplumda farkındalık yarat-
mak ve bu bilinci oluşturmak açısın-
dan çok önemli” diye belirterek buna
vesile olan TMHGF ve TONKKD’ye
teşekkür etti.

Konuşmaların ardından organ ba-
ğışı ile ilgili protokol imzalanarak
“Candostu Platformu” hayata geçi-
rildi. İmza törenine TMHGF ve
TONKKD yönetim kurulu üyelerinin
yanı sıra sivil toplum kuruluşu yöne-
ticileri ve sektörel basının temsilcileri
de katıldı. “Candostu Platformu”nun
lansmanına 16 Ocak’ta İstanbul’dan
start verilecek.

Prof. Dr. Uluğ Eldegez
TONKKD Yön. Kur. Başkanı



>> Bir Hateks A.Ş. kuruluşu olan Hatfil
Tekstil İşletmeleri A.Ş., sektördeki
yerini pekiştirerek, müşterilerine
en iyi servisi ve kaliteyi vermeye
devam etmektedir.    

>> İtalya’da 2007 yılında % 100 Hatfil
A.Ş. iştiraki ile kurulmuş şirketimiz
olan hatfil srl; 150 renk stoğu ile,
Avrupa’da önde gelen şirketlerin
içerisinde yer almaktadır. 

>> Hateks-Hatfil grup şirketleri olarak
ilkemiz; müşteri memnuniyeti ve
en ileri teknoloji ile en üst düzeyde
kaliteyi sunmaktır.  

>> Üstün teknoloji ve uzun elyafın
beraber kullanımıyla üretilen, özel
haslıklı merserize ipliklerimiz için
hazırlanan Fil d’ecose ve Fil de lux
marka kartlarını firmamızdan
aldığınız merserize ipliklerle
yapılan üretimlerinizde marka
olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

Fabrika: 
Antakya Organize Sanayi Bölgesi PK : 59 
Antakya - Hatay
Tel: 0326 451 25 50 (pbx)  Fax: 0282 451 24 60-65

İstanbul Satış Ofisi: 
Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat, 
34040, Beşiktaş - İstanbul 
Tel: 0212 265 77 50 (pbx)  Fax: 0212 438 11 05  
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>> Ürün ve hizmette   
Hatfil’in Kalite Farkı

Web: www.hatfil.com.tr  - E-mail: hatfil@hatfil.com

ÜRÜN  YELPAZEMİZ

Murat Sözer
Hatfil Tekstil İşletmeleri 

Genel Müdürü 

100 % PAMUK RİNG, OPEN END İPLİK

Ne 6-Ne 100 ARASI - TEK VE ÇİFT KAT

>> PAMUK GAZE - GAZE MERSERİZE HAM & 

BOYALI & MELANJ İPLİK                        

>> PAMUK HAM & BOYALI & MELANJ 

>> ORGANİK PAMUK HAM & BOYALI & 

MELANJ & GAZE MERSERİZE İPLİK

>> BAMBU HAM & BOYALI & MELANJ İPLİK                                    

>> LİKRALI  İPLİK ( core-spun ) 

>> DİKİŞ İPLİĞİ

>> COMPACT İPLİK

>> PVA İPLİK                                                    

>> AMİCOR İPLİK ( Antibakteriyel özellikli iplik) 

>> TENCEL İPLİK                                              

>> CASHMERE / PAMUK İPLİK
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İran’da Irak 
savaşı sonrasında
can kaybı veren 
ailelere yardım

amacıyla kurulan vakıflar
(bonyad); geniş vergi mua-
fiyetleri, sübvansiyonlar ve
işgücü avantajları ile son
derece etkili hale gelmiş
devlet tekelleridir. İran
ekonomisinin % 40’ı doğ-
rudan, % 45’i de “bonyad”

olarak adlandırılan vakıflar
aracılığı ile dolaylı olarak
devletin kontrolündedir.
Kalan ekonomik faaliyetle-
rin % 15’i ise, muhafazakâr
işadamlarının (bazaar) elin-
dedir. Yurt dışında tahsille-
rini tamamlayıp İran’a geri
dönen kişilerden oluşan,
Batılı anlamda faaliyet gös-
teren özel sektör de can-
lanma eğilimindedir. 

Dünya kesinleşmiş ham
petrol rezervlerinin 
% 11,5’ine (Suudi Arabis-
tan ve Kanada’nın ardın-
dan 3. sırada) sahip olan ve
dünyanın en büyük 3. pet-
rol üreticisi olan İran, do-
ğalgaz rezervleri açısından
da Rusya’nın ardından 
2. sırada yer almaktadır.
İran’ın ihracat gelirlerinin
% 80-90’ı, bütçe gelirleri-

nin ise % 40-50’si petrol-
den elde edilmektedir. 

İran, nükleer faaliyetle-
rine ilişkin Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nin
aldığı kararlar nedeniyle
ekonomik yaptırımlara ta-
bidir. Bu yaptırımlar daha
çok İran’ın uluslararası faa-
liyette bulunan banka ve
temsilciliklerini ve İran ile
iş yapan belli şirketlere fi-
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Türkiye’nin yanı başında dev
bir pazar: İran
Tarihi İpek Yolu sayesinde eski çağlardan bu yana Avrupa ve Asya’nın kesişme
noktasında yer alan İran; genç nüfusu, gelişmiş altyapı hizmetleri, zengin doğal
kaynakları, Türkiye’ye coğrafi ve kültürel yakınlığı ve Türkiye’nin Orta Asya pa-
zarlarına açılımında da en kısa güzergah olması sebebiyle önemli fırsatlar sun-
maktadır.

Tahran



nansman sağlayan kurum-
larını hedef almaktadır.

EKONOMİ 
POLİTİKALARI

İran’a nükleer silah
üretimi kaygısıyla uygula-
nan yaptırımlar, 2009 yılı
başında petrol fiyatlarında
yaşanan ani düşüş ve küre-
sel ekonomik kriz dolayı-
sıyla azalan uluslararası
kredi imkânları nedeniyle

bütçe gelirleri azalan hü-
kümet, doğrudan yabancı
yatırımlar ve özelleştirme-
ler yoluyla petrol ve doğal
gaz üretiminin sürdürüle-
bilirliği için gerekli yatı-
rımların yapılmasını hedef-
lemektedir. Ancak özelleş-
tirme işlemleri yavaş yürü-
mekte, özelleştirilen kuru-
luşlar ise yarı-devlet kuru-
luşlarına dönüşmektedir.
Ülkede 1000’e yakın devlet

işletmesi faaliyet göster-
mektedir. 

2005 – 2009 yıllarını
kapsayan 4. Beş Yıllık Kal-
kınma Planı’nın ana tema-
sı, enflasyonla mücadele
ve yerli yatırımların teşvi-
kidir. Enerji ve petrokimya
sektörlerinde yerel şirket-
lere tanınan avantajların
devam edeceği bildirilmiş-
tir. Ancak fiyat kontrolleri
ile gıda ve enerji sübvansi-
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Sektör(% Değişim)
Tarım

Sanayi

Hizmetler

2010
8,8

7,4

4,0

2011
4,0

-1,3

-0,3

2012*
4,4

-5,9

-2,8

2013*
4,3

-1,7

-1,3

2013*
4,3

-3,8

-1,2

2009
13,5

1

2,2

GSYİH'NİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

*Öngörü / Kaynak: EIU Iran Main Country Profile, Aralık,2012

İran

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Dünya

2009
0,5

1,0

-2,6

2010
2,9

4,3

1,8

2011
3,5

4,4

2,3

2013
3,8

4,8

3,0

2012
1,1

4,8

2,8

REEL GSYİH ARTIŞI PROJEKSİYONU (%)

Kaynak: EIU Iran Country Forecast

Tebriz



yonları gibi uygulamalar,
hem devlet bütçesi üzerin-
de yük oluşturmakta, hem
de özel sektöre dayalı bü-
yümeyi kısıtlamaktadır.

2008/09 döneminde
GSYİH’nin yaklaşık % 14’ü
oranında gerçekleşen büt-
çe fazlasının, 2009/10 büt-
çe döneminde (21 Mart–20
Mart) % 3,6’ya gerileyeceği
tahmin edilmektedir. Ayrı-
ca 2010–2015 yıllarını

kapsayacak Beş Yıllık Kal-
kınma Planı’nda yıllık % 8
GSYİH artışı sağlanması
öngörülmektedir. 

EKONOMİK
PERFORMANS

2011 yılında enflasyon
oranı % 20,6’ya ulaşmış
olup, 2012 yılı için öngörü-
len oran % 30’dur. Yüksek
enflasyonun temel neden-
lerinden biri, petrol gelirle-

rine bağlı olarak artan hü-
kümet harcamalarıdır. Ay-
rıca ithalatının % 40’ını
Avrupa ülkelerinden Euro
cinsinden yapan İran için
Euro’nun değer kazanması
da enflasyonist bir etki ya-
ratmaktadır. İşsizlik oranı-
nın 20011 yılında % 15,3
olarak gerçekleştiği tahmin
edilmekte, bu koşullar al-
tında eğitimli işgücünün
başka ülkelere göçü ülke
ekonomisi için uzun vade-
de sorun oluşturmaktadır.

İran’ın ulusal para biri-
mi olan Riyal’in resmi de-
ğeri ile serbest piyasa de-
ğeri arasında geçmişte çok
ciddi farklılıklar söz konusu
iken, 21 Mart 2002 itiba-
rıyla ithalat ve ihracatta
tek döviz kuru uygulanma-
sına başlanmış, resmi ve
serbest piyasadaki döviz
kuru eşitlenmiştir. 2011 yı-
lında ortalama döviz kuru,
1 ABD Doları = 12,244 Ri-
yal olarak gerçekleşmiştir.

EKONOMİDE GELECEĞE
YÖNELİK BEKLENTİLER

Reel ekonomik büyü-
menin 2009/10 döneminde
(21 Mart–20 Mart) % 0,5,
2010/11 döneminde ise %
2,9 olarak gerçekleşmesi
beklenmektedir.

2011’DE ARTAN PETROL
FİYATLARIYLA BİRLİKTE
İHRAÇ GELİRLERİ DE
ARTAN İRAN 102
MİLYAR DOLARLIK
İHRACAT YAPMIŞTIR

2010/11 döneminde
yüksek seyreden uluslar-
arası petrol fiyatlarının et-
kisiyle ihracat gelirleri ar-
tan İran’ın dış ticaret fazla-
sı, 2011 yılında 48 Milyar
Dolar’ı aşmıştır. 2011 yı-
lında artan petrol fiyatla-
rıyla birlikte ihraç gelirleri

de artan İran 102 milyar
dolarlık ihracat yapmış ve
dış ticaret fazlası bir önceki
yıla göre %65 artmıştır.

SEKTÖRLER
İran’da hurma, çiçek ve

fıstık gibi ihracata yönelik
tarımsal ürün gruplarının
yanı sıra; iç tüketime yöne-
lik olarak tütün, çay, buğ-
day, arpa, pirinç, pamuk ve
şekerpancarı gibi ürünler
üretilmektedir. Hazar De-
nizi’nden elde edilen hav-
yar, dünya pazarlarında
önemli bir yer almaktadır.
Hidrokarbon, İran’ın başlı-
ca ihracat gelir kaynağı
olup; tarımdan sonra en
fazla istihdam bu sektörde
yaratılmaktadır. İran dün-
yanın en büyük 5. ham
petrol ihracatçısı olmasına
rağmen; petrol işleme alt-
yapısının yeterli olmama-
sından ötürü işlenmiş pet-
rol ürünleri ithal etmekte-
dir. Petrol dışında başlıca
sanayi dalları ise; gıda işle-
me, makine, kimya, halıcı-
lık ve mücevherattır.

TÜRKİYE İLE TİCARET
İran, Ekonomi Bakanı

Sayın Zafer Çağlayan’ın uy-
gun görüşü ve Müsteşarlık
Makamı’nın 13/04/2012
tarih ve 2012/365 sayılı
Onayı ile 2012-2013 döne-
minde Hedef Ülkelerinden
birisi olarak belirlenmiştir.

İran ile 1996 yılında 
1 Milyar Dolar civarında
olan dış ticaret hacmimiz,
2008 yılı itibarıyla 10 Mil-
yar Dolar’ı aşmıştır. 2008
yılında bu ülkeye ihracatı-
mız 2 Milyar Dolar’ın üze-
rine çıkmış; Türkiye aley-
hinde seyreden dış ticaret
dengesi ise İran’dan doğal
gaz ithalatı ile birlikte son
yıllarda daha da artarak 
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İran ile 1996 yılında 1 Milyar Dolar

civarında olan dış ticaret hacmimiz,

2008 yılı itibarıyla 10 Milyar Dolar’ı aşmıştır. 2008

yılında bu ülkeye ihracatımız 2 Milyar Dolar’ın üze-

rine çıkmış; Türkiye aleyhinde seyreden dış ticaret

dengesi ise İran’dan doğal gaz ithalatı ile birlikte

son yıllarda daha da artarak 6 Milyar Dolar’ın üze-

rinde gerçekleşmiştir. 2010 yılında ihracatımız 3

milyar doları, ithalatımız 7.6 milyar doları aşmıştır.

2011 yılı itibariyle ise ihracatımız 3.5 milyar dolar,

ithalatımız ise 12.4 milyar dolardır”

İsfahan



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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6 Milyar Dolar’ın üzerinde
gerçekleşmiştir. 2009 yılın-
da ise ihracatımız 2 milyar
dolar seviyesinde iken it-
halatımız 3.4 milyar dolara
gerilemiştir. 2010 yılında
ihracatımız 3 milyar doları,
ithalatımız 7.6 milyar dola-
rı aşmıştır. 2011 yılı itiba-
riyle ise ihracatımız 3.5
milyar dolar,ithalatımız ise
12.4 milyar dolardır.

Ağır işleyen bürokrasisi,
ticaretin yarıdan fazlasının
doğrudan devletin veya
devlete yarı bağlı vakıfların
elinde bulunması, siyaset
ile ekonominin iç içe yapısı,
Dünya Ticaret Örgütü’ne
üye olmaması nedeniyle
ülke genelindeki keyfi uy-
gulamalar, akreditif açılma-
sı ve teminat mektupları-
nın kabulü ile ilgili sorunlar
İran ile iş yapan firmaları-
mız açısından sıkıntı yarat-
makta, pazara girmeyi dü-
şünen firmaların da çekin-
melerine yol açmaktadır.

İRAN’A İHRACAT NASIL
YAPILIR?
İRAN'DA MEVZUATINCA
İTHALATTA ARANAN ŞARTLAR
1- İran Sanayi ve Ticaret

Odasından elde edilen,
geçerli ticaret lisansına
sahip olmak (Kartı Ba-
zargani)

2- İhracat ve İthalat Mev-
zuatı Kanun Yönetmeliği
ekinde yer alan listede
yazılı malların ithal şart-
larına göre düzenlenme-
si için gerekli belgeleri
almış olmak

3- Döviz tahsisi (Bakanlık-
lar veya kamu kuruluş-
larından biri  vasıtasıyla
veya ihracatta hasıl olan
döviz yahut Menkul Kıy-
metler Borsasından alı-
nan döviz  karşılığı se-
netlerle)

4- Ticaret Bakanlığında
kayıt yaptırmak.

5- İlgili bankaların birinde
kredi açmak

6- Standartların yanısıra
hayvansal ve bitkisel ve
sağlık karantinalarını
konu alan ilgili mevzu-
atlar ile diğer ilgili yasa-
lara uymak

7- Mal denetleme şirketi
tayin etmek ve malın
gümrükten çıkarılmasın-
da gerekli onay belgesi-
ni almak

8- Gümrük harç ve vergile-
rini vb. ödemek

9- İhracata karşılık mal it-
halatının kapsadığı alan-
lar ilgili kanun maddele-
rinde belirtilmiştir. İçin-
de bulunduğumuz yılın
başında hükümet ihra-
cata karşılık ithalat ala-
nında bir takım kolaylık-
lar sağlamış ve Ticaret
Bakanlığına Merkez
Bankasıyla organize
edilmesi şartıyla ihtiyaç
duyulan oranda söz ko-
nusu malların miktarını
artırma hususunda yetki
verilmiştir.

10- Halihazırda ülkeye gi-
ren bir kısım mal ve eş-
yalar fiyatlandırma mev-
zuatı ile ithalatçılar tara-
fından da uyulması  ge-
reken mal dağıtım mev-
zuat hükümleri kapsa-
mındadır.
Diğer taraftan, İran işa-

damlarımız için, gerek ti-
caret, gerekse yatırım açı-
sından en önemli ülkelerin
başında gelmektedir. İran
nüfusunun önemli bir bö-
lümü ülkemize büyük bir
sempatiyle bakmakta, bazı
sektörlerde Türk ürünleri
üretici ayrımı yapılmaksı-
zın marka imajıyla görül-
mektedir. Ülkemiz ürünle-
rindeki olumlu imajın art-

tırılarak devam etmesi,
üründe ve satış ile satış
sonrası hizmet anlayışın-
daki yüksek standardın
tutturulmasına bağlı oldu-
ğu açıktır. 

Ayrıca, özellikle İslam
devrimi sonrası ticari ya-
şamın kendine özgü özel-
likler kazandığı İran’da ti-
cari acenta ve distribütör-
lük aracılığı ile iş yapma
biçimi oldukça yaygınlaş-
mıştır. Bu bakımda İran
pazarına girmek isteyen
Türk işadamlarının bu ül-
kede bulacakları bir acen-
ta ya da aracının büyük
yarar sağlayabileceği dü-
şünülmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME
VE ÖNGÖRÜLER

İran’da genç nüfusun
artışı ile beraber tüketim
talebi de artmaktadır. Pa-
zarda Türk malı imajı yer-
leşmiş olup; fuarlar, tica-
ret heyetleri ve tutundur-
ma faaliyetleri ile bu ima-
jın korunması ve daha da
geliştirilmesi mümkündür.
Avrupa ve Asya kökenli
firmaların pazardan aldık-
ları pay henüz düşüktür.

İŞADAMLARININ
PAZARDA DİKKAT
ETMESİ GEREKEN
HUSUSLAR

İran nüfusunun önemli
bir bölümü Türkiye’ye bü-
yük bir sempatiyle bak-
maktadır. Bu ülkeye seya-
hat edecek Diplomatik,
Hizmet, Hususi ve Umu-
ma Mahsus Pasaport ha-
milleri vizeden muaftır. 

İran takvim yılı 21
Mart–20 Mart tarihlerini
kapsamakta olup, Miladi
takvime göre 2011 yılı
Hicri takvime göre 1389
yılına tekabül etmektedir.

Kamu kurumları için hafta
tatili Perşembe ve Cuma
günleri, özel şirketler ve
bankalar için ise Cuma gü-
nüdür. İran’da yerel saat
Türkiye saatinden 1,5 saat
ileridir. 
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Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi verilerine göre 2012
yılının sektörler bazında
ihracat şampiyonu 19

milyar dolar ile Otomotiv oldu. Oto-
motiv sektörünün ihracatı geçen yıla
göre yüzde 5.5 azalmasına rağmen
birinciliği kaybetmedi. 

16,1 MİLYAR DOLARLA HAZIR
GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ
ÜÇÜNCÜ OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi'nin Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte An-
kara'da düzenlediği basın toplantı-
sıyla açıklanan rakamlara göre 2012
yılında 17,5 milyar dolar ihracat ya-
pan kimyevi maddeler sektörü ikinci
sırada yer alırken üçüncü sırayı ise
16,1 milyar dolarla hazır giyim ve
konfeksiyon aldı.

Bakan Çağlayan, 2012 yılında 9
sektörümüzün 5 milyar doların üze-
rinde, 5 sektörümüzün 10 milyar do-
ların üzerinde ve 22 sektörümüzün
de 1 milyar doların üzerinde ihracat
gerçekleştirerek önemli bir başarıya
imza attığını; 2012 yılı 11 aylık TÜİK
verileri baz alındığında, toplam 66
ülke/bölgeye ihracat rekoru kırıldığını
açıkladı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
toplantıda, 2012 yılında 243 Ülke ve
Gümrük Bölgesine ihracat gerçekleş-
tirildiğini; Mikronezya Federe Devlet-
leri ve Nauru haricindeki tüm ülke-

lere ihracat yapıldığını; ayrıca, 1 mil-
yar doların üzerinde ihracat gerçek-
leştiren il sayısının 16’ya yükseldiğini
kamuoyuna duyurdu.

Yıllık bazda ihracatını en fazla ar-
tıran sektör yüzde 43 ile savunma ve
havacılık sanayi oldu. Bu sektörü
yüzde 42 artışla mücevher, yüzde 25
artışla tütün sektörü takip etti. 2012
yılında ülke bazında en fazla ihracat
yaptığımız 3 ülke Almanya, Irak ve
İngiltere oldu. Bu 3 ülkeyi sırasıyla,
Rusya, İtalya, Fransa, ABD, Suudi
Arabistan ve İspanya takip etti.

ALTERNATİF PAZARLAR
İHRACATÇIYI KRİZDEN KORUDU 

2012’DE ihracatımızın önemli
oranda arttığı ülkeler başında; yüzde
188 artış oranı ile Libya, yüzde 80 ile
Venezuela, yüzde 76 ile Yemen geli-

yor. Bölgesel olarak AB yine en fazla
ihracat yaptığımız bölge oldu. Ancak
AB'ye ihracatımız 2012 yılında yüzde
7 gerileyerek 58 milyar dolara indi.
AB'nin ihracatımızdaki payı da yüzde
46'dan yüzde 38,2'ye düştü. Ancak 7
sektörümüz AB'ye ihracatını artırdı.
Elektrik-elektronik, kimya ve fındık
ihracatını en fazla artıran ilk 3 sektör
oldu.  Ortadoğu'ya ihracatımız 2012
yılında yüzde 12 arttı ve 27 milyar
dolar oldu. 20 sektörümüz Ortado-
ğu'ya ihracatını artırdı. En fazla ihra-
cat artışını tütün, mücevher ve sa-
vunma ve havacılık sektörleri yaptı.
2012 yılında Afrika'ya ihracatımızda
yüzde 27 artış gerçekleşti. 24 sektö-
rümüzün Afrika'ya ihracatı arttı. En
çok ihracatı kimya sektörü, en fazla
artışı da savunma ve havacılık sek-
törü gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2012 yılı toplam ihracatı 151 milyar 860 milyon dolarla yeni bir
cumhuriyet rekoruna imza attı. Yılın tamamında geçen yıla göre yüzde 12,57 artan
ihracat aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,38 düşüşle 11 milyar 877
milyon dolar oldu.

151,9 Milyar Dolar ile 
2012 yılında ihracatta Türkiye
yeni bir rekora daha imza attı



İHRACATTA 61 MİLYAR DOLAR
İLE İSTANBUL BİRİNCİ 

2012 yılında en fazla ihracat ya-
pan ilimiz 61 milyar dolarla İstanbul
oldu. İstanbul'u 13 milyar dolar ihra-
cat ile Kocaeli, 11,9 milyar dolar ih-
racat gerçekleştiren Bursa takip etti.
En fazla ihracat yapan ilk 10 ilimiz
arasında ihracatını en fazla artıran
ilimiz Gaziantep oldu. Gaziantep ih-
racatını geçtiğimiz yıla göre yüzde
19 artırdı.

TİM Başkanı Büyükekşi konuşma-
sında ihracatımız açısından çok başa-
rılı bir yılın geride kaldığını belirte-
rek, “Dünyanın lider ekonomilerinin
krizle sarsıldığı bir dönemde Türki-
ye'nin ortaya koyduğu bu başarılar
takdire şayandır. Türkiye ilk 9 ayda
yüzde 2,6 büyüdü. İhracatımız ise
2012 yılında 151 milyar 860 milyon
dolara ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet
tarihinde yeni bir ihracat rekorudur.
Ancak ihracatta rekorlar kendiliğin-
den kırılmadı. Türkiye ihracatçılarına
güvendi. Biz de bu güveni boşa çı-
karmadık. Ekonomiyi sırtlamaya de-
vam ettik. Yatırım yaptık, istihdam
ürettik. Büyümeye net katkı verdik.
Cari açıkla mücadelede en ön saf-
larda yer aldık. Ekonomideki kırıl-
ganlıklar ihracat sayesinde azaltıldı”
dedi.

TİM BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: 
"TÜRK MALI DAMGASINI
DÜNYAYA VURALIM”

2013 Türkiye'nin tüm kurum ve
kuruluşları ile, ihracatçılarına daha
çok güvendiği ve kulak verdiği ve bir
yıl olsun. Biz de Türk malı damgasını
tüm dünyaya yayalım. 2012 yılında
237 gümrük bölgesinde dalgalanan
Türk malı bayrağını, Afrika'dan Orta-
doğu'ya, Asya'dan Avrupa'ya her böl-
gede dalgalandırmaya devam ede-
lim. Bu çerçevede 2013 yılında tüm
ekonomi aktörlerinden ihracata des-
tek bekliyoruz. Ancak finans kesimi-
nin de daha fazla yanımızda olmasını
bekliyoruz. İhracatçılara pozitif ay-
rımcılık istiyoruz. İhracatçıya daha
rekabetçi şartlarla kaynak kullandı-
rılmasını arzuluyoruz.

Biz Merkez Bankamızın öngörüle-
rine güveniyoruz. Diğer yandan Mer-
kez Bankası'nın ihracatçımızı, sanayi-
cimizi ilgilendiren konularda daha
cesur adımlar atmasını, yolumuzu
aydınlatmasını bekliyoruz. Önümüzü
açmasını, daha fazla yatırımı ve ihra-
catı teşvik etmesini istiyoruz.

Bizi 2023 hedeflerimize götüre-
cek yeni perspektiflere ihtiyacımız
var. Konjonktüre uyma kaygımız bizi
uzun vadeli hedeflerimizden uzaklaş-
tırmamalı.

"İNOVASYON KONUSUNDA YENİ
AÇILIMLAR YAPACAĞIZ”

İnovasyon, AR-GE ve tasarımın
bu uzun yürüyüşümüzde en büyük
dönüşüm araçlarımız olduğuna ina-
nıyoruz.

Türkiye inovasyon konusunda be-
lirli bir ivmeyi yakaladı. İşte biz, Tür-
kiye İnovasyon Haftası'nı farkındalık
oluşturmak amacıyla yaptık. İstedik
ki kamuoyu gündemine inovasyonu
daha fazla taşıyalım. İnovasyonun
önemini tekrar tekrar vurgulayalım.

İnovasyona yönelik toplumsal far-
kındalığı artırma çabalarımız, yoğun-
laşarak devam edecek. Bu konuda
farklı açılımlar yapacağız. Çünkü, bu-
gün geldiğimiz noktada inovasyon
ihtiyacı, siyasal, kurumsal, toplumsal
algı, kabul ve alışkanlıklarda köklü
değişimleri dayatıyor. Bilişim tekno-
lojisindeki gelişmeler, geleceği öngö-
rülemez bir hızda yakınlaştırıyor.

Çünkü 2023 hedeflerimize ulaş-
mamızın yolu, yeni atılımlardan geçi-

yor. Bugün geleneksel anayasa, gele-
neksel kurumlar, geleneksel siyasal
işleyiş ve geleneksel toplumsal dav-
ranış kodlarıyla geleceği kurmak, ge-
leceği şekillendirmek artık imkansız
hale geldi. 

2013 ÖNGÖRÜLERİ
Yeni yılda küresel ekonominin

daha ılımlı bir seyir izleyeceğine ina-
nıyoruz. Avrupa bölgesinde kısmi bir
toparlanma olasılığını yüksek görü-
yoruz. 2012 yılında yüzde 0,4 küçül-
mesi beklenen AB'nin 2013 yılında
yüzde 0,2 büyüyeceği tahmin edili-
yor. Biz bu durumun ihracatımıza
olumlu yansımasını bekliyoruz.

Amerika tarafında da ılımlı bü-
yüme temposunun devam etmesi
bekleniyor. Gelişen ülkelerin büyüme
temposu hız kesmeden devam edi-
yor. 2012 yılında gelişen ülkelerin
büyüme beklentisi yüzde 5,1. Bu ra-
kamın 2013 yılında yüzde 5,6'a yük-
seleceği tahmin ediliyor.

"2013 İHRACAT HEDEFİMİZ DE
OVP'NİN ÜZERİNDE "

Sonuç olarak dünya ticareti için
2013 yılı daha olumlu koşulları ba-
rındırıyor. Biz de bundan Türkiye
olarak en iyi şekilde yararlanacağız.
Alternatif pazar adını verdiğimiz pa-
zarlardaki genişlememiz sürecek.

Ortadoğu, Afrika ve BDT ülkele-
rinde yeni açılımlar yapacağız. Av-
rupa ekonomileri beklentilerimiz da-
hilinde toparlanmaya başlarsa,
bundan da fayda sağlayacağız. Bu da
bizim ihracat hedeflerimize olumlu
yansıyacak.

2013 HEDEFİ 258 MİLYAR DOLAR
Geçen yıl OVP'ye göre 2012 yı-

lında ihracat hedefimiz 148,5 milyar
dolardı. Daha sonra bu rakam 149,5
milyar dolar olarak revize edilmişti.
Biz bu yıl bu hedefi de aştık. Orta
Vadeli Program'da 2013 ihracat he-
defi ise 158 milyar dolar olarak be-
lirlendi. Biz 2013 yılında bu rakamı
geçerek 160 milyar dolar ihracat
yapmayı hedefliyoruz. 
(TİM/T.C. Ekonomi Bakanlığı)
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GİTES ve Ey-
lem Planı;
Türkiye’de,
önde gelen

sektörlerin ithal girdi ba-
ğımlılığı ile işletmelerin çe-
şitli nedenlere bağlı olarak
ortaya çıkan girdi tedariği
konusundaki yetersizlikle-
rini bertaraf etmeyi, üre-
tim için en önemli unsurla-
rın başında yer alan girdi-
lerin tedariğinde, kamu ve
özel sektörde ortak bir an-
layış ve bakış açısı geliştir-
meyi hedeflemiştir.

GİRDİ TEDARİĞİNİ
GÜVENCE ALTINA ALMIŞ,
ARA MALI ÜRETİMİNDE
YETKİNLİĞİNİ ARTIRMIŞ
BİR EKONOMİ

Bu hedef ve Cumhuri-
yetimizin 100. kuruluş yıl-
dönümü olan 2023’e yöne-
lik ortaya konan temel
stratejiler çerçevesinde Gİ-
TES ve Eylem Planı’nın
vizyonu; “Girdi tedariğini
güvence altına almış, ara
malı üretiminde yetkinliği-
ni artırmış bir ekonomi”
olarak belirlenmiştir.

Bu vizyon çerçevesinde,
2013–2015 yıllarını kapsa-
yan GİTES’in genel amacı;
sanayinin ihtiyaç duyduğu
ve yeni ürün üretimi ile
teknolojik gelişmenin ge-
rektireceği girdilerin teda-

rikinde süreklilik ve gü-
venliğin sağlanması, etkin-
liğin ve verimliliğin artırıl-
ması, ihracatta sürdürüle-
bilir küresel rekabet gücü
artışının temini, daha fazla
katma değerin Türkiye’de
bırakılması ve ara malı it-
halat bağımlılığının azaltıl-
masıdır.

FİRMALARIN YANI 
SIRA SİVİL TOPLUM VE
MESLEK KURULUŞLARI
İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜ-
LEN UZUN VE YOĞUN BİR
ÇALIŞMANIN SONUCU

2010 yılından bu yana
sürdürülen çalışmalar çer-
çevesinde, 6 sektörde,
100’ün üzerinde firma ile
detaylı görüşmeler yapıl-
mıştır. Ortaya çıkan sorun-
lar ve çözüm önerileri 
üzerine, ilgili sektörlerde
tüm tarafların katıldığı bir

dizi çalıştay ve toplantı
düzenlenmiştir. Sektörel
çalışmalarda, sektör der-
nekleri başta olmak üzere,
sivil toplum ve meslek ku-
ruluşlarının bilgi ve dene-
yimlerinden önemli ölçüde
faydalanılmış ve
kamu/özel tüm paydaşla-
rın sürece etkin katılımı
sağlanmıştır.

GİTES ve Eylem Planla-
rına ilişkin çalışmalar; di-
ğer kurum ve kuruluşlar ile
etkileşimli olarak ve diğer
ulusal strateji çalışmaları
ile bütünlük ve eşgüdüm
içerisinde yürütülmüştür.
Bunun sonucunda, henüz
Eylem Planlarının oluştu-
rulmasına yönelik çalışma-
lar devam ederken yol alı-
nabilmesi mümkün olmuş-
tur. Bunun en önemli örne-
ği, Eylem Planı taslak aşa-
masında iken; ara malı it-

halat bağımlılığını azalta-
cak ve teknoloji transferi
sağlayacak, ekonominin ih-
tiyacı olan yatırımların ya-
pılmasını  hedefleyen
“Stratejik Yatırımlar” tanı-
mının yeni teşvik mevzua-
tına yansıtılmasıdır.

GİTES VE EYLEM PLANI
DİNAMİK BİR STRATEJİ
BELGESİ 

Yatırım-üretim-istih-
dam-ihracatı etkileyen po-
litikaların birbirini destek-
leyecek şekilde etkileşimli
olarak kullanılması ve ima-
lat sanayii üretim potansi-
yelinin ihracat odaklı de-
ğerlendirilmesi ihtiyacın-
dan hareketle oluşturulan
GİTES ve Eylem Planı di-
namik bir strateji belgesi
olarak resmiyet kazanmış
bulunmaktadır.  

GİTES Eylem Planı, top-
lam 37 hedef ve bu hedef-
lere dönük 91 eylem içer-
mektedir. Eylemlerin tama-
mı ara malı ithalat bağımlı-
lığını azaltmaya ve ihracat-
ta sürdürülebilir rekabet
gücünü sağlamaya dönük
somut sonuç yaratıcı nite-
lik taşımaktadır.

2013 yılında, Strateji
Belgesinde yer verilen ey-
lemlerin hayata geçirilmesi
çalışmaları üzerinde yo-
ğunlaşılacaktır. (T.C. Ekonomi Bakanlığı)

İthal girdi bağımlılığına karşı Girdi
Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Eylem Planı
resmen start aldı
Ekonomi Bakanlığı’nca 2010 yılında başlatılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve
Eylem Planı (2013-2015) hazırlık çalışması tamamlanarak  Yüksek Planlama Kuru-
lu’nun 21/12/2012 tarihli ve 2012/32 Sayılı Kararı ile kabul edildi ve 25 Aralık 2012
tarihli ve 28508 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.
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İSO’nun Giyim Eşyası 
İmalat Sanayi 
Raporu yayınlandı
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İmalat sanayi sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesi ama-
cıyla, 2001 yılından bu yana, "İSO Meslek Komiteleri Sektör Strate-
jileri Geliştirilmesi Projesi"ni yürüten İstanbul Sanayi Odası (İSO)
bu kapsamda Giyim Eşyası İmalat Sanayi Raporu yayınladı. 

İSO’da düzenlenen bir toplan-
tıyla tanıtılan çalışma altı bö-
lümden oluşuyor. İlk
bölümde, giyim eşyası ima-

latı sektörünün tanım ve kapsamı ele
alınırken, ikinci bölümde sektörün ge-
lişimi ve genel görünümü ortaya ko-
nuluyor. Üçüncü bölümde ise dünya
giyim eşyası sektörü ve Türkiye'nin
konumu detaylı bir şekilde inceleni-
yor. Dört ve beşinci bölümlerde sek-
törün temel rekabet unsurları tespit
edilerek SWOT analizi yapılıyor. Son
bölümde ise sektör stratejileri ve poli-
tika önerileri yer alıyor.

Raporda çorap sektörüne de
rakam ve analiz lerler yer veriliyor.
Özelikle 2005 yılı ile 2011 yılı arasın-
daki dönemin mercek altına alındığı
“Giyim Eşyası İmalat Raporu”, söz ko-
nusu zaman aralığında istihdam açı-
sından çorap ile birlikte deri, örme
trikoj alt sektör gruplarında istihda-

mın arttığına dikkat çekilerek bunun
dışındaki alt sektör gruplarında istih-
damın azaldığı belirtiliyor. Ancak
genel olarak giyim eşyası imalatı sa-
nayinde istihdam 2005-2011 yılları
arasında yüzde 15,5 gerilemiş. 

Raporun çorap sektörü açısından
en çarpıcı bölümü ise hazır giyimin
alt sektör gruplarının ihracat artışları-
nın incelendiği bölüm. Bu bölümde

alt sektör grupları itibariyle en yüksek
ihracatın iç giyim eşyası imalatı ürün-
leri (yüzde 39,9) ile diğer dış giyim
eşyalarında imalatı ürünlerinde
(yüzde 36,1) gerçekleştiğine yer veri-
lirken buna karşın yine 2005-2011
yılları arasında örme trikotaj ve tığ işi
çorap imalatı ürünlerinin ihracatının
yüzde 48,2 ile en yüksek artışı ortaya
koyduğu belirtiliyor.



www.csd.org.tr

EĞİTİM...

35Çorapland Ocak-Şubat 2013



www.csd.org.tr

EĞİTİM...

36 Çorapland Ocak-Şubat 2013

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ile Kavram MYO işbirliğiyle yapılan, Çorap ve Moda Tasa-
rımı Meslek Yüksekokulu öğrencilerini sektörle buluşturan seminerler yeni dönemde de sürü-
yor. Bu kapsamda ÇSD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çimpa Çorap İmalat Pazarlama’nın kurucusu
Ender Doğan, Kavram MYO’da öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Çorap ve Moda
Tasarımı Bölümü
öğrencilerini sektörle
tanıştıran seminerler
sürüyor

“Kurumsal Kimlik
ve Marka Yöne-
timi” konulu se-
miner süresince

öğrencilerle uzun yıllara dayanan bil-
gi, birikim ve tecrübelerini paylaşan
Çimpa Çorap İmalat ve Pazarlama’nın
kurucusu Ender Doğan, öğrencilere
tavsiyelerde bulunarak özellikle İngi-
lizce öğrenmenin iş hayatındaki öne-
mine dikkat çekti.

Firma olarak 0-12 yaş grubuna
yönelik lisanslı ürünler ürettiklerini

kaydeden Ender Doğan, bu çerçevede
Walt Disney, Cartoon Network, Loo-
ney Tones gibi büyük şirketlerle işbir-
liği yaptıklarını söyledi.  

100 makineleri olduğunu ancak
bu donanımla 500 makinelik iş yap-
tıklarını belirten Doğan, Türkiye’nin
en büyük lisanslı firması olduklarının
altını çizdi. 

Faaliyetlerinin işletmecilikten çok
pazarlamayı kapsadığını dile getiren
Doğan, “Ya marka ol ya da markayı
satın al!’’ ilkesinin pazarlama alanın-
da ve marka kimliği yönetimindeki
öneminden bahsetti. Seminer öğren-
ciler tarafından büyük ilgiyle karşı-
landı. 
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Kavram Mes-
lek Yüksek
Okulu Çorap
ve Moda

Tasarımı Önlisans Prog-
ramı öğrencilerinin

2012-2013 Eğitim ve
Öğretim Yılının ilk yarı -
yılı için planlanan iki fab-
rika gezisinin ilki
Beylikdüzü’nde faaliyet
gösteren Erdal Çorap’a

yapıldı. Çorap ve Moda
Tasarımı Bölümü Başkanı
Nebahat Aral öncülüğünde
birinci sınıfta okuyan 27
kişilik öğrenci grubu,
yüzde 100 ihracat ağırlıklı
çalışan Erdal Çorap fabri-
kasını inceleyerek ürün
grupları ile üretimin her
aşamasını yerinde görme
ve kafalarındaki soru işa-
retlerine yanıt bulma
fırsatı buldu. 

ERDAL ÇORAP’TA
ÜRETİM, TASARIM VE
PAZARLAMA İLE İLGİLİ
BİLGİLER ALDILAR

Kendi markasıyla İngil-
tere’deki önemli zincirlere
satış yapan Erdal Çorap’ın
bu ülkedeki temsilciliği ve
tasarım ofisi hakkında
bilgi alan öğrenciler aynı
zamanda firmanın pazar-
lamalama stratejileri
hakkında da fikir edindi.

ÖĞRENCİLERİN 
BİRİNCİ YARI YILDAKİ
İKİNCİ GEZİSİ OKAN
TEKSTİL’E
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Kavram Çorap ve Moda
Tasarımı Bölümü öğrenci-
lerinin birinci yarı yıldaki
ikinci gezisi tekstil ve kon-
feksiyon alanında faaliyet
gösteren Okan Tekstil’e

oldu. Ögrenciler yine
%100 ihracat odaklı 
çalışan firmada örme kon-
feksiyon basamaklarının
depodan, ambalajlamaya
kadar tüm evrelerini göre-
bilme ve konuyla ilgili
sorulara cevaplar alabilme
olanağı buldular. Ayrıca
firma bünyesinde bulunan
nakış ve baskı bölümle-
rinde dijital nakış ve baskı
tasarımı hakkında bilgi
sahibi olan öğrenciler
nakış ve baskı makinele-
rini de yakından görme 
ve işlem basamaklarını
inceleme fırsatı buldu.

Gezi sonunda
tedarikten sorumlu
Hakan Yantura, Halkla
İlişkiler Müdürü İmran
Danyıldız ve firma ortağı
Mahir Aktaş ile sohbet
eden öğrencilerin hazır
giyim sektörüne dair
hedefleri sorulurken,
sektörün mevcut durumu,
firmanın yapılanması
ve gelecek stratejileri 
hakkındaki sorular da
yanıtlandı.

Öğrenciler müfredatla-
rına paralel bir şekilde
ÇSD ve Kavram MYO’nun
ortak hazırladığı program
doğrultusunda ikinci yarı-
yılda da fabrika gezilerini
sürdürecek. 
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İlk yılını başarıyla geride bırakan ve aralarına yeni katılanlarla 2012-2013 Eğitim
ve Öğretim Yılına başlayan Kavram Çorap ve Moda Tasarımı Meslek Yüksek
Okulu öğrencilerinin sektör gezileri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam
ediyor. Bu kapsamda öğrenciler Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) üyesi Erdal Ço-
rap’ın yanı sıra tekstil ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren Okan Tekstil’in
fabrikalarını ziyaret etti.

Kavram Çorap ve Moda Tasarımı Bölümü
öğrencileri fabrika ziyaretlerinde
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ÇSD, İHKİB 
Yenibosna KTML
öğrencileri ile 
buluştu

Çorap Sanayi-
cileri Der-
neği (ÇSD)
Yönetim Ku-

rulu üyeleriİHKİB Yeni-
bosna Kız Teknik ve Mes-
lek Lisesi’ni ziyaret ederek
Çorap Bölümü öğrencile-
riyle bir araya geldi. İnte-
raktif bir sohbet şeklinde
gerçekleşen toplantıya
ÇSD Başkanı Hüseyin Öz-
türk, Başkan Yardımcıları
Bülent İyikülah ve Ahmet
Bilal Kıymaz, ÇSD Eğitim
Komitesi Üyesi Ceyda Öz-
doğancı ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Ender Doğan
ve Niyazi Şahin katıldı.

Çorap Bölümü’nü seçtik-
leri için öğrencilere teşek-
kür ederek konuşmasına
başlayan Öztürk, “Sizler
gelecekte mesai arkadaş-
larımızsınız” dedi. 

ÇSD Başkan Yardımcısı
Bülent İyikülah ise Çorap
sektöründe çalışanların
bugüne kadar erkek ağır-
lıklı olduğunu ancak bu
bölümde okuyan kızları
görünce sektör adına mut-
luluk duyduğunu belirti. 

“Bugün burada bu tab-
loyu görmek gurur verici”
diye konuşan ÇSD Başkan
Yardımcısı Ahmet Bilal
Kıymaz ise, öğrencilere

gelecekte sektörün temsil-
cileri olacakların söyledi. 

ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi Niyazi Şahin, öğren-
cilerin Çorap Bölümü’nü
tercih etmesinin gurur ve-
rici olduğunu kayderek,
“Geleceğimiz emin el-
lerde” diye konuştu.  

ÇSD Eğitim Komitesi
Başkanı Ceyda Özdoğancı
da 1954 yılından bu yana
faaliyet gösteren çorap fir-
masının üçüncü kuşak
temsilcisi olduğunu belir-
terek, “Çorap Bölümü’nü
seçtiğiniz ve yakın gele-
cekte aramıza katılacağı-
nızdan ötürü hepinize te-

şekkür ediyorum” dedi.
ÇSD Yönetim Kurulu

Üyesi Ender Doğan bir
soru üzerine tasarımcının
hem planlama hem de pa-
zarlama departmanı ile
ilişkili olduğunu belirterek
müşterinin ihtiyacının iyi
anlaşılması gerektine dik-
kat çekti. 

Soru-cevap şeklinde
devam eden toplantıda
ÇSD Başkan Yardımcısı ve
Fuar Komitesi Başkanı 
Kıymaz, tüm öğrencileri
31 Ocak - 2 Şubat 2013
tarihleri arasında gerçek-
leşecek, İF Expo Çorap, İç
Fuarı’na davet etti.
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Geçenlerde doktor 
randevum vardı. Bek-
leme salonunda, bir
darphane gibi çalışan

muayenehaneden geçimini sağla-
yanları düşündüm... Yalnızca iki kişi;
bir doktor, bir sekreteri. Sonra mes-
leğimin aslında ne kadar hürmete
layık ve bereketli olduğunu düşün-
düm. Öyle ya, dağıldıkça dağılan,
yayıldıkça yayılan sermaye. Çorap
sanayicilerinin birçoğunun “Başka iş
yapsam, hatta bankaya yatırıp otur-
sam daha çok kazanırım’’ deyip yine
de bunca strese, yorgunluğa rağmen
bu dağılmacı sermayeye hürmeten
işlerinde özveriyle, sabırla sebat 
etmeleri, onların devlet nişanıyla
ödüllendirilmelerini gerektiriyor
bence. Bununla beraber çocukla -
rıma doktor olmalarını tavsiye edi-
yorum!

“ÇARAP YİNE BİZE KALDI.
ÇORAPÇILIĞIN, TEKSTİLİN,
İSTİHDAMIN KÜÇÜMSENDİĞİ
DÖNEMLERİ ATLATTIK. ŞİMDİ BİZİ
SEVİYOR, SAYIYORLAR” 

Dediler ki; “Türkiye artık tekstili
bırakmalı, ağır sanayiye geçmeli”.
Almanya veya Fransa gibi enflas-
yona yoğunlaştılar, varsa yoksa dü-
şürdüler. Daha hiçbir altyapı
oluşturulamadan alıp satmaktan
başka iş bilmeyip, fiyat artışlarını
gözleyen çoğu küçük esnaf hiçe sa-
yıldı, büyükler teşviklendi. Şimdi
artık birleşen büyüklerin borusu
ötüyor ticarette, küçük Amerikayız
vesselam. “Çin 10 yılda tekstili atla-
yıp elektronik eşyaya geçti” dediler,
biz yerimizde saydık. Neyse ki şimdi
çorap yine bize kaldı. Çorapçılığın,
tekstilin, istihdamın küçümsendiği
dönemleri atlattık şimdi bizi sevi-
yorlar, sayıyorlar. Hatta çöküşteki

Avrupa’nın çorap alıcılarına akredi-
tif diye ısrar edip kabul ettirebiliyo-
ruz. 

“MAKİNE ÜRETMEK? BU ÜLKEDE
ÇORAPÇILIK BİTMEYECEKSE
BENCE ACİLEN BU İŞE
SOYUNMAMIZ GEREKİYOR”

Sene 1988 Yeşildirek’te dükkan-
dayım. Sabahın erken saatleri güze-
lim insanlar Doğu’dan otobüsle 15
saat yolculuk yapmış gelmiş, illa
“Şerif Nylon Çorap alacağım” diyor.
O zaman da söylerdim “Böyle olma-
malı. Siz üretim yapın ki; beni maki-
nesini yapmaya, hiç değilse
ihracatını yapmaya zorlayın” diye.
Öyle de oldu, onlar imalatçı oldu
şimdi kimse illa Şerif Çorap demiyor.

Ben de ihracatı kovalıyorum. Onlar
memnun, ben memnun. Makinesini
üretmek? Bu ülkede çorapçılık bit-
meyecekse bence acilen bu işe so-
yunmamız gerekiyor.

“KİMİ DİNLESEN ‘MARKALAŞIN!’
DİYE BİR SÖYLEM İÇİNDE...”

Abbas Bey’le yan yana konuşma-
cıları dinliyoruz. Ben onun editör ol-
duğunu öğrenince başlıyorum
veryansına. ”Kimi dinlesen markala-
şın diye bir söylem içinde, kardeşim
bu araba değil, televizyon değil,
şemsiye bile değil. Tanesi bir liraya
satılan bir tekstil ürününün marka-
laşma kabiliyetini hesaplamıyorlar.
Hele bu rekabet içerisinde, gel de
sen markalaş. Olabilirliğinin etraf-

Çorap gibi talebi hiç bitmeyecek
bir ürünü üretmek...

Murat Ulutürk
Şerif Çorap
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“Sektörümüzden
ümitliyiz”
Dünyadaki çorap üretimi ve  ihracatı anla-
mında ilk üçe giren sektörümüzün tüm şirket-
lerini kutlayarak yazıma başlamak istiyorum.

Sektörümüzün cirosal
bazda ihracat rakam-
ları gerek, dünyada
gerek ana paramız

olan Avrupa ülkelerinde olan kriz-
ler nedeniyle gerilemiş olsa da,
tekstil sektörünün diger kollarına
karşılık daha az bir düşüş kaydet-
miştir.

“ÜLKE OLARAK ALTYAPI VE
YETİŞMİŞ, DENEYİMLİ 
İŞ GÜCÜNÜN GETİRDİĞİ
AVANTAJLARA SAHİBİZ”

Ülkemizin bulunduğu bölgeye
bakıldığında gerek, çorap üretimi
gerekse diğer birçok üretim gerek-
tiren tekstilin, diğer dallarında ül-
kemizdeki kadar alt yapısının 
ve yetişmiş, deneyimli iş gücünün
olmaması ülkemizi ve sektörü mü -
zü çok avantajlı duruma getir mek -
tedir.

“AVANTAJLARIMIZI FIRSATA
ÇEVİRMELİYİZ”

Bizlere düşen görev, bu avan -
tajımızı fırsata çevirerek gerek
bölge ülkelerindeki yakın pazarla-
rımıza gerek, orta uzaklıktaki
farklı pazarlara açılarak ihracat
pazarımızı genişleterek ve çeşit-
lendirerek sektörümüzdeki
büyümeyi ve karlılığı arttırmak
olmalıdır.

Her ne kadar sektörümüzün
kendine mahsus sıkıntıları, sorun-

ları olsada her yıl orta ölçekli ve
küçük, beş,on işletme kapansa
veya el değişirse de işletmelerimi-
zin bu sorunların üstesinden
gelebilecek tecrübe ve deneyime
sahip oldukları kanaatindeyim.

“MÜCADELEYE DEVAM ETMEK
İSTİYORUZ”

Yine bize düşen, global pazar-
larda rekabet halinde olduğumuz
ülkeleri, iyi etüt ederek rakipleri-
mizi daha iyi öğrenerek bu
sektördeki mücadelemize devam
etmek istemekteyiz.

lıca irdelenip öyle söylenmesi ge-
rekmez mi? Dünya çapında marka-
laşabilmiş bir erkek veya çocuk
çorabı markası söyleyebilir misiniz?
Hadi o zaman hepimiz ince bayan
çorabı yapalım.’’ 

“FİZİKİ OLARAK ELİMİZDE
TUTAMADIĞIMIZ, SANAL BANKA
HESAPLARIYLA YEMEK YİYOR,
GİYİNİYOR, GEÇİNİYORUZ”

Paranın kıymetini zaman geç-
tikçe yitireceğine inanıyorum.
Zaten Maliye haklı olarak, nakit ye-
rine kredi kartını veya bankadan
transferini şart koştuğundan kimi-
lerinin ekmeğine yağ sürüyor ve biz
fiziki olarak elimizde tutamadığı-
mız, sanal banka hesaplarıyla
yemek yiyor, giyiniyor, geçiniyoruz.

Oysa ki; bilgisayarınızdaki işle-
tim sisteminin veya internetin bir
tuşla kapatılmasıyla bankacılık iş-
lemlerinin yapılamadığı, maaşların
ödenemediği, kredi kartlarının ge-
çersiz, alışverişin, ısınmanın, ha-
berleşmenin ulaşımın yapılamadığı
ve bir anda karanlıkta bırakılan 
bir ülkede iç savaş çıkması çok
kolay.

Ortadoğu’da, Çin’de, Ameri-
ka’da istiflenmiş trilyon dolarlar -
dan bahsediliyor. Ne kadar
zavallıca. Peki bu olayların yaşan-
maması için bir devlet  bu istiflen-
miş tuvalet kağıdı hükmündeki
banknotlardan ne kadarını feda
eder? Birkaç gün sürmesi halinde
muhtemelen hepsini. Temel  insani
ihtiyaçların, düğmesi bir şirket sa-
hibinin elindeki elektronik alete
bağlı ise ve dilediği zaman savaş çı-
karma gücüne sahip ise, paranın
aslında olmayan kıymetinin sorgu-
lanması gerekmez mi? Gerçekten
de esir edilmiş ve hatta medya va-
sıtasıyla onların istediği gibi düşü-
nen kuklalar olmuşuz da haberinde
mi değiliz? 

İşte burada devreye çorapçılık 
giriyor. Talebi hiç bitmeyecek bir
ihtiyaç maddesi üretiyorsanız eli-
nizde yine de tutunacak bir dalınız
var.    

Hakkı Çifçioğlu
Okyanus Çorap
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İTKİB Ocak-Aralık 2011 
ve 2012 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2012 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İSVEÇ

İTALYA

BELÇİKA

İSPANYA

RUSYA FEDERASYONU

POLONYA

SLOVAKYA

DANİMARKA

İSVİÇRE

NORVEÇ

ABD

İRLANDA

UKRAYNA

YUNANİSTAN

AVUSTURYA

BULGARİSTAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ROMANYA

İSRAİL

FİNLANDİYA

2011 (ÇİFT)

304.568.748

280.201.359

139.291.884

53.885.573

40.567.695

54.395.518

42.779.348

44.819.955

27.614.933

20.664.656

14.870.393

18.964.000

16.170.944

16.315.629

12.028.450

13.221.228

10.134.013

15.852.770

13.564.339

21.470.302

5.146.605

6.693.866

5.933.412

6.151.080

2012 (ÇİFT)

350.601.616

295.546.891

104.075.970

53.467.434

45.677.074

45.331.685

42.867.511

41.391.736

25.268.011

24.168.002

20.593.575

19.506.815

18.181.896

16.596.170

16.425.457

15.008.785

12.716.205

12.535.838

11.360.466

10.736.002

8.079.575

7.253.372

6.388.751

5.828.034

DEĞİŞİM (%)

15,11

5,48

-25,28

-0,78

12,59

-16,66

0,21

-7,65

-8,50

16,95

38,49

2,86

12,44

1,72

36,56

13,52

25,48

-20,92

-16,25

-50,00

56,99

8,36

7,67

-5,25

2011 (USD)

271.501.633,11

222.674.701,55

121.883.725,07

47.077.805,13

37.558.450,57

40.797.030,51

36.948.803,26

83.445.746,42

17.918.073,18

14.126.685,41

8.886.047,20

23.984.587,98

14.294.232,10

17.322.847,64

13.411.493,21

10.338.433,73

3.233.034,27

8.577.158,90

10.458.664,63

10.178.603,51

5.848.763,36

5.057.908,50

3.921.466,74

6.549.344,80

2012 (USD)

274.692.367,95

204.768.425,70

80.921.868,60

42.089.829,37

34.885.185,34

28.099.405,94

33.747.938,05

75.778.442,92

16.402.551,48

17.286.363,40

10.286.968,47

20.803.764,89

15.562.761,87

13.012.202,43

20.037.657,23

9.517.179,92

5.058.650,43

6.370.116,15

7.995.631,24

5.486.778,53

9.184.707,70

6.988.808,54

4.491.502,22

4.896.027,61

DEĞİŞİM (%)

1,18

-8,04

-33,61

-10,60

-7,12

-31,12

-8,66

-9,19

-8,46

22,37

15,77

-13,26

8,87

-24,88

49,41

-7,94
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-25,24
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LİBYA

BOSNA-HERSEK

KAZAKİSTAN

MACARİSTAN

TÜRKMENİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

HIRVATİSTAN

CEZAYİR

GÜRCİSTAN

MAKEDONYA

KOSOVA

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

SLOVENYA

ESTONYA

ÇEK CUMHURİYETİ

KANADA

ARNAVUTLUK

IRAK

AVUSTRALYA

PANAMA

LİTVANYA

HONG KONG

KIRGIZİSTAN

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2.132.641

4.136.861

2.983.786

4.612.186

3.575.596

1.315.275

3.125.551

2.104.756

2.643.127

2.642.774

2.321.398

1.868.137

2.581.525

1.427.379

2.917.804

1.482.369

1.818.507

2.687.430

1.123.527

895.431

1.106.706

703.895

484.816

10.790.734

1.246.788.907

5.590.807

5.361.121

4.866.582

4.285.557

4.075.723

3.628.671

3.391.590

3.291.924

3.212.326

2.963.352

2.912.674

2.162.009

2.083.869

2.056.159

1.940.187

1.757.709

1.752.731

1.725.789

1.462.673

1.430.625

1.328.243

1.254.953

1.030.111

14.409.909

1.287.582.162

162,15

29,59

63,10

-7,08

13,99

175,89

8,51

56,40

21,54

12,13

25,47

15,73

-19,28

44,05

-33,51

18,57

-3,62

-35,78

30,19

59,77

20,02

78,29

112,47

33,54

-3,27

1.100.203,66

1.787.892,78

2.700.423,22

2.043.958,83

601.825,69

2.719.822,78

2.470.891,71

1.034.409,65

1.130.867,05

1.493.395,05

2.592.721,36

2.198.864,02

2.231.270,95

755.506,50

2.562.684,86

2.118.134,44

405.872,51

1.207.904,24

1.428.160,56

816.797,40

1.004.194,38

954.947,26

576.179,01

8.774.098,84

1.080.706.267,53

3.182.007,86

2.109.407,85

3.043.607,44

1.395.213,76

1.421.753,77

4.912.575,62

2.457.530,21

1.871.558,95

876.355,28

1.607.812,22

2.346.107,09

2.285.766,79

1.734.005,05

796.271,06

1.712.659,69

2.297.230,35

495.904,75

1.153.326,89

1.713.586,87

1.093.300,00

593.680,84

1.821.935,21

1.091.348,27

13.894.117,82

1.004.272.199,62

189,22

17,98

12,71

-31,74

136,24

80,62

-0,54

80,93

-22,51

7,66

-9,51

3,95

-22,29

5,40

-33,17

8,46

22,18

-4,52

19,99

33,85

-40,88

90,79

89,41

58,35

-7,07

ÜLKELER 2011 (ÇİFT) 2012 (ÇİFT) DEĞİŞİM (%) 2011 (USD) 2012 (USD) DEĞİŞİM (%)
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Bugüne dek
kanuni siste-
matiğimizde
mevcut ol-

mayan, gerekçesi ve getir-
diği hükümlerle yepyeni
bir bakış açısı ortaya
koyan 1530. Madde bu
açılardan tek başına ince-
lenme ve irdelenmeyi hak
etmektedir. Yerimizin kı-
sıtlılığı bakımından bazı
ana hususları ve madde
içeriğini belirlemekle yeti-
neceğiz. Getirdiği yenilik-
ler özellikle KOBİ VE
ÜRETİCİLERİ KORUYAN,

ticari ilişkiye kobiler ve
üreticiler bakımından em-
redici bir dille müdahale
eden bir yapıya sahiptir.
İnceleyeceğimiz bu yeni
hüküm şöyledir: 

F) TİCARİ HÜKÜMLERLE
YASAKLANMIŞ İŞLEM-
LER İLE MAL VE HİZMET
TEDARİKİNDE GEÇ ÖDE-
MENİN SONUÇLARI

MADDE 1530- (1) Ak-
sine bir hüküm bulunma-
dığı takdirde, ticari
hükümlerle yasaklanmış
işlemler ve şartlar batıldır.
Ancak, sözleşme uyarınca
yerine getirilmesi gereken
edimler için kanunun veya
yetkili makamların koy-
muş olduğu en yüksek sı-
nırı aşan sözleşmeler en
yüksek sınır üzerinden ya-
pılmış sayılır; sınırı aşan
edimler hata ile yerine ge-
tirilmiş olmasa bile, geri
alınır. Bu sınırlarda, Türk
Borçlar Kanununun
27’inci maddesinin ikinci
fıkrasının ikinci cümlesi
uygulanmaz. 

(2) Ticari işletmeler
arasında mal ve hizmet te-
dariki amacıyla yapılan iş-
lemlerde, alacaklı,

kanundan veya sözleşme-
den doğan tedarik bor-
cunu yerine getirmiş
olmasına rağmen, borçlu,
gecikmeden sorumlu tutu-
lamayacağı hâller hariç,
sözleşmede öngörülmüş
bulunan tarihte veya be-
lirtilen ödeme süresinde
borcunu ödemezse, ihtara
gerek olmaksızın temer-
rüde düşer.

(3) Mütemerrit borçlu-
nun alacaklısı sözleşmede
öngörülen tarihten ya da
ödeme süresinin sonunu
takip eden günden itiba-
ren, şart edilmemiş olsa
bile faize hak kazanır.

(4) Sözleşmede ödeme
günü veya süresi belirtil-
memişse veya belirtilen
süre beşinci fıkraya aykırı
ise, borçlu aşağıdaki süre-
lerin sonunda ihtara gerek
kalmaksızın mütemerrit
sayılır ve alacaklı faize hak
kazanır:

a) Faturanın veya eş
değer ödeme talebinin
borçlu tarafından alınma-
sını takip eden otuz gün-
lük sürenin sonunda.

b) Faturanın veya eş
değer ödeme talebinin

Gerekçede ifade edildiği üzere, çoğunlukla finansal açıdan pek de güçlü ol-
mayan üretici, KOBİ ve benzeri işletmelerin teslim ettikleri malların ve hiz-
metlerin bedellerini zamanında alarak ekonomik yapılarını güçlendirmele-
rine yardımcı olmak amacının açıkça görüldüğü madde, bir çok açıdan ticari
hayatımızı etkileyecek yeni hükümler içermektedir.

TTK’nın 1530. Maddesi, KOBİ’lerin 
ürettikleri hizmet ve ürünlerin bedelini 
zamanında tahsil etmesini kolaylaştırıyor

Avukat Volkan Erel
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alınma tarihi belirsizse
mal veya hizmetin teslim
alınmasını takip eden 
otuz günlük sürenin so-
nunda.

c) Borçlu faturayı 
veya eş değer ödeme tale-
bini mal veya hizmetin
tesliminden önce almışsa,
mal veya hizmetin teslim
tarihini takip eden otuz
günlük sürenin sonunda.

d) Kanunda veya söz-
leşmede, mal veya hizme-
tin kabul veya gözden
geçirme usulünün öngö-
rüldüğü hâllerde, borçlu,
faturayı veya eş değer
ödeme talebini, kabul veya
gözden geçirmenin ger-
çekleştiği tarihte veya bu
tarihten daha önce al-
mışsa, bu tarihten sonraki
otuz günlük sürenin so-
nunda; şu kadar ki, kabul
veya gözden geçirme için
sözleşmede öngörülen
süre, mal veya hizmetin
alınmasından itibaren otuz
günü aşıyor ve bu durum
alacaklının aleyhine ağır
bir haksızlık oluşturu-
yorsa, kabul veya gözden
geçirme süresi mal veya
hizmetin alınmasından iti-
baren otuz gün olarak
kabul edilir.

ALACAKLININ KOBİ 
OLDUĞU VEYA BORÇLU-
NUN BÜYÜK ÖLÇEKLİ 
İŞLETME SIFATINI 
TAŞIDIĞI HÂLLERDE,
ÖDEME SÜRESİ, ALTMIŞ
GÜNÜ AŞAMAZ

(5) Sözleşmede öngö-
rülen ödeme süresi, fatu-
ranın veya eş değer
ödeme talebinin veya mal
veya hizmetin alındığı
veya mal veya hizmetin
gözden geçirme ve kabul
usulünün tamamlandığı
tarihten itibaren en fazla
altmış gün olabilir. Şu
kadar ki, alacaklı aleyhine
ağır bir haksız durum ya-
ratmamak koşuluyla ve
açıkça anlaşmak suretiyle
taraflar daha uzun bir süre
öngörebilirler. Ancak ala-
caklının küçük yahut orta
ölçekli işletme (KOBİ) veya
tarımsal ya da hayvansal
üretici olduğu veya borç-
lunun büyük ölçekli iş-
letme sıfatını taşıdığı
hâllerde, ödeme süresi,
altmış günü aşamaz.

(6) Gecikme faizi 
ödenmeyeceğini veya ağır
derecede haksız sayılabile-
cek kadar az faiz ödenece-
ğini, alacaklının geç
ödeme dolayısıyla uğraya-
cağı zarardan borçlunun
sorumlu olmayacağını
veya sınırlı bir şekilde so-
rumlu tutulabileceğini ön-
gören sözleşme hükümleri
geçerizdir. Geçersizlik du-
rumunda yedinci fıkra uy-
gulanır.

ALACAKLIYA YAPILAN
GEÇ ÖDEMELERDE
UYGULANACAK FAİZ
ORANI VE TAHSİL
MASRAFLARI

(7) Bu madde hüküm-
leri uyarınca alacaklıya ya-
pılan geç ödemelere ilişkin
temerrüt faiz oranının
sözleşmede öngörülmediği
veya ilgili hükümlerin ge-
çersiz olduğu hâllerde uy-
gulanacak faiz oranını ve
alacağın tahsili masrafları
için talep edilebilecek as-
gari giderim tutarını Tür-

Sözleşmede 

ödeme günü veya

süresi belirtilme-

mişse veya belirtilen

süre beşinci fıkraya

aykırı ise, borçlu ka-

nunca tespit edilmiş

sürelerin sonunda

ihtara gerek kal-

maksızın mütemer-

rit sayılır ve alacaklı

faize hak kazanır”
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kiye Cumhuriyet Merkez
Bankası her yıl ocak
ayında ilan eder. Faiz
oranı, 4/12/1984 tarihli ve
3095 sayılı Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine İlişkin
Kanunda öngörülen ticari
işlere uygulanacak ge-
cikme faizi oranından en
az yüzde sekiz fazla olma-
lıdır.

MAL VEYA HİZMET 
TEDARİKİ AMACIYLA
YAPILAN İŞLEMLERDE
ÖDEME VADESİ BELİR-
TİLMEMİŞSE FATURANIN
ALINMASINI TAKİP EDEN
30 GÜN SONUNDA
BORÇLUNUN İHTAR 
OLMAKSIZIN KENDİLİ-
ĞİNDEN TEMERRÜDE
DÜŞTÜĞÜ KABUL EDİL-
MEKTEDİR

(8) Mal veya hizmet
bedelinin taksitle ödenme-
sinin öngörüldüğü durum-
larda, bu maddenin ödeme
sürelerini düzenleyen hü-
kümleri birinci taksit bakı-

mından uygulanır. Her bir
taksit tutarının ödenme-
yen kısmı yedinci fıkrada
öngörülen oranda gecikme
faizine tabidir. Alacaklının
küçük veya orta ölçekli iş-
letme veya tarımsal veya
hayvansal üretici olup
borçlunun büyük ölçekli
işletme olduğu hâllerde
taksitle ödemeyi öngören
sözleşme hükümleri ge-
çersizdir.”

Maddenin getirdiği ana
değişiklik kanaatimce
borçlu temerrüdüne iliş-
kindir. Piyasada özellikle
piyasaya hakim büyük şir-
ketlerin üreticiden, KO-
Bİ’den aldığı malın
bedelini geç ödemeyi
kendi lehine bir finans
yöntemi olarak kullandığı
bilinmektedir. Bu hükümle
borçlunun temerrüdünde
muacceliyet ve ihtar şart-
ları değiştirilerek MAL
VEYA HİZMET TEDARİKİ
AMACIYLA YAPILAN İŞ-
LEMLERDE ödeme vadesi

belirtilmemişse faturanın
borçlu tarafından alınma-
sını (ve diğer süre başlan-
gıcı kriterleri madde
içerisinde ayrıntılı belir-
lenmiştir) takip eden 30
gün sonunda borçlunun
ihtar olmaksızın kendili-
ğinden temerrüde düş-
tüğü kabul edilmektedir.
Vade tarihinin belirlendiği
ilişkilerde ise kural olarak
bu vadenin 60 günü geçe-
meyeceği belirlenmiştir.
Vadenin daha uzun belir-
lenebilmesi içinde “ala-
caklı aleyhine ağır bir
haksız durum yaratmamak
koşuluyla ve açıkça anlaş-
mak suretiyle taraflar
daha uzun bir süre öngö-

rebilirler “ hükmü tesis
edilmiştir. Bu yöntem ile
kanun koyucu özellikle sa-
tıcı durumundaki ticari iş-
letmeyi açıkça
desteklemeyi amaçlamış-
tır. Ayrıca kanun koyucu
temerrüt faizi hususunda
da aynı tavrını devam et-
tirmiş ve Ticari İşlerde uy-
gulanan faizin en az %8
fazlası bir faiz alacağını
hükme bağlamıştır. Mev-
cut fiili durumda reeskont
faizi oranı 20.12.2012 den
itibaren yıllık %13,75 iken
madde içeriğinde belirlen-
diği üzere ocak ayında
açıklanan bu maddeye
göre kullanılacak faiz
oranı ise yıllık %15 tir. 

Tüm ÇSD ailesine ve
Sayın Başkan Hüseyin Öz-
türk’e tekrar sizlerle bir-
likte olma imkanı
tanıdıkları için teşekkür
eder, hepinize yeni hü-
kümlerin daha rahat ve
kazançlı yeni işlere vesile
olmasını dilerim. 

Maddenin getirdiği ana

değişiklik kanaatimce

borçlu temerrüdüne iliş-

kindir. Piyasada özellikle

piyasaya hakim büyük

şirketlerin üreticiden, 

KOBİ’den aldığı malın

bedelini geç ödemeyi

kendi lehine bir finans

yöntemi olarak kullandığı

bilinmektedir”
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Dünyada üretimde ikinci, ihracatta üçüncü konumda olan
Türk çorap sektörünün tek niş organizasyonu olan İF Expo
Çorap, İç Giyim Fuarı’na sayılı günler kaldı. Türkiye’nin ih-
racatta iki başarılı sektörünü bir araya getirecek olan fuar,
31 Ocak - 2 Şubat 2013 tarihleri arasında dünyanın dört bir
yanından uzman ziyaretçilere kapılarını açıyor. 

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

Sektörün nabzı İF EXPO 2013 Çorap,
İç Giyim Fuarı’nda atacak

Sektörümüzün uluslarara-
sı nitelikteki en önemli
niş organizasyonu olan
IF EXPO 2013 Çorap, İç

Giyim Fuarı 31 Ocak - 2 Şubat 2013
tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde başlıyor. Geçtiği-
miz yıl ilkini beklentilerin üzerinde
bir başarıyla gerçekleştirğimiz fuar,
çorap ve iç giyim sektöründeki faali-
yet gösteren firmalarımız için ürünle-
rini ve üretim gücünü sergilemek
adına önemli bir fırsat olacak. Dünya-
nın farklı coğrafyalarından birçok uz-
man ziyaretçiye kapılarını açacak

olan IF EXPO 2013 Çorap, İç Giyim
Fuarı’nın ilkinin getirdiği memnuni-
yet ve başarıyla birlikte bu yıl ikincisi
metrekare düzeyinde yaklaşık iki kat
büyümüş bir şekilde gerçekleşecek.

Yurt dışı hedef pazarlar olarak; Al-
manya, Arnavutluk, Azerbaycan,
Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri,
Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir,
Ermenistan, Fas, Filistin, Gana, Gür-
cistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi,
Hırvatistan, Irak, İran, Kazakistan,
KKTC, Kuveyt,  Libya, Lübnan, Maca-
ristan, Makedonya, Mısır, Moldova,
Nahçıvan, Nijerya, Polonya, Roman-

ya, Rusya, Sırbistan-Karadağ, Suriye,
Suudi Arabistan, Togo, Tunus, Türk-
menistan, Ukrayna, Ürdün, Yemen ve
Yunanistan’da yürütülen yoğun tanı-
tım faaliyetlerinin ardından bu yıl zi-
yaretçi sayısında da önemli bir artış
bekleniyor.

Öte yandan fuar süresince defile
ve farklı konularda uzmanların ko-
nuşmacı olarak katıldığı panel ve top-
lantılar da düzenlenecek.

Fuara katılan firmalarımıza teşek-
kür ediyor, 31 Ocak - 2 Şubat 2013
tarihleri arasında tüm sektörümüzü 
TÜYAP Beylikdüzü’ne bekliyoruz.
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2012 yılında toplam 93
firma ve firma temsilcili-
ğinin katılımı ile gerçek-
leşen İF Expo, hazır gi-

yim sektörünün en önemli kolları
arasındaki çorap ve iç giyim sanayile-
rinin büyüme atılımına önemli katkı
sağladı. Fuar 2013 yılında da tasarım,
koleksiyon ve hızlı üretim özelliğini
ticarete çevirmek isteyen firmalar
için, global pazarlara açılma olanağı
sunacak. 

GEÇTİĞİMİZ YIL 40 FARKLI
ÜLKEDEN 5 BİNİN ÜZERİNDE
UZMAN ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Çorap ve iç giyim sektörlerinin bu
en önemli uluslararası buluşması,
sektöre ve hedef pazarlara yönelik is-
tikrarlı pazarlama çalışmaları sonu-
cunda, 40 farklı ülkeden gelen 5.352
profesyonel tarafından ziyaret edil-
miştir.

2012 yılında sektörün ihtiyaç ve
beklentilerini profesyonel standart-
larda karşılama hedefine ulaşan İF
Expo Uluslararası İstanbul Çorap, İç
Giyim Fuarı’nın, 2013 yılı satışları
sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda sektör
firmalarının yoğun ilgi gösterdiği
fuar, 2013 yılında da fuara katılan fir-
malar için uluslararası yeni pazarlara

açılma fırsatı bulacakları ve farklı ül-
kelerden gelen nitelikli ziyaretçilerle
buluşacakları verimli ticari ortamı
sağlayacaktır.

BÜYÜK BULUŞMA
31 Ocak – 2 Şubat 2013 tarihleri

arasında Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi Büyükçekmece’de düzenle-
necek İF Expo 2013, 10. Uluslararası
İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı hak-
kında detaylı bilgi edinmek için
www.ifexpo.com web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) ve TÜYAP işbirliği ile hazırlanan 
İF Expo 2013 10. Uluslararası İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı 31 Ocak ile 2 Şubat 2013 
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece’de kapılarını ziyaretçile-
rine açmaya hazırlanıyor.

Çorap ve İç Giyim sektörü
31 Ocak - 2 Şubat 2013 tarihleri arasında
İF Expo Fuarı’nda bir araya geliyor  

YURT DIŞI ZİYARETÇİLERİN BÖLGESEL DAĞILIMI (YÜZDE OLARAK)

Fuar, 2013 yılında da tasarım,

koleksiyon ve hızlı üretim özel-

liğini ticarete çevirmek isteyen

firmalar için, global pazarlara

açılma olanağı sunuyor” 
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Daha önce duyulmayan bir bö-
lüm olduğu için başlarken
tereddütlerim vardı. Hazır gi-

yim sektöründe çorabın bu kadar büyük

bir yeri olduğunu bilmiyordum. Hocala-
rım sayesinde tereddütlerim ortadan
kalktı. Şimdiden gelecekle ilgili önümü
görebiliyorum.

Çiğdem Güneş 
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

Bu bölüme başlarken ilk başta
tereddütlerim vardı. Ama baş-
ladıktan sonra ön yargılarım

son buldu. Hocalarımızın bizim üstümüz-
deki eğitimleri ve en küçük etkinlikleri

beni   bölümüme daha çok bağlıyor. İki
senelik serüvenimiz bittikten sonra bir ta-
sarımcı olarak iş hayatına atılmayı heye-
canla bekliyorum.

Elise Kuru
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

Çorap ve Moda Tasarımı Bölü-
mü’nü tercih ederken, başarılı
olabileceğim konusunda endi-

şelerim oldu. Zaman içerisinde hocaları-
mızın desteğiyle çok şey öğrendim ve bu

branşta başarılı olabileceğimin farkına
vardım. Her insanın hayatında fazlasıyla
yer alan çorabı yeni tanıdım diyebilirim.
Hocalarıma ve Çorap Sanayicileri Derne-
ği’ne ilgileri için teşekkür ederim.

İlknur Kızıltaş
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

Çorap ve Moda Tasarım Bölümü
tam olarak beni anlatmaktadır
diyebilirim. Enteresan, yenilik-

çi , farklı, değişime hazır bir bölümde

okuduğum için kendimi şanslı hissediyo-
rum. Türkiye’de ve dünyada da bu bölü-
mün tek olması ilk olarak ilgimi çeken
nokta oldu.

Nirvana Demir
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 2. Sınıf Öğrencisi
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Bu bölüme başladığım için ken-
dimi diğerlerine göre çok ayrı-
calıklı hissediyorum. Gerek ho-

calarımızın, gerekse sektörün bize olan il-

gisi gelecek ile ilgili kuşkularımı yok edi-
yor. Okulum bittiğinde çorap sektöründe
bir tasarım atölyesinde çalışıyor olmayı
istiyorum. 

Nursaç Türkmen
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

Bölüme geldiğimde yabancılık
yaşamadım, çünkü lisede de bu
bölümü okudum. Mesleğim ko-

nusunda çok heyecanlıyım. Ayrıca bu sek-

törün gün geçtikçe devleştiğini görmek
beni mutlu ediyor ve bizi şanslı kıldığına
inanıyorum. 

Öznur Demir
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

Üniversite tercihlerimde her ne
kadar son sıraya yazdığım ve
olmasına ihtimal bile verme-

diğim bir bölüm olsa da Çorap ve Moda
Tasarımı Bölmü’ne başlayıp tanıdıkça
‘’ÇORAP’’ denip geçilmediğini öğrendim.

Özelliklede sektörden öncü kişilerin oku-
lumuza gelip paylaştıkları konular, he-
deflerimi belirlememe de yardımcı oldu.
Ağlaya ağlaya geldiğim okulda mutlu ve
hedefi olan biri olarak ayrılacak olmak
gerçekten çok güzel.

Semra Durusu
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

Bu bölümün çorap eğitimini lise-
de de aldım ve eğitimimi daha
çok  geliştirmek istiyordum.

Daha sonra Çorap Sanayicileri Derne-

ği’nin Çorap ve Moda Tasarımı Bölü-
mü’nü açacağını duydum. Yeterli eğitim
alarak ve kendimi geliştirerek üst kurum-
larda çalışmayı hedefliyorum.

Sinem Kuşku
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 2. Sınıf Öğrencisi
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Şirketiniz nasıl
doğdu?

1986 yılından itibaren
bazı ticari ortaklıklar nez-
dinde tekstil sektöründe
faaliyet gösteriyordum.
2005 yılına geldiğimizde
ise Türk tekstilini ve Türk
modasını dünya çapında en
iyi biçimde gösterebilmek
için bir marka kurmaya ve
bu markanın gelişim süre-
cine yani kısaca markaya
yatırım yapmaya karar ver-
dik. Bu düşünce ile GIZIA
markası dünyaya geldi.
Uzun bir süre iç pazarda
varlık göstermek GIZIA’nın

tercihi olmadı. GIZIA için
kendi doğduğu topraklara
bir dünya markası olarak
girmesi gibi bir strateji be-
lirlemiştik ve sanıyorum
2012 yılına geldiğimizde
bunu başardığımızı söyle-
mek yanlış olmaz. 

“GIZIA MARKASININ YA-
RATILMASI EN ÖNEMLİ
DÖNÜM NOKTAMIZ”

Geçmişten bugüne ge-
lirken en önemli dönüm
noktaları neler oldu?

Tabii ki öncelikle GIZIA
markasının yaratılması en
önemli dönüm noktamız
diyebilirim. Lüks segmente
hitap eden böyle bir mar-

kanın hedef kitlesi ile bu-
luşması esnasında çok titiz-
likle düşünmek ve karar
vermek gerekiyor. Tabii ki
öncelikle o dönemde dünya
markalarının akın ettiği ve
kendilerine yer edinmek
için ciddi bir savaş verdik-
leri Moskova’yı hedef ola-
rak belirledik ve Mosko-
va’nın en iyi alışveriş mer-
kezlerinde dünya markaları
ile yan yana yer almayı ba-
şardık. Sonrasında ise yine
o dönemde lüks giyim sek-
törüne açlığı olan komşu-
muzu yani Yunanistan’ı ter-
cih ettik ve Atina’nın en
niş semtlerinde mağazalar
ve showroom açtık. Pek çok

Avrupa ülkesinde franci-
sing mağazalarımız oldu ve
sonunda bir Türk markası
olmaktan öte dünya marka-
sı olarak kabul edilen 
GIZIA, Türk pazarına sağ-
lam alt yapısı ile etkili bir
giriş yaptı. 

“TÜM DÜNYADA 
FRANCISING MAĞAZA-
LARI VE CORNER’LAR 
İLE BİRLİKTE 400 SATIŞ
NOKTASI”

Yurt dışında faaliyet
gösteriyor musunuz? Gös-
teriyorsanız nerelerde, ne-
ler yapıyorsunuz?

GIZIA son dönemlerde
iç pazardaki gücüyle tanı-

Türk tekstil ve  hazır giyim sektörünün dünya çapında başarı elde etmiş önemli marka-
larından biri olan GIZIA, kurulduğu 1986 yılından günümüze kadar sektöre örnek ola-
cak bir başarıya imza attı. Bu başarı öyküsünü firmanın kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Kutlu, Çorapland okuyucuları ile paylaştı.

GIZIA,
daha
doğduğu
gün bir
dünya
markası
olmayı
seçti

GIZIA Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Kutlu
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nan bir marka olmasına
rağmen esasında dünya ça-
pındaki bilinirliğini Rusya
ve Kuzey Ülkeleri ile Avru-
pa’da göstermiş olduğu
stabil stratejisine ve duru-
şuna borçludur. Bugün tüm
dünyada francising mağa-
zaları ve corner’ları da sa-
yarsak 400 satış noktası ile
takipçileriyle buluşan GI-
ZIA; sadece geniş ürün
gamı ve ürünlerde ki kali-
tesiyle adını duyurmuş bir
marka olmanın yanısıra ya-
rattığı ve kısa sürede feno-
men haline gelen GIZIA
kadını imajıyla da takip
edilen ve trend setter ola-
rak kabul edilen bir marka
olmuştur. 

“HEDEFİMİZ FARK VE
FARKINDALIK YARATAN
BİR DÜNYA MARKASI
OLMAK”

Yeni hedefleriniz neler? 
Her ne kadar söylemle-

rimizde GIZIA’nın artık bir
dünya markası olarak ko-
numlandırıldığını söylesek
de dünya devleri ile dirsek
temasında durabilmenin ve
hatta onların önüne geç-
menin bazı olmazsa olmaz-
ları olduğunun bilincinde-
yiz. Bu kararlı duruşumuz
ve marka bilinirliğimiz ko-
nusunda ödün vermeyen
tavrımız nedeniyle bu ko-
nuda iyi bir yol aldığımızı
düşünüyorum ancak daha
kat etmemiz gereken me-
safeler var ve tabi ki hede-
fimiz uzun vadede fark ve
farkındalık yaratan bir dün-
ya markası olarak sektör-
deki yerini almak…

İş hayatında başarılı ol-
manın en önemli üç mad-
desi size göre nedir?

Kendi adıma konuşmam
gerekirse öncelikle çalışma

disiplini gelir. Benim için
GIZIA markası hayattaki
tüm önceliklerin önüne
geçmiş durumdadır. Ben
sadece markama yatırım
yapmam gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu yatırım gerek
ülkeme gerekse çalışma ar-
kadaşlarıma yani artık bir
aile olarak kabul ettiğim
GIZIA ekibine olan bor-
cumdur. Gerek orta vadede
gerekse uzun vadede bir
firma sahibinin en iyi so-
nuçları alabileceği yer mar-
kaya yapılan yatırımdır.
Son olarak ise özgüven ge-
rekir başarılı olmak için.
GIZIA bir dünya markası
olmaya oynuyorsa bunu
dile getirebilmek ancak
markaya olan inanç ve gü-
venle mümkün olabilmiştir. 

Yoğun iş hayatının stre-
siyle mücadele etmek için
ne yapıyorsunuz?

Ben çivi çiviyi söker de-
yimine inanan bir kişiyim.
İş hayatının yoğun stresine
karşılık yine çok çalışarak
mücadele ediyorum. 

“ÜRÜNLERİMİZİN YARA-
TIM SÜRECİNDE ASLA
BÜTÇE KISITLAMALARI
YOKTUR”

Markalaşma sürecinde,
markanızı benzerlerinden
farklı kılan, ön plana çıka-
ran özelliklerin neler oldu-
ğunu düşünüyorsunuz?

Öncelikle fark yaratan
bir tasarım anlayışımız
var. GIZIA’nın tasarım eki-
bi özellikle yurtdışında ki
tüm trend fuarlarını takip
eder ancak GIZIA bünye-
sinde hiç bir uyarlama gö-
remezsiniz. Özgün tasa-
rımların ihtiyaçlarını kar-
şılamak için tasarım ekibi-
mize geniş imkanlar sunu-
yoruz. Bizim ürünlerimizin

yaratım sürecinde asla
bütçe kısıtlamaları yoktur.
Tercih edilen kumaştan
giysi üzerinde yer alacak
aksesuvarlara kadar tasa-
rım ekibimiz tamamen öz-
gürdür. Swarovski taşla-
rın, İtalya’nın Como ken-
tinde GIZIA için özel ola-
rak GIZIA imzasıyla üreti-
len kumaşların kullanıldığı
tasarımlardan bahsediyo-
rum... Fermuar elciklerine
kadar tasarım ekibimizin
kreatif dünyasından çıkar
her detay...

GIZIA ÜRÜNLERİNDE
HATA ORANI AVRUPA
STANDARDI OLAN YÜZDE
5’İN ÇOK AŞAĞISINDA
BİNDE 5’LERE KADAR ÇE-
KİLMİŞTİR

Bunun dışında GIZIA,
uluslararası kalite kontrol
standartlarının bile altında
üretim yapar. Avrupa’da
kabul edilen standart %5
oranında hatalı ürünün
kabul edilebilir olduğu yö-
nündedir ancak GIZIA
ürünlerinde müşteri bilir
ki bu oran binde beşlere
çekilmiş durumdadır. 

Son olarak ise İstanbul,
uçuş uzaklığı olarak pek
çok lokasyona 3-5 saatlik
uçuş mesafeleri ile son de-
rece önemli bir jeopolitik
konuma sahiptir. Bizde bu-
nun avantajlarını kullana-
rak hızlı ve eksiksiz tesli-
matlarımızla alıcılar nez-
dinde göz dolduran bir
hizmet veriyoruz. 

Özgeçmişiniz ve firma-
nızla ilgili kısaca bilgi ve-
rebilir misiniz? 

Aslen Malatya’lı bir ai-
leden geliyorum ve ailenin
en küçük çocuğuyum. Ai-
lem 1935 senesinden beri
manifaturacılıkla uğraşı-
yor. Ben ailede hazır giyim
konusunda çalışan ilk bire-
yim. 1986 senesinde Ka-
palıçarşı civarlarında ilk
mağazamı açtım. İlk ma-
ğazam sadece 20 metreka-
reydi. Sonrasında ise az
önce bahsetmiş olduğum
gibi pek çok ticari ortaklı-
ğın içinde bulundum ve
2005 senesinde dünyaya
bir Türk markası lanse et-
mek üzere yola çıkarak 
GIZIA’yı kurduk. 
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Prada’nın bu
sezon koleksi-
yonunda  öne
çıkan en

önemli iki unsur renk ve
geometri. Daha önceki yıl-

larda gördüğümüzde, bu
ne uyumsuz bir kombin
diyebileceğimiz desenleri
aynı anda eşleştirmiş
Prada ve bu güne kadar
oluşan renk ve desen algı-

mızla oynarcasına yapmış
bunu. Bahsettiğim bu
durum sadece giysileri
için geçerli değil, tabiî ki
çoraplar da olaydan nasip-
lenmiş.

Buket Sekban Kantar
Kavram MYO Çorap ve Moda

Tasarımı Bölümü Öğr. Görevlisi

bsekban@kavram.edu.tr

Kalın soket ve uzun çoraplarda
2012-2013 Sonbahar-Kış trendleri

Geçen sayımızda Dolce Gabbana ile trend yolculuğumuza
başlamış, 2012-2013 sonbahar-kış koleksiyonunda kullan-
dığı dantel ve düz, ince bayan çorabında ki Gabbana beğeni-
sini incelemiştik. Bu sayıda ise birkaç farklı tasarımcı ismi
üzerinden giderek soket ve uzun olmak üzere kalın çoraplara
ve hangi giysilere eşlik ettiklerine bakacağız.

<<
İşte bu görsel na-
sıl da anlattıkla-
rımla örtüşüyor
değil mi? Tam bir
renk ve desen
cümbüşü.

>>
Burada ise çizgili

çoraplarının ayak-
kabılarla oluştur-

duğu zıt renk etki-
siyle çarpıyor bizi

Prada.
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Marc Jacobs’da bu
sezon bana ilginç
gelen şey, özellikle
etek ve elbiselerden

oluşturduğu koleksiyonunu uzun
çoraplarla değil de soketlerle kombin-
lemesi oldu. Zannediyorum bununla
yapmayı arzuladığı şey koleksiyonda
bir genç kız sadeliği, etkisi yaratmak.
Bunu yaparken zaman zamanda olsa
renk kullanmayı ihmal etmiyor Jacobs.

MODA...

<<
Ve işte pantolon ve ayak-
kabıdaki erkeksi görü-
nüm çorapta da etkisini
sürdürüyor.

>>
Çoraplardaki geometrik de-
sen nasıl da pantolonun de-
seniyle ayakkabıların çiçek-

leri arasındaki dengeyi
sağlamış ve geçişi yumuşat-

mış değil mi?
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Bora Aksu, benim son
yıllarda büyük bir heye-
canla takip ettiğim
tasarımcılardan biri ve

bu sezon da ondan sizler için dört
görsel seçtim. Giysilerini tamamla-
dığı kalın bayan çorapları çok
benzermiş gibi dursa da hiç biri diğe-

rinin aynı değil tıpkı bir bacaktaki
desenlerin diğeriyle aynı  olmadığı
gibi.

Mutlu ve bol kazançlı günler…
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Bazen çok eski
bir arkadaşı-
mızın bir yö-
nünü uzun

zaman sonra fark ederiz.
Bu açıdan düşündüğü-
müzde varlıkların çok
yönlü olduklarını görebili-
riz. Bu yazımızda Bambuyu
iki yönüyle ele alacağız.
1- Tekstilde, bahçe mobil-

yalarında, süs eşyala-
rında kullanılan mal-

zeme yönü. Bir nevi mü-
hendislik tarafı.

2- Azim ve kararlılığıyla
başarı için manevi yönü-
müze ilham kaynağı olan
diğer yüzü.

TEKNOLOJİ İLE BİRLİKTE
BAMBU AĞACI BİR LİF
KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜ

Bambu denildiğinde ak-
lımıza daha önceleri ilk ola-
rak genellikle bahçe

oturma grupları ve Uzak-
doğu ürünleri gelirdi. Lif
teknolojisinin gelişmesi ve
bambu ağacının bir lif kay-
nağı olarak değerlendiril-
mesine karar verilmesiyle
birlikte bambu denildi-
ğinde aklımıza, çoraplar, ti-
şörtler, yatak örtüleri vb.
tekstil ürünleri de gelmeye
başladı.

Viskon üretim yönte-
miyle üretilen bambu lifi,

Bazen çevremize baktığımızda gördüğümüz man-
zaralar, bize her zamankinden farklı görünebilir. 
O bakışımızda çevremizde her zaman göremediği-
miz bir şeyi görmüşüzdür. Halbuki o şey daha ön-
ceki bakışlarımızda da orda olmasına rağmen
bizim onu fark edişimiz yeni olmuştur. 

Çorapta tek bakışta, 
bir bambu bir de azim görmek

Dr. Bilgehan Ülger
Tekstil Mühendisi /Ar-Ge Şefi
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özellikle son 6-7 yıldır
tekstil sektöründe önemli
bir yer tutmaktadır. Ağaç
esaslı olması ve doğada çö-
zünebilmesi sentetik liflere
karşı diğer bir avantaj ola-
rak belirtilebilir. 

ÇORAPTA GENELLİKLE
NE20/1 YADA NE30/1
OLARAK TERCİH EDİLEN
BAMBU LİFİ YÜZDE 100
KULLANILABİLDİĞİ GİBİ
DİĞER ELYAFLARLA
HARMANLANARAK DA
KULLANILABİLMEKTEDİR

Bambu iplik olarak
Ne8/1 ile Ne80/1 aralığında
üretilebilmektedir. Çorapta
genellikle Ne20/1 yada
Ne30/1 olarak tercih edil-
mektedir. %100 olarak kul-
lanılabildiği gibi aşınma-
lara dayanıklılığının
artırılması, kullanım ala-
nına göre daha mat bir gö-
rünüş elde edilmesi gibi
amaçlarla penyelenmiş pa-
mukla %50/50, %60/40,
%70/30 oranlarında iplik
aşamasında harmanlanarak
tercih edilebilmektedir.

BAMBU TERCİH
EDİLMESİNİN NEDENİ?

Bambu, kendine has
parlaklığı ve yumuşak tu-
şesi ile çok tercih edilen
tekstil ürünleri arasındadır.

BAMBU TOHUMU 
EKİLDİKTEN SONRA 
5 YIL SULANMASINA 
VE GÜBRELENMESİNE
RAĞMEN FİLİZ VERMEZ.
5 YILIN SONUNDA FİLİZ-
LENMEYE BAŞLAR VE 
5-6 HAFTA İÇERİSİNDE
20-25 METRE UZUN-
LU ĞA ULAŞIR 

Gelelim bambunun di-
ğer yönüne. Bambu to-
humu ekildikten sonra 5 yıl
sulanmasına ve gübrelen-

mesine rağmen filiz ver-
mez. 5 yılın sonunda filiz-
lenmeye başlar ve 5-6
hafta içerisinde 20-25
metre uzunluğa ulaşır.
Günde yarım metreden
daha fazla uzayabilmekte-
dir. Bu durumda bambu-
nun büyütmeye başlama-
sını beklemek sabır işidir
diyebiliriz. Azimle sulanan
tohumlardan sonuç alabil-
mek için bazen yıllarca
beklemek ve seçilen yolda
kararlı olmak gerekli. Son-
rasında elde edilen netice
ise o sabrın sonunda elde
edilen birikimdir. Hızlı
uzama ise bu birikimin bir
sonucu.  Tabii beklemeden
önce tohumun sağlam ol-
ması da çok önemli, emek-
lerin heba olmaması için…

Bambu çoraplarımıza
baktığımızda artık sadece
çorap görmeyeceğiz, onun
hikayesini de okuyacağız
örgüsünden.

Bambu 

çoraplarımıza

baktığımızda

artık sadece

çorap görmeye-

ceğiz, onun 

hikayesini de

okuyacağız örgü-

sünden”
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Görenlerin ve gezenlerin kendini tarih değiştirip, eskilere gittiğini zan-
nettiği bir köy Cumalıkızık. Kuruluşu yaklaşık 1300'lü yıllara dayan-
makta. Bursa’nın doğusunda Ankara yolu üzerinde kent merkezine 
13 km mesafede, Uludağ’ın yamaçlarında beş kızıklı köyden biri. 

Bir vakıf köyü
olarak kuru-
lan köyde, ta-
rihi doku çok

iyi korunmuş. Böylece Os-
manlı döneminin sivil mi-
mari örnekleri günümüze
ulaşmayı başarmış.

Uludağ etekleri ile vadi-
ler arasında sıkışıp kalan
köylere “kızık” adı verildi-
ğinden bu köy de diğer kı-
zık köylerinden biri. Köylü-

lerin Cuma namazı için
toplandığı yer burası oldu-
ğundan bu köyün adı da
“Cumalıkızık” olmuş.

MOLOZ TAŞ, AĞAÇ 
VE KERPİÇTEN YAPILMIŞ
EVLER

Ünlü "Cumalıkızık evle-
ri" moloz taş, ağaç ve ker-
piçten yapılmış. Depreme
çok dayanıklı olduğu söyle-
niyor. Genelde üç katlı olan

evlerin zemin katında
mahremiyet sebebi ile boş
odalar haricinde pencere
bulunmuyormuş. Üst kat-
lardaki pencereler ise ka-
fesli veya cumbalıdır. Evle-
rin alt katları kışlık, üst
katları yazlık olarak düşü-
nülmüş. Ana giriş kapıla-
rındaki kulplar ve tokmak-
lar dövme demirden yapıl-
mış. Evler ahşap kısımları
hariç sarı, beyaz, mavi,

mor, yeşil renklerle boyan-
mış. Evler yüksek avlu du-
varları ile çevrili. Yakın ak-
rabaların evleri birbirine
yakın ve dar geçitle diğeri-
ne geçilebilir nitelikte. Bu
eski dönemlerde güvenlik
açısından gerekli imiş. 

Köyde evlerin arasında-
ki sokakların dar oluşu dik-
kat çekici bir unsur. Ara-
dan sadece insan ve at ara-
basının geçebildiği darlık-

Görenleri eskilere götüren 7 asırlık bir
Osmanlı köyü: Cumalıkızık
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taki sokaklar kaldırımsız ve
taşdöşeli. Cin Aralığı, Sal-
dede, Köyüstü gibi isimleri
var bu sokakların. 700 yıl-
lık Koca Cami, caminin ya-
nındaki Zekiye Hatun Çeş-
mesi ve tek kubbeli hama-
mı Osmanlı devrinden kal-
ma. Köyde, Bizans devrin-
den kalma bir kilise kalıntı-
sı da bulunuyor. Köy mey-
danında köy geçmişine ait
eşyaların sergilendiği bir
de “Cumalıkızık Etnografya
Müzesi” bulunuyor.

TAMAMI SİT ALANI
OLAN 350 HANELİ BİR
KÖY

Cumalıkızık köyü doku-
sunun korunması amacıyla
köy 1980 yılında koruma
altına alınmış. Şimdi tama-
mı sit alanı olan 350 haneli
Cumalıkızık Köyü'nün evle-
ri Osmanlı sivil mimarisi-
nin en güzel örnekleri ola-
rak kabul ediliyor. 

TARİHİ FİLMELERİN
MEKANI OLMUŞ

Bu özelliği ile çok ilgi
çekiyor ve ziyaret ediliyor.
Hatta sık sık tarihsel film-
lere de mekan olmakta.

Kurtuluş Savaşı'nı anla-
tan “Kurtuluş” dizisi, Os-
manlı Devleti'nin kurulu-

şunu anlatan “Kuruluş” di-
zisi ve son olarak başrolü-
nü Emrah İpek'in oynadığı
“Kınalı Kar” dizisi burada
çekilmiş.

HAZİRAN AYINDA
AHUDUDU ŞENLİKLERİ

Ayrıca köyde, Haziran
ayında "Ahududu Şenliği"
yapılmakta.

Cumalıkızık köyünü zi-
yaret edenlerin favorisi
ekşi maya ile yapılmış ve
odun ateşinde pişmiş ek-
mek. Bayatlamadığı ve lez-
zetli olduğu biliniyor. Köy-
de yetişen narenciye, ce-
viz, kestane de ünlü. Ayrı-
ca insanlarının samimiyeti
ve misafirperverliği de zi-
yarete sıcaklık katıyor.

Köyde bulunan evlerin
birer odalarının restore
edilerek ev pansiyonuna
çevrilmesi çalışmaları sür-
dürülüyor. Cumalıkızık’ın
yurt içi ve yurt dışı fuarlar-
da dağıtılan broşürleri ile
turizmde yer etmesi plan-
lanıyor. Bu sebeple tanıtı-
mına hız verilmiş. Bütün
özellikleri ile gerçekten gö-
rülesi bir yer olduğunu ka-
nıtlayan Cumalıkızık, bir
haftasonu gezisinde piş-
man olunmayacak bir seçe-
nek olabilir.

Cumalıkızık 

köyünde bulunan 

evlerin birer 

odalarının restore

edilerek ev pansi-

yonuna çevrilmesi

çalışmaları sürdü-

rülüyor”
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Yalova Termal
Kaplıcala-
rı’nın yakla-
şık 4000

sene önce bir takım doğa
olayları ve depremler so-
nucu oluştuğu sanılıyor. 

TARİHTE “PİTİYA” OLA-
RAK BİLİNEN BÖLGEDE
KURULU YALOVA TER-
MAL KAPLICALARI, YA-
LOVA İL MERKEZİNDEN
12 KM. UZAKLIKTA

Türkiye’nin en düzenli
ve gelişmiş kaplıca alanı
olarak bilinen Termal,
2000 senedir insanların
hastalıklarına şifa aradık-
ları bir yer haline gelmiş-
tir. Tarihte “Pitiya” olarak
bilinen bölgede kurulu Ya-
lova Termal Kaplıcaları,
Yalova il merkezinden 12
km. uzaklıkta bulunuyor.
Burası iki dağ arasında,
ender görülen harika bir
bitki örtüsü ile kaplı bir
vadidir. İnanılmaz güzel-
likte 3600 dönüm orman
arazisine sahiptir. 

BİZANS DÖNEMİNDE
KEŞFEDİLEN YALO-
VA’NIN TERMAL KAPLI-
CALARI, 1600 YILLIK
BİR GEÇMİŞE SAHİP

Yalova Termal Kaplıca-
ları’nın ilk hamamları yak-
laşık 1600 sene önce
Bizans İmparatoru Cons-
tantinus (312-337) tara-
fından yaptırılmıştır. Daha

sonra diğer Bizans İmpa-
ratorları tarafından da bir-
çok tesis eklenmiş. Yalova
Osmanlılara geçince baş-
kent Bursa olması ve
orada da kaplıca bulun-
ması nedeniyle Termal’e
gereken önem verilmemiş.
Sultan Abdülmecid zama-
nına kadar da bu durum
devam etmiş. Sultan Ab-
dülmecid’in annesi Bezm-i

Alem Valide Sultan’ın Ya-
lova’ya gelerek romatiz-
malarına şifa bulması ile
buranın adı duyulmuş. Bu
yüzden Sultan Abdülme-
cid buraya yeni banyolar
ve köşkler yaptırmış. Ter-
malin şu anda kullanılan
yolları da bu padişah za-
manında yapılmış.Daha
sonra Sultan II. Abdülha-
mid döneminde suyun ilk

tahlilleri yaptırılmış. Et-
rafa yeni binalar inşa edi-
lerek, eskiler onarılmış.
Ancak arka arkaya gelen
savaşlar kaplıcaların öne-
mini tekrar yitirmesine
sebep olmuş.

1929’da Atatürk’ün
kaplıcaları ziyareti herşe-
yin yeniden başlamasını
sağlamış. Termal’e hayran
kalan Atatürk, buranın

Yalova ilimizde bulunan Yalova- Termal ve Armutlu Kaplıcaları’nın adını
duymayan yoktur. Hem ülkemiz hem de dünya çapında adını duyurmuş
olan bu kaplıcalar tarihte bir çok insana şifa sağlayan bir yer olarak bilin-
mektedir.

Yalova Termal
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dünyaca ünlü bir sağlık
merkezi ve su şehri olması
için büyük çaba sarf et-
miştir.  Türkiye’nin bir çok
yerinden meşhur ustaları
getirerek buranın yeniden
imar ve ihyasını sağlamış-
tır. Yalova Termal Kaplıca-
ları ayrıca 1.dereceden

doğal, arkeolojik ve tarihi
sit alanıdır. 

ARMUTLU KAPLICASI
Yalova İl merkezine 51

km mesafede olan kaplıca,
Armutlu İlçe Merkezi'nin 4
km. kuzeyinde bulun-
makta. Türkiye'nin ilk sı-
radaki önemli ve öncelikli
kaplıcalarından olan Ar-
mutlu Kaplıcası, çevresi

ağaç ve makilerle kaplı bir
vadide, dere yatağı bo-
yuna sıralanmış çok sayıda
kaynaktan oluşmakta.
Kaynakların en önemlileri
Küpeli ve Hamam kaynak-
larıdır.  Bu bölgede halen
250 yataklı nitelikli bir
otel ve bu otele ait lo-

kanta, Türk Hamamı hiz-
met veriyor.

Kaplıca suları kimyasal
sınıflandırma bakımından
sülfatlı, bikarbonatlı, klo-
rürlü, kalsiyumlu, sod-
yumlu ve karbondioksitli
bir bileşime sahiptir.
Banyo ve içme kürlerine
uygundur. Kaplıca’da kay-
nak emniyeti de sağlan-
mıştır. Kaplıca çevresi

maki ve zeytin ağaçları ile
kaplıdır.

ARMUTLU KAPLICALARI
RADYOAKTİVİTESİ YÜK-
SEK KAPLICALAR SINI-
FINA GİRİYOR 

Kaynak suları banyo,
içme ve çamur olarak uy-

gulandığı gibi, sudan
çıkan gazları teneffüs
etme yoluyla da uygulanı-
yor. Ayrıca Armutlu Kaplı-
caları radyoaktivitesi
yüksek kaplıcalar sınıfına
da girmekte. Kaplıcalar si-
nirler üzerinde, iltihabi
hastalıklarda ve kadın
hastalıklarında, mide ve
bağırsak hastalıklarında,
yaraların iyileşmesinde,

karaciğerin düzenli çalış-
masında, hormonların iyi-
leşmesinde ve idrar
söktürücü olarak yararlı-
dır. Armutlu’ya yaz ayla-
rında düzenli olarak
İstanbul Yenikapı’dan
deniz otobüsleriyle bir sa-
atte ulaşım sağlanmakta-
dır.

HANGİ HASTALIKLARA
İYİ GELİYOR?

Boyun, bel , kalça ve
diz kireçlenmeleri, boyun
ve bel fıtıkları, mekanik
tipte kronik bel ağrılar,
sportif yaralanmalar, ten-
dinitler, kronik artritler
(Romatoid artrit, Ankilo-
zan spondilit), kas roma-
tizması (Fibromiyalji), felç
rehabilitasyonu, diabetik
nevraljiler, dolaşım bozuk-
lukları,diz, kalça protez
ameliyat sonrası, ortope-
dik sekeller, sportif yara-
lanmalar, kronik idrar yolu
iltihapları ve taşları, os-
teoporoz gibi rahatsızlık-
lara çözüm bulunduğu
kanıtlanmıştır.

Armutlu

Armutlu’ya yaz 

aylarında düzenli

olarak İstanbul 

Yenikapı’dan deniz

otobüsleriyle 

bir saatte ulaşım 

sağlanıyor”
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Buzun insan elinde sanata
dönüşümü: Buzdan heykeller
Hangi malzemeden yapılırsa yapılsın, heykel sanatı gerçekten üç boyutlu
düşünebilenlerin gerçekleştirdiği bir sanat. İnsanoğlu uzun yıllardır bu sa-
nata çok çeşitli malzemeler kullanarak eserler hazırlıyor. Buz da bunlardan
biri.

Başta insanların eğlence
amaçlı gerçekleştirdik-
leri bu uğraş, daha
sonra profesyonel hale

gelmiş. Genelde soğuk iklimin ve
kışın etkili olduğu bölgelerde kar ve
buz kullanarak heykel ve çeşitli ob-
jeler yapma fikri artık organizasyon-
larla farklı bir boyut kazandı.
Günümüzde bir çok yerde buzdan
heykeller yapmak için festivaller dü-
zenleniyor. Uluslararası sanatçıların
katılımı ile çok daha enteresan hale
gelen bu festivallerde inanılmaz gü-
zellikte eserler ortaya çıkıyor.

Buzdan heykel deyip geçmemek
gerek. Bir heykeltraş için basit bir
heykelin yapılması için bile yaklaşık
iki hafta kadar bir süre gerekiyor.
Büyük organizasyonlarda yapılan
grup çalışmalarında ise süre dört ile

altı haftalık bir zaman dilimine yayı-
labiliyor.

7 METREYE KADAR YÜKSELEN
KAR YIĞININI ELDE ETMEK
YAKLAŞIK BİR İŞ GÜNÜNÜ 
ALIYOR

Burada tasarlama ve üretim za-
manı heykeltıraşa bağlı. Büyük orga-
nizasyonlarda buzdan heykelleri
yapmak için öncelikle etraftaki kar-
lar toplarlanıyor. Bu taşıma işi bul-
dozerlerle gerçekleştiriliyor. Zemin
oluşturma işi önemli, çünkü  devasa
boyutlardaki buzdan yapıların sağ-
lam bir şekilde ayakta durabilmesini
sağlıyor. Zemin hazır hâle geldikten
sonra, karlar üst üste yığılıp sıkıştırı-
lıyor. Bunlar için destek olarak, is-
kele ve ahşap paneller kullanılıyor. 7
metreye kadar yükselen kar yığınını

elde etmek yaklaşık 1 iş gününü alı-
yor. Biriken kar sağlamlaştırıldıktan
sonra tahta paneller kaldırılıyor. Kar
yığını da işlenmeye hazır hâle gel-
miş oluyor. Onlarca sanatçının şekil-
lendirdiği buz kütlesi ile uğraşmak
bir hayli zor elbette. Burada önemli
olan diğer bir konu zaman. Malzeme
değişken ve eriyebiliyor. Yapılacak
heykele göre de malzeme önemli.
Bazen ortaya çıkarılacak eserin nite-
liği için sadece saydam, az kabarcıklı
buz kütlesine ihtiyaç oluyor. 

Heykeller buz yapılacak suyun
içerisine renk katılması ile renklen-
dirilebiliyor. Ancak buz renklendiril-
diğinde ışığı yüzeylerinden
yansıtmadığından heykel kristalimsi
görüntüsünü kaybeder. Onun yerine
heykelin renkli ışıklarla aydınlatıl-
ması hem daha pratiktir hem de
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daha estetik bir görünüm oluşturur.
Kehribar rengi, kırmızı, mavi ve
yeşil renkler aydınlatmada en çok
kullanılanlardır.

İşlemler tamamlanınca ortaya
çıkan inanılmaz güzellikteki şaheser-
leri seyretmek te gelen ziyaretçilere
kalıyor. İşin en üzücü yanı bir süre
sonra böyle emekle yapılmış bir uğ-
raşın maalesef eriyecek olması.

DÜNYADA BUZDAN HEYKELLERİN
YAPILDIĞI ÜLKELER

Çin’de bulunan Heilongjiang Eya-
leti buzdan heykeller için en önemli
bölgedir. Harbin şehrinde yapılan
Uluslararası Buz ve Kar Heykeli Fes-
tivali dünyadaki en ünlü organizas-
yondur. Festival geçen yıllar
boyunca daha geniş alanlara yayıl-
mış. Fastivalde sanatçılar her yıl
daha etkileyici teknikler ve heykel-
lerle dikkat çekmekte.

1989’DAN BERİ ABD’DE YAPILAN
DÜNYA BUZ SANATI
ŞAMPİYONASI’NA HER YIL
DÜNYANIN HER TARAFINDAN
GELEN, YAKLAŞIK YÜZ GÖNÜLLÜ
HEYKELTRAŞ KATILIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’de
Alaska’da da 1989’dan beri yapılan
Dünya Buz Sanatı Şampiyonası’na
her yıl dünyanın her tarafından
gelen, yaklaşık yüz gönüllü heykelt-
raş katılıyor. Genellikle Şubat ayının

son haftası ile Mart ayının ilk haftası
arasında gerçekleşen ve izleyicilerin
heykellerin yapım aşamalarını da
seyredebildiği bu yarışma, basit ve
çoklu bloklar olarak iki ana kategori-
den oluşuyor. Her bir kategori soyut
ve gerçek heykel çalışmalarını içeri-
yor. Buzdan oluşturulan Çocuk Parkı

da şampiyona içerisindeki en popü-
ler ve ilgi çeken alan oluyor. 

KANADA’NIN QUEBEC KENTİNDE
ÜÇ HAFTA SÜREN  BUZDAN
HEYKELLER FESTİVALİ

Kanada’nın Quebec Şehri’nde Kış
Karnavalı boyunca her yıl, üç hafta
kadar süren “Buzdan Heykeller Fes-
tivali” yapılıyor. Yarışmak üzere her
yıl seçilen yaklaşık yirmi takımın ya-
rısı Kanada’dan, geri kalan kısmı ise
öteki ülkelerden geliyor. 

Bu bahsettiğimiz ülkeler dışında
Japonya’nın Hokkaido Adası’ndaki
Sapporo şehri de kış karnavalı ile
ünlü. Rusya’da da Moskova şehrinde
de her yıl bu alanda bir yarışma dü-
zenleniyor. 

60’DAN FAZLA ODASI OLAN 
VE TAMAMEN BUZDAN YAPILAN
OTEL GÖRENLERİ HAYRETLER
İÇİNDE BIRAKIYOR

İşveç’te Kiruna’daki Buz Oteli
ise, günümüzde soğuk ülkelerde bu-
lunan diğer örneklerine göre en çok
bilinendir. 1989 yılında kurulan bu
otelde yataklar dışında, otelin ta-
mamı Torne Nehri’nin sularından
elde edilen buzdan bloklardan yapıl-
mıştır. Otelde 60’dan fazla oda ve
süit, bar, resepsiyon ve küçük bir ki-
lise bulunuyor. Avcak otel yalnızca
Kasım ve Mayıs ayları arasında 
açıktır. 
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Bu doğal sis-
temlere
dışarıdan bir
etki olursa,

doğal dengeyi oluşturan
zincirin halkalarında kop-
malar oluşur. Bu da
ekosistemin bozulması
demektir. 

İNSANIN OLMADIĞI
YERDE EKOSİSTEM DEN-
GESİ FAZLA
ETKİLENMİYOR

Araştırmalara göre
gerçekte insanın olmadığı

doğal bir ortamda, ekosis-
tem dengesi pek fazla
etkilenmiyor. 

İnsan faaliyetleri
sonucu ortaya çıkan kirle-
ticilerin cins ve

miktarlarındaki artış çev-
renin doğal yapısını
bozuyor. Sonuç olarak,
artan hava kirliliğine bağlı
olarak görülen iklim
değişmeleri, enerji ve su

kaynaklarının hızla tüken-
mesi, ozon tabakasının
incelmesi, erozyon,
ormansızlaşma ve canlı
türlerinde azalma görülü-
yor. 21. yüzyılda

Ekosistem içinde en çok
kirlenen unsur su
Doğal çevre,
insan eliyle
oluşmamış,
kendiliğinden
meydana gelmiş
olan çevredir.
Diğer bir deyişle
doğal çevre,
ekosistemdir.
Ekosistem
içindeki her şey
bir denge
unsurudur. Bir
ağaç, bir kaya,
bir çiçek türü
bulunduğu
ekosistemde
önemli bir görev
yapar.

ÇEVRE...
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dünyamızın içinde bulun-
duğu en önemli çevre
problemlerini bunlar oluş-
turmakta.

Su, ekosistem içinde en
hızlı kirlenen unsur. Her
canlının da mutlaka suya

ihtiyacı olduğu
hatırlanırsa, su kirlenince
bu hemen diğerlerinin de
kirlenmesi anlamına geli-
yor. Sanayileşmenin arttığı
bölgelerde bu kirlilik gözle

görülür şekilde ne
yazıkki… Azalan ağaç tür-
leri, bitkiler, kuş, balık
türleri… ve daha bir çok
örnek. Ülkemizde son
zamanlarda yapılan çalış-
malar balık türlerinin

bazılarının yüksek oranda
ağır metal içerdiğini gös-
terdi. Ayrıca Marmara’da
çıkan balık türlerinin sayı-
sının da azaldığı hepimizin
malumu artık.

Bilimadamlarının araş-
tırmalarına göre  dünyada
bugüne kadar dört dönem
buzul çağı yaşandı. Bunla-
rın herbiri iki ya da üç
milyon yıl kadar sürdü.
Son Buzul çağı ise Milat-
tan 18 bin yıl önce sona
erdi ve yaklaşık 250 bin
yıl sürdü. Ancak yine araş-
tırmalara göre Anadolu
toprakları son Buzul
Çağı’ndan etkilenmedi. Bu
demektir ki, tüm dünyada
buzul dönemi süregelir-
ken, Anadolu
topraklarında hayat devam
etti .Yani bitki ve canlı

türleri kendini yineledi,
geliştirdi. Diğer bir deyişle
Anadolu topraklarındaki
bitki florası eşsiz. Burada
yaşayanlar Dünyadaki tüm
bitki ve canlı türlerinden
farklı. Çünkü onlar buzul
altında iken Anadolu’daki-
ler 250 bin kere daha
baharı tekrarlayıp, kendini
geliştirdi.

Bu bizim topraklarımı-
zın ve üzerindekilerin ne
kadar kıymetli olduğunu
gösteriyor. Ancak bu kıy-
meti bilmek gerek.

Maalesef araştırmalar
Anadolu’da yetişen deği-
şik bitki türlerinin
bazılarının azaldığı, bazı-
larının da artık
görülmediği yönünde.
Bizim sıradan otlar diye
baktığımız bir çok bitki
inanılmaz değerde. 

İnsanoğlunun doğayı
kirletmektense artık bilin-
çlenmesi, hiç olmazsa
elimizde kalanların kıyme-
tini anlaması gerek. Yeni
bir yıla adım attığımız şu
günlerde yeni ve doğru bir
yaşam dileğimiz tüm dün-
yamız için olsun... 

Su kirlenince 

bu hemen hemen

her şeyin kirlen-

mesi anlamına

geliyor”
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Anadolu’da uzun yıllardır çok önemli sayılan meslek dallarından
biri olmuştur sepetçilik. Hem sadece bizde değil yüzyıllarca diğer
kültürlerde de kullanılan önemli eşyalardandı sepetler. Henüz am-
balaj ve paketlemenin gelişmediği dönemlerde insanların çok

işine yaramış, bir çok iş sepet ve küfelerle yapılmıştır.

Sepetler insan-
ların taşıma
ve saklama
işleri için öne-

mini yüzyıllarca sürdürdü.
Bazı yörelerde hala yaygın
biçimde kullanılmaya
devam ediyor. Ancak tek-
noloji ve sanayinin
ilerlemesi ile sepet yerine
kullanılacak alternatifler
çoğaldı. Sepete olan ilgi-
nin azalması, sepetçiliğe
ağır darbe vurdu. Sepetçi-
lik ve benzeri olan
küfecilik günümüzde yok
olmaya yüz tutan meslek-
lerden. Turistik yörelerde

de rastladığımız sepetler
ancak ilgilisi varsa değer-
leniyor.

MESLEĞİN YAKIN 
BİR GELECEKTE SADECE
KİTAPLARDA BİLGİ
OLARAK KALACAĞI BİR
GERÇEK

Bu mesleği halen icra
eden çok az sayıda usta
bulunuyor. Çünkü mesleği
öğrenmek isteyen pek az
kimse var. Maalesef bu
mesleğin de yakın bir
gelecekte sadece
kitaplarda bilgi olarak
kalacağı malum. 

Sepet, genellikle
sepetçi söğüdü de denilen
sorgun ağacı, saz, kamış,
kestane ağacı, ince ve
esnek Hint hurması gibi
bitkilerin dallarından elde
edilen şeritlerle örülüyor.
Bunların yanı sıra saman
sapı, fındık ağacı ve
böğürtlen dalları da sepet-
çilikte kullanılan diğer
bitki türleri.

TÜRKİYE’NİN BELLİ
BÖLGELERİNDE YAYGIN
BİR ZANAAT

Ülkemizde sepetçilik
daha çok Kastamonu,

“Sepet, sepet yumurta” dedik
sepetleri unuttuk



www.csd.org.tr

MERAKLISINA...

77Çorapland Ocak-Şubat 2013

Konya, Trabzon, Rize ve
Edirne bölgelerinde daha
yaygın olarak icra edilen
bir zanaat. Bu meslekle
uğraşanlar için önemli bir
geçim kaynağı olan sepet-
çilik, yapılan sepetin
türüne göre de çeşitlilik
arzediyor. Kulplu ya da
kulpsuz, sivri, koni
biçimde, 0silindir, kapaklı,
küçük, orta, büyük, tom-
bul ya da dar… Bir çok
sepet türüne rastlıyoruz
Anadolu’da. Hepsi özel
aslında. Hepsi el emeği ile
üretilmiş olduklarından
tek ve eşsiz.

KULLANIM AMACINA
GÖRE FARKLI
ŞEKİLLERDE ÜRETİLİYOR.
DOĞU KARADENİZ
BÖLGESİNDE ÜRETİLEN
VE ÇAY YA DA FINDIK
TAŞINMASINDA
KULLANILAN SEPETLERE
“TOKA” DENİYOR

Sepetler kullanım ama-
cına göre çeşitli boy ve
şekillerde üretiliyor dedik.
Ancak üretildiği yöreye

göre farklı isimler de ala-
biliyorlar. Doğu Karadeniz
bölgesinde üretilen ve çay
ya da fındık taşınmasında
kullanılan sepetlere “toka”
deniyor. Bu sepetler bele
asılarak kullanılıyor. Yine
aynı yörede yapılan ve
“garral” adı verilen sepe-
tin ortası yürürken
kolaylık sağlaması ama-

cıyla boğumlu olarak yapı-
lıyor. Konya yöresinde
yapılan ve daha çok kuru
erzak ve üzüm taşınma-
sında kullanılan sepete ise
“Kölemen sepeti” adı veri-
liyor. 

KARAMÜRSEL SEPETİ
Sepeti ile ünlü diğer

bir yöremiz de bilindiği

üzere Karamürsel’dir.
Bu bölgemizde üretilen
sepetler deyimlere konu
olacak kadar ufak görün-
tüleri ile ünlüdür.
Türkiye’nin farklı yörele-
rinde de kullanım amacına
uygun çeşitlilikte birçok
sepet türüne rastlamak
mümkün.

NOSTALJİK VE GÜZEL
GÖRÜNTÜ SÜ BİLE SEPETİ
ALIP, EVİMİZİN BİR
YERİNDE SERGİLEMEK
İÇİN YETERLİ 

Her ne sebeple olursa
olsun, insan böylesi emek
verilen güzelliklerin yok
olmasına üzülüyor. Nostal-
jik görüntüsü bile sepeti
alıp, evimizin bir yerinde
sergilemek için bazen
yeterli olabilir. Bazen de
amacına uygun olarak
içine meyve, yumurta,
oyuncak, kitap, odun,
çiçek, mandal, giysi,
gazete yerleştirmek de bu
mesleğe belki sahip çıkıl-
masına sebep olur, ne
dersiniz?
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Sergideki çalış-
malar görsel
sanatların bir
yandan eleş-

tirdiği diğer yandan
sonsuz bir araştırma
imkanı olarak gördüğü
modern hayatın dinamik-
lerine odaklanıyor. Dünya
küreselleşmeyle farklı,
derin ve karmaşık ilişkile-
rinin yaşandığı, yeni
teknoloji ve sosyal medya
kullanımının girift yapılar
oluşturduğu bir dönemden
geçiyor. Modernlik? Fransa
ve Türkiye’den Manzaralar
ise, günümüzün göreli
yönsüz dünyasında
modernliğin geride bırak-
tığı tortuların hayatımıza
nasıl sızdığını
hatırlatmaya çalışıyor.
Türkiye'den ve Türkiye’nin

modernleşme serüvenin-
deki rol modellerinden biri
olan Fransa’dan sanatçı-
lara yer veren sergi,
modernliğin farklı biçim-
lerde sürekli karşımıza
çıkan kalıntılarının bugün
ve geleceği nasıl dönüştü-
rebileceğini tartışmaya
açıyor.

SERGİYE KATILACAK
SANATÇILAR

Nevin Aladağ, Fikret
Atay, Kader Attia, Ayşe
Erkmen, CyprienGaillard,
Thomas Hirschhorn, Pierre
Huyghe, Chris Marker, Sar-
kis, Hale Tenger, Nasan
Tur 

KÜRATÖRLER: 
Çelenk Bafra, Levent

Çalıkoğlu

Nevin Aladağ, Şehir
Sesi Üçlemesi (Şehir Sesi
II), 2009

Thomas Hirschhorn,
The One World, 2007

Modernlik? Fransa ve Türkiye’den Manzaralar sergisi, modernleşmenin
günümüz sanatına olan etkilerini araştırıyor. Sergi, sanatçıların modernlik
projeleriyle hesaplaşmalarını ve bugün hala gündemde olan modernlik ol-
gusunu ele alıyor. 16 Ocak’ta açılacak sergi 16 Mayıs’a kadar görülebilir.

Modernlik? Fransa ve
Türkiye’den manzaralar

Modernlik? Fransa ve

Türkiye’den Manzaralar

ise, günümüzün göreli

yönsüz dünyasında

modernliğin geride bı-

raktığı tortuların hayatı-

mıza nasıl sızdığını ha-

tırlatmaya çalışıyor”
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Çin’in Yeraltı 
Ordusu Terra Cotta
Askerleri Topkapı
Sarayı’nda

Çin'in yer altı
ordusu Terra
Cotta asker-
leri ve Çin'in

Hazineleri İstanbul'da.
İstanbul'da Topkapı Sa-

rayı'nda 20 Kasım'da açılan
Çin'in Hazineleri Sergi-
si'nde, beş Terra Cotta as-
kerinin yanı sıra yüzü aşkın
eser sanatseverlerle bulu-
şuyor.

TERRA COTTA ASKERLE-
RİNİN YANI SIRA ŞANG-
HAY MÜZESİ’NİN PAHA
BİÇİLMEZ ESERLERİ DE
İSTANBUL’DA 

‘2012 Türkiye'de Çin
Kültür Yılı' etkinlikleri kap-
samında Çin'in Yeraltı Or-
dusu'ndan (Terra Cotta) ör-
neklerle, Yasak Şehir Mü-
zesi'nde korunan impara-
torluk ailesine ait özel ko-
leksiyonun önemli parçala-
rından oluşan sergi Topka-
pı Sarayı Müzesi'nde sergi-
lendi. Türkiye için özel bir
düzenlemeyle gönderilen
Terra Cotta askerlerinin
normalda en fazla bir tane-
sinin yurt dışına çıkması
izin veriliyor. 

Sergide, dünyada eşi ol-
mayan Terra Cotta askerle-
rinin yanı sıra Pekin'deki
Yasak Şehir ve Şanghay
Müzesinin de eserleri ka-
muoyuna açıldı. Terra Cot-
ta askerleri sergisinde ayrı-
ca, genelde Çin dışına çıka-
rılmayan Terra Cotta atı da
bulunuyor.

Çin toplumunun son
hanedanı olan Qing Hane-

danı'na kadar yaklaşık beş
bin yıllık dönemi kapsayan
Çin Hazineleri Sergisi,
Çin'in köklü tarihini, İpek
Yolu güzergahındaki zen-
gin kültürleri ve geleneksel
Çin kültürünü Türkiye'ye
taşınmış oldu.

Çin'de 11 hanedanlığın
başkentliğini yapmış ülke-
nin orta kesimindeki Şi-
an'da bulunan Terra Cotta

askerleri, dünyanın en bü-
yük kral mezarlarından biri
olarak kabul edilen Çin Şı
Huang'ın mezarını koruyor.

ÇİNLİ BİR KÖYLÜ
TARAFINDAN RASTLANTI
ÜZERİNE BULUNAN 2 BİN
ASKERLİK YER ALTI
ORDUSU

56 kilometrekarelik dev
mezarın etrafında Çinli bir
köylü tarafından rastlantı
üzerine bulunan binlerce
toprak asker, normal insan
ebatlarında ve her biri dö-
nemin askeri nizamına
göre dizilmiş şekilde duru-
yor.

Savaş öncesi hazır ko-
numda bekleyen binlerce
asker, dönemin at arabaları
ve atlar, orijinaline uygun
şekilde boyanarak dönemin
imparatoruyla birlikte gö-
mülmüş.

PARALEL SERGİ
Çin'in Hazineleri Sergi-

siyle eş zamanlı olarak İs-
tanbul Tophane'de, Çin'in
Gansu eyaletinin "Dunhu-
ang Mağaraları" sergisi de
düzenleniyor.

Çin'in gizemli ordusu "Terra Cotta"
Türkiye'ye geliyor. Ülkenin en
önemli kültür miraslarından olan
toprak askerler, 20 Şubat’a kadar
Topkapı Sarayı’nda sergileniyor.
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65. Venedik Film Festivali’nde ya-
rışan "Mükemmel Bir Gün", baş-

roldeki Isabella Ferrariye "En İyi Kadın
Oyuncu" ödülünü kazandırırken,
İtalya’yı da Altın Aslan’da temsil etti.

Emma (Isabella Ferrari) ve Antonio
(Valerio Mastandrea) iki çocukları olan
evli bir çifttir ve bir yıla yakın bir zamandır ayrı yaşa-
maktadırlar. Antonio eskiden eşiyle paylaştığı evde
tek başına kalmaktayken, Emma çocukları da alarak
annesine taşınmıştır.

Bir gece, Palazzoya bir baskın ekibi
çağrılır ve polis silah seslerinin duyul-
duğu apartmana girer. "Mükemmel Bir
Gün", hızlı bir akışla, bu anı önceleyen 24
saatte gelişen olayları ve her adımlarında
gözetlenen bir grup insanın basit fakat
"biricik" yaşamlarını ele alıyor.

Çok uzun yıllardır İtalya’da yaşayan Türk yönet-
men Ferzan Özpetek’in son filmi "Mükemmel Bir
Gün" İtalyada vizyona girdiği ilk hafta kapalı gişe oy-
namıştı.

Modern anlamda dağıtıcı adalet,
devletin herkesin ihtiyaçlarını

sağlayacak maddi imkânları belirli dü-
zeyde garanti etmesi anlamına geliyor.
Samuel Fleischacker, yoksullara yardı-
mın son iki yüzyıl içerisinde gelişen
modern bir düşünce olduğunu savunu-
yor. Aristotelesinki de dâhil olmak üzere erken dö-
nem adalet kavramları, mülkiyetin değil siyasi mev-
kilerin dağıtımı ile ilgiliydi. Adaletin fakirlik sorunu
ile ilgilenmesi için 18. yüzyılı, Adam Smith ve Imma-
nuel Kant gibi filozofların çalışmalarını beklemek ge-
rekti. Bu yüzden de dağıtıcı adalete daha uzun bir

köken atfetmek sadaka ile adalet arasın-
daki farkı karıştırmamıza neden olur.

Fleischacker buradan yola çıkarak, re-
fah devletinin tarihi gelişiminin bu ilkeler
etrafında nasıl da yanlış anlatıldığını açık-
lıyor. Ne var ki her iki yorum da; adaletin,
mümkünse, herkesin sefaletten kurtulması
gerektiği mevcut varsayımımızdan kaynaklı

olan kademeli düşünüş değişimini gözden kaçırır.
Fleischacker antik dönem, ortaçağ ve modern siyaset
felsefesindeki önemli metinleri inceleyerek bize 
dağıtıcı adaletin modern anlamına nasıl ulaştığını
gösteriyor.

Her şey Fransız Kültür Bakanlığı
ve Fransız Royaumont Vakfının

Kudsi Ergünere İstanbul temalı bir eser
siparişi ile başlamış. Kudsi Ergüner de
bu sipariş üzerine başladığı çalışmalarını çağdaş
Türk ve Rum şairlerinin şiirlerini, eski Ladino şiirle-
rinin, Rumca ve Ermenice dini şiirleri İstanbul tar-
zında besteleyerek tamamlamış. Fransa Kültür Ba-
kanlığının katkılarıyla 18 Mayıs 2001 yılında

gerçekleştirilen Paris konserinin canlı ka-
yıtlarından oluşan albümde birçok yerli
ve yabancı müzisyen ve solistte yer alı-
yor. 10 özgün Kudsi Ergüner bestesini yer
aldığı bu İstanbul yolculuğu tüm müzikse-

verlerin beğenisine sunuluyor.
Dünyaca ünlü ney üstadımız Kutsi Ergüner, uzun

yıllardır Paris’te yaşıyor ve açtığı ney okuluyla bu sa-
natını Batı’ya tanıtıyor.
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İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ
Dinlenesi:
Les Passions d’Istanbul

İzlenesi:
Mükemmel bir gün

Okunası:
Dağıtıcı adaletin kısa tarihi
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Türklerin geleneksel Orta Asya yemek kültürü ile Anadolu ve Osmanlı saray
mutfağının harmanlandığı Bursa mutfağı, farklı tatların ve renklerin yansıdığı
lezzetleri ile ön plana çıkıyor.

Bursa mutfağı kültürel 
renkliliğin lezzetli bir karışımı

İNEGÖL KÖFTE

Malzeme: 
500 gr. dana kıyması 

1 adet orta boy kuru soğan 

2 dilim bayat ekmek içi 

Yeteri kadar tuz, karabiber.

Yapılışı:
Kıyma, ıslatılıp sıkılmış ekmek, rendelenmiş

soğan, tuz ve karabiber bir kapta iyice yoğrulur. Ceviz

büyüklüğünde parçalara ayrılır, sıkılarak şekil verilir.

Hazırlanan köfteler az yağlanmış tepsiye 1 santim

aralıkla dizilir. Fırında kızarana kadar pişer, sıcak

servis edilir. Tercihen ızgarada da pişirilebilir.

MURADİYE ÇORBASI

Malzeme: 
250 gr tavuk kuşbaşı 

1 adet kabak 

1 adet havuç 

1 çorba kaşığı tereyağı 

1 tatlı kaşığı tuz 

1 çay bardağı arpa şehriye 

6 su bardağı su 

Terbiye için: 

1 kase yoğurt 

3 çorba kaşığı un 

Yapılışı:
Tavuk eti küçük doğranır. Tereyağı ten-

cereye konur, eriyince tavuk eti eklenir ve

birkaç dakika kavrulur. Tavla zarı şeklinde

doğranmış havuç ve havuçtan birkaç dakika

sonra kabak eklenir. İkisi de yumuşamaya

başlayınca sıcak su ve şehriye eklenir, tuz

katılır. Bu arada yoğurt ve un iyice çırpılır.

Kaynayan çorbadan birkaç kaşık eklenerek

ılıtılır ve kaynayan çorbaya eklenir. Bir taşım

daha kaynadıktan sonra ateşten alınır. 
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KESTANE ŞEKERİ

Malzeme: 
500 gr iri kestane 

2.5 su bardağı toz şeker 

2.5 su bardağı su 

1 tatlı kaşığı vanilya 

Yapılışı:
Kestanelerin dış kabukları bir bıçak yardımıyla

kesilerek soyulur.

Soyulmuş kestaneler su dolu tencereye alınıp,

ince kabukları yumuşayıncaya kadar kısık ateşte

bekletilir. Kestaneler sudan alınıp, ılınınca ince ka-

bukları soyulur. 

Tozşeker başka bir tencereye alınıp üzerine su

ilave edilir. Orta ateşte şeker eriyinceye kadar kay-

natılıp, kestaneler ilave edilir. Kısık ateşte yaklaşık 

2 saat pişirilir. Tencere ateşten alınıp 1 gün kadar

bekletilir. Sonra tencere tekrar kısık ateşe alınıp, 10

dakika kadar tutulur, üzerine vanilya serpilir. Kesta-

neler şerbetin içinden alınır, bir başka kaba dizilir.

Soğuk olarak servis yapılır. 

GELİNCİK OTLU BÖREK

Malzeme: 
1 kilo gelincik otu 

3 adet orta boy soğan 

Yarım çay bardağı zeytinyağı 

Tuz, karabiber ve kırmızı pul biber 

4 adet yufka 

Üzeri için: 

2-3 kaşık yoğurt 

2 kaşık zeytinyağı 

1 adet yumurta 

Yapılışı:
Gelincik otları temizleyip, bol suda biraz bekletilir.

Sonra iyice yıkanır. Otlar iri iri doğranır. Soğanlar küp

küp doğranır. Zeytinyağında pembeleşinceye kadar

kavrulur. Otlar eklenerek kavurmaya devam edilir. Otlar pişince ateşten alıp, tuzu, baharatları eklenir. Yufkalar dört parçaya ayırılır. Malzeme parçalara paylaştırılır. Sivri ucundan

sarıp, rulo yapılır, gül şekli verilir. Hazırlanan börekler yağlanmış tepsiye dizilir. Zeytinyağı, yoğurt ve yumurtayı iyice çırpıp böreklerin üzerine sürülür. 200 derecede kızarıncaya

kadar pişirilir. (Gelincik otu, dağda yetişen bir bitkidir. Gelincik çiçeği açmadan toplanır. Pirinçli ve kıymalı olarak da tüketilebilir.)
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Türklerde ok-
çuluğun ve
özellikle atlı
okçuluğun

önemi tarih öncesi zaman-
lara kadar uzanır. Arkeolo-
jik araştırmalardan edilni-
len bilgiler ve bulgular
doğrultusunda Türklerin
okçuluk konusuna çok faz-
la önem verdikleri anlaşıl-
makta. 

PAGAN DÖNEMLERİNDEN
BERİ TÜRKLER İÇİN OK
VE YAY HÂKİMİYET
SEMBOLÜYDÜ

Hakan tahtında oturur-
ken bile gücünü göster-
mek amacı ile elinde ok ve
yay tutardı. Bu nedenle Pa-
gan dönemlerinden beri
Türkler için ok ve yay hâ-
kimiyet sembolüydü. Ha-
kanlar her birinin farklı
anlamları olan okları top-

lantı yapacağı zamanlarda
komutanlarına yollardı.
Komutanlar da okun çeşi-
dinden hakanlarının ne de-
mek istediğini analr, ona
göre hareket ederdi. Son-
raki dönemlerde damga,

sikke ve paralarda da ok ve
yay resimleri kullanıldı. 

Türk destanlarından
Oğuz Kağan Destanı'nda
bile ok ve yay, sembolik
anlamlarla yer almıştır.

Okçuluktaki bu sembol-

ler, daha sonra Selçuklu-
larda da sürdü. Büyük Sel-
çuklular 1040'da Dandana-
kan Savaşını kazanınca,
komşu ülkelere gönderdik-
leri fetih-nâmelerde zafer-
lerini bildirmek için, Türk
hâkimiyet sembolü olan ok
ve yay işaretlerini kullan-
mışlardır.

SAVAŞ DIŞINDA
AVCILIKTA DA OK
KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ
BİR İŞ OLDUĞUNDAN
HEMEN HER BİREYE BU
KONUDA EĞİTİM
VERİLİYORDU

Türklerde okçuluk bun-
lar dışında sosyal hayatta
da yer almıştı. Kutlamalar-
da, törenlerde, bayramlar-
da sportif okçuluk yarışma-
ları önemliydi. Savaş dışın-
da avcılıkta da ok kullanımı
çok mühim bir iş olduğun-

Dünya
okçuluğu
gelişimini
Türklere
borçlu
Okçuluğun Türkler tarafından dünya-
ya tanıtılmış olması ve Türklerin ok
ve yaya verdiği önem bütün dünyaca
biliniyor. Dünya tarihinde okçuluk
Türkler sayesinde gelişmiş dersek bu
doğru bir cümle olur. 

Günümüzdeki atlı okçuluk 
müsabakalarından bir görüntü



www.csd.org.tr

SPOR...

85Çorapland Ocak-Şubat 2013

dan hemen her bireye bu
konuda eğitim veriliyordu.
Gençler boş zamanlarında
uzak menzilli ok atışı ta-
limleri yapıyorlar, kendile-
rini geliştiriyorlardı.

TÜRKLER OKÇULUK 
YAPIMINDA KULLANILAN
MALZEMELERİN ÇEŞİDİNİ
VE YAPIMINI SADECE
USTALARIN ÇIRAKLA-
RINA ÖĞRETMESİNE İZİN
VERİYORLAR, BU İŞİN
TEKNİĞİNİ SIR OLARAK
SAKLIYORLARDI

Okçuluk yapımında kul-
lanılan malzemeler de çok
özeldi. Türkler bu malze-
melerin çeşidini ve yapı-
mını sadece ustaların çı-
raklarına öğretmesine izin
veriyorlar, bu işin tekniğini
sır olarak saklıyorlardı. Ne-
silden nesile ancak bu yol-
la aktarılan bilgi, okçuluk-
ta üstünlük oluşmasını
sağlıyordu. Ayrıca ok ve
yay yapan ustanın ve aile-
sinin de toplumda özel bir
yeri olmasını sağlıyordu.

AT ÜSTÜNDE GERİ VE
YANLARA DOĞRU OK
ATMA KONUSUNDA
UZMANLAŞMIŞLARDI

Türkler at üzerinde ile-
ri, geri ve yanlara ok atma
konusunda uzmanlaşmış-
lardı. Bizanslı ünlü tarihçi
Anna Komnena bu konuda
Türklerin ok atışları ile
mutlak surette düşmana
galip gelebildiklerini yaz-
mıştır. Hatta çok büyük bir
ustalık gerektiren atla gi-
derken geriye ok atmada
Türklerin ne kadar usta ok-
çular olduklarını ifade et-
miştir.

Günümüzde uluslarara-
sı literatürde "Part Atışı"
olarak isimlendirilen bu at
üzerinde geriye doğru ya-

pılan ok atışı tekniğinin,
tarih boyunca en başarılı
ve ünlü uygulayıcıları
Türkler olmuştur. Savaşçı
olabilen Türklerin tolgala-
rına şahin tüyü takma hak-
kı, sadece bu geriye ok
atabilenlere veriliyordu.

İLK KEZ FATİH SULTAN
MEHMET OKÇULUĞA 
AİT YARIŞMA KURAL -
LARINI HAZIRLATTI.
BUGÜNKÜ OKMEYDANI
SEMTİNDE OKÇULUK
MÜSABA KALARI
DÜZENLENİ YORDU

Okçuluk Osmanlı döne-
minde de önemini yitirme-
di, aksine daha da ilerleye-
rek kurumsallaştı. İlk defa
Fatih Sultan Mehmet okçu-
luğa ait yarışma kuralları
hazırlattı. Bugün “Okmey-
danı” denilen semtte o za-
manlar sürekli müsabaka-
lar düzenleniyordu. Os-
manlı’da moderizasyonun
başladığı 2. Mahmut Dö-
nemi’nde okçuluk zirveye
ulaştı, hatta padişahın
kendisi bile yarışmacı ola-
rak müsabakalara katılı-
yordu. Ateşli silahların bu-
lunması ile birlikte zaman-
la askeri anlamda önemini
yitirmeye başladı. Okçuluk
günümüzde müsabakaları
yapılan bir spor.

OKÇULUK 1972’DEN
BERİ OLİMPİK SPOR
DALI 

1931 yılında okçuluk
dünyada bir spor dalı ola-
rak kabul edilip “Uluslar-
arası Okçuluk Federasyo-
nu” kuruldu. Türkiye de
bu federasyona 1955 yılın-
da üye olmuştur. Okçuluk
1972 yılından beri değiş-
mez bir olimpik spor dalı
olarak olimpiyatlarda yer
almaktadır.
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Anemas Zin-
danı, adını
Arap asıllı
bir Bizans

askeri olan “Mikhael Ane-
mas'tan almış. 1107
yılında İmparator Aleksi-
os'a karşı suikast girişimi
tasarlarken yakalanan
Anemas, suçunun cezası
için zindandaki bir kuleye
hapsedilmiş. Daha sonra
gözlerine mil çekilip kör
edilmesine karar verilmiş
ancak imparatorun kızı
Anna buna engel olmuş.
Anemas'ın ardından İmpa-
rator I. Kommenos,
İmparator Isaakios ve oğlu
Aleksios, veliaht Androni-
kos Palaiologos ile Sultan
I. Murad'ın oğlu Savcı Bey
gibi birçok ünlü kişinin de
tutuklu kaldığı zindanın
İstanbul’un fethinden
sonra ne amaçla kullanıl-
dığı konusunda bir bilgi
yok.

Blakhernai Sarayı'nın
bir parçası olan Anemas

Zindanları, Haliç'e yakın
eski sur duvarlarına bitişik
olarak inşa edilmiş 14
hücre odasından ve bu
odaların altındaki iki katlı
bodrumdan oluşuyor.

SON YILLARDA BÜYÜK
BİR YIKIMLA KARŞI
KARŞIYA

Bizans'tan günümüze
ayakta kalan tek yeraltı
zindanı olan, tarihi ve
mimari özellikleriyle dün-
yada başka benzeri
bulunmayan Anemas Zin-

danları, son yıllarda büyük
bir yıkımla karşı karşıya
kaldı. Yüksek mevkilerde
bulunanlara mahsus bir
çeşit devlet hapishanesi
olarak kullanıldı. Aslında
Anemas Zindanı ve Kulesi
Blakhernai Sarayı'na ait
oldukları anlaşılan mah-
zenlerin ve kulelerin
oluşturduğu genişçe bir
komplekstir. Üstünde 16.
yüzyıl sonlarında inşa edi-
len İvaz Efendi Camii'nin
bulunduğu terasın önünde
bulunan bitişik kulelerden

birine Anemas, diğerine
İsaakray Angelas Kulesi
denilir.

TARİHLİ FİLMLERE
MEKAN OLDU

Günümüzde, Anemas
Zindanı denilen tonozlu
hücreler, tarihi filmler için
plato olmuştur. Kahpe
Bizans, Şahmaran, Kara
Murat filmlerinin bazı sah-
neleri burda çekilmiştir.
Fatih Belediyesi de burayı
temizleyerek turistik bir
yer haline getirmiştir. 

Tarihte önemli devlet
adamlarının zindanı: Anemas
Anemas Zindanları,
Bizans döneminin
en büyük saray
komplekslerinden
biriyken, 1107 yı-
lında İmparator
Aleksios’a düzenle-
nen suikast sonrası
zindan olarak kul-
lanılmaya başlan-
mıştır.



www.csd.org.tr

BİR MEKAN...

Çorapland Ocak-Şubat 2013 87



Çorapland Ocak-Şubat 2013

www.csd.org.tr

KİM KİMDİR...

88

Asıl adı “Ab-
dülcelil Çe-
lebi” olan
Levni, Lale

Devri'nin en tanınmış min-
yatür, tezhip sanatçısıdır.
17. yüzyıl sonunda Edir-
ne'de doğduğu sanılıyor.
Çocuk yaşlarda İstanbul'a
gelerek Topkapı Sarayı
nakkaşhanesine çırak ola-
rak girdi. Zamanın ünlü
nakkaş ve musikişinasla-
rından ders gördü. Bu ko-
nularda icazet aldıktan
sonra kendini tamamen
resme verdi. Bu arada tez-
hip sanatına ilgi duymaya
başlayarak, ustalarından
öğrendi ve ondan da icazet
aldı. Sonrasında saray atöl-
yelerinde çalıştı ve hayatı-
nın sonuna dek Lale
Devri'nin en önemli ve ye-
tenekli saray nakkaşı oldu.
Saraya mensup olduktan
sonra Çelebi diye anılmış
ancak eserlerine Levni
(renkçi) imzasını atmıştır. 

Minyatür sanatına de-
rinliği ve perspektifi geti-
rerek, yapay, yaldızlı ve
canlı renkler yerine daha
doğal renkler kullanmıştır. 

Levni II. Mustafa za-
manında sarayın başnak-
kaşlığına getirildi. III.
Ahmet döneminde de bu
görevini sürdürdü. Lale

Devri'nin insanı olmasın-
dan dolayı, minyatürle-
rinde daha çok eğlence
temasını işledi. Levni’nin
ayrıca ozanlık yanı olduğu

Lale Devri’nin tanınmış minyatür
ustası Levni, iki boyutlu geleneksel
minyatür sanatına perspektif kata-
rak üçüncü boyut eklemeyi başarmış
ve ürettiği belge niteliğindeki eser-
lerle yaşadığı dönemin tarihine, kül-
türüne ışık tutmuş bir sanatçıdır.

Yenilikçi Bir
Minyatür Ustası:
Levni
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da biliniyor. Anlatmak is-
tediklerini yalın bir dille
ifade eden Levni’nin,
güçlü bir ozan olduğu söy-
lenmese de, zekice, ince
ve alaycı tutumu olduğu
farkediliyor.

LEVNİ, MİNYATÜR
SANATININ O ZAMANA
KADAR BİLİNEN BELLİ
KURALLARI DIŞINA
ÇIKARAK BU SANAT
KOLUNDA ADETA BİR
ÇIĞIR AÇTI, BAKIŞ
AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

XVIII. yüzyıl başlarında
III. Ahmet ve Nevşehirli
Damat İbrahim Paşa dö-
nemlerinde Batı dünyasına
yönelim arttığından, güzel
sanatlara büyük önem ve-
riliyordu. Bu alanlarda is-
tidadı olan sanatçılar el
üstünde tutuluyordu.
Levni de nakkaşlık, minya-
tür, müzik ve şiirde gös-
terdiği ustalıktan dolayı
yükseldi. Levni, minyatür
sanatının o zamana kadar
bilinen belli kuralları dı-
şına çıkarak bu sanat ko-
lunda adeta bir çığır açtı,
bakış açısını değiştirdi.
Şair Vehbi'nin, III. Ah-
med'in şehzadelerinin
1720'deki sünnet düğünün
anlatan Surname'sini süs-
leyen minyatürleri Lev-

ni'nin en ünlü eserleri ara-
sındadır.

MİNYATÜRE ÜÇÜNCÜ
BOYUTU GETİRDİ

İki boyutlu bir resim
sanatı olan minyatüre bir
üçüncü boyut olarak de-
rinlik katmıştır, perspektifi

düşünmüştür. Topkapı Sa-
rayı’nın Portreler Gale-
risi’nde bulunan III.
Ahmet‘le şehzadesinin
portresi ise benzerleri ba-
kımından minyatür olmak-
tan çıkar. Bu çalışma bir
portre çalışmasıdır.
Levnî’nin en önemli eseri

birçok resimlerinin bir
araya toplandığı Padişah-
lar Albümü’dür. Eserde
Sultan Osman’dan III.Ah-
med’e kadar gelen padi-
şahların minyatürleri yer
alır. Levni'nin “Silsile-
name” adlı bu eserinde I.
Osman'dan III. Ahmed'e
kadar tüm 43 Osmanlı pa-
dişahının portresi vardır.
Bu Albümde, Levni'ye ait
olmayan sadece üç minya-
tür yer almaktadır. Lev-
ni’nin eserlerinin diğer
dikkat çeken yönlerinden
biri de zamanın olaylarını,
kıyafetlerini, eğlencelerini,
geçit törenlerini ve diğer
konularını işliyor olması-
dır. Bu bakımından tarihe
ışık tutar nitelikte önemli
belgelerdir. Levni imzasını
tek bir şekilde atmadığı
için büyük şöhreti yüzün-
den başka ressamların
eserleri de bazen onun
zannedilmiştir.

MEZARININ YERİ
BİLİNMİYOR

Levni 1732′de Patrona
Halil ayaklanmasından iki
yıl sonra öldü. Mezarının
Otlakçılar Camii yakınla-
rında olduğu söylenmekte.
Ancak zamanla yol yapım-
ları sebebi ile kaybolmuş-
tur. 

Levnî’nin en önemli eseri birçok resimlerinin

bir araya toplandığı Padişahlar Albümü’dür.

Eserde Sultan Osman’dan III.Ahmed’e kadar

gelen padişahların minyatürleri yer alır” 
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On behalf of my colleagues in

ÇSD Executive Board and

I wish 2013 to be a year

bringing happiness, health and

peace to our members, our

manufacturers, all humans

producing and sharing and the

humanity in general” 

Dear Friends,

With the responsibility conferred
due to being a single umbrella associ-
ation of our industry and the empow-
erment and support provided by our
members, as Socks Manufacturers'
Association (ÇSD) we left behind one
more year in a pleasant weariness.
With my colleagues in the 10th term
Executive Board, we strive to give
voice to and protect the interests of
our industry which significantly con-
tributes in national economy, export
and employment.     

Moreover, we realized projects in
order to solve the basic problems of
and to create a future vision of our in-
dustry together with our solution
partners. In doing all so, we pay at-
tention to act in a systematic way,
leavened with trust and sincerity and
reinforced with the communication.
Because, we know that, only the
works which are conducted with
emotions and produced with love
reach the right target and are ac-
knowledged by the people. This is, 
I think, our major capital as a non-
profit organization and professional
association, acting with the principle
of volunteerism.  

We have stepped in a new year at
which we looked in hope with all

stakeholders from industrialist, work-
er and supplier to sub-industry and
all solution partners.  We will keep
sustaining our success in 2013 by
continuing our works under our vi-
sion and also by reaching our targets
set in reliance upon our philosophy of
transparency, value creation, innova-
tion, participation and accountability.  

On behalf of my colleagues in
ÇSD Executive Board and I wish 2013
to be a year bringing happiness,
health and peace to our members,
our manufacturers, all humans pro-
ducing and sharing and the humanity
in general. 

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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The recent Tra-
ditional
Dinner Meet-
ing of Socks

Manufacturer's Association
(CSD) takes place in Florya
Kaşıbeyaz Restaurant on
December 17, 2012.  In
the meeting where CSD
Executive Board and mem-
bers found the opportunity
of gathering, a general
evaluation of the year

about to end is made.  
In his opening speech

of the meeting, CSD Presi-
dent Hüseyin Öztürk notes
that they, as executive
board, organized the last
Dinner Meeting of the year
to evaluate the year 2012
and get the opinions of the
members on the new year.  

In the meeting where
CSD activities in the
important subjects such as

vocational training,
finance, supply, member
relations, fairs and target
markets are evaluated,
CSD Vice President and
Head of Fairs and Target
Markets Committee Ahmet
Bilal Kıymaz and CSD Vice
President and Head of
Member Relations Com-
mittee Bülent İyikülah also
make an evaluation
speech. 

The year 2012 is evaluated in the
Traditional Dinner Meeting of ÇSD 
Socks Manufacturers' Association (ÇSD) organized the last Traditional Dinner
Meeting of the year on December 17, 2012.  A general evaluation of the year
2012 is made in the meeting where ÇSD Executive Board and members gath-
ered together. 
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According to data pro-
vided by Turkey Coun-
cil of Exporters, the
export champion of the

2012 is the Automotive industry
with 19 billion US Dollar.  However,
faced with a decline of 5,5% as to the
last year, automotive industry still
held up its rank.  

WITH 16,1 BILLION US DOLLARS,
READY-MADE AND GARMENT
RANKED THIRD 

According to the figures an-
nounced in the press meeting held in
Ankara by President of Turkey Coun-
cil of Exporters, Mehmet Büyükekşi,
together with Minister of Economy
Zafer Çağlayan, while chemicals in-
dustry ranked second with 17,5 bil-
lion US Dollar export, third rank is
occupied by ready-made and gar-
ment with 16,1 billion US Dollars. 

Minister Çağlayan reported that,
in 2012, 9 industries exported over 5
billion US Dollars, 5 industries over
10 billion Dollars and 22 industries
over 1 billion Dollars, achieving an
important success; on the basis of 11
months of 2012 year TUIK (Statistics
Office) data, export to a total of 66
countries/regions broke the record. 

In the meeting, Minister of Econ-
omy Zafer Çağlayan also announced
public that export is realized to 246
Country and Custom Zone in 2012,
almost all countries except Microne-

sia Federal States and Nauru, and the
number of exporting cities over 1 bil-
lion US Dollar is increased to 16
cities. 

The industry which most in-
creased its annual export is defense
and aerospace industry with 43 per-
cent.  This industry followed by jew-
elry with 42% rise, tobacco industry
with 25 %.  The top three countries
to which we exported most is Ger-
many, Iraq and England in 2012.
They are followed in order by Russia,
Italy, France, USA, Saudi Arabia and
Spain.  

ALTERNATIVE MARKETS
SAFEGUARDED EXPORTERS FROM
THE CRISIS  

The top countries to which our
exports has risen significantly in
2012 are Libya with 188% rise,
Venezuela with 80% and Yemen with

76%.  Again EU is the region that we
export most in the regional basis.
However, our export to EU dropped
by 7% to 58 billion US Dollars in
2012.   The share of the EU in our
export also dropped from 46% to
38.2%.  Nevertheless, our 7 indus-
tries increased their exports to EU.
Electric-electronic, chemistry and
chestnut is the top three industry in-
creasing its export most.   Our export
to Middle East increased by 12 per-
cent to 27 billion US Dollars in 2012.
Our 20 industries increased their ex-
ports to Middle East. The most ex-
port growth came from the jewelry,
defense and aerospace industries.
Our export to Africa grew 27 percent
in 2012.  24 industries increased ex-
port to Africa.  The top export vol-
ume is sustained by chemicals indus-
try and the top increase by defense
and aerospace industry. 

With a total export in 2012 as 151 billion 860 million US Dollars, Turkey again
breaks a record across the history of republic. Increasing annually 12,57%
from the end of last year, export in December resulted in 11 billion 877 million
US Dollars, a 1,38% decline as to the last December. 

With 151,9 Billion US Dollars,
Turkey again breaks a new
export record in 2012



www.csd.org.tr

ENGLISH TRANSLATION...

93Çorapland Ocak-Şubat 2013

Introduced in a meeting or-
ganized in ISO complex, the
study consists of six sec-
tions.  The first section ex-

plains the definition and scope of
the Garment Manufacturing indus-
try and second section demonstrates
the development and overview of
the industry.  In the third section,
world garment industry and the po-
sition of Turkey is examined in de-
tail.  In the fourth and five sections,
the basic competition elements of
the industry are identified and
SWOT analysis is conducted.  The
last section provides the industry
strategies and policy recommenda-
tions. 

The report also provides a place
to the sock industry with figures
and analyses.  Particularly scrutiniz-
ing the period between 2005 and
2011, Garment Manufacturing Re-
port underlines the increasing rate
of employment in the sock as well as
leather, woven, tricot sub-industries

during said period and decreasing
rate of employment in other sub-in-
dustries.   However, in general, the
employment in garment manufac-
turing industry decreased 15,5 per-
cent during 2005-2011.   

The most striking part of the re-
port with regard to sock industry is
the section which examines the ex-
port increases of the sub-industries

of the ready-made industry.  In this
section it is provided that while the
highest volume of export is sus-
tained by underwear manufacturing
sub-industry (39,9%) and other out-
erwear sub-industries (%36.1),  the
highest increase is sustained by
knitted, tricotage and crochet sock
manufacturing sub-industry with
48,2% during the 2005-2011. 

Istanbul Chamber 
of Industry (ISO) 
publishes the new 
edition of the Garment
Manufacturing Industry
Report 

Running the Project "ISO Professional Committees Sector Strategy
Development" since 2001 in order to develop the competitive power of
the manufacturing industries, ISO has issued the Garment Manufactu-
ring Industry Report under said project. 
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Kavram School Sock and Fashion 
Design Department students visiting
the factories 

The first of two
factory visits
planned for
the first se-

mester of 2012-2013 Aca-
demic Year of the students
of Kavram Vocational

School Sock and Fashion
Design Associate Degree
Program take places in
Erdal Çorap factories lo-
cated in Beylikdüzü, Istan-
bul.  Under the
moderation of Nebahat

Aral, Sock and Fashion De-
sign Instructor, a student
group of 27 persons at-
tending the first year
found the opportunity of
examining the Erdal Sock
factory, exporting %100 of
its products and observing
the every stage of the pro-
duction and product
ranges in site and receiv-
ing the answers to the
questions on their minds.  

Having briefed about
Erdal Sock's representative
and design office in Eng-
land which sells to the im-
portant chains in said
country with its own
brand, students also get
an opinion about the mar-
keting strategies of the
company.  

The second visit of the
students of Kavram Sock
and Fashion Design De-
partment was to the Okan
Textile, operating in the
textile and ready-made
garments fields. Again,
students found the oppor-
tunity of observing in-site
all the stages of knitted
ready-made from ware-
house to packaging and
receiving answers to the

questions on their mind in
the company 100% ex-
port-oriented. In addition,
having briefed about the
digital embroidery and
print design in the em-
broidery and print units of
the company, students
found the opportunity of
seeing closely the embroi-
dery and print machines
and examining the treat-
ment steps. 

At the end of visit,
Hakan Yantura, director of
procurement, İmran
Danyıldız, Manager of
Public Relations and Mahir
Aktaş, company partner
had a conversation with
the students and asked
them their objectives in
the ready-made industry
and answered the ques-
tions on the current situa-
tion of the industry,
company structuring and
future strategies.  

In parallel with their
curriculum, students will
also continue factory visits
in the second semester in
line with the schedule pre-
pared jointly with ÇSD
and Kavram Vocational
School. 

Leaving behind its first year with success and with the new students at-
tended, starting the 2012-2013 School Year, Kavram Sock and Fashion
Design Vocational School students continue factory visits this year like
did last year. Within this scope, students visited Erdal Çorap, member of
Socks Manufacturers' Association (ÇSD) as well as Okan Textile factories
operating in the textile and ready-made garments field. 
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IFExpo 2013 10th International Istanbul Hosiery, Underwear Fair prepared in
cooperation with Turkish Fashion and Apparel Federation (TMHGF) and TÜYAP
shall be held in Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece between 
January 31 and February 2, 2013.

IFExpo organized
with the participa-
tion of 93 compa-
nies and company

agents has significantly
contributed to the growth
step of the hosiery and un-
derwear industries. The
fair shall give the compa-
nies in desire to convert
the design, collection and
rapid production properties

to commerce the opportu-
nity to open to the global
markets. 

CORRECT SUBJECT,
CORRECT VISITORS 

As the result of the
very important interna-
tional meeting of the socks
and underwear industries
and consistent marketing
activities towards the sec-

tor and the target markets,
it was visited by 5.352
professionals from 40 dif-
ferent countries.

IFEXPO, INTERNATIONAL
HOSIERY, UNDERWEAR
FAIR STARTED THE
SALES OF THE YEAR
2013

IFExpo, International
Hosiery, Underwear Fair

having reached the 
target of meeting the
requirements and
expectations of the sector
in 2012 in professional
standards had a successful
head start for the sales of
2013. The fair which
gained intense attraction
from the companies of the
industry shall provide the
efficient and productive
business environment
where the companies
having participated in the
fair in 2013 will obtain the
chance to open to new
markets and meet the
qualified visitors from
various countries.

In order to obtain 
more information about 
IFExpo 2013 10th Interna-
tional Istanbul Hosiery, 
Underwear Fair which
shall be held between Jan-
uary 31 and February 2,
2013 at TÜYAP Fair and
Congress Center at
Büyükçekmece, you may
visit our website at
www.ifexpo.com.

IFExpo 2013 10th International 
Istanbul Hosiery, Underwear Fair
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Derneğimiz üyelerinden 
Yıldız Çorap’ın 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Yakup Kaya
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve sektörümüze

başsağlığı dileriz.

ÇSD 8. Dönem Yön. Kur. Başkanı 
Sayın Kenan Koç’un  

(Tekstüre Çorap) değerli babası

Hüseyin Koç
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve sektörümüze

başsağlığı dileriz.

Derneğimizin üyelerinden 
Sayın Erdem Haser’in  

(İdal Çorap) değerli ağabeyi

Erdal Haser
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve sektörümüze

başsağlığı dileriz.

İyi insan, gülüşünü sevdiğiniz
kişidir.

Dostoyevski

Kartallar yalnız uçar, 
kargalar sürü ile...

Ruckert

Ülkeler kılıçla alınır, 
ancak adaletle korunur

Timurlenk

Affetmek ve unutmak 
iyi insanların intikamıdır. 

Schiller

Bir şeyin yokluğu size acı
veriyorsa, varlığı sizi öldürebilir.

Chuck Palahniuk 

Her güne hayatının en güzel
günü olması için şans ver.

Mark Twain

Gönül kendine benzeyen 
gönüle akar.

Hz. Ali

Beklentiler daima 
insanı yaralar.
Shakespeare

Mutlu mu olmak istiyorsun?
Kimseden bir şey bekleme. 

Bob Marley

Tek bir dostunuz olsun; ama
onu da iyi seçin.
Muriel Barbery 

Akıl istediği gibi ilerlesin, 
kalbi asla geçemez.

Konfüçyüs

Savaşta zaferin ilk anahtarı
düşmanın niyetini anlamaktır.

H. Emerson Fosdiek

Yapabilirler, çünkü
yapabileceklerini düşünüyorlar.

Vergilius

Dostunu iyilik ve kötülük
zamanında sına.n
Lokman Hekim

Hiç kimse görmek istemeyen
kadar kör değildir.

İbni Sina

Alçak gönüllü olmak bilginin
süsüdür.

Peyami Safa

Eski acılara taze gözyaşı
dökmeyin.
Euripides

Bir yalancının iyi bir 
hafızası olmalıdır.

Quintilian

Başsağlığı
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