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Sektörümüzün Saygıdeğer 
Üyeleri ve Sayın Çorapland Okurları, 

Geçtiğimiz yılın sonun-
dan itibaren sektörü-
müz ihracatta küresel
kaynaklı ciddi bir ge-

rileme yaşadı. Uzun yıllardır birçok
sektöre örnek olan ihracattaki başa-
rımız ve bahar havası, yerini fırtınalı
bir atmosfere bıraktı. Bir yanda
Rusya Federasyonu’nda yaşanan de-
velüasyon ve Ruble’nin aşırı değer
kaybı, diğer taraftan Doların, Euro
karşısında tarihi rekor kıracak dü-
zeyde yükselişi özellikle bizim gibi
bu iki önemli pazara ağırlıklı ihracat
yapan ülkeleri derinden yaraladı.
Ortadoğu’da süren siyasi ve ekono-
mik kriz zaten birkaç yıldır bu paza-
rımızı olumsuz etkilemektedir. 

Bütün bu olumsuzluklar bizim dı-
şımızda gelişen ve kontrol edemedi-
ğimiz gelişmeler. Ancak biz ders alıp
yeniden organize olursak bütün
bunları bir fırsata çevirip, direnci-
mizi artırabiliriz diye düşünüyorum.
George Bernard Shaw, “Eğer yürü-
düğünüz yolda hiç engel yoksa, o yol
sizi hiç bir yere götürmez” diyor.
Gelinen noktada bunu gözeterek yol

haritamızı belirlemiz büyük önem
taşıyor. Öncelikle ihracat yaptığımız
pazarları para birimlerine göre çeşit-
lendirmemiz gerektiği önemli bir
gerçek. Hepsinin dengeli bir biçimde
pazar paylarımız içinde yer alması
gerektiğini düşünüyorum. 

İkinci bir konu ise dünya pazarla-
rında daha rekabetçi olmamız açısın-
dan katma değeri yüksek ürünlere
ağırlık vermemiz. Böylece fiyat ba-
zında değil, kalite bazında bir adım
daha öne çıkar, Çin gibi standart
ürün çalışan ülkelerle yarışmaktan
kurtuluruz. 

En önemli kırılganlıklarımızdan
biri sektörümüzde birçok firmanın
hala açığa mal göndermesi. Özellikle
bu yabancı müşteriler firmanın ihra-
catında önemli bir orana sahipse bu
ciddi anlamda risk taşındığı anla-
mına geliyor.

Sektörümüz tarihsel süreçte bu
ve benzeri birçok olumsuz gelişme
yaşadı. Bugün babadan değil, dede-
den mesleği devralan, büyük bedel-
lerle elde edilmiş deneyimlere sahip,
üniversite mezunu, dil bilen ve dün-
yayı yakından takip eden, olayları
yorumlayabilen bir kuşak iş başında.
Bu değerli ve eşsiz birikimle bütün

bu olumsuzların üstesinden gelece-
ğimize inanıyorum. Yeterki; birlik,
beraberlik ve dayanışma içinde sağ-
lam bir duruş ortaya koyalım. Bunun
tek zemini de kurulduğu günden bu
yana üyelerimize, sektörümüze ve
ülkemize hizmeti kendine misyon
edinmiş çatı kuruluşumuz Çorap Sa-
nayicileri Derneği’dir (ÇSD). Derne-
ğimiz her zaman ortak akılla sektöre
yön veren, yol gösteren bir rehber-
dir. Katılımcı, katkı sağlayıcı bir an-
layışla bu çatıyı desteklemek hepi-
mizin yararına önemli bir görevdir. 

Bu vesileyle Derneğimizde kuru-
luşundan bu yana görev alan başkan
ve yönetim kurulları başta olmak
üzere, destekleyen, katkı sağlayan
tüm meslektaşlarımıza şahsım ve
ÇSD Yönetim Kurulu adına teşekkür
ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Bülent İyikülah
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

ÇSD, her zaman ortak akılla 
sektöre yön veren, yol gösteren

bir rehberdir. Katılımcı, katkı
sağlayıcı bir anlayışla bu çatıyı

desteklemek hepimizin
yararına önemli bir görevdir”
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Türkiye, hem de hazır giyimin de altında bir
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151.4 milyon dolar oldu. Düşüşte Euro’nun,
Dolar karşısındaki kaybı ile Rusya pazarın-
daki ekonomik gelişmeler etkili oldu. Bu
kötü gidişten kurtulmanın yolu ise pazarları
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ÇSD 11. Dö-
nem Yönetim
Kurulu çö-
züm ortağı

eğitim kurumları ile ileti-
şimi ve işbirliğini artırma
çerçevesinde ziyaretlerini
sürdürüyor. ÇSD bu kap-
samda 1999 yılında 
Çorap Bölümü açtığı 
İHKİB Yenibosna Mesleki
ve Teknik Anadolu Lise-
si’ne bir ziyaret gerçekleş-
tirdi. Başkan Bülent İyikü-
lah’ın önderliğinde 
Başkan Yardımcısı İlker
Öztaş, Muhasip Yönetim
Kurulu Üyesi Niyazi Şahin
ve Eğitim Komitesi Baş-
kanı Ceyda Özdoğancı’nın
yer aldığı ÇSD heyeti ön-
celikle yeni atanan Okul
Müdüresi Hülya Mesri’yi
makam odasında ziyaret
ederek kutladı. Okul Mü-
dür Yardımcıları Feridun
Şener, İsmail Andıç, Bağ-
dade Özcanlı ve Doğanay
Özcan ile öğretici Metin
Baştürk de görüşmede yer
aldı.  

ÇSD BAŞKANI 
BÜLENT İYİKÜLAH VE
YÖNETİM KURULU 
ÜYELERİ ÖĞRENCİLERLE 
OPLANTIDA 
BİR ARAYA GELDİ

Kavram Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Sakin Öner, Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programı öğretim görevli-
leri Nur Kulaksızoğlu, Ne-
bahat Aral ve Naide Coş-

kun’un da katıldığı ziya-
rette Çorap Bölümü öğren-
cileriyle bir sohbetli top-
lantı da gerçekleştirildi. 

Konuşmasına yeni ata-
nan Okul Müdüresi Hülya
Mesri’yi kutlayarak ve
başarılar dileyerek başla-
yan ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah,
duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Türkiye’deki
ve dünyadaki konumuyla

sektör hakkında bilgi vere-
rek sürdürdüğü konuşma-
sında staj konusuna da de-
ğinen ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah, işletmelerdeki
öğrencilerin durumlarını
bölüm öğretmenlerinin
her zaman yakından kont-
rol ettiklerini ve kendile-
rinden gelip öğrencinin
durumu hakkında bilgi al-
dıklarını belirtti. Terazinin
kantarını kaçırmamak ge-

ÇSD Yönetim Kurulu, İHKİB Yenibosna
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileriyle buluştu
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) 11. Dönem Yönetim Kurulu çözüm ortağı eğitim ku-
rumlarına yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Bu çerçevede İHKİB Yenibosna Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Başkan Bülent İyikü-
lah önderliğindeki ÇSD Yönetim Kurulu, Çorap Bölümü öğrencileriyle de bir toplantıda
buluştu. Ziyarete Kavram Meslek Yüksekokulu’ndan Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sakin
Öner ve öğretim görevilileri de katıldı. Çorap sektörüne nitelikli eleman için meslek li-
selerinin öneminin vurgulandığı toplantıda, çorap bölümünün öğrenciler tarafından na-
sıl cazibe merkezi haline getirilebileceği ve  sevdirilebileceği, öğrencilerin sektördeki
stajlarının nasıl verimli hale getirilebileceği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



rektiğini vurgulayan ÇSD
Başkanı, “Hep etikette ça-
lışmak olmaz. Fakat ben
gençliğimde elime çorap-
ları alıp otobüsle şehir şe-
hir sattığımı bilirim. İşlet-
mede her işi yaptım” diye
konuştu. 

“ARA ELEMAN DEĞİL
ARANAN ELEMAN”

Okula yeni geldiğinde
öğrencilerin aldıkları pra-
tik eğitimin dikkatini çek-
tiğini söyleyen İHKİB Ye-
nibosna Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Müdürü
Hülya Mesri, “Hatta bizim
adımıza çorap bile yapmış-
lar” diye konuştu. Öğren-
cilerine “Siz ara eleman
değil, aranan elemansınız”
diye hep söylediğini belir-
ten Okul Müdürü Mesri,
“Mesleki ve teknik liseleri
cazip hale getirmemiz ge-

rekiyor” dedi. Kendisinden
önece 2006 yılına kadar
okulda ÇSD ile yönetim
kurulu toplantıları yapıldı-
ğını hatırlatan Mesri,
“Bundan sonra da devam
edelim. Sertifika eğitim
programlarını da sektöre
duyuralım” önerisinde bu-
lundu.

MESLEKİ 
EĞİTİMİN SEKTÖRLE 
YÜRÜTÜLMESİ 
ÇOK ÖNEMLİ

Bölüm öğrencileriyle
gerçekleştirilen toplantıda
Kavram MYO Okul Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Sakin
Öner de bir konuşma
yaptı. Mesleki eğitimin
önemine değinen Yrd.
Doç. Dr. Sakin Öner, mes-
leki eğitimin sektörle yü-
rütülmesinin daha da
önemli olduğuna vurgu

yaptı. Kavram MYO Çorap
ve Moda Tasarımı Önli-
sans Programını 2012 yı-
lında ÇSD-Kavram MYO
ile işbirliğiyle dünyada tek
olarak hayata geçirdikle-
rini belirten Yrd. Doç. Dr.
Öner, “Biz üniversite-
mizde sektörden gelen ta-
lep üzerine bu bölümü aç-
tık” diye konuştu. 

TOPLANTININ ÖNEMLİ
BAŞLIKLARINDAN 
BİRİ ÖĞRENCİLERİN
STAJLARI OLDU

Toplantının önemli
başlıklarından biri de staj
konusu oldu. Kavram MYO
Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı Bölümü
Başkanı Nebahat Aral,
stajyer öğrencilere işlet-
melerde devamlı çuval ta-
şıtılmasından duyduğu ra-
hatsızlığı dile getirerek
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gerçekten öğrenmesi ge-
reken konulardan uzaklaş-
tırıldığını verimli bir staj
gerçekleştirilmediğini be-
lirtti. Aral sözlerini şöyle
sürdürdür:

“STAJYER ÖĞRENCİ
İPLİK AMBARINDAN
BAŞLAYIP, ÜRETİMİN
HER SAFHASINDA 
ÇALIŞMALI” 

“Oysa öğrenci iplik am-
barından başlayıp, her saf-
hasında birer hafta çalış-
malı. Tabiki  çuval da
taşıyacak etikette de çalı-
şacak ancak terazinin kan-

tarını kaçırmamak lazım”
şeklinde konuştu. 

“İŞİ SAHİPLENME 
DUYGUSU OLMALI”

ÇSD Başkan Yardımcısı
İlker Öztaş ise ÇSD Eğitim
Komitesi Başkanı Ceyda
Özdoğancı ile kendisinin
sektörde üçüncü kuşağın
temsilcisi olduklarını dile
getirerek, sektörün dünya-
daki konumu hakkında
bilgi verdi. Çorap üreti-
minde Türkiye’nin dün-
yada Çin’in ardından ikinci
olduğuna dikkat çeken Öz-
taş, bir saptamasını dile

getirdi. Öztaş, “Çalışan-
larda işe sahiplenme duy-
gusu yok” diyerek bir tes-
pitini de konuşmasında
dile getirdi. 

“ÖNCELİKLİ OLARAK 
ÖĞRENCİLER BEKLENTİ-
LERİNİ BELİRLEMELİ”

ÇSD Muhasip Yönetim
Kurulu Üyesi Niyazi Öztaş
da konuşmasında staj ko-
nusuna değindi. İlk olarak
meslek liselerindeki öğ-
rencilerin beklentilerinin
iyi belirlenmesi gerektiğini
söyleyen Niyazi Şahin, öğ-
rencilerin okulu bitirince
makineci mi, tasarımcı
gibi masa başında bir iş mi
yoksa liseden üniversiteye
hazırlık mı yapacağı konu-
larının netleştirilmesi ge-
rektiğini vurguladı. “Bize
çalışmaya geldiklerinde
hayal kırıklığına uğrama-
malılar” diyen Şahin,
“Bunu onlara anlatmak la-
zım. Ben yurt dışındaki
uygulamalarda özellikle
mesleki eğitimde dünya

çapında önemli başarılar
elde etmiş Almanya’da öğ-
rencilerin tercihinin  ge-
nellikle meslek lisesi yö-
nünde olduğunu ifade etti.  

Okul Müdür Yardımcı-
ları Feridun Şener, İsmail
Andıç, Bağdade Özcanlı ve
Doğanay Özcan da toplan-
tıda görüş bildirdi. İşlet-
melerde eğitim bürosu ol-
ması yönünde görüş
bildiren okul yönetimi bu-
rada öğretmen ve işletme
yetkilisinin beraber çalış-
ması önerisinde bulundu.
Yönetmeliğin değiştiğini
de belirten okul yönetici-
leri “Bilindiği üzre yönet-
melik değişti. 9. Sınıf öğ-
rencileri  diledikleri
okuldan tercih yapabili-
yordu. Şimdi örneğin
okula 400 öğrenci geldi-
ğinde okuldaki bölümlere
yönlendiriyoruz. Örneğin
birinci sırada çorap bö-
lümü, ardından pazar-
lama, moda gibi.” şeklinde
bir hatırlatma yaptı. Ay-
rıca öğrecilerin stajlarının
“dönem-dönem mi?”,
yoksa “tam dönem 3 işyeri
2 okul şeklinde mi?” yapıl-
ması yönünde ÇSD’nin gö-
rüşününe başvuruldu.Bu
konuda bir staj yönetme-
liği hazırlaması istendi.  

İşletmelerde eğitim

bürosu olmalı. Burada

öğretmen ve işletme

yetkilisi beraber 

çalışmalı”
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Bu yıl daha ön-
ceki yıllardan
farklı olarak
TEXPO Eura-

sia 2015 Fuarı (32. Ulus-
lararası Örgü, Nakış, 
Çorap, Baskı, Dar Dokuma
Makineleri, Yan sanayileri,

Tekstil Terbiye Makineleri
ve Kimyasalları Fuarı) 
ve 12. Uluslararası İstan-
bul İplik Fuarı ile birlikte
eş zamanlı olarak gerçek-
leştirilen İFEXPO 2015 İç
Giyim Çorap Fuarı, yerli zi-
yaretçilerin yanı sıra, 70

farklı ülkeden uzman ziya-
retçiyi de üç gün boyunca
ağırladı.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ 
TÖRENİ 

İFEXPO 2015’in açılış
töreninde birçok oda, birlik

ve sektörel sivil toplum
kuruluşunun başkan ve
temsilcileri yer aldı. 

Üç fuarın ortak açılışı-
nın aynı birlikte yapıldığı
törende kürsüye ilk TÜYAP
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Ünal geldi. Ünal,

Başta Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) olmak üzere, Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu (MHGF) şemsiyesi altındaki  Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği
(TİGSAD), Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS), Ege Giyim
Sanayicileri Derneği (EGSD), Konfeksiyon Yan sanayicileri Derneği KYSD), İs-
tanbul Nakış Sanayicileri Derneği (İNSAD) ve İzmir Nakış Sanayicileri Derne-
ği’nin (İNDER) desteği ve katılımıyla gerçekleşen İFEXPO 2015 Fuarı 5-7
Şubat tarihleri arasında dördüncü kez kapılarını açtı. 

ÇORAP VE İÇ GİYİM SEKTÖRÜNÜ BULUŞTURAN FUAR

İFEXPO kapılarını dördüncü
kez dünyaya açtı
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fuarcılık sektörünün öne-
mine ilişkin yaptığı konuş-
mada yıllar içinde gelinen
noktayı anlattı. Tekstil Ma-
kina ve Aksesuar Sanayici-
leri Derneği (TEMSAD)
Başkanı Adil Nalbant ise
Türkiye’nin tekstil makine-
leri konusunda rakamlarla
dışa bağımlılığını anlattığı
konuşmasında ülkemizde
tekstil makinelerinin üre-
tilmesinin desteklenmesi
gerektiğini, ayrıca Türki-
ye’de üretilen makinelerin
yurt dışındaki fuarlarda
ilgi görmesine ve satışa
sunulmasına rağmen yurt
içinde ilgisiz kalındığından
üzüntü duyduklarını dile
getirdi. 

ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah
fuarın açılışında yaptığı
konuşmasına İFEXPO’ya
emeği geçenlere teşekkür
ederek başladı. 

ÇSD BAŞKANI BÜLENT
İYİKÜLAH: “HER NE
KADAR RAKİBİMİZ
BÜYÜK OLSA DA HEDEF-
LERİMİZİN BİLİNCİNDE
OLAN BİR SEKTÖRÜZ”

Fuarın hayırlı, uğurlu
ve verimli bir fuar olması-
nı dileyen İyikülah Türki-
ye’deki çorap sektörünün
temsilcisi ÇSD’nin yeni 11.
Dönem Yönetim Kurulu
Başkanı olarak sektör hak-
kında konuklara bilgi ver-
di. Türk çorap sektörünün
dünyada Çin’in ardından
ikinci büyük üretici oldu-
ğuna dikkat çeken ÇSD
Başkanı İyikülah “Her ne
kadar rakibimiz büyük olsa
da hedeflerimizin bilincin-
de olan bir sektörüz” diye
konuştu. Böylesine önemli
bir konuma sahip olan ço-
rap sektörünün kısa za-
manda gelişmesi ve büyü-

mesinin önemli bir başarı
olduğunu kaydeden Bülent
İyikülah, babadan-oğula
aktarılan tecrübe ve bilgi
birikimi ile sektörümüzde
artık birçok firmada üçün-
cü kuşak yönetimde yer al-
dığını belirtti. Birlikte fua-
rın çıtasını daha yukarılara
çıkartacaklarına inandığını
söyleyen ÇSD Başkanı İyi-
külah sözlerini fuara des-
teği, katkısı olanlara teşek-
kür ederek ve verimli bir
fuar dileyerek bitirdi.

MHGF BŞK. YRD. 
VE TİGSAD BAŞKANI 
ÖZHAMARATLI: “TÜM
SEKTÖR PAYDAŞLARININ
BURAYA GELEREK KATKI
SUNMALARIYLA BU 
SİNERJİNİN ORTAYA 
ÇIKARILMIŞ OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYORUM”

MHGF Başkan Yardım-
cısı ve TİGSAD Başkanı
İrfan Özhamaratlı ise sek-
törün önde gelen hemen
hemen tüm sivil toplum
kuruluşlarının güçlerini bir
araya getirerek böylesine
önemli bir organizasyonda
aynı çatı altına toplanma-

larını, tekstil ve hazır giyi-
min büyük kazanımı olarak
gördüklerini, bunu yarat-
mak için büyük çaba
gösterdiklerini belirtti.
Özhamaratlı, bu fuarı dört
yılda otoyola çıkardıklarını
ve artık önlerinin açık
olduğunu vurguladı. Şir-
ketlerin fuardan
beklentilerinin çok yüksek
olduğunu kaydeden Özha-
maratlı, “Bu beklentileri
karşılayabilmek için
burada büyük bir sinerji
yaratmak gerekiyordu.

Tüm sektör paydaşlarının
buraya gelerek katkı sun-
malarıyla bu sinerjinin
ortaya çıkarılmış olduğunu
düşünüyorum” dedi. 

MHGF BAŞKANI HÜSEYİN
ÖZTÜRK: “BU BAŞARI
ASLA BİZE REHAVET 
GETİRMEMELİ”

Fuarı bir düğüne ben-
zeterek konuşmasına baş-
layan MHGF Başkanı Hü-
seyin Öztürk de İFEXPO,
TEXPO ve İplik Fuarı ile
birlikte bu yıl üç düğünü
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birlikte yaşadıklarını kay-
detti. İFEXPO’nun başarı
hikayesine değinen Hüse-
yin Öztürk, sektörün yor-
gun olduğu bir dönemde
harekete geçirmek için bir-
birine yakın çorap ve iç gi-
yimi buluşturan bir niş
fuar yapmaya karar verdik-
lerini ve Türkiye’de 110’un
üzerinde fuar düzenleyen
TÜYAP ile yola çıktıklarını
ifade etti. 

Sektörde faaliyet göste-
ren işadamlarının yurt dı-
şında fuarın tanıtımına yö-
nelik yaptığı saha çalışma-
larına dikkat çeken Öztürk,
“Hedeflediğimiz pazarlarda
İFEXPO’yu sokak, sokak,
cadde, cadde tanıttılar.
Kendilerine çok teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Fuarların sadece ilgili sek-
törlere değil, diğer sektör-
lere, turizme, otellere, res-
toranlarına, tarihi dokusu-
na, ülke tanıtımına, esnafı-
na, taksicisine kadar insa-
nın olduğu her alana hare-
ketlilik getiren önemli or-
ganizasyonlar olduğunu
dile getirdi. Öztürk konuş-
masının sonunda başarıyı
birlikte elde ettiklerini be-
lirterek, “Ama bu başarı
asla bize rehavet getirme-
meli” diye ifade etti ve fua-
ra emeği geçen herkese te-
şekkür etti. 

İTHİB BAŞKANI İSMAİL
GÜLLE: “TEKSTİL SEK-
TÖRÜ ARADAN GEÇEN 35
SENEYE RAĞMEN YİNE EN
ÖNEMLİ SEKTÖR OLMAYI
SÜRDÜRÜYOR”

Açılışa İstanbul Tekstil
Hammadde İhracatçı Birliği
Başkanı (İTHİB) ve aynı za-
manda İSO Meclisi Başkan
Yardımcısı olan İsmail Gülle
de katılarak fuarların ayrı
bir heyecanı olduğunu be-

lirterek herkese buradan
mutlu ayrılması dileğinde
bulundu. Gülle konuşma-
sında tekstil ve hammadde-
leri sektörü ihracatı ile ilgili
bilgiler de verdi. Tekstil
sektörünün 1980’lerde ih-
racatta önemli bir sektör ol-
duğunu hatırlatan Gülle,
aradan geçen 35 seneye
rağmen yine en önemli sek-
tör olmayı sürdürdüğünü
belirterek, “Bunun değerini
biz biliyoruz, bizi yöneten-
ler de biliyor. Çok önemli
bir iş, çok önemli bir reka-
bet yapıyoruz. Ekonominin
durumuna, etrafımızdaki
tüm olumsuzluklara rağ-
men bunu başarıya çevir-
mek her babayiğidin yapa-
cağı bir iş değil. Bu yüzden
kendinizle gurur duyun. Bu
tabloyu yaratan herkese
saygılarımı sunuyorum”
dedi. 

İHKİB BAŞKANI HİKMET
TANRIVERDİ: “TÜR-
KİYE’NİN ÜRETİMDEN
YANA SORUNU YOK.
ARTIK SATIŞA AĞIRLIK
VERİLMELİ”

İstanbul Hazırgiyim ve
Konfeksiyon İhracatçı Birli-
ği Başkanı (İHKİB) Hikmet
Tanrıverdi de konuşmasın-
da Türkiye’nin üretimden
yana sorunu olmadığını, ar-
tık satışa ağırlık vererek
herkesin bavulları ellerine
alarak dışarıya çıkması ge-
rektiğini dile getirdi. Satış
noktasında ise fuarların çok
önemli olduğunu söyledi.
Mart ayından sonra Avru-
pa’dan ciddi geri dönüşler
beklediklerini belirten Tan-
rıverdi, tüm olumsuzlara
rağmen karamsar olmamak
gerektiğini söyledi. 

Konuşmaların ardından
kurdela kesimi yapılarak
protokol turuna geçildi. 

Türk çorap sektörü hergün dünyada adından

daha fazla söz ettiriyor. Sektörümüzün başarı-

sında dededen toruna geçen köklü yapısı çok etkili”

ÇSD Başkanı
Bülent İyikülah

İHKİB Başkanı
Hikmet Tanrıverdi

İTHİB Başkanı 
İsmail Gülle

MHGF Başkanı
Hüseyin Öztürk

TEMSAD Başkanı
Adil Nalbant

TÜYAP Yön. Krl. Bşk.
Bülent Ünal

TİGSAD Bşk.
İrfan Özhamaratlı
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İFEXPO İç Giyim Çorap Fuarı, 25.000 m2 ka-
palı sergi alanı üzerinde 234 firma ve firma
temsilciliğinin katılımı ve 76 ülkeden 8.760
profesyonel ziyaretçi ile Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde yeni bir rekora imza attı.

İFEXPO İç Giyim Çorap Fuarı dört
yılda rekor büyümeye imza attı

Türkiye’nin önemli iç gi-
yim, çorap, ev ve plaj
giysileri, yan sanayi ve
aksesuarları üreticileri-

nin katıldığı İFEXPO Fuarı, yurtiçi ve
yurtdışından gelen üretici ve alıcıla-
rın buluşma noktası oldu.

76 ÜLKEDEN UZMAN ZİYARETÇİ
AKIN ETTİ

Sektörün hedef pazarlarında ger-
çekleştirilen yoğun tanıtım çalışma-
ları sonuç verdi.  Almanya, Azerbay-
can, Bosna Hersek, Bulgaristan,
Burkina Faso, Cezayir, Dubai, Fas,
Fransa, Gana, Gürcistan, Hollanda,
İran, Katar, Kazakistan, Kenya, Kır-
gızistan, Kosova, Kuveyt, Mısır, Ro-
manya, Rusya, Sırbistan, Suudi Ara-
bistan, Tacikistan, Tunus, Ukrayna,
Ürdün ve Yunanistan’dan gelen alıcı-
lar ağırlıkta olmak üzere toplam 76
ülkeden 1.575 uluslararası  sektör
profesyoneli fuarı ziyaret etti. 

DÖRT YILDA SERGİ ALANINDA
YÜZDE 328, YABANCI ZİYARETÇİ
SAYISINDA YÜZDE 341 ARTIŞ

Bu yıl 234 firmanın yer aldığı
fuar katılımcı açısından dört yılda
yüzde 246 artış sağladı. Yine dört yıl
içinde sergi alanında yüzde 328,
yurt dışı ziyaretçi gelen ülke sayında
yüzde 195, yurt içi ziyaretçi sayı-
sında yüzde 147, yurt dışı ziyeretçi
sayısında yüzde 341, toplam ziya-

retçi sayısında yüzde 299 gibi astro-
nomik artış gerçekleştirildi. Bir ön-
ceki yıla göre baktığımızda ise yurt
içi ziyaretçide yüzde 14, yurt dışı zi-
yaretçide yüzde 20 artış kaydedildi. 

KATILIMCILARIN %98,5’İ BİR
SONRAKİ FUARA KATILMAYI 
DÜŞÜNÜYOR

Yapılan anket çalışmaları mem-
nuniyet derecesini de açıkça ortaya
koyuyar. Buna göre, katılımcıların
%89,4’ü İFEXPO 2015 fuarından
memnun kaldıklarını belirtti. Katı-
lımcıların %98,5’i de bir sonraki yıl
gerçekleştirilecek İFEXPO 2016 fua-

rına katılmayı düşündüklerini be-
lirtti.

Ankete göre, katılımcıların beyan
ettikleri standlarını ziyaret eden ya-
bancı ziyaretçilerin ülkeleri ilk on
dikkate alındığında, alfabetik olarak
ise Almanya, Azerbaycan, Cezayir, -
Dubai, Fas, İran, Mısır, Rusya, Sır-
bistan, Suudi Arabistan olarak beyan
edilmiş. 

İŞBİRLİĞİ VE GÜÇBİRLİĞİNİN 
BAŞARILI SONUCU

İfexpo 2015, 12. Uluslararası İs-
tanbul İç Giyim, Çorap Fuarı bu yıl
Texpo Eurasia 2015 ve 12. Uluslar-
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arası İstanbul İplik Fuarı ile eşza-
manlı düzenlendi. Fuarlarda 30 ül-
keden 692 firma ve firma temsilcili-
ğinin katılımı ile 2015 yılının tekstil
sektöründeki en büyük buluşmasına
imza atıldı.

DEFİLELER FUARA RENK KATTI
Ege Giyim Sanayicileri (EGSD)

koordinatörlüğünde, ‘Düşümde İz-
mir’i Gördüm’ teması ile 9 Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Bölümü Mayo Defi-
lesi ve İstanbul Kavram Meslek Yük-
sekokulu tarafından düzenlenen ‘Ço-
raplara ‘’Kavram’sal Dokunuş”
temalı Çorap Tasarım Yarışması da
renkli görüntülere sahne oldu ve il-
giyle izlendi.

İç giyim ve çorap sektörlerinin li-
der firmalarının katılımı ile düzenle-
nen, ünlü manken Ece Gürsel başta
olmak üzere tanınmış mankenlerin
podyuma çıktığı defilede firmaların
son tasarımlarına yer verildi.

Tüm İç Giyim Sanayicileri Der-
neği (TİGSAD) tarafından gerçekleş-
tirilen ‘2.TİGSAD İç Giyim Tasarım-
cıları Yarışması’ nın sonuçları
İFEXPO 2015’de açıklandı. 

İFEXPO’nun gerçekleşmesinde emeği geçen, katkı sağlayan MHGF çatısı altındaki dernek başkanları ve yurt dışı tanı-
tım çalışmalarında görev alan işadamlarına plaket takdim edildi.

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah’a MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ve Başkan
Yardımcısı İrfan Özhamaratlı İFEXFO’ya destelerinden ötürü bir plaket verdi.

İFEXPO 2015 protokol turu 
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İFEXPO 2015 İç Giyim, Ço-
rap Fuarı, birçok farklı et-
kinliğe de ev sahipliği yaptı.
Bunlardan biri Kavram Ço-

rap ve Moda Tasarım Programı öğ-
rencilerinin fuarın ilk günü Öğretim
Görevlileri Nebahat Aral, Buket Sek-
ban Kantar ve Melike Ertuğrul'un
katkılarıyla gerçekleştirdiği defile
oldu. Kendi çorap tasarımlarını Ço-
raba ‘Kavram’sal Dokunuş” defile-
siyle podyumda manken olarak yine
kendileri sergileyen öğrenciler izle-

yicilerden tam not aldı. Başta ÇSD
Başkanı Bülent İyikülah, Eğitim Ko-
mitesi Başkanı Ceyda Özdoğancı ol-

mak üzere ÇSD Yönetim Kurulu
Üyeleri, Kavram MYO Okul Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Sakin Öner’in de izle-
diği defile de öğrenciler birer teşek-
kür belgesi sunuldu. ÇSD Başkanı
Bülent İyikülah teşekkür belgesi ve-
rilirken yaptığı konuşmada tasarım-
larıyla katkı sağlayan, podyumda gö-
rev alan tüm öğrencileri kutlayarak.
başarılarının devamını diledi. İyikü-
lah, ayrıca destek olan öğretim gö-
revlilerine ve Kavram MYO yöneti-
mine de teşekkür etti. 

Öğrencilerin 
“Çoraba ‘Kavram’sal 
Dokunuş”u büyük 
beğeni topladı
Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) Kav-
ram Meslek Yüksekokulu ile işbirliğiyle
dünyada tek olarak açtığı Çorap ve Moda
Tasarımı Önlisans Programı Bölümü öğren-
cileri İFEXPO 2015’te “Çoraba ‘Kavram’sal
Dokunuş” başlıklı bir defile sundu. Öğren-
cilerin kendi tasarladığı çorapları sunduğu
defile büyük beğeni topladı.
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İFEXPO 2015 İç Giyim 
Çorap Fuarı’ndan kareler...
Çorap sektörünün ülkemizdeki ilk ve tek niş fuarı olan İFEXFO’da çorap üreticisi bir-
çok firma stant açarak yeni sezon ürünlerini 76 ülkeden ve Türkiye’den gelen uzman
ziyaretçilere sundu. Siz değerli okuyucularımıza İFEXPO’ya katılan çorap firmalarının
stantlarından fotoğrafları alfabetik olarak sunuyoruz.
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Yönetilebilir
bir risk olan
döviz kuru
riskine karşı

şirketlerin vadeli işlemler
piyasalarını kullanarak bi-
lançolarındaki döviz ris-
kinden korunmaları
gereklidir. Vadeli işlemle-
rin kullanılmaması hata-
dır. Bunu kullanmayanlar
kur riskini üzerlerine alır-

lar. Yaygın olan görüşün
aksine, bence, kur riskini
yönetmemek kumar oyna-
maktır. Yıllarca Türkiye ve
yurt dışında para yönetici-
liği yaptığım, Amerikan
uluslararası şirketlerinde
öğrendiğim, küçük kar
marjlarının kur dalgalan-
malarıyla yok olma riskini
bertaraf etme adına, kur
riskleri mutlaka ilgili araç-
larla yönetilmesi ve asla
kendi haline bırakılmama-
sıdır. 

VADELİ DÖVİZ İŞLEM -
LERİNİ ANLAŞILIR HALE
GETİRMEK İÇİN BASİTE 
İNDİRGEYELİM

O halde kur riski 
nedir ve kur riskinden ko-
runma için elimizde ne tür
araçlar vardır? Bu ya-
zımda size vadeli döviz iş-
lemleri (forward - forvırd
olarak okunur) elimden
geldiğince basite indirge-
yerek tanıtmaya çalışaca-
ğım.

Ülkemizde ihracatçı ve
ithalatçı veya dövizle borç
alan/veren birimler kur
riski taşımalarına rağmen

kur riski kavramını yete-
rince tanımamaktadırlar.
Elbette istisnalar da mev-
cuttur ancak gelişmiş pi-
yasalarda artık çok iyi
bilinen kur riski konusu
hâlâ ülkemizde fazla ilgi
görmemektedir. Kur riski
en geniş tanımıyla, ihra-
catçı/ithalatçı için, malını
ihraç/ithal ettiği tarihteki
kurla, bedelini tahsil et-
tiği/ödediği kurun farklı
olmasından meydana gel-
mektedir. Dolayısıyla
döviz kurlarında meydana
gelen aşağı veya yukarı
yöndeki değişiklikler dış
ticaretle uğraşan veya dö-
vizle borçlanan/borç veren
her kuruluş, birey için bir
sorun teşkil etmektedir.
Önceden tahmin edileme-
yen risklerden korunma
yöntemin adı hedging’dir
(hecing olarak okunur).
Sözcük anlamı "korunma"
olan hedging, firmaların
ticari işlemlerinden doğan
kur risklerinin ortadan
kaldırılması için yapılan
vadeli işlemlere denir.
Yaygın olan inancın aksine
yukarıda sayılan bu tür

2004 yılında, 10 yıl önce, Türk Lirasının sürekli değerlenme sürecinde
olduğu dönemde yazdığım, kur risklerini nasıl yönetiriz yazımı, Türk
Lirası’nın değer kaybının sürekli hale geldiği bugünlerde revize ederek
sizinle tekrar paylaşmak istiyorum. Gittikçe daralan kar marjları dikkat
alındığında, riski yönetilmeyen bir satış işleminin yaratabileceği risk çok
büyük zarar yazabilir. 

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

Döviz kur risklerini vadeli döviz
işlemleriyle nasıl yönetebiliriz?
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araç ve yöntemler kesin-
likle spekülatif bir özellik
taşımadığı gibi bu tür ko-
ruma araçlarını kullanma-
mak kurlarla kumar
oynamak anlamına gel-
mektedir. Enflasyonun tek
hanelere düştüğü son yıl-
larda kar marjları da tek
hanelere doğru düşmeye
başlamış olup döviz kurla-
rında meydana gelebilecek
iki haneli dalgalanmalar
kur risklerini yönetmek
için hedging yöntemlerini
kullanmayan firmaları ko-
laylıkla zarara sokabile-
cektir.

VADELİ DÖVİZ 
(FORWARD) İŞLEMLERİ:

Forward temel olarak
bugünden gelecekteki
kuru sabitlemek demektir.
Bir kişi veya kuruluşun,

gelecekteki bir dönem
için, döviz ve mal cinsin-
den yükümlülüklerini kar-
şılayabilmek için, önceki
bir tarihte o yükümlülü-
ğüne yönelik risklerini or-
tadan kaldırmak için
yaptığı kontrattır. Taraflar
anlaşma tarihinde miktar,
fiyat ve para değişimi ta-
rihi konusunda mutabık
kalırlar, fakat para değişi-
mini sözleşme tarihinde
gerçekleştirmezler. Yapı-
lan forward işlemi, anlaş-
manın her iki tarafını da
yani banka ve firmayı da,
işlemin vadesinde bağla-
yıcı bir anlaşmadır yani
cayılamaz. Belirledikleri
tarih geldiğinde her iki ta-
rafta önceden anlaşma
sağladıkları kur üzerinden
yükümlülüklerini yerine
getirirler. 

Forward işlemi şu şe-
kilde çalışmaktadır; firma
ihraacat karşılığı 3 ay
sonra eline geçecek Eu-
ro’ları şimdiden forward
işlemiyle bankaya sattı-
ğında banka derhal ilgili
miktar Euro’yu piyasadan
borçlanmakta ve spot pi-
yasada aynı anda TL’ye çe-
virmektedir. Banka bu
işlemin karşılığı eline
geçen Türk liralarını da 3
aylık faize yatırmaktadır.
Gerçekte, vadeli forward
Euro satış işleminde siz-
lere verilen kur, Euro
borçlanma ve TL mevduat
faizleri arasındaki farkın
işlemin gerçekleştiği anda
piyasada işlem gören €/TL
kuruna yansıtılmış halidir.
Örnek verirsek, 3 ay TL
faizleri %10 ve 3 ay euro
faizleri % 2 kabul edildi-

Forward temel olarak

bugünden gelecekteki

kuru sabitlemek 

demektir. Bir kişi veya

kuruluşun, gelecekteki

bir dönem için, döviz ve

mal cinsinden yükümlü-

lüklerini karşılayabilmek

için, önceki bir tarihte 

o yükümlülüğüne yönelik

risklerini ortadan 

kaldırmak için yaptığı

kontrattır”
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ğinde ise üç aylık vade için
verilen kur, işlemin bağ-
landığı andaki €/TL kurun-
dan basitçe (10-2)/4=%2
oranında daha fazla ol-
maktadır. Devredilmesi
mümkün olmayan forward
sözleşmelerinde banka kur
riskini firma adına sözleş-
menin vadesine kadar üst-
lendiğinden firmadan
kendini güvenceye alabil-
mek amacıyla teminat is-
teyebilir. Forward
işlemlerde herhangi bir
vergi kesintisi bulunma-
maktadır.

BİR ÖRNEKLE KONUYU
ELE ALALIM

Konunun daha iyi anla-
şılabilmesi için sektörü-
müzden olası bir örnek
verelim; çifti 0.5 €’dan
20,000 düzine çorap sipa-
rişi aldığımızı farzediyo-
rum. 30 gün içinde mal

teslim edilecek, karşılığı
120.000 Euro malın teslim
tarihinden iki ay sonra he-
sabımıza geçecektir. Sipa-
riş tarihinde farzedelim
2.80 €/TL kuruyla maliyet
hesabını yaptığımız bu ih-
racat bize %10 kar imkanı
yaratsın.

ÜÇ FARKLI SENARYO 
ÜÇ FARKLI SONUÇ

İlk senaryoda kur riski-
mizi kapatmaya yönelik
hiçbir işlem yapmadığımızı
düşünelim. Siparişin ke-
sinleşmesinden ödemenin
hesabımıza yatacağı tarihe
kadar geçen üç ay so-
nunda €/TL kuru %8 düşe-
rek 2.576 TL’sına gerilerse
%10’luk kar marjımızın
%2’ye düşmesi kaçınılmaz
olur. Buna ilave olarak si-
pariş kesinleştikten sonra
bir de iplik fiyatlarına
%10’luk bir zam yapılmış

olsa bu ihracattan zarar
edeceğimiz neredeyse ke-
sindir.

2. SENARYODA 
FORWARD İLE YAPILAN
HEDGE İŞLEMİ SONUCU
%10 KARA İLAVETEN
KUR FARKINDAN 
% 2 KAR

İkinci senaryoda ise
ihracat karşılığı elimize
geçecek 120.000 Euro’yu
üç aylık forward işlemiyle
hedge ettiğimizde işlem
vadesinde hesabını aşa-
ğıda göreceğiniz 2.856
€/TL kuruyla dövizimizi
bozdurabilecektik. For-
ward ile yapılan hedge iş-
lemi sonucu %10 kar
marjımıza ilave olarak kur
farkından gelen % 2’le bir-
likte %12 kar elde edebile-
cektik.

Üçüncü senaryoda
yine kur riskimizi forward
işlemiyle hedge ettiğimizi
ancak işlem vadesinde
€/TL kurunun 3.0 raka-
mına çıktığını farzedelim.
Bu durumda kur riskini
hedge etmekle kardan %5
zarar ettimizi göreceğiz.
Yani riskimizi vadeli iş-
lemle hedge etmesek,
etme durumuna göre, %5
daha iyi bir kurla elimize
geçen avroları bozdurabi-
lecektik. 

FİNANS PİYASALARINDA
RİSK BELİRSİZLİKTEN
MEYDANA GELİR

Bu da olabilecek bir so-
nuçtur. Finans piyasala-
rında risk belirsizlikten
dolayı meydana gelir.
Sayet kurun geleceği sevi-
yeyi önceden biliyorsak bu
durumda hiçbir riskten söz
edilemez. Forward işlemi
yaparak ihracatçı firmanın
kâr veya zarar etmesinin

26
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ötesinde, mevcut duru-
mundaki belirsizliğin 
engellenmesi amaçlan-
maktadır. Kardan zarar
durumu her zaman müm-
kündür ancak herhangi bir
hedge işleminin yapılma-
masının getirdiği riskler
bence çok daha büyüktür.
Amaçlanan sonuç kur dal-
galanmalarından korun-
maya yönelik olarak kârın
örneğimizde verilen
%10’da sabitlenmesidir,
yani ihracatçının bağlanan
bu kurla karlı olarak ihra-
catını gerçekleştirmesini
daha doğrusu önünü göre-
bilmesini hedeflenmekte-
dir. 

FORWARD KURU VE
KAR/ZARARI NASIL 
HESAPLANIR?
Spot kur: 2.80 €/TL
3 aylık TL faizi: %10
3 aylık Euro faizi: %2
Forward €/TL kuru =
spot €/TL kuru* 
(1+(TL faizi*gün sa-
yısı/360) / (1+(Euro
faizi*gün sayısı/360))

3 ay forward €/TL kuru =
2.80*(1+(0.10*90/360))/
(1+(0.02*90/360))=2.856 
Anlaşma tutarı      =
120,000 € = 342,720 TL

Bu forward anlaşma ile
firma, sözleşme vadesinde
2.856 €/TL kurundan ban-
kaya 120.000 Euro satıp

karşılığında 342.720 TL
satın alacaktır.

Firmanın forward iş-
lemi yapması sonucu elde
ettiği kar/zarar ise şu şe-
kilde hesaplanır;

Toplam kar/zarar =
anlaşma tutarı * (vadeli
forward kuru - işlem va-
desinde piyasa kuru)

Düzenli piyasalarda
1880’li yıllarda Viena bor-
sasında başlayan ilk for-
ward işlemleri, ülkemizde
bankalarız tarafından
ancak 90 yılların başında
kullanılmaya başlanmıştır.
Yüksek reel faizler, yüksek
enflasyon ve onun yarat-
tığı aşırı dalgalanmalar so-
nucu son günlere kadar
şirketler arasında yaygın

bir kullanım alanı bulama-
mıştır. Ancak enflasyonun
tek haneli rakamlara düş-
tüğü ve reel faizlerin hızla
gerilediği bu günlerde kul-
lanım alanı hızla artmak-
tadır. 

DÜŞÜK ENFLASYON 
ORTAMININ YARATTIĞI
DÜŞÜK KAR MARJIYLA
ÇALIŞMAYA ALIŞTIĞIMIZ
BU ORTAMDA KUR RİS-
KİNİ YÖNETMEK 
ÇOK ÖNEMLİ

Sizlerde kur riskini
yönetmenin önemli olduğu
fikrini vermek amacıyla
yazdığım, şimdi ise güncel
rakamlarla revize ettiğim
2004 tarihli bu yazımda
anlattığım risk yönetim

araçları, 2004 yılı için
henüz çok önem verilme -
yen bir konuydu. Ancak
üzerinden geçen bu 10
yıllık süre kur risklerinin
yönetilmesinin, düşük
enflasyon ortamının
düşük kar marjıyla
çalışmaya alıştığımız bu
ortamda, ne derece önemli
olduğunu, sanırım bir
çoğumuza öğretebilmiştir.
Ancak medyada hala
duymakta olduğum, kur
dalgalanmalarından
şikayetçi olmaya devam
eden iş adamlarımızı
dinledikçe, kur risklerinin
yönetimi hakkında gidecek
daha çok yolumuz
olduğunu üzülerek
görüyorum.

Forward Tarihi

1 Mart 2015

Forward Vadesi

1 Haziran 2015

Anlaşma Miktarı

120,000 Euro

Anlaşma Kuru
Euro/TL
2.856

2.856

2.856

Vadede Oluşan Kur
Euro/TL
2.576

2.856

3.000

Vadede Oluşan 
Kar/Zarar
33,600

0

-17,280
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Çorap ihraca-
tında geçtiği-
miz yılın
sonunda baş-

layan hızlı düşüşle başla-
yan gerileme, yeni yılın ilk
iki ayında da sürdü. Şubat
sonu itibariyle değer ba-
zında geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre yüzde 22,5
düşüş kaydedildi. 151.4

milyon dolarlık ihracatın
yapıldığı bu dönemde adet
bazında ise yüzde 9,73’lük
bir düşüş yaşandı. 

DÜŞÜŞ EN ETKİN 
OLDUĞUMUZ ÜLKELERE
DE YANSIDI

Şubat ayı sonu itiba-
riyle de en fazla ihracat ya-
pılan ülke sıralaması

değişmedi. Ancak bu ülke-
lerde de önemli düşüşler
istatistiklere yansıdı. İngil-
tere’ye yüzde -9,97 düşüş
ile 36.7 milyon dolarlık,
Almanya’ya yüzde -18,3
düşüşle 31.9 milyon dolar-
lık, Fransa’ya yüzde -35,7
düşüşle 17.7 milyon dolar-
lık, İtalya’ya yüzde -25,7
düşüşle 6.6 milyon dolarlık
ve Hollanda’ya yüzde -
30,1 düşüşle 6.3 milyon
dolarlık çorap ihracatı ger-
çekleştirildi. 

BİR MİLYON ÇİFT ÜZERİ
ÜZERİ İHRACAT 
YAPILAN  26 ÜLKEDEN
SADECE 5’İNDE ARTIŞ
KAYDEDİLDİ

İki aylık dönemde bir
Milyon çift üzerinde ihra-
cat gerçekleştirdiğimiz 26
ülke arasında artışın kay-
dedildiği sadece 5 ülke bu-
lunuyor. Bunlar sırasıyla
Makedonya (Yüzde 61,4),
İran (Yüzde 42,9), Suudi

Çorap ihracatındaki düşüş
pazarları çeşitlendirmeyi
zorunlu kılıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Şubat 2015 sonu itibariyle ihracat veri-
leri açıklandı. Türkiye'nin Şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 13 düşüşle 10 milyar 495 milyon dolar, hazır giyim sektörü ise yüzde
14,6 düşüşle yaklaşık 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çorap ihracatı ise
hem Türkiye, hem de hazır giyimin de altında bir düşüş sergiledi ve yüzde 
-22,5 düşüşle 151.4 milyon dolar oldu. Düşüşte Euro’nun, Dolar karşısındaki
kaybı ile Rusya pazarındaki ekonomik gelişmeler etkili oldu. Bu kötü gidişten
kurtulmanın yolu ise pazarları çeşitlendirmede yatıyor.
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Arabistan (Yüzde 37,1),
Birleşik Arap Emirlikleri
(yüzde 13,6) ve Irak
(Yüzde 1,28) oldu.

RUSYA 
FEDERASYONU’NA 
İHRACATTA YÜZDE 
-48,9 GERİLEME

En fazla ihracat düşüşü
kaydedilen ilk üç ülke ise
sırasıyla Polonya (Yüzde -
52,2), Rusya Federasyonu
(Yüzde -48,9) ve Slovakya
(Yüzde -42,8) oldu.  

ÇİFT BAŞINA İHRACAT
BİRİM FİYATI 66 DOLAR
CENTE GERİLEDİ

Öte yandan adet ba-
zında düşüşün yüzde -
9,73, dolar bazında yüzde
-22,5 oranında düşüş ger-
çekleşmesi ve bu iki değer
arasındaki büyük fark bize
aynı zamanda birim fiyatın
da düştüğünü gösteriyor.
Nitekim geçtiğimiz yıl aynı
dönemde çiftini 76 dolar
cente ihraç ettiğimiz çora-
bın bu yıl çift başı orta-
lama ihraç fiyatı 66 dolar
cente kadar düşmüş bulu-
nuyor. Bunda kuşkusuz

düşen pamuk fiyatlarının
yansıması da söz konusu.

EURO VE RUBLE’DEKİ
DEĞER KAYBI AVRUPA
VE RUSYA’YA İHRACAT
YAPANLARI OLUMSUZ
ETKİLEDİ

İhracattaki düşüşün
arkasında tek bir neden
aramak yanlış olacaktır. En
büyük pazarımız olan Av-
rupa’nın para birimi Euro-
nun, Dolar karşısında
büyük değer kaybı, Rusya
Federasyonu’nda yaşana-
nan ekonomik kriz ve Rub-
le’nin de değer kaybı
bunlardan sadece bir kaçı.

PAZARLARI HEM PARA
BİRİMİ HEM DE COĞ-
RAFYA OLARAK ÇEŞİT-
LENDİRMEK, KATMA
DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN-
LERE AĞIRLIK VERMEK
SARSINTILARIN ETKİSİNİ
AZALTACAKTIR

Türkiye’nin bu faktörle-
rin etkisini azaltmasının ve
sarsıntılardan olabildiğince
az etkilenmesinin en
önemli yollarından biri ih-
racat pazarlarını para bi-

rimi ve coğrafya bazında
çeşitlendirmek ile katma
değeri yüksek ürünlere
ağırlık vermekte yatıyor. 

Bizim örneğimizde ol-
duğu gibi Euro bölgesi
ağırlıklı ihracat gerçekleş-
tirildiğinde bu para biri-
minde ve bu bölgenin
ekonomisindeki dalga-
lanma bizi sarsacaktır.
Farklı para birimleri ve
farklı bölgelerle çalışmak
ise bu olumsuz etkileri
dengeleyecektir.

Öte yandan pamuk 
fiyatlarındaki düşüş ve
Çin’in Avrupa’da Türki-
ye’den daha hızlı bir şe-
kilde fiyatlarına bunu
yansıtması, fiyat odaklı
alım yapan bazı Avrupa ül-
kelerinde Çin’in Türki-
ye’nin pazar payından
çalmasına zemin hazırladı.
Türkiye, katma değeri yük-
sek ürünlere ağırlık vere-
rek bu yarıştan karlı
çıkabilir. Bu da tasarım
ağırlıklı, Ar-Ge odaklı, fark
yaratan, rakipler karşı-
sında bir adım daha öne
çıkaran inovatif ürünlerle
mümkün.

Türkiye, katma de-

ğeri yüksek ürünlere

ağırlık vererek bu

yarıştan karlı çıkabi-
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Birleşmiş Markalar Derneği’nin 15.
Olağan Genel Kurulu’nda Baş-
kanlığa çorap sektöründen Penti

Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo se-
çildi.

Başkanlığı devralan Sami Kariyo yaptığı
konuşmada, markaların, Türkiye’nin ortala-
masının dört katı bir büyüme gerçekleştir-
diğine dikkat çekti. BMD markalarının
Türkiye’de istihdama katkı yapan şirketlerin
başında geldiğini vurguladı.

YENİ YÖNETİM KURULU
Yapılan tüzük değişikliği ile yönetim ku-

rulunun görev süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarı-
lırken, 2015-2018 arasında görev yapacak
BMD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan (Sami Kariyo / Penti), Başkan Yardımcıları; Cü-
neyt Yavuz (Mavi), Jaklin Güner (Vakko), Mehmet Ziylan

(Ziylan Grup Flo), Ömer Taviloğlu (Mudo),
Serdar Sunay (Boyner Holding), Sinan Öncel
(Twigy), Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet
Coşkun (Süvari), Ahmet Sabih Dalyancıgil
(Demsa Grup), Ahmet Yanıkoğlu (Watsons),
Alihan Hotiç (Hotiç), Aslı Karadeniz (Boyner
Mağazacılık), Ayşen Zamanpur (Silk&Cash-
mere), Burak Çelet (Desa), Fatih Akbaca-
koğlu (Ayakkabı Dünyası), Hilal Suerdem
(Kiğılı), Hüseyin Şeynova (Efor), İsmail
Kutlu (Gizia), Mete Sönmez (Faik Sönmez),
Murat Zaim (Derimod), Mustafa Kamar (Ro-
berto Bravo), Nejdet Ayaydın (Ayaydın& Mi-
roglio), Osman Arar (Damat), Oya Sener /
Fiba Perakende Grubu, Ömer Akyiğit (Colle-
zione), Ramazan Kaya (Saat& Saat), Sedef

Orman (Derimod, Semih Şeftali (Esse), Seyidullah Nebati
(B&G Store), Suzan Toplusoy (Roman), Talha Çilek (Çilek),
Volkan Atik (Avva), Yavuz Eroğlu (Colin's).      

BMD'nin yeni başkanı Sami Kariyo oldu

“Günaydın Osmanbey” kahvaltısının
konuğu Prof. Dr. Emre Alkin oldu

Osmanbey’deki hazır gi-
yim ve tekstilcilerin çatı
kuruluşu Osmanbey

Tekstilci İşadamları Derneği
(OTİAD),  Cemile Sultan Korusu’nda
düzenlenen ve dünya ve Türkiye

ekonomisinin mercek altına alındığı
sohbet toplantısında tüm sektörü bir
araya getirdi. Türkiye’nin önde ge-
len ekonomistlerinden Prof. Dr.
Emre Alkin’in konuşmacı olarak yer
aldığı etkinlikte, ekonomik gelişme-
ler, dolardaki yükselişin sebepleri ve

2015 yılı öngörüleri masaya yatı-
rıldı. Yoğun ilgi gösterilen organi-
zasyona  150’nin üzerinde OTİAD
üyesi, İSO Başkan Yardımcısı İrfan
Özhamaratlı, İSO Yönetim Kurulu
Üyesi OTİAD eski Başkanı Ali Ulvi

Orhan, ÇSD Başkanı Bülent İyikülah,
OTİAD Eski Başkanlarından Hüseyin
Tanciğer, Gaffar Koca, LASİAD Baş-
kanı Gıyasettin Eyyüpkoca, MESİAD
Başkanı Yusuf Gecü, TTTSD Başkanı
Vehbi Canpolat, Şenol Aras, Muham-
met Yenel, Volkan Atik, firma tem-

silcisi ve sektörün önde gelen kuru-
luş ve isimleri katıldı.

PROF. DR. EMRE ALKİN: 
“TÜNELİN UCUNDA IŞIK YOK,
TREN GELİYOR”

OTİAD’ın “Ekonomik Bakış” top-
lantısında Türk ve dünya ekonomisi
açısından ilgi çekici bir sunum ger-
çekleştiren Akademisyen-Ekonomist
Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomi ala-
nında yapılan umut verici tahmin-
lere rağmen, temkinli olunması ko-
nusunda katılımcıları uyardı. Alkin,
son 10 yılda ekonomi alanında neler
öğrendik sorusunun cevaplarını
“malın değerini belirleyen artık arz
değil talep”, “ciro önemli ama katma
değer daha önemli”, “para ile ilgili
paradigmaların vakti geldi, hatta
geçti bile” şeklinde vererek, “şirket-
ler mal ve hizmet değil çözüm üret-
meli”tavsiyesinde bulundu.
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Yukarıda ver-
miş olduğum
amaca yöne-
lik tanımla-

mayı biraz irdeleyecek

olursak; aslında ortaya çok
da zor olmayan başka bir
tanımlama çıkmaktadır;
“İş piyasasının ihtiyaç ve
beklentilerine uygun nite-
likli insan gücü yetiştir-
menin en doğru ve
kaçınılmaz yolu okul-sa-
nayi işbirliklerinden geç-
mektedir”. 

OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ-
NİN HIZLI BİR ŞEKİLDE
ARTIRILMASI GEREK-
MEKTEDİR

İşte bu ikinci tanımla-
manın ardından özetle
söylememiz gerekirse; şu
ana kadar az sayıda okulu-
muzun başarabildiği okul-
sanayi işbirliğinin hızlı bir
şekilde artırılması gerek-
mektedir. Bu işbirliğinin
artması ile birlikte mesleki
ve teknik eğitim sistemi-
miz her açıdan, aynı hızla
değişecek ve güçlenecek-
tir. 

Dünya ve Avrupa ülke-
lerindeki mesleki ve tek-

nik eğitim sistemleri ince-
lendiğinde büyük bir kıs-
mının okul-sektör iç içe
şeklinde tasarlandığı dik-
kat çekmektedir. Bu ne-
denle hızla gelişen
teknoloji paralelinde mes-
leki ve teknik eğitim siste-
mini bütün uzantılarıyla
birlikte düşündüğümüzde,
kaliteli bir sistem işleyişi-
nin devlet eliyle tek başına
yapılamayacağı açıkça or-
taya çıkmaktadır. Bu bağ-
lamda; sektörlerin
okullarlarla her anlamda
birlikte hareket etmesi
devlete olan sorumlulukla-
rının da önemli bir gereği-
dir. Dolayısıyla iş
piyasasının sahip olduğu
teknolojide eğitim alma
şansına sahip olamayan
bir meslek okulunun ilgili
sektöre nitelikli insangücü
sunması mümkün olama-
yacağından hareketle, ni-
telikli insan gücüne sahip
olmak isteyen iş piyasası-
nın kaliteli çıktı odağında

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARD. SERKAN GÜR:

“Mesleki ve teknik eğitimde
yeni bir yaklaşım”
Mesleki ve Teknik Eğitim’in amacı; “İş Piyasasının istek ve beklentile-
rine uygun nitelikli insan gücü yetiştirmekir. Peki, Türkiye’de Mesleki
ve Teknik Eğitim, bu amacına ulaşabiliyor mu? Şimdi hep beraber so-
nuç odaklı yeni bir yaklaşımla bu soruya cevap arayalım. Belki bu yeni
yaklaşım sayesinde mesleki ve teknik eğitimi gerçek amacına ulaştıra-
bilir ve layık olduğu yere oturtabiliriz! 

Serkan Gür / İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı - Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
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kendisine dahil ettiği en
ufak bir bileşenin eş za-
manlı olarak okula da
dahil edilmesi gereği
açıkça ortadadır. 

OKUL-SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ ENTEGRAS-
YONU İSTANBUL MODELİ
PROJESİ

İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak yeni bir
yaklaşımla “Okul-Sanayi
İşbirliği Entegrasyonu İs-
tanbul Modeli Projesi” ge-
liştirilmiş olup, geliştirilen
bu model ile; her okulu-
muzun alanlar bazında
okul-sanayi eşleştirmesi-
nin yapılması ve tabiri ye-
rinde ise İstanbul’daki 322
mesleki ve teknik eğitim
okulumuzun sektöre tes-
lim edilmesi planlanmak-
tadır. Bu noktadan
hareketle İstanbul için ya-
pılmış olan mevcut iş pi-
yasası ve ihtiyaç
analizlerine göre bütün
okullarımızın ve sektörle-
rin bölgesel istek ve ihti-
yaçları belirlenecek,
mesleki ve teknik eğitimin
alanlar bazında sektörel
eşleştirme haritası oluştu-
rulacaktır.

SEKTÖR, KENDİ OKU-
LUNDA, KENDİ İSTEDİĞİ
NİTELİKTE İNSAN GÜCÜ
OLUŞTURMA FIRSATI
BULACAK

Bunun sonucunda İs-
tanbul’daki mesleki ve
teknik eğitim veren okul-
ları, başta sanayi ve tica-
ret odaları meslek
komiteleri olmak üzere
bütün sivil toplum kuru-
luşları, özel sektör vs. ile
entegre edilecektir. Böyle-
likle sektör, kendi oku-
lunda, kendi istediği
nitelikte insan gücü oluş-

turma fırsatı bulacaktır.
Model kapsamında hazır-
lanan ve okul-sektör ile
karşılıklı imzalanacak iş-
birliği protokolü ile ,sek-
törler okullarda kendi
teknolojileri ile kendi atöl-
yelerini oluşturabilecek
,kendi belirlediği öğrenci-
leri yetiştiribilecek ve bu
kapsamda öğretmenlere
hizmetiçi eğitimler verebi-
lecektir. Bu sayede iş piya-
sasının ihtiyaç ve
beklentilerine uygun nite-
likli öğrenci yetişmiş ola-
cak ve istihdamla
sonuçlanan mesleki ve
teknik eğitim sistemi,
amacına ulaşarak, ön sıra-
lardaki yerini alacaktır. 

Sonuç olarak; yıllardır

herkes tarafından rahatça
tespit edilip, ortaya konu-
lan, mesleki ve teknik eği-
tim sorunlarının çözüm
kümesini aslında çok basit
olarak okul-sanayi işbirlik-
leri oluşturmaktadır. Bu
anlamda sektörel bazda iş
piyasasının kendi ihtiyacı
olan insan gücüne sahip
çıkması hızla değişen, ge-
lişen ve büyüyen yeni Tür-
kiye koşullarında önemli
bir zorunluluktur. Yürek-
ten inanıyoruz ki Mesleki
ve Teknik Eğitim Sistemi-
miz ve İş Piyasamız yuka-
rıda anlatılan yeni
yaklaşım çerçevesinde en
kısa sürede birleşerek
güçlenecek ve durmadan
yoluna devam edecektir.

Bu anlamda sektörel

bazda iş piyasasının

kendi ihtiyacı olan

insan gücüne sahip

çıkması hızla deği-

şen, gelişen ve bü-

yüyen yeni Türkiye

koşullarında önemli

bir zorunluluktur”
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Okul-Sanayi İşbirliği 
Entegrasyonu İstanbul Modeli
Projesi
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul-sanayi işbirliğini güçlendirecek ve
meslek liselerini daha etkin kılacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Projede
sektör temsilcileri okullarda araç-gereç bakımından ihtiyaç analizi yapacak, be-
lirlenen öğretmenlerin eğitimlerini desteklemek suretiyle okullardaki meslek
alanlarına göre de son teknolojiyle atölye kuracak. Öğretmen ve öğrencilerden
de tam not alan projenin özellikle işsizliğe alternatif olabileceğini açıklayan İs-
tanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür; “Sektör kendi istediği ma-
kinenin başında istediği gibi öğrenciyi yetiştirip istihdam edecek” dedi.

Hızlı bir gelişim ve de-
ğişim gösteren tek-
nolojinin özellikle
mesleki ve teknik

eğitim kurumlarında meydana getir-
diği donanım yetersizliği, İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğin-
deki proje ile azaltacak. Proje saye-
sinde iş dünyasının taleplerine
uygun öğrencilerin yetiştirilmesinde
en önemli faktör olan araç - gereç
eksikliğinin giderilmesi ve sektöre
uygun eğitim öğretim modeli uygu-
lanarak özellikle istihdam sorununa
alternatif çözüm sunulması hedefli-
yor.

“İŞSİZLİĞİ SONLANDIRABİLİR”
Aralarında İstanbul Ticaret

Odası, İstanbul Sanayi Odası ile oda-
lara bağlı sektörel komitelerin de
projeye destek verdiğini aktaran İs-
tanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardım-
cısı Serkan Gür; “Bu model
sayesinde okullardaki alanlarla oda-
lardaki alanlarla özellikle komiteleri
birbirleri ile eşleştirip birlikte hare-
ket etmelerini sağlamayı amaçlıyo-
ruz. Bu projenin de nitelikli eleman
oranını arttıracağını düşünüyoruz ve

aynı zamanda işsizlik kavramını biti-
rebilecek bir konu.

Çünkü bizim yaptığımız projede
mesleki ve teknik eğitim kurumla-
rından mezun olan bir kısım öğren-
cinin kendi işlerini yapmadığını
görüyoruz. Bu hem kendi isteksizlik-
leri olabilir hem de sanayi beklediği
beceri ve bilgiyi çocuktan alamıyor
olabilir. Ama bu okul sanayi işbirliği
entegrasyonunun Türkiye genelinde
de güçlenmesi hailinde artık sana-
yici şunu diyemeyecek: ‘Biz bu çocu-
ğun niteliklerini beğenmedik’ çünkü

biz de diyeceğiz ki, ‘bu konuda sen
de söz hakkı sahibisin. Seninle bir-
likte bu çocuğu yetiştirdik. O zaman
sistemi birlikte gözden geçirelim’
gibi bir sonuç doğuracak bu da işsiz-
liğe önemli oranda katkı sağlayacak-
tır” diye konuştu.

PROJE NASIL UYGULANACAK?
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür

Yardımcısı Serkan Gür İstanbul’da
başlattıkları ancak Türkiye gene-
linde uygulamayı planladıkları proje
hakkında şu bilgileri verdi: “Odaları-
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mızın meslek komiteleri var. Tekstil
ile ilgili meslek komitesi tekstil alanı
olan bütün okullara sahip çıkan. Bir
model anlayışı izleyecek. Yani o ko-
mitenin temsilcileri okula gelecek ve
çocukların çok daha iyi yetişmesi
için bu okulun neye ihtiyacı var?
Atölyelerinin kendi atölyeleri ile
uyumlu hale gelmesi için hangi do-
nanımlara ihtiyacı var?

Burada yetişen çocuk sektörün
kullandığı cihazları alıp öğretmen
eğitimine kadar okulla ilgili yapıla-
cak ne varsa bu okuldaki öğrencileri
kendi iş yerindeki teçhizatları kulla-
nabilen öğrenciler olmasını sağlaya-
cak ve sonunda konu istihdamla da
sonuçlanacak. Kendi istediği maki-
nenin başında kendi istediği gibi öğ-
renciyi yetiştirip daha sonra
kendisine istihdam edecek bir
model. Sektörlerimizin iş piyasasının
fabrikalarına alınacak makineleri
önce okullarına alması gerektiğini
savunuyoruz çünkü oradan ancak ni-
telikli insan gücü yetişebilir düşün-
cesindeyiz. Sanayi isterse, sektör bir
okula gelip protokol imzalayıp o pro-
tokol dahilinde bütün istedikleri
programı uygulayabiliyorlar ve pro-
tokol dahilinde çocukları yetiştirebi-
liyorlar öğretmenlerin seçimlerine
kadar protokollerine ilgili maddeleri
ekleyebiliyorlar.”

“HEDEF YÜZDE 60”
Mesleki ve teknik eğitim kurum-

larının tercih dağılımında İstan-
bul’da yüzde 50 Türkiye genelinde
ise yüzde 40 oranına varan rakam-
lara ulaştıklarını belirten Gür, proje
sayesinde nitelikli eleman yetiştire-
rek söz konusu rakamlarda artış he-
deflediklerini belirtti. İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Serkan Gür; “İs-
tanbul’da mesleki ve teknik eğitimin
yüzde 50 oranlarını aştığını görüyo-
ruz. Genel orta öğretim üzerinde
mesleki ve teknik ortaöğretim sayısı
321 tane kurum var. Türkiye gene-
line baktığımız zaman ise mesleki ve
teknik eğitim kurumlarının yüzde 40
oranının üstüne çıktı. Önümüzdeki 5
yıl içerisinde bu oranı yüzde 60’a çı-

karmayı hedefliyoruz. Ama nitelikli
olarak bu hedefe ulaşmak istiyoruz”
dedi.

PROJENİN GENEL AMACI KAPSA-
MINDA PLANLANAN HEDEFLER
1-Mesleki Eğitim Kurumlarının ilgili

sektörlerdeki firmalar ile eşleştiri-
lerek her bir kurum için hami sek-
tör oluşturulması.

2-Sektörler bazında yerel/ulusal
meslek birlikleri ve eğitim otorite-
leri katılımlı konsorsiyumlar oluş-
turulması.

3-İl düzeyinde tüm paydaşların katı-
lımı ile mesleki ve teknik eğitim
politikalarının oluşturulması

4-Mesleki ve Teknik eğitim kurum-
larının fiziksel yapı analizlerinin
yapılıp, makine, teçhizat vb. alt
yapısının hami firmalar desteği ile
geliştirilmesi ve revize edilmesi.

5-İstanbul ilinde arz-talep dengesi
için, her bir sektör ve meslek gru-
bunun iş gücü ihtiyaç planlaması
yapılmasının ve mevcut alan ve
dalların buna yönelik olarak revize
edilmesinin sağlanması

6-Mesleki ve Teknik Eğitim siste-
mindeki öğrenci ve bireylerin,
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
için ilgili sektörlere yönelik tanı-
tım, konferans ve saha inceleme
organizasyonları gerçekleştiril-
mesi.

7-Öğrenci/bireylerin stajlarının 
tasarımı ve uygulanmasında 
tüm paydaşların yer alacağı bir

mekanizma oluşturulması.
8-Mesleki ve Teknik Eğitim sağlayıcı-

lara/öğretmenlere yönelik işbaşı
eğitim olanaklarının sektörel komi-
teler vasıtası ile planlanması ve
gerçekleştirilmesi yoluyla öğret-
menlerin bilgilerinin güncellenmesi

9-Mesleki ve Teknik Eğitim persone-
linin sektörel fuar, sempozyum,
kongre vb. etkinliklere katılımının
sağlanması.

10-Alanlara ait öğretim programları
ve müfredatlarınsektörel ihtiyaçlar
doğrultusunda revize edilmesi ve
karar verici otoritelere sunulması.

11-Mesleki ve teknik Eğitime yönlen-
dirmenin ilgili sektörlerde bilgi ve
donanıma sahip uzmanlarca ger-
çekleştirilmesi.

12-Sektörle işbirliği yoluyla
üretim/hizmet ortamlarının mesleki
eğitime açılması

13-İstanbul ili için işgücü bilgi siste-
minin kurulması yoluyla mesleki
eğitim almış işgücünün izlenebilir-
liğinin sağlanması.

14-İstanbul ili sektörel gelişim hari-
tası oluşturulması.

15-Mesleki ve Teknik Eğitim finans
ve uzman kaynaklarının arttırılması

16-İstanbul ilinde mesleki ve teknik
eğitimde kalite güvence sistemine
yönelik proje tabanları oluşturul-
ması

17-Tüm paydaşların katılımı ile İs-
tanbul ili Mesleki ve Teknik Eğitim
Strateji Belgesi hazırlanması ve uy-
gulanması
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Eğitim alanındaki çalışmalarımızın
sürdürülebilir olması çok önemli
Yeni bir döneme, kısa bir aradan sonra Bahar dönemi ile başladık. Kal-
kınmanın ve gelişmenin temeli olan eğitim ile gençlerimizi ne kadar iyi
yetiştirebilirsek, onlara ne kadar imkan sunarsak ülkemizin geleceği de
o kadar parlak olur. Bu bakımdan eğitim alanındaki çalışmalarımızın
devam ediyor olması bizler için çok önemlidir. 

Ceyda Özdoğancı / Çorap Sanayicileri Derneği Eğitim Komitesi Başkanı

Bu maksatla
okul ziyaret-
lerimiz
devam et-

mektedir, geçen aylar da
İHKİB Avcılar Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ve
Kavram Meslek Yüksek
Okulu’na ziyaretler ger-
çekleştirmiştik.Karşılıklı
olarak neler yapabiliriz,
nasıl daha verimli olabili-
riz bunların cevabını bul-
maya çalıştık. Bu ay ki
ziyaretimizde de İHKİB
Yenibosna Kız Meslek ve
Teknik  Lisesine Başkanız
Bülent bey, Başkan yar-
dımcımız İlker Öztaş, Yö-
netim kurulu üyemiz
Niyazi Şahin  bey ve Kav-
ram Meslek Yüksek okulu-
nun idarecileri ile birlikte
bir ziyaretimiz oldu. Mü-
düre hanım Hülya Mes-
ni’ye yeni görevinde iyi
dileklerimizi sunduk, yeni
dönemde çalışmalarımızla
ilgili bilgi paylaşımında
bulunduk.

ÖĞRENCİLERİMİZ İTAL-
YA’DA STAJ YAPACAK

İHKİB Yenibosna Mes-
leki ve Teknik Anadolu Li-
sesi tekstil teknolojileri

bölüm öğrencileri, önü-
müzdeki haftalar da bizleri
gururlandıracak bir seya-
hati gerçekleştirecekler.
15 öğrenci, Tekstil Tekno-
lojisi Bölüm Öğretmeni
Gülseren Aydemir ve İngi-
lizce öğretmeni Gülay Bi-
lici eşliğinde, Avrupa
Ajansı ile yaptıkları bir
proje çerçevesinde İtal-
ya’da dünyanın en büyük
çorap makineleri üreticile-
rinden biri olan Lonati
fabrikasında staja başlaya-
caklar. 21 gün sürecek
olan bu kısa ama önemli
olan çalışma yaşamlarında
her bir genç öğrencimize
başarı dileklerimizi sun-
maktan gurur duyarız. 

STAJLAR ÇALIŞMA 
HAYATININ KÜÇÜK
BİRER PROVASIDIR

Çalışma hayatının
küçük bir provası olan
stajlarını en verimli şe-
kilde geçirmeleri temenni-
mizdir. Kazanacakları
tecrübeleri, bilgi birikim-
lerini iş hayatlarında en
güzel şekilde uygulamala-
rını dileriz.  

Öğretim döneminde
yapılan stajlar genelde ile-

ride kullanabilecekleri çok
iyi iş fırsatlarına dönüşebi-
lir, Çalışma yaşamına ha-
zırlanmak için de iyi bir
fırsattır. Okulda öğrenilen
teorik bilginin gerçek iş
yaşamında uygulanandan
biraz farklı olması öğren-
ciyi biraz yorabilir ama
Önemli olanda bu farkı al-
gılayıp gerçek uygulama-
nın nasıl işlediği hakkında
bilgi sahibi olmalarıdır. Bu
kısa ama çok kıymetli olan
çalışma günlerini çok iyi
şekilde değerlendirmeleri
temennimizdir.

Ceyda Özdoğancı
ÇSD Eğitim Komitesi

Başkanı

İHKİB Yenibosna 

Mesleki ve Teknik Ana-

dolu Lisesi tekstil teknolo-

jileri bölüm öğrencileri,

öğretmenleri eşliğinde 

eşliğinde, İtalya’da dünya-

nın en büyük çorap maki-

neleri üreticilerinden

Lonati fabrikasında staja

başlayacaklar”
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Türkiye'nin şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13
düşüşle 10 milyar 495 milyon dolar oldu. Yılın ilk iki ayında ihracat
yüzde 6,7 düşüşle 22 milyar 826 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin ge-
riye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 1,7 artışla 155 milyar 14 milyon
dolara yükseldi.1 milyar 267 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon
sektörü yine ikinci sırada yer aldı.

İhracatın şubat
ayında düşmesin-
de paritedeki geri-
leme ve olumsuz

hava şartlarının etkili oldu-
ğunu söyleyen Büyükekşi,
"Doların tüm dünyada de-
ğer kazanması sonucunda
ihraç birim fiyatlarında
önemli bir baskı var. Dola-
yısıyla pariteden kaynaklı
fiyat etkisi sadece AB böl-
gelerine olan ihracatta de-
ğil AB dışı bölgelere ger-
çekleştirilen ihracatta da
etkili oluyor. Ayrıca kar ya-
ğışı üretim ve lojistik kaybı
anlamında ihracatımızı
olumsuz etkiledi. dedi.

AB PAZARINDAKİ GELİŞ-
MELER UMUT VERİCİ
ANCAK PARİTE VE 
BİRİM FİYAT ETKİSİ DE-
RİNLEŞİYOR

Konuşmasında dünya
ekonomisinde yaşanan ge-
lişmeleri değerlendiren
Büyükekşi, "Dış piyasalar-
daki hareketlilik devam
ediyor. Piyasalar gelecek
döneme ilişkin tedirgin şe-
kilde bir milat bekliyor, bu
milat belki FED kararı ola-
cak. Faiz artırımının, ABD
seçimlerinin sonrasına öte-

lenebileceği tartışmaları
gündemde. Bu tartışmalar
bir yana, rakamlar ABD'de
geniş çaplı bir iyileşmeye
işaret ediyor. İstihdam ar-
tışları güçlü seyrini sürdü-
rüyor” dedi. Euro Bölge-
si'nin ise 2014'ün son çey-
reğinde, özellikle Alman-
ya'daki büyümenin etkisiy-
le hızlandığını kaydeden
Büyükekşi, "Bu yıl AB-
28'de yüzde 1,6, Euro Böl-

gesinde ise yüzde 1,2 bü-
yüme bekleniyor. Yunanis-
tan'ın kurtarma programı-
nın uzatılması ise onaylan-
dı. Bu süre içinde yardım-
lar devam edecek ve Yuna-
nistan da yeni yapısal re-
form planını hazırlayarak
sunacak. AB pazarını çok
dikkatli izlediğimiz bu dö-
nemde, yaşanan bu geliş-
meler bize ümit veriyor”
dedi.

RUSYA'DA SIKINTILAR
DERİNLEŞTİ ANCAK TÜR-
KİYE BURADAKİ FIRSAT-
LARI DA GÖZETİYOR

Yakın coğrafyadaki ge-
lişmeleri de değerlendiren
Büyükekşi, petrol fiyatları
ve rublede sağlanan göre-
celi istikrara rağmen Rus
ekonomisindeki sıkıntıların
son dönemde gittikçe de-
rinleştiğini dile getirdi. Bü-
yükekşi, IŞİD'in Irak ve Su-

Türkiye'nin Şubat ayı ihracatına
kar ve parite darbesi
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riye yanında, Yemen, Libya
ve Mısır'da Sina yarımada-
sında varlığını genişletme-
sinin yakın pazarlardaki sı-
kıntıların artmasına neden
olduğunu da vurguladı.
Süleyman Şah'ın türbesi-
nin ve karakolunun ani bir
operasyonla boşatılmasının
önemine de değinen Büyü-
kekşi, "Türkiye, bu hamley-
le birlikte bölgede Türki-
ye'ye yönelik olası provo-
kasyonların da önüne geç-
miş oldu” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ İHRACAT-
ÇININ BEKLENTİSİNİ
KARŞILAMADI

Türkiye'nin G-20 Dö-
nem Başkanlığı nedeniyle
önemli fırsatlar yakalandı-
ğını kaydeden Büyükekşi,
bundan en iyi şekilde isti-
fade edilmesi gerektiğinin
altını çizdi. Diğer yandan
Merkez Bankası'nın cephe-
sinden enflasyon beklenti
ve öngörülerine bağlı ola-
rak, temkinli ve kademeli
faiz indirimine gitmesini
olumlu bulduklarını akta-
ran Büyükekşi, "Ancak ko-
ridorun üst bandında 50,
gösterge faizde 25 baz
puan olarak gerçekleşen
bu indirim düzeyi ihracat-
çılarımızın beklentisini kar-
şılamaktan oldukça uzak.
Bizler, ihracatçılarımızı
destekleyen ve yatırım or-
tamını cazip kılacak faiz
seviyesi talebimizi yineli-
yoruz. Kısa vadede Merkez
Bankası'ndan faiz konusun-
da daha kararlı hamleler
bekliyoruz” dedi.

Reel ekonomiyi canlan-
dırmak için daha somut ve
kararlı adımlara ihtiyaç
duyulduğunun altını çizen
Büyükekşi, Merkez Banka-
sı'nın minimum 1 puan
daha faiz indirimine de-

vam etmesini ve politika
faizini yüzde 6-7 arası bir
seviyeye getirmesini bek-
lediklerini kaydetti.

YÜKSEK KATMA DE-
ĞERLİ İHRACAT DÜŞÜK
PARİTE ETKİSİNİ AZAL-
TACAK TEK UNSUR

Özellikle 2014 sonun-
dan itibaren süregelen
kurlardaki oynaklık ve pa-
ritedeki ani düşüşün ihra-
catçıları açısından büyük
sıkıntılara neden olduğu-
nu vurgulayan Büyükekşi,
sözlerine şöyle devam etti:

"İşte bu yüzden Merkez
Bankası'nın para politika-
larında sıkı duruşunun
önümüzdeki dönemde
kurların daha öngörülebi-
lir olmasını sağlayacağına
inanıyoruz. İhracatçıları-
mız ne yazık ki kurlardaki
dalgalanmalara ve Eu-
ro'daki sert düşüşe hazır-
lıksız yakalandılar. Bunun
en önemli sebeplerinden
birisi firmalarımızın hala
kur riskini yönetmeye ge-
reken ehemmiyeti göster-

memeleri. Bu konuda ihra-
catçılarımızı uyarmaya de-
vam edeceğiz. Bir başka
risk olarak fiyat baskısı ile
fiyatlar son dönemde bil-
hassa alıcının lehinde be-
lirleniyor. Bizim odaklan-
mamız gereken, daha yük-
sek katma-değerli ürünler
geliştirmek ve ihraç etmek
olmalı, ancak bu şekilde,
kur dalgalanmalarının
yansımalarını minimuma
indirebiliriz. Bu nedenle
ihracatçılarımızın hayat ve
iş yapış tarzına inovasyo-
nu girdirmek için çalışma-
larımıza hızla devam edi-
yoruz.”

Büyükekşi, İnovaLİG'in
2015 yılı başvurularının
da Erzurum'dan başlatıla-
cağı müjdesini verdi. İno-
vaLİG başvuruları 31 Ma-
yıs 2015 tarihine kadar
devam edecek.  

RAKAMLARLA ŞUBAT
İHRACATI 

Şubat ayında ihracat
geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 13 düşerek 10 mil-

Bu yıl AB-28'de yüzde

1,6, Euro Bölgesinde ise

yüzde 1,2 büyüme bek-

leniyor. Yunanistan'ın

kurtarma programının

uzatılması ise onaylandı.

Bu süre içinde yardımlar

devam edecek ve Yuna-

nistan da yeni yapısal

reform planını hazırlaya-

rak sunacak. AB paza-

rını çok dikkatli

izlediğimiz bu dönemde,

yaşanan bu gelişmeler

bize ümit veriyor”
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yar 495 milyon dolar oldu.
Ocak-Şubat döneminde ih-
racat yüzde 6,7 düşüşle 22
milyar 826 milyon dolar
oldu. Son 12 aylık ihracat
ise yüzde 1,7 artışla 155
milyar 14 milyon dolara
yükseldi. Otomotiv sektö-
rü şubat ayı lideri TİM
Başkanı Mehmet Büyükek-
şi'nin açıkladığı ihracat ve-
rilerine göre, sektörel baz-
da şubat ayında en fazla
ihracatı 1 milyar 705 mil-
yon dolarla otomotiv sek-
törü yaparken, bu sektörü
1 milyar 267 milyon dolar-
la hazırgiyim ve konfeksi-
yon sektörü ile 1 milyar
175 milyon dolarla kimy-
evi maddeler ve mamulle-
ri sektörü takip etti. Geçen
ay en fazla ihracat artışını
da yüzde 27,8 ile fındık ve
mamulleri sektörü yaka-
larken, bu sektörü, yüzde

25,4 ile tütün sektörü ta-
kip etti.

İLK 30 ÜLKE ARASINDA
EN YÜKSEK İHRACAT
ARTIŞI İRAN'A OLDU

Şubat ayında en fazla
ihracat yapılan ilk 5 ülke
Almanya, İngiltere, Irak,
ABD ve İtalya oldu. Al-
manya'ya ihracat yüzde
11,8, Irak'a ihracat yüzde
26,7, İtalya'ya ihracat yüz-
de 15,7 geriledi. Diğer ta-
raftan İngiltere'ye ihracat
yüzde 5,1, ABD'ye ihracat
yüzde 16,5 artış gösterdi.
En fazla ihracat yapılan 30
ülke arasında, en yüksek
artış yüzde 19,9 ile İran'a
gerçekleşti. Şubatta ihracat
artışında önce çıkan ülkeler
ise şöyle oldu; Kuveyt'e ih-
racat yüzde 164, Katar'a
ihracat yüzde 116, Ye-
men'e ihracat yüzde 110,

Singapur'a ihracat yüzde
97, Gine'ye ihracat yüzde
95, Umman'a ihracat yüzde
86 arttı.

Şubat’ta AB'ye ihracat
yüzde 11,2, Afrika'ya yüzde
28,3, Ortadoğu'ya yüzde
7,5 gerilerken, Kuzey Ame-
rika'ya ihracat yüzde 14,1
ve Uzakdoğu ülkelerine ih-
racat yüzde 12,1 artış gös-
terdi.

Şubat ayında Mani-
sa'nın ihracatı yüzde 2 dü-
şerken, Kocaeli'nin ihracatı
yüzde 9, Gaziantep'in ve
Bursa'nın yüzde 10, Deniz-
li'nin yüzde 11, Kayseri'nin
yüzde 12, İstanbul'un ve
İzmir'in yüzde 13, Anka-
ra'nın ihracatı yüzde 18 ve
Sakarya'nın yüzde 40 geri-
ledi. Erzurum'un şubat ayı
ihracatı ise yüzde 37 geri-
leme ile 1,7 milyon dolar
oldu. 

Sektörel bazda şubat

ayında en fazla ihracatı

1 milyar 705 milyon do-

larla otomotiv sektörü

yaparken, bu sektörü 

1 milyar 267 milyon 

dolarla hazırgiyim ve

konfeksiyon sektörü ile 

1 milyar 175 milyon 

dolarla kimyevi maddeler

ve mamulleri sektörü

takip etti”
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Ekonomik İşbir-
liği ve Kalkın-
ma Örgütü
(OECD) ve G8

üyesi olan Kanada, dünya-
nın en zengin ekonomile-
rinden biridir. Sanayileşmiş

diğer ekonomilerden farklı
olarak Kanada ekonomisin-
de, ağaç ve petrol sanayi
(birincil endüstriler) önemli
bir yere sahiptir. Ülke aynı
zamanda Güney Ontario
merkezli, özellikle otomobil

ağırlıklı bir imalat endüstri-
sine de sahiptir.

Doğal kaynaklar ülke
ekonomisinin gelişmesinde
kilit bir rol oynamış olmak-
la beraber toplam ekono-
mik faaliyetlerin %70’i ve

istihdamın %75’ini oluştu-
ran hizmetler sektörüyle
bugün Kanada ekonomisi
oldukça çeşitlenmiştir.

British Columbia ve Al-
berta eyaletleri için çok bü-
yük önem taşıyan doğal
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İhracat ve yatırım açısından
Kanada pazarı 
Kuzey Amerika pazarı ile hızla gelişen Asya ekonomileri arasında bir köprü
görevi gören stratejik pozisyonu ile Kanada, dünyanın en büyük dokuzuncu
tüketim pazarıdır. ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest
Ticaret Alanı (NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan bir tüketici kitlesine
ulaşma imkanı sağlamanın yanı sıra ülke, güvenli iş ve yatırım ortamı ile de
dünyanın önde gelen en dinamik ekonomilerinden biri olarak değerlendiril-
mektedir. 



kaynaklar ticari dengenin
önemli bir unsurudur.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Ülkenin dış ticaret poli-

tikasının en önemli bağlayı-
cı etkenlerinden biri ABD
ve Meksika ile gerçekleşti-
rilmiş olan Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Anlaşma-
sı’dır. Bu anlaşmaya zemin
hazırlayan gelişme, önce-
likle ABD ile Kanada ara-
sında 1988 yılında imzala-
nan ABD-Kanada Serbest
Ticaret Anlaşması olmuş-
tur. İkili bölgesel entegras-
yonlar içinde en kapsamlı-
larından biri olarak kabul
edilen bu anlaşma, iki ülke
arasındaki ticarette tarife-
lerin kaldırılması, tarife dışı
engellerin azaltılması ve
hizmetler ticaretinin libe-
ralleştirilmesi gibi hususla-
rı öngörmüştür. 

ABD’nin bir yandan Ka-
nada, diğer yandan Meksi-

ka ile yaptığı Serbest Tica-
ret Anlaşmaları, sonuçta
ABD-Kanada-Meksika ara-
sında Kuzey Amerika kıta-
sını içine alacak şekilde bir
Kuzey Amerika Serbest Ti-
caret Anlaşması’nın (NAF-
TA) yolunu açmıştır.

12 Ağustos 1992 tari-
hinde imzalanan ve 1 Ocak
1994'te yürürlüğe giren
NAFTA ile söz konusu üç
ülke arasındaki ticaret ve
yatırım ilişkileri liberalize
edilmiştir. Taraf olan üç
ülke, Anlaşma kapsamında
kendi aralarındaki ticarette
tüm tarife ve tarife dışı en-
gelleri kaldırmayı ve üçün-
cü ülkelere karşı ulusal ta-
rifelerini sürdürmeyi taah-
hüt etmektedir.

Hem sanayi hem de ta-
rım ürünlerini kapsayan
anlaşma çerçevesinde sa-
nayi ürünlerindeki gümrük
vergilerinin on yıllık süre
içinde sıfırlanması, bazı

hassas tarım ürünleri için
daha uzun süreli bir takvim
uygulanması ilkesi benim-
senmiştir. Çevre korunma-
sı, fikri mülkiyet hakları,
kara ve hava taşımacılığı
gibi hizmetlerle de ilgili dü-
zenlemeler içeren Anlaş-
ma, ileri düzeyde bir enteg-
rasyon öngörmektedir.

STA ANLAŞMALARI
ABD ile Kanada arasın-

da STA kapsamında 1998
yılında tamamen kaldırılan
tarifeler, 2008 yılı itibarıyla
Kanada ve Meksika arasın-
da da sıfırlanmıştır. Diğer
taraftan Kanada’nın çeşitli
ülkelerle imzalamış olduğu
Serbest Ticaret Anlaşmaları
bulunmaktadır. Halen, Şili,
Peru, EFTA, Kosta Rika, İs-
rail ve NAFTA (ABD-Meksi-
ka) ile imzalanmış olan Ser-
best Ticaret Anlaşmaları
yürürlüktedir. 2008 yılında
Kolombiya ve 2009 yılında

Ürdün ile de Serbest Tica-
ret Anlaşmaları imzalanmış
olmakla beraber bunlar he-
nüz yürürlüğe girmemiştir.

2009 yılı sonu itibarıyla
müzakereleri devam eden
Serbest Ticaret Anlaşmaları
Panama, Kore, ANDEAN
Ülkeleri, Karayipler Toplu-
luğu ve Ortak Pazarı, Do-
minik Cumhuriyeti, Orta
Amerika 4 Ülkeleri (CA4
Ülkeleri- El Salvador, Gua-
temala, Honduras ve Nika-
ragua) ve Singapur’dur.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMALARI 

Diğer taraftan Fas ve
Ukrayna ile Serbest Ticaret
Anlaşması yapılabilmesine
yönelik görüşmeler devam
etmektedir. Ayrıca Kanada
ile AB ve Kanada ile Hin-
distan arasında kapsamlı
bir “ekonomik işbirliği” an-
laşması için müzakereler
başlatılmıştır.

www.csd.org.tr

KANADA PAZARI...

45Çorapland Mart-Nisan 2015



İthal edilecek eşyanın
gerektirdiği insan, hayvan
ve bitki sağlığı ve güvenliği
ya da teknik normlara uy-
gunluğu, ilgili Bakanlıkların
(Tarım, Çevre, Sanayi vb.)
kontrolüne tabidir. Söz ko-
nusu kontroller, gümrükler-
de malın fiili ithalat aşama-
sında yapılmaktadır. 

TARİFELER VE DİĞER
VERGİLER

Kanada’da ithalatta alı-
nan gümrük vergileri koru-
ma amaçlı olup, gelir saiki
ön plana çıkmamaktadır. İt-
halatta hem spesifik hem
de ad valorem gümrük ver-
gileri uygulanmaktadır. Her
yıl yenilenen tarifelere Ka-
nada Sınır Hizmetleri Ajan-
sının web sitesinden ulaş-
mak mümkündür. 

Kanada’nın çeşitli ülke-
ler ile imzalamış olduğu
serbest ticaret anlaşmaları-
nın (STA) en önemli sonu-
cu, bu ülkeler menşeli
ürünlere getirilen tercihli
düzenlemedir. Söz konusu
düzenleme ile STA imza-

lanmış olan ülkelerin ürün-
leri gümrük vergisiz ithal
edilebilmektedir.

KANADA ÜLKEMİZİ
GENEL TERCİHLİ TARİFE-
LER KAPSAMINDA DE-
ĞERLENDİRMEKTE VE
GÜMRÜK VERGİLERİNİ
DAHA DÜŞÜK ORAN-
LARDA UYGULAMAKTA-
DIR

Özellikle AB ülkeleri,
Kanada’nın tekstil ürünleri,
hazır giyim, kumaş, ayak-
kabı ve gemi inşa sektörü
ürünlerinde uyguladığı
yüksek tarifelerden dolayı
ülkede rekabet edememek-
ten şikayetçi olmaktadır.

Kanada’da vergi konu-
larını idare etmek ve vergi
kanunlarını hazırlamak, fe-
deral hükümete bağlı ola-
rak faaliyet gösteren Kana-
da Gelir Ajansı’nın (Canada
Revenue Agency-CRA) yet-
kisi altındadır. En yaygın
görülen vergiler Gelir Ver-
gisi, İstihdam Sigorta Prim-
leri (EI), Kanada Emeklilik
Planı katkı payları (CPP),

Bölgesel Satış Vergileri
(PST) ve Mal ve Hizmet
Vergileridir (GST)

Kanada’da uygulanmak-
ta olan kurumlar vergisi
oranı %38 olmakla beraber
çeşitli muafiyet ve istisna-
lar sonucu gerçekte bu
oran daha düşük uygulan-
maktadır. Özellikle küçük
işletmeler ile üretim ve
katma değer oluşturan fir-
malar lehine düşük oranlar
uygulanması mümkündür.

Ülkede, federal kurum-
lar vergisine ek olarak her
eyaletin ayrı ayrı uyguladı-
ğı vergi oranlarının da dik-
kate alınması gerekmekte-
dir. Örneğin 2009 yılında
Ontario’da faaliyette bulu-
nan bir firmanın ödeyeceği
kurumlar vergisi oranı indi-
rim sonrasında %19,5 iken
Ontario eyaletinin ayrıca
uyguladığı %14 oranındaki
vergi ile toplam yük
%33,4’e yükselmektedir.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Kanada, Ekonomi Ba-

kanlığımız tarafından

2014-2015 döneminde Ön-
celikli Ülkelerinden birisi
olarak belirlenmiştir.

2014 YILINDA İSE 
154,8 MİLYON DOLAR-
LIK BİR DIŞ TİCARET
AÇIĞI VERİLMİŞTİR

Türkiye ile Kanada ara-
sındaki ikili ticaret hacmi,
mevcut ekonomik ve ticari
potansiyelinin altında sey-
retmekle beraber istikrarlı
bir artış eğilimi göstermek-
tedir. Nitekim 1990 yılın-
dan bugüne ülkemiz ile Ka-
nada arasındaki ticaret
hacmi birkaç istisna yıl ha-
riç olmak üzere artış gös-
termiş, 1990 yılından 2014
yılına 8 kat artmıştır. Bu-
nunla beraber, Kanada ile
dış ticaretimizin dengesi,
kronik olarak ülkemiz aley-
hinde gelişmektedir. Yal-
nızca 2012 yılında Kanada
ile dış ticaretimizin dengesi
son on yıldır ilk defa ülke-
miz lehine gelişmiş ve Ka-
nada ile dış ticaretimiz
104,6 milyon dolar fazla
vermiştir. 2014 yılında ise
yine 154,8 milyon dolarlık
bir dış ticaret açığı veril-
miştir. Ancak, 2014 yılında
dış ticaret açığımız bir ön-
ceki yıla göre %37,2 ora-
nında düşmüştür.

İHRACATIMIZ BİR 
ÖNCEKİ YILA GÖRE 
YÜZDE 1.3 ARTTI

2014 yılında Kanada’ya
ihracatımız bir önceki yıla
göre %1,3 oranında artarak
952,5 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. İthalatımız
ise, bir önceki yıla göre
%18,4 oranında azalmış ve
1,1 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir.

Kanada’dan ithalatımıza
bakıldığında ise, ülkemizin
genel ithalat yapısına para-
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lel bir yapı gözlemlenmekte
olup, genellikle hammadde
ve yarı mamul ürünler ön
plana çıkmaktadır. Türki-
ye’nin Kanada’dan ithalatı-
nın yaklaşık %80’i sanayi,
yaklaşık %18’i ise tarım
ürünlerinden oluşmaktadır. 

İKİ ÜLKE ARASINDA 
TİCARETİN ALTYAPISINI
OLUŞTURAN ANLAŞMA
VE PROTOKOLLER

14 Temmuz 2009 tari-
hinde imzalanan Türkiye-
Kanada arasında “Çifte Ver-
gilendirmenin Önlenmesi
ve Vergi Kaçakçılığına En-
gel Olma Anlaşması”, 4
Mayıs 2011 tarihinde, bu
Anlaşmanın vergi yüküm-
lülüklerine ilişkin hüküm-
leri bakımından ise 1 Ocak
2012 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

Birincisi 16-17 Şubat
2010 tarihlerinde Otta-
va’da; ikincisi ise 5-7
Ekim 2010 tarihlerinde

Ankara’da gerçekleştirilen
Türkiye ile Kanada arasın-
da bir Serbest Ticaret An-
laşması imzalanmasına
yönelik müzakerelerin
başlatılmasına yönelik kar-
şılıklı görüş alışverişi tek-
nik düzeyde devam et-
mektedir.

Yukarıda sayılan Anlaş-
ma ve Protokollerin yanı
sıra Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’ne bağlı
olarak faaliyet gösteren
Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulu (DEİK), Kanada İma-
latçılar ve İhracatçılar Bir-
liği (Canadian Manufactu-
rers & Exporters-CME) ile
birlikte 2002 yılında Tür-
kiye-Kanada İş Konseyi’ni
kurmuştur.

TÜRKİYE-KANADA 
YATIRIM İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Kanada ara-
sındaki yatırım ilişkilerinin
dinamik tarafını Kanadalı
firmaların Türkiye’de ger-

çekleştirdikleri yatırımlar
oluşturmaktadır. Türk fir-
malarının Kanada’daki
faaliyetleri ise oldukça sı-
nırlı düzeydedir.

Türk işadamlarının Ka-
nada’da yaptıkları yatırım-
lar çoğunlukla Kanada’ya
yerleşmiş ve vatandaşlık
kazanmış kişilerin kurduk-
ları veya ortak oldukları
Kanadalı firmalar olduğu
için, ülkemize sermaye
transferi sağlamamaktadır.

İKİ ÜLKE ARASINDA 
TİCARETTE YAŞANAN
SORUNLAR

Navlun ve sigorta gi-
derlerinin yüksek olması
bazı ürünlerin ülkemizden
Kanada’ya sevkiyatını
olumsuz etkilemekte, bu
ürünlerin ABD üzerinden
Kanada’ya girişine yol aç-
maktadır. Ülkemiz menşeli
ürünler, Kanada pazarında
dış ticaret istatistiklerine
yansıyandan daha fazla

yer almaktadır.
Kanadalı ithalatçıların

yaşadıkları en önemli so-
run ihracatçılarımız ile te-
mas kuramama, talepleri-
nin zamanında ve isteni-
len özelliklerde karşılan-
maması ve dil problemidir.

Ülkede standartlar ile
etiketleme ve paketleme
konusundaki düzenlemele-
rin farklı oluşu, Avrupa’ya
dönük ihracat yapan ve
Avrupa uygulamalarına
alışık olan ihracatçı firma-
larımız bakımından zorluk
teşkil etmektedir. Bu ko-
nudaki ihmal, ihracatçıla-
rımız açısından ciddi za-
rarlarla sonuçlanmaktadır.

Yatırımcılarımız açısın-
dan Kanada yüksek vergi
oranları nedeniyle çok ca-
zip gelmemektedir. Merkezi
hükümet yanında federal
hükümetlerin de ayrıca
tahsil ettiği vergiler toplam
vergi yükünü ağırlaştır-
maktadır. (T.C. Ekonomi Bakanlığı)
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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı
Hikmet Tanrıverdi, Tasarım Tebliği kapsamında 3 yıl için 1 milyon 400 bin
dolara kadar devlet desteği verileceğini belirterek, "Bu destek, başta İstan-
bul olmak üzere Türkiye’yi tasarım ve modanın merkezi yapacak. Firmaları-
mızın tasarım alanında kendilerini geliştirmesinin önünü açacak.
Rakiplerimizin bir adım önüne geçeceğiz" dedi.

THE CORE İSTANBUL’UN AÇILIŞINDA TASARIM TEBLİĞİ UYGULAMA

ESASLARININ ÇIKTIĞINI BİLDİREN İHKİB BAŞKANI HİKMET TANRIVERDİ: 

“Tasarım desteği ile rakiplerimizin
bir adım önüne geçeceğiz”
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Ekonomi Ba-
kanlığı’nın
desteğiyle İs-
tanbul Hazır

Giyim ve Konfeksiyon İhra-
catçıları Birliği (İHKİB),
Moda Tasarımcıları Derne-
ği (MTD) ve İstanbul Moda
Akademisi’nin (İMA) dü-
zenlediği The Core İstan-
bul, moda haftasına katılan
tasarımcıların koleksiyon-
larını yüksek katma değerli
ticari faaliyete dönüştür-
mek amacıyla kapılarını
açtı.

100’ÜN ÜZERİNDE ALIM
DEVİNİ AĞIRLIYOR

Mercedes Benz Fashion
Week İstanbul ile aynı me-
kanda düzenlenen The
Core İstanbul Rusya, Orta
Doğu, Asya, ABD, İran, Al-
manya, İngiltere, Fransa ile
Kuzey Avrupa Ülkeleri ve
Türki Cumhuriyetlerinden
olmak üzere 100’ün üze-
rinde alım devini ağırlıyor.

ÇSD BAŞKANI BÜLENT
İYİKÜLAH DA AÇILIŞA
KATILDI

35'i tasarımcı ve 9'u
marka olmak üzere 44 f
marka ve tasarımcının
2015-16 Sonbahar – Kış
koleksiyonlarını sergiledik-
leri The Core İstanbul’un
açılışına İHKİB Başkanı
Hikmet Tanrıverdi, Çorap
Sanayicileri Derneği (ÇSD)
Başkanı Bülent İyikülah,
Birleşmiş Markalar Derneği
Başkanı (BMD) Sami Kari-
yo, Moda Tasarımcıları
Derneği (MTD) Başkanı
Mehtap Elaidi ile diğer sek-
tör derneklerinin başkan
ve yöneticileri katıldı. 

Açılışta konuşan Hik-
met Tanrıverdi, Mercedes
Benz Fashion Week İstan-
bul ile eş zamanlı olarak

gerçekleştirilen bu etkinliği
büyütmeye çalıştıklarını
söyledi.

Moda haftalarıyla Tür-
kiye'de moda rüzgarı estir-
meye, moda algısını değiş-
tirmeye çalıştıklarını akta-
ran Tanrıverdi, 2023 he-
deflerine yavaş yavaş iler-
lediklerini ifade etti.

Konuşmasında, daha
önceden çıkan Tasarım
Tebliği'nin beklenen uygu-
lama, usul ve esaslarının
cuma günü açıklandığına
değinen Tanrıverdi, bunun
başından sonuna kadar ta-
kip ettikleri bir konu oldu-
ğunu aktardı.

Tanrıverdi, burada fir-
malarla tasarımcıların bir
arada olmasını kolaylaştı-
racak, firmaların kendi ta-
sarımlarına yer ayırabilece-
ği bir ortam sağlandığını
dile getirdi.

TASARIM TEBLİĞİ 
KAPSAMINDA 3 YILDA
1.4 MİLYON DOLARLIK
DESTEK

Tasarım Tebliği kapsa-
mında 3 yıl için 1 milyon
400 bin dolara kadar dev-
let tarafından destek veril-
diğini anlatan Tanrıverdi,
şunları kaydetti:

"3-4 yıldır büyük emek
harcayarak üzerinde çalış-

tığımız Tasarım Tebliği’nin
çıkmasını sağlayan Ekono-
mi Bakanımız Nihat Zey-
bekci’ye sektör olarak te-
şekkür ediyoruz. Bu des-
tek, İstanbul'un, tasarım ve
modanın merkezi olması
yolunda büyük bir adım
olacak. Firmalara sadece
tasarım bölümlerini kur-
mak ve tasarımcıyı çalıştır-
mak kalıyor. Hem seyahat-
lerin, hem ekipmanların
yarısı da devlet tarafından
karşılanacak. Bu durum,
firmaların katma değerini
yükseltecek. Hafta içinde
biz de bilgilendirmeye baş-
larız diye düşünüyoruz.
250 bin dolar ekipman
desteği, 150 bin dolar da
tasarımcının yurt dışı gezi-
leri, fuar ziyaretleri çeşitli
abonelikleri için var. Bu,
firmaların daha çok tasa-
rımcı çalıştırmasını, kendi
koleksiyonlarını üretmesi-
ni, bunları satmasını ve
katma değeri yükseltmesi-
ni hedefliyor.

Eskiden parmakla sayı-
lacak kadar tasarımcı vardı
ama şu an bile burada 35
tasarımcı var. Şimdi şirket-
ler bu işe girince, burada
çalışan tasarımcılar daha
göz önüne çıkmış olacak.
Devlet firmaya diyor ki, 'se-
nin modelistin kalsın, bir

tasarımcı, bir tekstil mü-
hendisi al, bunların hepsi-
nin parasını ben vereceğim'
diyor. Bu açıdan önemli.
Önemli olan bizim firma-
larla tasarımcıları biraraya
getirebilmemiz. Bu tebliği
biz üyelerimize mail yoluy-
la veya aylık sektörel top-
lantılarımızla duyuracağız."

Tanrıverdi, amaçlarının
büyük firmalardansa KO-
Bİ'leri bu işte büyüterek
onlara tasarımın önemini
kazandırabilmek olduğunu
söyledi.

“VİZYON VE MARKA
EKONOMİSİ ÖNE ÇIKI-
YOR”

Birleşmiş Markalar Der-
neği (BMD) Başkanı Sami
Kariyo ise BMD olarak,
"vizyon"a önem verdiklerini
belirterek, marka ekonomi-
sinin ve İstanbul'un moda
merkezi haline dönüşmesi-
nin önemine işaret etti.

Kariyo, yapılması gere-
ken şeyin, bu faaliyeti or-
tak bir organizsyon haline
getirerek çok daha büyü-
mesini sağlamak olduğunu
söyledi.

Moda Tasarımcıları
Derneği Başkanı Mehtap
Elaidi de İstanbul Moda
Haftası bu yolculuğa başla-
dıklarını belirterek, bunun
süreklilik isteyen bir iş ol-
ması sebebiyle işin ticari
boyutunun da işe katılması
gerektiğini vurguladı.

Grup olarak tasarımcı-
ları ilgili herkesle tanıştır-
dıklarını aktaran Elaidi,
"Bunun gelişerek devam
etmesini arzu ediyorum.
Gerçekten çok iyi tasarım-
cılarımız var, onlara güve-
nim sonsuz. Bundan sonra
çok daha büyük organiz-
yonlarda biraraya olacağı-
mızı düşünüyoruz" dedi.
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Sektörümüzde
faaliyet göste-
ren birçok fir-
manın olduğu

gibi Baron Çorap’ın da he-
defi; sağladığı işle ülkemi-
zin istihdamına, ihracatına
ve ekonomisine katkıda
bulunmak. Dilerseniz fir-
ma hakkında daha detaylı
bilgileri Aldanoğlu’nun
bizzat kendisinden alalım.

Ağırlıkta hangi ülkele-
re çalışıyorsunuz?

155 bilgisayarlı maki-
neyle Rusya Federasyonu,
Ukrayna, Balkan Ülkeleri
ve zaman zaman da Avru-
pa’ya üretim gerçekleştiri-
yoruz. Bir miktar da iç pi-
yasa çalışıyor ve çıkan
ürünleri satıyoruz. 

Ürün gamınız hakkın-
da da bilgi verebilir misi-
niz?

Tamamı soket olmak
üzere, bay, bayan, çocuk
tarzı standart, “basic” de-
diğimiz ekonomik ürünler
üretiyoruz. 

İhracat ağırlıklı çalışan
sektörlerde olduğu gibi
çorap sektörümüzde de
birçok pazarda siyasi ve
ekonomik sıkıntılar ha-
kim. Bu olumsuz yönde
firmalarımızı etkiliyor. Siz
neler yaşıyorsunuz?

Bizi de çok etkiledi.
Müşterilerimizden fiyat
farkı istiyoruz. Euro’nun
3.10 TL’ye karşılık geldiği
zamanda maliyetler yap-
mıştık. Şu anda ise 2.80 TL
dolaylarında. Dolayısıyla
hammadde girdileri Dolar
bazlı arttığı için maliyetler-
de fark söz konusu. Bu
noktada haliyle siparişler
de düşüyor. Onlar da kont-
rollü bir şekilde gitmek is-
tiyor. Hatta müşterilerin
birçoğu siparişleri iptal
ediyor. Bu da “sıkıntı var’
anlamına geliyor. 

Bunun dışında bir ço-
rap üreticisi olarak yaşadı-
ğınız sorunlar nedir?

En büyük sorunumuz
yetişmiş elemandı. Ancak

biraz önce bahsettiğimiz
nedenlerle üretimde daral-
ma yaşıyoruz. Bu nedenle
yoğun çalışmadığımız için
en azından bu süre için yo-
ğun bir eleman talebimiz
olmayacağını düşünüyo-
rum. Birçok firma çalışan-
larını ya izne gönderdi ya
da firmayı bir süreliğine
kapattı. Şu an yaşanmasa
da eleman sıkıntısı sektö-
rün en büyük sorunu. 

2014’ün sonu itibariyle
sektörün zor bir sürece gi-
receğinin sinyalleri alın-
mıştı. Sizce bu ne kadar
sürecek?

2015’in sonunu bulur
diye düşünüyorum. Bir de
Türkiye’de seçim süreci
var. İnsanlar borçlanmaya

korkuyor. Eskiden örnek
veriyorum iç piyasadan bir
müşterim on çuval yazar-
ken, şimdi iki çuvalı bile
düşünerek yazıyor. Etrafı-
mıza baktığımızda Yuna-
nistan’daki ekonomik kriz,
Suriye’deki savaş, Rusya
ve Ukrayna’daki durum or-
tada. Bir ateş çemberinin
içinde kalmış durumdayız. 

Bu süreçte nasıl hare-
ket etmeli? Meslektaşları-
nıza önerileriniz ne olur?

Belki standart şeyler
söyleyeceğim ama temkinli
gitmek lazım. Çok fazla
borçlanmamak gerekiyor.
Bu süreçte çok para kazan-
mak değil, firmayı ayakta
tutabilmek önemli. Gelen
işleri zarar etmeden, kaçır-
madan, alışları uygun hale
getirecek formüller bularak
bu dönemi geçireceğiz. 

Milano Tekstil, on bir yıllık bir firma ancak firma sahibi Barbaros Hayrettin Aldanoğlu
daha önceden, 1998 yılından bu yana tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet göste-
riyor. Aldanoğlu, 2004 yılında ortaklıktan ayrılarak Milano Tekstil’i kuruyor ve Baron
Çorap markasıyla üretimde yoluna devam ediyor. 

Barbaros Hayrettin Aldanoğlu / Baron Çorap)

“Bu süreçte çok para kazanmak değil
firmayı ayakta tutabilmek önemli”

Bu süreçte çok para kazan-

mak değil, firmayı ayakta

tutabilmek önemli. Gelen 

işleri zarar etmeden, kaçır-

madan, alışları uygun hale

getirecek formüller bularak

bu dönemi geçireceğiz”
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İTKİB Ocak-Şubat 2014
ve 2015 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2015 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

Necip Öztaş 
Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

İTALYA

HOLLANDA

BELÇİKA

İSVEÇ

İSPANYA

POLONYA

DANİMARKA

YUNANİSTAN

SLOVAKYA

İSVİÇRE

NORVEÇ

RUSYA FEDERASYONU

AVUSTURYA

ABD

ROMANYA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

BOSNA-HERSEK

TÜRKMENİSTAN

MAKEDONYA

İRAN (İSLAM CUM.)

SUUDİ ARABİSTAN

İSRAİL

IRAK

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2014 (ÇİFT)

57.120.807

56.019.622

32.331.477

11.744.159

12.688.071

7.967.895

8.340.157

6.215.645

5.526.975

4.180.599

3.134.906

5.463.243

4.089.003

3.007.539

6.021.716

2.034.327

1.766.339

1.528.027

1.608.676

810.283

1.020.116

484.679

690.581

664.673

797.772

1.149.918

19.309.207

255.716.412

2015 (ÇİFT)

57.009.866

54.812.956

26.134.240

11.698.430

9.690.887

7.090.256

7.012.819

5.603.058

4.591.584

3.631.672

3.309.442

3.160.930

3.153.400

2.967.095

2.728.831

2.132.674

1.754.812

1.591.860

1.533.669

1.418.204

1.381.611

1.184.523

1.086.725

1.044.613

1.031.943

1.014.500

13.060.295

230.830.895

DEĞİŞİM (%)

-0,19

-2,15

-19,17

-0,39

-23,62

-11,01

-15,92

-9,86

-16,92

-13,13

5,57

-42,14

-22,88

-1,34

-54,68

4,83

-0,65

4,18

-4,66

75,03

35,44

144,39

57,36

57,16

29,35

-11,78

-32,36

-9,73

2014 (USD)

40.778.574,98

39.122.940,55

27.577.428,51

8.911.121,27

8.945.872,80

6.089.514,02

6.130.786,07

8.145.148,51

4.794.884,00

4.448.431,50

1.492.467,53

3.169.767,06

2.870.337,08

2.111.954,48

4.098.774,02

1.639.622,45

2.136.840,02

2.799.374,14

1.682.482,14

477.668,62

374.963,30

248.762,79

708.516,21

832.258,27

666.576,22

726.943,62

14.352.445,47

195.334.455,63

2015 (USD)

36.714.420,90

31.958.696,57

17.733.678,84

6.625.521,98

6.251.787,66

4.838.684,19

4.475.140,79

5.522.579,12

2.289.816,37

3.113.310,05

1.370.068,11

1.814.333,38

2.108.841,18

1.746.792,61

2.093.091,95

1.257.691,91

1.729.753,14

3.178.899,38

1.105.220,61

590.776,32

331.663,98

401.491,22

1.012.472,24

1.141.327,14

637.340,16

736.223,75

10.631.183,42

151.410.806,97

DEĞİŞİM (%)

-9,97

-18,31

-35,69

-25,65

-30,12

-20,54

-27,01

-32,20

-52,24

-30,01

-8,20

-42,76

-26,53

-17,29

-48,93

-23,29

-19,05

13,56

-34,31

23,68

-11,55

61,40

42,90

37,14

-4,39

1,28

-25,93

-22,49

1
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Toplantıda İs-
tanbul'daki
sanayiciler
için arsa tah-

sisi ve üst yapısı devlet ta-
rafından yapılmış fabrika
alanlarının 49 yıllık kirala-
ma süreleri ile sanayicilere
verilmesine yönelik model
oluşturulması konuları gö-
rüşüldü.

Bakanlık temsilcileri,
genel olarak bu model ile
ilgili olarak şu görüşleri
dile getirdi:

Mevcut OSB’lerdeki
kullanılmayan alanlar ve
olanaklar öncelikle değer-
lendirmeye alınmalı, bu-
nun için de OSB kanunun-
da gerekli değişiklikler ya-
pılarak; OSB’lerde kullanıl-
mayan arsalar için kirala-
manın önü açılmalı. Ayrıca
OSB'lerde irtifa hakkı yeni-
den değerlendirilerek üst
yapı olanaklarının iyileşti-
rilmeli ve bu işlemler için
finansal kiralama şirketleri
aracılığı ile finansman ola-
nağı sağlanmalı.

Bunun yanında bu iş-
lemlerde İSO tarafından
oluşturulacak yönetim fir-

masının hangi modelle ku-
rulacağı Bakanlığa aktarıl-
malı ve Bakanlığın buna
yapacağı katkı belirlenmeli.

İstanbul Sanayi Odası
Yönetimi ve sanayiciler ise
şu değerlendirme ve gö-
rüşleri dile getirdi:

Mevcut durumda İstan-
bul içerisinde sanayiciye
genel bakışta sıkıntı var ve
sanayinin yerleşim için il
dışına gitmesi talebi var.
Öncelikle İstanbul'daki sa-
nayinin ülkemiz için değe-
rinin yeniden değerlendi-
rilmesi önemlidir.

SANAYİCİYE ACİL 
OLARAK ARSA TAHSİS
EDİLMELİ YA DA 
YENİ OSB’LER 
OLUŞTURULMALI

Acil olarak devletin sa-
nayiciler için uygun arsala-
rı tahsis amaçlı belirlemesi
ya da sanayiciler tarafın-
dan belirlenecek alanlar
için İstanbul'un iki yaka-
sında OSB oluşturulması-
na Bakanlığın desteği sağ-
lanmalıdır.

Bakanlığının mevcut
OSB’ler ile ilgili iyileştir-

me önerileri önemlidir,
bunların acilen değerlen-
dirilmesi uygundur, ancak
bu öneriler İstanbul'daki
sanayicinin küçük bir bö-
lümünün ihtiyacını karşı-
lamaktadır.

Toplantının sonucunda

İSO yönetiminin arsa tah-
sisi ve OSB oluşturulması
amaçlı kurulması planla-
nan şirket için uygun mo-
del oluşturulmasına yöne-
lik önerisini en kısa sürede
Bakanlığın görüşüne sun-
masına karar verildi. (İSO)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan arasında görü-
şülmüş olan, sanayinin İstanbul'da yerleşiminin planlanma-
sına yönelik model oluşturulması amaçlı değerlendirme
toplantısı, Bakanlık Danışmanı Yılmaz Şahin başkanlığındaki
heyet ile İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nahit Kemalbay  ve Ali
Eren ile İSO üyesi sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İSO, İstanbullu sanayicinin 
yerleşiminin planlanması için Sanayi
Bakanlığı ile çalışmalara başladı
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Tahkim tarafla-
rın araların-
daki anlaş-
mazlıkları bir

hakem vasıtasıyla çözme
durumu olarak tarif edile-
bilir. Tabii ki bu tarif hu-
kuk tekniği bakımından
son derece eksiktir ancak
“hakem ile çözme” ibaresi
sanırım hukukçu olmayan-
lar için tahkim ibaresinden
çok daha anlamlı ve du-
rumu izah eder bir nitele-
medir. Yasanın sözleşme

tarifi ise , “Tahkim sözleş-
mesi, tarafların, sözleşme
veya sözleşme dışı bir hu-
kuki ilişkiden doğmuş
veya doğabilecek uyuş-
mazlıkların tamamı veya
bir kısmının çözümünün
hakem veya hakem kuru-
luna bırakılması husu-
sunda yaptıkları anlaşma-
dır” şeklindedir. 

TARAFLARIN HEM DAHA
HIZLI ŞEKİLDE SONUCA
ULAŞABİLECEKLERİNİ
DÜŞÜNDÜKLERİ, HEM DE
KONU HAKKINDA BİLGİ-
SİNE VE KİŞİLİKLERİNE
GÜVENDİKLERİ KİŞİLERİN
HAKEMLİĞİ İLE PROB-
LEMLERİN ÇÖZÜLMESİ
FİKRİ SON DERECE 
MANTIKLI

Zamanlamanın çok
önemli olduğu günümüz ti-
cari hayatında, tarafların
hem daha hızlı şekilde so-
nuca ulaşabileceklerini dü-
şündükleri, hem de konu
hakkında bilgisine ve kişi-
liklerine güvendikleri kişi-
lerin hakemliği ile prob-
lemlerin çözülmesi fikri
son derece mantıklı bir çö-
züm yolu olarak algılanabi-
lir. Buna rağmen tahkimin
yoğun şekilde uygulanmı-
yor olması ya tarafların bu
müesseseyi yeterince tanı-
mamalarından ya da yasal
belirlemenin yetersizliği
kaynaklı olmalıdır. Bu iti-

barla bu çalışmamızda sizi
teknik ayrıntılara boğma-
dan öncelikle basitçe tah-
kim konusunda bilgi ver-
meye ve genel yasal belir-
lemenin çerçevesini çizme-
ye çalışacağım. 

YABANCILIK UNSURU
İÇERMEYEN UYUŞMAZ-
LIKLAR HAKKINDA 
UYGULANIR

12.01.2011 tarihli 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunun 407 ile 444 mad-
deleri arasında Tahkim ko-
nusu işlenmektedir. Yasada
belirtildiği üzere bu kısım-
daki hükümler Tahkim ye-
rinin Türkiye olarak belir-
lendiği ve Milletlerarası
Tahkim kanununda belir-
lenen şekilde yabancılık
unsuru içermeyen uyuş-
mazlıklar hakkında uygu-
lanacaktır. 

Yasada 408 madde de
hangi konulardaki nizala-
rın tahkime elverişli olma-
dığı “Taşınmaz mallar üze-
rindeki ayni haklardan
veya iki tarafın iradelerine
tabi olmayan işlerden kay-
naklanan uyuşmazlıklar
tahkime elverişli değildir”
şeklinde ifade edilmiştir.
Buna göre madde içeriğin-
de sayılmayan konularda
tahkime gidilebilecektir.
Örneğin, “Dava, ortaklar
kurulu kararının iptali is-
temine ilişkindir. Tahki-

Sanırım başlık bir çoğunuz tarafından son derece teknik hukuki bir
konu olarak algılanacaktır. Ancak basitçe bir tanımlama yapmaya çalı-
şırsak aslında son derece tanıdık bir müessese olduğunu göreceksiniz.

Avukat Volkan Erel

Ulusal tahkim
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min, yalnız tarafların arzu-
larına tabi olan, yani dava-
lı ile davacının mahkeme
kararına gerek olmaksızın
aralarında anlaşarak so-
nuçlandırabilecekleri
uyuşmazlıklar konusunda
geçerli olduğu, bir genel
kurul kararının iptaline
dair uyuşmazlığın taraflar
arasında yapılacak anlaş-
ma ile sonuçlandırılması-
nın mümkün olmadığı gö-
zetilmelidir.” T.C.YARGI-
TAY 11. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/13485K.
12/19915T. 5.12.2012”
Buna göre ilk önce tarafla-
rın tahkim sözleşmesi aşa-
masında uyuşmazlık konu-
sunun niteliğini göz önüne
almaları gerekir. 

İÇERİK BAKIMINDAN 
YASAYA UYGUN HUSUS-
LARDA TAHKİM SÖZLEŞ-
MESİNİN; 

“- Tahkim sözleşmesi,
taraflar arasındaki sözleş-
menin bir şartı veya ayrı

bir sözleşme şeklinde ya-
pılabilir.”

“-Tahkim sözleşmesi
yazılı şekilde yapılır. Yazılı
şekil şartının yerine geti-
rilmiş sayılması için, tah-
kim sözleşmesinin taraf-
larca imzalanmış yazılı bir
belgeye veya taraflar ara-
sında teati edilen mektup,
telgraf, teleks, faks gibi bir
iletişim aracına veya elek-
tronik ortama geçirilmiş
olması ya da dava dilekçe-
sinde yazılı bir tahkim
sözleşmesinin varlığının
iddia edilmesine davalının
verdiği cevap dilekçesinde
itiraz edilmemiş olması
yeterlidir. Asıl sözleşme-
nin bir parçası hâline geti-
rilmek amacıyla tahkim
şartı içeren bir belgeye
yollama yapılması hâlinde
de tahkim sözleşmesi ya-
pılmış sayılır.”

“-Tahkim sözleşmesine
karşı, asıl sözleşmenin ge-
çerli olmadığı veya tahkim
sözleşmesinin henüz doğ-

mamış olan bir uyuşmazlı-
ğa ilişkin olduğu itirazında
bulunulamaz.”

“- Yargılama sırasında
tarafların tahkim yoluna
başvurma konusunda an-
laşmaları hâlinde, dava
dosyası mahkemece ilgili
hakem veya hakem kuru-
luna gönderilir-“ şeklinde
yapılabileceği yasada be-
lirlenmiştir. 

HAKEMLERİN SAYISI 
VE NİTELİKLERİ HUSU-
SUNDA YASADAKİ 
BELİRLEMELER İSE 
ŞÖYLEDİR;

“Taraflar, hakemin sa-
yısını belirlemekte ser-
besttir. Ancak, bu sayı tek
olmalıdır. Hakemlerin sa-
yısı taraflarca kararlaştırıl-
mamışsa üç hakem seçi-
lir.”

“Taraflar, hakem veya
hakemlerin seçim usulünü
kararlaştırmakta serbest-
tir. Taraflarca aksi karar-
laştırılmamışsa hakem se-

çiminde aşağıdaki usul uy-
gulanır:

a) Ancak gerçek kişiler
hakem seçilebilir.

b) Tek hakem seçilecek
ise ve taraflar hakem seçi-
minde anlaşamazlarsa ha-
kem, taraflardan birinin
talebi üzerine mahkeme
tarafından seçilir.

c) Üç hakem seçilecek
ise taraflardan her biri bir
hakem seçer; bu şekilde
seçilen iki hakem üçüncü
hakemi belirler. Taraflar-
dan biri, diğer tarafın bu
yoldaki talebinin kendisine
ulaşmasından itibaren bir
ay içinde hakemini
seçmezse veya tarafların
seçtiği iki hakem seçilme-
lerinden sonraki bir ay
içinde üçüncü hakemi
belirlemezlerse, taraflar-
dan birinin talebi üzerine
mahkeme tarafından
hakem seçimi yapılır.
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Üçüncü hakem, başkan
olarak görev yapar.

ç) Üçten fazla hakem
seçilecek ise son hakemi
seçecek olan hakemler yu-
karıdaki bentte belirtilen
usule göre taraflarca eşit
sayıda belirlenir.

d) Hakemin birden faz-
la kişiden oluşması hâlin-
de en az birinin kendi ala-
nında beş yıl ve daha fazla
kıdeme sahip bir hukukçu
olması şarttır. 

(2) Hakemlerin seçim
usulünü kararlaştırmış ol-
malarına rağmen;

a) Taraflardan biri söz-
leşmeye uymazsa,

b) Kararlaştırılmış 
olan usule göre tarafların
veya taraflarca seçilen 
hakemlerin hakem seçimi
konusunda birlikte karar
vermeleri gerektiği hâlde,
taraflar ya da hakemler 

bu konuda anlaşamazlar -
sa,

c) Hakem seçimi ile
yetkilendirilen üçüncü
kişi, kurum veya kuruluş,
hakemi ya da hakem kuru-
lunu seçmezse,

hakem veya hakem ku-
rulunun seçimi, taraflar-
dan birinin talebi üzerine
mahkeme tarafından yapı-
lır. Mahkemenin, gerekti-
ğinde tarafları dinledikten
sonra bu fıkra hükümleri-
ne göre verdiği kararlara
karşı temyiz yoluna başvu-
rulamaz. Mahkeme, ha-
kem seçiminde tarafların
sözleşmesini ve hakemle-
rin bağımsız ve tarafsız ol-
ması ilkelerini göz önünde
bulundurur. Üçten fazla
hakem seçilecek hâllerde
de aynı usul uygulanır”

Hakemler taraflarca
önceden ismen seçilerek
sözleşmede de belirlenebi-
lirler , ancak bu halde ha-
kemlerden birinin görevi

reddetmesi veya örneğin
ölüm gibi bir nedenle gö-
rev yapabilecek durumda
olmaması halinde ismen
sınırlama nedeniyle hakem
şartı ortadan kalkar. 

Uygulayıcı olarak ha-
kem sözleşmesi ve belirle-
melerinden sonra somut
olayda bir problem yaşan-
ması halinde artık genel
mahkemelerde dava aç-
mak yerine problemin halli
için hakemde dava açmak
gerekecektir. Bu aşamada
da taraflar kendilerini avu-
katları vasıtasıyla temsil
ettirebileceklerdir. Ancak
sadece bu aşamada değil
daha ilk sözleşme aşama-
sında profesyonel bir hu-
kuki destek almak sonra-
dan ortaya çıkacak sevim-
siz durumları önlemek için
en doğru yöntem olacaktır
kanaatindeyim. 

Hepinize hayırlı işler
nizasız , davasız ağız ta-
dıyla bol kazançlar dilerim.

Av. Volkan EREL 

Mahkemenin,

gerektiğinde tarafları

dinledikten sonra bu fıkra

hükümlerine göre verdiği

kararlara karşı temyiz

yoluna başvurulamaz.

Mahkeme, hakem

seçiminde tarafların

sözleşmesini ve

hakemlerin bağımsız ve

tarafsız olması ilkelerini

göz önünde bulundurur.

Üçten fazla hakem

seçilecek hâllerde de aynı

usul uygulanır”





www.csd.org.tr

FUAR...

Çorapland Mart-Nisan 2015

Tüyap Fuarcılık tarafından TEMSAD
– Tekstil Makine ve Aksesuar Sana-
yicileri Derneği’nin desteğiyle dü-
zenlediği Texpo Eurasia 2015, 32.
Uluslararası Örgü, Nakış, Çorap, Bas-
kı, Dar Dokuma Makineleri, Yan Sa-
nayileri, Tekstil Terbiye Makineleri
ve Kimyasalları Fuarı, 12. Uluslar-
arası İstanbul İplik Fuarı Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezinde büyük bir ba-
şarıyla gerçekleşti. Bu yıl İFEXPO ile
eş zamanlı gerçekleşen fuarı 71 ül-
keden 22 binin üzerinde uzman ziya-
retçi gezdi.

30 ülkeden 458
firma ve firma
temsilciliğinin
katılımı ve 71

ülkeden 22 bin 325 pro-
fesyonel ziyaretçi Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezin-
de Tekstil sektörüne yeni
fırsatlar yaratan ticaret
platformu Texpo Eura-
sia’da buluştu. 

YENİ TEKNOLOJİLER
SERGİLENDİ

Türkiye ve Avrasya
Bölgesi’nde tekstil endüs-

trisinin en kapsamlı buluş-
ma noktası ve yeni ticari
fırsatlar yaratan platformu
Texpo Eurasia 2015, 
örgü, nakış, çorap, baskı
üretim teknolojileri ve
makineleri konularında
son yeniliklerin, yan sana-
yi ve tekstil kimyasalları-
nın bir arada sergilendiği,
konusunun en önemli fua-
rı olarak sektörün yeni ya-
tırımlarına yön veren tica-
ri platform olarak göze
çarptı. Fuarda enerji ve-
rimliliği yüksek, üretim sı-

rası fire ve kayıp ürün
miktarını minimum sevi-
yelere çeken en yeni tek-
nolojiler sergilendi.

2015 YILININ 
DÜNYADAKİ EN BÜYÜK
İPLİK FUARI

Tüyap’ın düzenlediği
12.Uluslararası İstanbul İp-
lik Fuarı, önemli bir başarı-
ya imza atarak dünyanın
en büyük ve kapsamlı iplik
fuarı konumuna geldi.
Uluslararası iplik sektörü-
nü bir araya getiren İstan-

bul İplik Fuarı, bu yıl da
dünyanın çeşitli ülkelerin-
den gelen katılımcı ve ziya-
retçileri bir araya getirerek
küresel iplik ticaretine yön
veren satış ve pazarlama
merkezi oldu.

SON 12 YILIN EN 
BAŞARILI İPLİK FUARI

Etkili yapılan pazarlama
çalışmaları ile ziyaretçi akı-
nına uğrayan İstanbul İplik
Fuarı, katılımcı firmalara
sağladığı ihracat fırsatları
ile katılımcı firmalardan

Tekstil 
makineleri ve 
iplik sektörünün 
2015 buluşması
gerçekleşti
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tam not alarak son 12 yılın
en başarılı iplik fuarı oldu.
Katılımcı firmalar ziyaretçi
sayısı ve ziyaretçi niteliğin-
den memnun kalırken, po-
tansiyel müşteriler ile bir
araya gelerek verimli bir
fuar geçirdiler.

Tekstil ve iplik sektörle-
rinin yeni pazarlara açıl-
ması hedefiyle uluslararası
pazarlama faaliyetlerine
ağırlık veren Texpo Eurasia
2015 ve 12.Uluslararası İs-
tanbul İplik Fuarları; Bosna
Hersek, Bulgaristan, Hır-
vatistan, İran, Kosova, Ma-
kedonya, Mısır, Özbekistan,
Sırbistan, Ürdün olmak

üzere 10 ülkeden, Tüyap
davetlisi olarak gelen pro-
fesyonel alım heyetlerini
katılımcı firmalarla buluş-
turdu. Tekstil ve iplik sek-
törlerinin büyük buluşma-
sını toplam 70 ülkeden
2.495 uluslararası sektör
profesyoneli ziyaret etti.

İFEXPO İLE EŞ ZAMANLI
GERÇEKLEŞTİ

Dünyanın en büyük İp-
lik Fuarında bu yıl sıra dışı
pazarlama çalışmaları dik-
kat çekti. Özel olarak hazır-
lanmış çarpıcı yumaklar,
rengârenk ipliklerden ya-
pılmış lolipoplar ve üzeri el

işi örgülerle kaplanmış nos-
taljik araba ziyaretçiler ta-
rafından büyük ilgi gördü.

İç Giyim-Çorap üretici-
lerinin tüm güçleriyle yer
aldığı İFEXPO 2015’in,
tekstil makine sektörünün
tüm segmentlerinin sergi-
lendiği Texpo Eurasia 2015
ve Uluslararası İstanbul İp-
lik Fuarı ile aynı tarihte
gerçekleşmesi önemli bir
sinerji yarattı. Tekstil maki-
neleri ve iplik sektörüne
yön veren firmaların son
ürün ve yeniliklerinin ser-
gilediği Texpo Eurasia 2015
ve 12.Uluslararası İstanbul
İplik Fuarları tekstil dünya-

sının Avrasya’daki kalbi
olarak adlandırıldı. 

Fuarı ziyaret eden Ço-
rap Sanayicileri Derneği
Başkanı Bülent İyikülah, bu
yılı İFEXPO ile eş zamanlı
gerçekleşmesi kosunuda
katılımcıların görüşlerini
aldı. Bazı makine üreticileri
durumu sinerji yaratan
olumlu bir gelişme olarak
değerlendirken bazıları ise
İFEXPO’ya katılan çorap fir-
malarının kendilerinin he-
def kitlesi olduğunu, fuar-
daki yoğunluklarından do-
layı Texpo Eurasia’ya yete-
rince ilgi gösteremedikleri-
ni kaydetti. 
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WWD Magic&Magic Show Fuarı, gerek sergilenen ürün çeşitliliği, gerek alan
büyüklüğü gerek katılımcı sayısı gerekse de ziyaretçi sayısı açısından
ABD’nin ve dünyanın en önde gelen moda fuarlarından birisi. 17-19 Şubat
tarihleri arasında gerçekleştirilen ve hazır giyimden kumaşa, aksesuardan
ayakkabıya, tekstil ve hazır giyim sektörünün tüm bileşenlerinin buluştuğu
fuarda Türk çorap sektöründen firmalar da katılarak ürünleriyle boy gösterdi.

Magic
Show
Fuarı’nın
Las Ve-

gas’da Yaklaşık 60 ülke-
den bin 200 firmanın katı-
lıp ürünlerini
sergiledikleri, her düzen-
lendiğinde 60 bin ile 75
bin arasında ziyaretçisi

olan, Dünya’nın en büyük
hazır giyim, tekstil, deri
konfeksiyon, aksesuar ve
ayakkabıya kadar bir çok
ürünün sergilendiği bir
fuar olduğunu ifade eden
İHKİB AB, ABD ve Uzak
Doğu Fuarlar ve Dış İlişki-
ler Komitesi Başkanı Öz-
kan Karaca, “Fuar kapsa-

mında aynı anda 10 deği-
şik salonda, bayan giyim,
erkek giyim, deri konfeksi-
yon, ayakkabı, kumaş ve
aksesuarların sergilendiği
bölümler bulunuyor. Eko-
nomi Bakanlığı hedef pa-
zar olarak seçtiği en
önemli ülkelerden biri
olan ABD için çok önemli

Türk çorap sektörü Las Vegas
Magic Show Fuarı’nda ürünleriyle
boy gösterdi



www.csd.org.tr

FUAR...

65Çorapland Mart-Nisan 2015

destekler veriyor firmala-
rımıza. Her 15 bin dolar
için yüzde 50 ve artı
yüzde 20 destek sağlıyor.
Ayrıca firma sahipleri ve
personelleri için 3 adet
ekonomi uçak bileti des-
teği veriliyor. Bu destek
hedef pazarlar haricindeki
ülkeler için yüzde 50 ola-
rak veriliyor” dedi. 

ÖZKAN KARACA: 
100 MİLYAR DOLARLIK
GİYİM İTHALATI YAPAN
ABD PAZARINDAN TÜR-
KİYE’NİN ALDIĞI 
PAY BİNDE 5

ABD’nin yılda yaklaşık
100 milyar dolar hazır gi-
yim ithalatı yapan bir ülke
olduğunu belirten Özkan
Karaca, “Türkiye’nin bu
pazardan aldığı pay binde
5 düzeyinde. Oysa 2003
yılında euro dolar paritesi
1,08 iken bu ülkeye ihra-
cat 1 milyar 542 milyon
dolardı. 2005 yılında Dün-
ya’da kotalar kalktığında
(değer eşitliği 1,18) dahi
bu pazara 1 milyar 268
milyon dolar hazır giyim

ihracatı gerçekleştiriyor-
duk. 2009’da parite 1,44'e
çıktı ve ihracatımız 352
milyon dolara düştü. 2014
yılı sonunda ise ABD’ye
hazır giyim ihracatımız
yüzde 4,4 artışla 462 mil-
yon 562 bin dolara çıktı.
2014 yılında euro dolar
parite ortalaması 1,33
oldu. Görülüyor ki bizim
ihracatımızın düşmesinde
en önemli sebeplerden biri
doların değer kaybetmesi-
dir. Genel eğilim gelecek
beş yıl doların değer kaza-
nacağı yönünde. Parite
1,13 düzeyine kadar geri-
ledi. İhracatının büyük
kısmını euro ile yapan ha-
zır giyim sektörü için sı-
kıntılı günlerin başladığı
günlerde kaybımızı Dün-
ya'nın en büyük hazır gi-
yim ithalatçısı olan ABD
pazarındaki payımızı arttı-
rarak aşabiliriz” dedi. 

TOPLAM 25 TÜRK 
FİRMASI KATILDI

Magic Show Fuarı’nın
Türk hazır giyim, denim,
çorap,  deri konfeksiyon ve

ayakkabı sektörü için çok
önemli bir fuar olduğunu
yenileyen Özkan Karaca,
“İHKİB olarak milli katılım
organizasyonunu en son
2009 yılında yapmıştık.
2009 yılı sonunda parite
1,44 'de çıkınca fuara katı-
lımcı firma bulamadık.
Dolar kurunun düşüklüğü,
Amerika’nın ilave gümrük
alması nedenlerinden katı-
lım isteği çok düştü ve or-
ganizasyon yapamadık. 

“DOLAR DEĞER 
KAZANMAYA DEVAM
EDECEK VE BİZ BU 
FIRSATI DEĞERLENDİR-
MEK İSTİYORUZ”

2014 yılının son çeyre-
ğinden başlayarak dolar
bütün dünya para birim-
leri karşısında değer ka-
zandı, görülüyor ki dolar
değer kazanmaya devam
edecek ve biz bu fırsatı
değerlendirmek istiyoruz.
Magic Show fuarına,  İH-
KİB'in milli katılım organi-
zasyonu ile 15 Firma katıl-
dık ayrıca 10 Türk
firmasının da bireysel baş-

vuru ile katıldığını gördük.
Türkiye olarak toplam ola-
rak 25 firma ile ABD'dey-
dik. Bu fuar her yıl Şubat
ve Ağustos aylarında ol-
mak üzere yılda iki defa
düzenleniyor. Genelde fir-
malarımız memnun dönü-
yorlar. Amerikalı alıcıları-
nın ülkemize bakış
açısının değiştiğini göz-
lemliyoruz. Çin firmala-
rına nazaran Türkiye’den
firmaların daha kaliteli
üretim yaptıklarını inan-
dıklarını belirtiler Ameri-
kalı alıcılar. Firmalarımızla
yaptığımız görüşmelerde
de fuarda sergiledikleri
ürünlerin kalitelerinin be-
ğenildiğini ve deneme si-
parişleri aldıklarını belirt-
tiler. Firmalar fuara tekrar
katılacaklarını beyan etti-
ler. Bizim amacımız Ame-
rika’ya olan ihracatımızı
artırmak için çalışmalar
yapmak. Bu fuara katıla-
cak firma sayımızı mini-
mum 30'a çıkararak kısa
süre içerisinde 2005 yılı
öncesindeki 1 milyar 500
milyon dolarlık ihracatı

Parite 1,13 düzeyine kadar

geriledi. İhracatının 

büyük kısmını Euro ile 

yapan hazır giyim sektörü

için sıkıntılı günlerin 

başladığı günlerde kaybı-

mızı dünyanın en büyük

hazır giyim ithalatçısı olan

ABD pazarındaki payımızı

arttırarak aşabiliriz”
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tekrar yakalamak. 2015
için bu artışın artarak de-
vam edeceğini düşünüyo-
rum. İHKİB olarak hedefi-
miz Dünya'nın en önemli
pazarında yerimiz daha da
sağlamlaştırmak. Bu
amaçla İHKİB olarak
Amerika'ya 2 defa Ticaret
Heyeti organizasyonu ger-
çekleştireceğiz. Bu ziya-
retlerin ilkini Ekim ayı ba-

şında New York ve Ka-
nada-Toronto’ya gerçek-
leştireceğiz. İkincisini ise
Charlotte - Los Angeles’a
gerçekleştireceğiz. Bir
yandan bu pazarda ticari
heyetler ile faaliyet göste-
rirken diğer taraftan Ma-
gic Show Fuarına katılaca-
ğız. Ayrıca firmalarımıza
Amerika'da dağıtım ağı
bulunan acenteler bulmak

için çaba sarf edeceğiz.
Bu çalışmalar sonucunda
Dünya'nın en büyük hazır
giyim ithalatçısı olan ABD
pazarından daha çok pa-
zar payımızı artıracağı-
mıza inanıyorum” dedi. 

ÇSD ÜYESİ 5 FİRMA 
FUARA KATILDI

Fuara ÇSD üyesi Akın
Çorap, Alpin Çorap, Ultra
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Çorap, Çağdaş Çorap, Öz-
taş Çorap katıldı. 

İHKİB YÖN. KRL. 
ÜYESİ FATİH YARKIN:
“AVRUPA’DA DARALAN
PAZARIMIZI, ABD’DE 
BULACAĞIMIZ MÜŞTERİ-
LERLE TELAFİ EDECEĞİ-
MİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

İHKİB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Akın Çorap Genel
Müdürü Fatih Yarkın ise
Euro karşısında değerle-
nen ABD Doları’nın bu
dev pazardaki pastadan
pay almak için önemli bir
şans olduğunu kaydede-
rek, “Her ne kadar
Euro/Dolar paritesi Avrupa
pazarında aleyhimize ça-
lışsa da güçlü ABD doları
nedeniyle bu pazarı yeni-
den keşfetmemiz gerekti-
ğini düşünüyorum. Avru-
pa’lı müşterilerimizin
Uzakdoğu’dan Türkiye’ye
yönelmelerini görmekte-
yiz. Magic Fuarı’nda da bu
doğrultuda talepleri tespit
ettik. Avrupa’da daralan-
pazarımızı, Amerika’da
bulacağımız müşterilerle
telafi edeceğimizi düşünü-
yorum.

MURAT BEKMEZCİ:
“DEĞER KAZANAN 
ABD DOLARI İLE BU 
PAZARDA ŞANSIMIZI
SONUNA KADAR ZORLA-
MAMIZ GEREKİYOR”

Alpin Çorap Şirket Or-
tağı ve Genel Müdürü Mu-
rat Bekmezci de fuarla il-
gili Çorapland Dergisi’ne
değerlendirmelerde bu-
lundu. Çorap sektörünün,
sınırları belli olan ve Tür-
kiye çorap sektörüne artık
dar gelmeye başlayan Av-
rupa pazarlarının dışında
yeni pazarlar bulmasının
öncelikli bir çaba olması

gerektiğini belirten Murat
Bekmezci, sektör olarak
cok daha fazla üretim ve
ihracat yapacak bilgiye ve
tecrübeye sahip olundu-
ğunu belirtti.  

Yeni pazarlar bularak
cok daha fazla şeyler yapı-
labileceğini kaydeden Mu-
rat Bekmezci, “Değer ka-
zanan Amerikan Doları ile
de Amerika pazarında şan-
sımızı sonuna kadar zorla-
mamız gerektiğini düşü-
nüyorum” dedi. Bu amacla
Las Vegas Magic Fuarı’na
katıldıklarını kaydeden
Bekmezci, “Bizim için gü-
zel bir tecrübe oldu.  Bu
fuarın katılan tüm firmala-
rimıza hayırlı neticeler ge-
tirmesini diliyorum” te-
mennisinde bulundu.

Fuara katılan bir diğer
ÇSD üyesi firma ise Öztaş
Çorap’tı. Firmayı fuarda
temsil eden Cenk Öztaş,
2005 yılına kadar güçlü
olan Türkiye-Amerika
tekstil ticari ilişkileri,
tekstil ticaretinin serbest-
leşmesi ve kotaların kalk-

ması ile neredeyse durma
noktasına geldiğini belir-
terek, 2015 yılının Dolar
yılı olarak görülmesi ile bu
durum artık aşılabilir gibi
göründüğünü söyledi. 

CENK ÖZTAŞ: 
“TEMENNİM; İLERLEYEN
YILLARDA SAYILARI Gİ-
DEREK ARTAN TÜRK FİR-
MALARININ ORTAK
KATILIMI İLE DAHA
BÜYÜK BİR TÜRKİYE BÖ-
LÜMÜ OLUŞMASI”

Bütün dünyanın gözü-
nün üstünde olduğu fuarın
özellikle Öztaş’ın da arala-
rında bulunduğu Sourcing
Hall’de Uzakdoğu ağırlıklı
olmak üzere dünyanın bir
çok yerinden gelen üretici-
ler ile birlikte ürünlerini
sergilediklerini kaydeden
Cenk Öztaş, “Böyle büyük
bir platformda öncelikle
İTKİB önderiliğinde Türk
Bayrağı ile ülkemizi temsil
etmenin ayrı bir gurur ol-
duğunu belirtmek isterim.
Temennim, ilerleyen yıl-
larda sayıları giderek ar-

tan Türk firmalarının or-
tak katılımı ile daha büyük
bir Türkiye bölümü oluş-
ması yönünde” dedi. Öztaş
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzun bir aradan sonra
tekrar fuara katılan fir-
mam adına bu sene fuarın
olumlu geçtiğini belirtebi-
lirim. Yoğunluğu Kuzey
Amerika ve Güney Ame-
rika olmakla beraber dün-
yanın her yerinden ziya-
retçi firmalar ile
yaptığımız görüşmeleri ilk
izlenim olarak olumluydu.
Ziyaretçilerin ilk tepkileri
ise hem fiyat hem kalite
olarak beklentileri karşıla-
dığımız yönünde. Eğer,
ülke olarak en büyük
avantajımız olan kalitemizi
kullanabilirsek bu pazar-
dan iyi bir pay alabileceği-
mizi düşünüyorum. Fakat
tabiki bunu kısa vadede
beklemek gerçekçi değil-
dir. Magic Las Vegas ve
muadili fuarları ve diğer
ticari faaliyetleri her sene
arttırarak tekrarlamak ge-
rekicektir.”  
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Tasarımcı ve
modacı ol-
mayı sanki o
istememiş

ona verilmiş gibi. Bu mis-
yonu öyle iyi bir şekilde
başarmış ki, gerçekten
yeni nesil için tek başına
değerli bir ekol olmuş. 

Aslen Boşnak kökenli
olan Zühal Yorgancıoğlu,
1926 yılında İzmir'de Bay-
raklı’da doğmuştur. Babası

edebiyat öğretmeni oldu-
ğundan, bilinen memuriyet
tayinleri sebebi ile Konya,
Ermenek ve Çumra’da bu-
lunmuş. Daha çok küçük
yaşlarda dikim işlerine il-
gili olduğundan oyuncak
bebeklerine elbiseler diker,
bir tür tasarım çalışması
yaparmış. 

Ortaokulu İzmir’de bi-
tirdikten sonra, İzmir
Cumhuriyet Kız Meslek Li-
sesi’ne devam etti. Bundan
sonra ise, Ankara Kız Mes-
lek Yüksek Okulu’nda sa-
nat ve tasarım eğitimi gö-
rerek1947 yılında mezun
oldu.

1946 yılında resim öğ-
retmeni Mehmet Yorgancı-
oğlu ile evlenir ve arka ar-
kaya üç çocuk sahibi oldu.
Çocukları büyürken aynı
zamanda eşinin işyerinde
çalışıyordu. Burada hem
sanat öğretmenliği yaptı,
hem de tasarım üzerine ça-
lışmalar yürüttü.

1961’DE İKİ YIL 
ABD’DE MODA TASA-
RIMI EĞİTİMİ ALDI

Bunlar Zuhal Hanım
için yeterli gelmiyordu. Bir
çok engeli arkasında bıra-
karak ve eşinden zorla ko-
pardığı izinle, 1961 yılında

Amerika’ya gidip iki yıl
Maryland Güzel Sanatlar
Akademisi’nde moda tasa-
rımları eğitimi aldı. O dö-
nemde Washington Post’a
da moda tasarımları çiz-
miştir Zuhal Yorgancıoğlu. 

Amerika’da bulunduğu
yıllarda hiçbir Türk moda-
cının ismini piyasada göre-
memek onu üzer ve ken-
dine bir söz verir:
Türkiye’ye dönecek ve
Türk sanatını dünyaya ta-
nıtacaktır. İki yıl sonra okul
bitirir ve yurda döner,
kendi atölyesini kurar. İşte
o günden sonra da çalış-
maların hepsi bir sanat
eserine dönüşmeye başlar.
Çalışmaları sonucu 1963
yılında ilk defilesini ger-
çekleştirir.

SADECE MODACI DEĞİL
AYNI ZAMANDA BİR 
SANATÇI OLARAK 
NİTELENDİRİLİYOR

Dünyaca ünlü gazeteci
Edgar Schneider Zühal Yor-
gancıoğlu’dan  “Madame
Z” diye sözederek Onun
adını dünyanın da böyle ta-
nımasına yolaçtı. O günden
beri ilgili ilgisiz herkes
“Madame Z”nin kim oldu-
ğunu  ve neler başardığını
çok iyi biliyor. 

Zühal Yorgancoğlu’nun, dünyada bilinen adıyla “Madam Z”nin
gerek işi, gerek kişiliği, gerekse hayata bakışı örnektir. 

Zühal Yorgancıoğlu:
Nam-ı diğer “Madam Z”
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Zühal Yorgancıoğlu’nu
sadece bir modacı, tasa-
rımcı olarak nitelemek
belki haksızlık olur. O aynı
zamanda yaptığı defilelerle
gösterdiği gibi bir sanatçı-
dır.

Onun defilelerini an-
lamya çalışırsak, bu defile-
ler sadece bir giysi su-
numu değil, her yönüyle
yani giysiler, dans, müzik,
kurgu, dekor tasarımı ile
bir bütünlük oluşturur. As-
lında bu defileler Türk kül-
tür ve folklorunu yansıtan
bir sunum ve hikayesi olan
bir tür sanat gösterileridir. 

HAYAL GÜCÜYLE ÜRETTİ
Zuhal Yorgancıoğlu’nun

modaya bakışı da farklı.
Modanın giysilerin renkle-
rinin ön plana çıkması, ko-
lunun, paçasının farklılaş-
ması, eteğinin boyunun
uzaması ya da kısalması ile
ilgili olduğunu düşünmü-
yor. Moda anlamında açılan
fuarları takip etmiyor, sa-
dece kendi hayal ettiklerini
tasarlayıp onları görünür
hale getiriyor. Kendisi hiç
bir zaman herhangi bir
modacıdan ya da akımdan
etkilenmemiş, tam tersi bir
çok modacıya esin kaynağı
olmuştur.

Onun tasarımlarında
Paris’ten Newyork’tan ku-

maşlar yok. Kumaş olarak
kendi yerli, yöresel kumaş-
larımızı kullanıyor. Yöresel
el dokumaları, köylerden
kadınların hazırladığı oya-
lar, işler onun için çok de-
ğerli. Süslemelrinde bun-
ları kullanıyor. Bu farklılığı
ile tasarımlarını yapıp or-
taya çıkardığında, aslında
herşeyin iyisinin ve güzeli-
nin kendimizde, içimizde
olduğunu da bir anlamda
kanıtlıyor.

ABD BAŞKANI EŞLERİ
DAHİL PEKÇOK ÜNLÜYE
TASARIMLARINI 
GİYDİRDİ

Eski ABD Devlet Baş-
kanı Ronald Reagan’ın eşi
Nancy Reagan, John F.
Kennedy’nin eşi Jackie
Onassis, Linda Gray, Lind-
say Wagner, Dalida, Ajda
Pekkan, Emel Sayın, Nük-
het Duru, Sibel Can, Mü-
zeyyen Senar gibi isimler
tasarımlarının hayranı
oldu.

Zühal Hanım2004 yı-
lında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Sanat ve Meslek
Eğitimi Kursları (İSMEK) ile
Ören Bayan'ın düzenlediği
"1. Makine Nakışı Yarış-
ması"nda, juri başkanlığı
yapmıştır.

2012 yılında ise İzmir
Büyükşehir Belediyesi Ah-

met Adnan Saygun Sanat
Merkezi’nde İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu desteği ile “Do-
ğu’nun Gizemi, Batı’nın
Rüyası” isimli sergisi dü-
zenlendi.

Zühal Hanım’ın ala-
nında iki ödülü de bulun-
makta; birincisi İtalyanla-
rın moda alanında verdiği
Maschera D’Argento
ödülü, diğeri Türk Tanıtma
Vakfı Ödülü’dür.

Zühal Hanım’ın anıla-
rını da içeren bir kitap Şö-
len Kipöz tarafından hazır-
lanmıştır.

URLA’DA HER ŞEYİNİ
KENDİ TASARLADIĞI
EVDE YAŞIYOR

Zühal Yorgancıoğ-
lu’nun, Urla Güvendik’te
herşeyini kendisinin tasar-

ladığı bir evi bulunmakta.
Bu ev Ağa Han Mimari
Ödülü’ne aday gösterilmiş-
tir ve kendisi de bu evde
oturmaktadır.

Zühal Yorgancıoğlu’nun
eşi, Adalet Partisi kurucu
üyesi olan Mehmet Yorgan-
cıoğlu 2011 yılında İz-
mir'de 91 yaşında vefat
etti. Faruk Yorgancıoğlu,
Haluk Yorgancıoğlu ve Mü-
berra Yorgancıoğlu Soyer
çiftin çocuklarıdır.

KENDİNE VERDİĞİ 
SÖZÜ TUTTU

Bugün Zühal Yorgancı-
oğlu adını dünya tanıyorsa,
bu O’nun kendine yıllar
önce verdiği sözü tutma-
sındandır. O sözü tuttuğu
için bunun haklı gururunu
hem kendisi yaşıyor, hem
de bizlere yaşatıyor.
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Koleksiyon yapmak kişi-
nin ilgi alanı ile bağlan-
tılı. Bazıları da şişe ve
şişe kapağı, matara gibi

günlük hayattta çok kullandığımız
objeleri biriktirmeyi seçmiş.

Bazılarına garip gelse de böylece
bir “Şişe” ve “Şişe kapağı” koleksi-
yonları oluşmuş. Hatta bunlara mata-
ra gibi diğer eşyalar da katılmış.

BÖYLE BİR SEÇKİ
YAPACAKLAR İÇİN
ANTİKACILAR, BAZI
FİRMALARIN ÇIKAR-
DIĞI ÖZEL ÜRÜNLER,
İNTERNETTEKİ BAZI
SİTELER YARDIMCI
OLABİLİR

Bu koleksiyonu ya-
pan insanlar şişe, şişe
kapağı, matara biriktir-
mek için bir hayli uğ-
raşmışlar çünkü bunun
için öncelikle zaman
gerekli. Bunun yanın-
da, bu konuda kararlı
olunup, bu objelerin
bulunabileceği yerlerin
keşfedilmesi, araştırma yapılması ge-
rek. Böyle bir seçki yapacaklar için
antikacılar, bazı firmaların çıkardığı
özel ürünler, internetteki bazı siteler
yardımcı olabilir. Ha bir de eş-dost-
akrabanın haberi olursa büyük yar-
dımları olabilir koleksiyonun oluşma-
sında. Küçük, büyük, minyatür, düz,

şekilli, renkli,
renksiz, ka-
paklı, kapak-
sız, kulplu,
kulpsuz, cam,
toprak, plas-
tik, metal der-
ken bir bakar-
sınız sizin de
değerli bir

seçkiniz oluşmuş. 

HER TÜRLÜ ŞİŞENİN KAPAĞI İLE
ÇEŞİTLEMEK MÜMKÜN

Su şişesi, içki şişesi, parfüm şişe-
si, ilaç şişesi, gazoz ve meşrubat şişe-
si... Daha bir çok değişik türden ko-
leksiyonu çeşitlemek olanaklı.

Bu türden objeleri biriktiren in-
sanlar, bunları yıllarca biriktirip, zen-
gin ve değerli bir koleksiyona sahip
olmuşlar. Öyle ki kimisinde artık üre-
tilmeyen şişe ve kapaklarını görmek
mümkün. Bu durum bu türden kolek-
siyonları farklı kılıyor. Bu türden ko-
leksiyonlar aynı zamanda kişileri
araştırmaya ittiği için bilgi sahibi ya-
pıp, kültürünün gelişmesine de katkı
sağlayacaktır.

Bazıları bu eşsiz ve artık bulun-
ması neredeyse imkansız şişe ve ka-
paklarına sahip koleksiyonlarını ya
tüm olarak ya da parça parça satışa
çıkarmış. Onlar gibi bu tür koleksi-
yonlara meraklı olanlar da, satın alıp
sergileyebiliyorlar.
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İnsanların zaman zaman çevresindeki objelerden bazılarına ilgi duyup,
onları değerli görür. Bu konuda insan sayısı kadar değişik fikirler var el-
bette. Kimi zaman insanlar bu değer verdikleri, farklı görüp atmaya kıya-
madıkları objeleri biriktirmeye başlar. Bu durum koleksiyonların
oluşturulmasında en büyük etkendir.

Farklı bir seçki: Şişe ve şişe
kapağı biriktirmek
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Yönetmenliğini dünyaca ünlü
yönetmenimiz Nuri Bilge
Ceylan’ın yaptığı ve  Haluk

Bilginer, Demet Akbağ ve Melisa Sö-
zen gibi usta oyuncuların rol aldığı Kış
Uykusu filmi, eski bir tiyatro oyuncusu
olan Aydın'ın, Anadolu bozkırlarının
ortasında, adeta bir kış uykusuna yatmış gibi görü-
nen ıssız bir mekanda, kendisiyle, hayalleriyle, sev-

dikleri ve taşrayla kurduğu ve düşe 
kalka sürdürmeye çalıştığı ilişkilerini
konu alıyor. Karı-koca ve kardeşlik bağla-
rı da dahil her türlü insan ilişkisinin, 
çaresizlik, hayal kırıklığı, önyargılar ve 
çıkışsızlıkla mühürlenmiş olan o ağır kapı-
sını aralıyor. Kış Uykusu, 2014 Cannes
Film Festivali'nde Altın Palmiye layık görü-

lerek ülkemize büyük onur kazandırmıştır.

Bilgi Yayınevi'nden Çanakkale
Zaferinin 100. yılında Turgut
Özakman'ın anısına okurları-

mıza armağan. Bu kitapçık, ortaöğre-
tim öğrencileri ile Çanakkale Savaşı'nı
kısaca ve doğru öğrenmek isteyenlere,
ev hanımlarına, esnaflara, zanaatkârlara ve Meh-
metçiklere yardımcı olmak için Diriliş-Çanakkale
1915 adlı kitabın kısaltılmış biçimidir. Ve yakın tari-
himizin dürüst, gerçek, doğru bir kılavuzu niteliğin-

dedir. Sizi yalan yanlış, hastalıklı, zehirli
iddialardan koruyacak, başınızı dik tut-
manızı, atalarınızın ve ninelerinizin yi-
ğitlikleri ve yurtseverlikleri ile gurur
duymanızı, geleceğe güvenle bakmanızı
sağlayacaktır.Tarihimizi doğru olarak bil-
meliyiz. Tarihini doğru bilmeyen milletler,

çok geçmeden kuru kalabalığa döner. Kuru kalaba-
lıkların sonu felakettir. Tarih ve günümüz bu fela-
ketlerle dolu.

İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ

Okunası:
Çanakkale Geçilmez

Yayınlandığı günden itibaren
tüm müzik listelerinde birinci
sıraya yerleşen, gördüğü yo-

ğun ilgi ve 100.000’i aşan satış rakamı
neticesinde devam edilmesine karar
verilen Karadeniz’e Kalan albüm serisinin ikinci ça-
lışması Karadeniz’e Kalan 2, Kalan Müzik etiketiyle
müzik marketlerdeki yerini aldı.

İlk albümle her kesimden müzik dinleyicisine
ulaşan, Karadeniz’e Kalan albüm serisinin ikinci-
sinde tamamı yeniden düzenlenip kaydedilen 40

eser; Ahmet Aslan, Apolas Lermi, 
Ayşenur Kolivar, İhsan Eş, İlknur 
Yakupoğlu, Pinhani, Selçuk Balcı, Koliva,
Marsis, Volkan Konak, Volkan Arslan 
gibi tanınmış sanatçılar ve genç kuşak-
tan başarılı sanatçılar tarafından seslen-

dirildi.
Repertuvar seçilirken sevilen eserlerin yanı sıra,

unutulmaya yüz tutmuş ve müzik araştırmacılarının
arşivlerinde kalan eserlerin yer almasına özen 
gösterildi.

Dinlenesi:
Karadeniz’e

İzlenesi:
Kış Uykusu
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Bambaşka bir taşla bambaşka bir el zanaatı:

Kehribar işlemeciliği
Kehribar değerli taşlar sınıflamasında olsa da aslında, milyonlarca yıl
önce yaşamış, çamgiller familyasından, bir çam türü olan “Pinus Succi-
nifera” ağaçlarının salgıladığı reçinenin fosilleşmiş halidir. 

Kehribar ço-
ğunlukla ko-
zalaklı
ağaçların re-

çinesinden oluşsa da, tro-
pik çiçekli ağaçların
reçinesinden de oluşabil-
mekteydi. Bilim insanla-
rına göre bu ağaçların
ortak özelliği, çok geniş
alanlar kaplayan, yüksek
ağaçlı, tropik ve yarı tro-
pik ormanlardaki ağaç-
lardı. 

Kehribarı oluşturan bu
reçine, onu salgılayan

ağaçla birlikte, sel etkisi ile
lagün, delta ya da deniz or-
tamına taşınmış. Milyon-
larca sene boyunca bu
ortamda biriken, bazen
yüzlerce metre derinlik-
lerde çökelen bu
reçineler,zaman içerisinde
basınç ve sıcaklık etkisi ile
sertleşerek kehribara dö-
nüşmüştür deniliyor.

Yüzyıllardır insanların
süs ve süsleme için kul-
landığı bir madde olan
kehribar, aslında rengi
açık sarıdan kızıla kadar

çeşitli tonlarda değişebi-
len, yarı saydam, kolay kı-
rılabilen ve bir yere
gömüldüğü zaman ufak ci-
simleri kendine çekme
özelliği kazanan bir fosil
türü. Ancak görsel güzel-
liği ve işlenmesindeki ko-
laylık onu değerli taşlar
kapsamında ayrı bir yerde
bulunduruyor.

KEHRİBAR AYNI 
ZAMANDA BİR FOSİL

Kehribarı diğer taşlar-
dan farklı kılan, hem par-
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laklığının, hem de rengi-
nin hiçbir saydam taşta ol-
mayan berraklığı. Ayrıca
kehribara yapışan fosilleş-
miş böcekler, çiçekler, ya-
bani bitkilerin çeşitliliği,
diğer doğal taşlarda görül-
meyen önemli özellikler-
dir. Çünkü içindeki canlılar
hiçbir zaman bozulmaya-
cak şekilde, adeta mumya-
lanmış bir halde
korunmaktadır. Kehribar
bu özelliği ile geçmiş de-
virlerdeki böcek ve bitkiler
hakkında bilim insanları
için önemli belge niteliği
taşımaktadır.

AVRUPA’DA VE TÜR-
KİYE’DE KEHRİBAR 
YATAKLARI

Kehribarın bir diğer
özelliği de dünyanın sa-
dece belli bir bölümünde
bulunması. Avrupa'da keh-
ribar yatakları en çok Uk-
rayna, Romanya, İsveç, İn-
giltere, Hollanda ve
Sicilya'da yer alıyor. Türki-
ye’de de bazı bölgeleri-
mizde çıkarılıp, değerli
taşlar kapsamında kullanıl-
maktadır.

KAHRİBARIN TARİHÇESİ
11 BİN YIL ÖNCESİNE
DAYANIYOR

Kehribarın tarihçesi ise
M.Ö. 11.000’li yıllara da-
yanıyor. İngiltere’de yapı-
lan bazı arkeolojik çalış-
malarda, antik
yerleşimlerde işlenmiş
kehribarlara buluntular
arasında rastlanmıştır.
Bundan başka Baltık De-
nizi yakınlarındaki ülke-
lerde, Almanya, Polonya,
Letonya, Estonya’da da ya-
pılan kazılarda Taş Devri
kalıntılarında benzer ör-
nekler elde edilmiştir. An-
tik Çağ’daki uygarlıklar

kehribarı sadece süs eşyası
olmaktan öte bir çok yerde
kullanmış. Özellikle de
dini törenlerde yakıldı-
ğında çıkan kokusu sebebi
ile tütsü olarak ve hasta-
ları iyileştirmek amacı ile
de kullanılmış. 

TİCARETTE TAKAS
ARACI OLARAK DA 
KULLANILMIŞ

Ayrıca değerinde kay-
naklı, ticarette mübadele
aracı olarak kullanıldığı
zamanlar da olmuş. Orta
Amerika’da da yüzyıllar
boyunca kehribarın tılsımlı
güçleri olduğu düşünülüp,
bundan tesbih, tılsım gibi
dini objeler yapılıp kulla-
nılmış. Ortaçağda da keh-
ribar önemini yitirmemiş.
Soylular ve zenginler için
bir gösterge kabul edilmiş.
Zenginlerin bazen evleri-
nin bir bölümü, sarayların
odaları ve içinde bulunana
bir çok eşya kehribardan
yapılırmış. 

KEHRİBARDAN ÖZEL-
LİKLE SÜS EŞYALARI,
TAKILAR, TESBİH VE 
AĞIZLIKLAR YAPILIYOR

Günümüzde de kehri-
bar bir çok süs eşyası ve
küçük obje yapımında kul-
lanılmakta. Kehribardan
özellikle süs eşyaları, takı-
lar, tesbih, ağızlık gibi eş-
yalar yapılıyor. Bunun ya-
nında şamdan, biblo, kutu,
kaplar, satranç takımı, flüt
gibi bir çok değişik araç-
gereç te yapılır.

Bunları yapmak ustalık
ve beceri istediği için, us-
tası da ne yazık ki ülke-
mizde sayılıdır. Doğal taş
oymacılığı yapan ustalar
tarafından çıraklarına öğ-
retilmeye ve yaygınlaştırıl-
maya çalışılıyor. 
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Tarih boyunca birçok me-
deniyetlere evsahipliği
yapmış olan bu yerdeki
ilk yerleşim tarihi kesin

olarak bilinmiyor. Ancak M.Ö. 1200
lü yıllara ait olduğu düşünülen kazı-
lardan bölgeye ilk gelenlerin Trak ve
Frigler olduğu biliniyor. Bölgede daha
sonra Lidya’lılar hakimiyet kurmuş-
lar. M.Ö. 708 tarihine gelindiğinde
ise Pers İmparatorluğu kurulmuş. Bu
dönemden sonra ise M.Ö. 377 – 74
yılları arasında Bitinya Krallığı’nın
burada varlığı sürmüş. Romalılar ve
Bizanslılar döneminde Akçakoca’nın
ismi “Diapolis” olarak geçmiş tarihe.
Bundan sonra ise Osmanlı yöneti-
mine geçen bölgede Ceneviz ve Bi-
zanslılar yöreyi terketmişler. 1323

yılında Osmanlı komutanlarından Ak-
çakoca Bey burayı Osmanlı toprakla-
rına katınca beldenin ismi de böyle
anılır olmuş. 23 Haziran 1934 tari-
hinde bir nahiye iken ilçe haline geti-
rilmiş ve  1943'te Akçaşehir’in adı
“Akçakoca” olmuştur.

AKÇAKOCA DENİLİNCE AKLA 
SADECE YEMYEŞİL DOĞASI DEĞİL
BİRÇOK ÖZELLİĞİ DE GELİR

Yurdumuzun doğal yapısı ve gü-
zelliği, tarihi dokusu ile bir başka
cennet köşelerinden biridir Akçakoca.
Akçakoca denilince akla, yemyeşil
doğanın yanısıra kilometrelerce uza-
nan kumsal, şelaleler, mağaralar, yö-
resel yemekler, deniz, tertemiz hava,
yöreye ait dokusunu korumuş sivil

mimari örneği olan binalar, Ceneviz
Kalesi ve birçok diğer kültürel unsur
geliyor.

İLK GÖRDÜĞÜNÜZDE BİLE 
ÖZEL BİR YER OLDUĞU İZLENİMİNİ
SİZE VERİR

Öncelikle Akçakoca’ya oldukça
güzel denebilecek bir yol ile giriliyor.
Şehir ilk olarak ziyaret edenler için
özel bir yer olduğunu böylece kanıtlı-
yor gibi duruyor. Şehirde Osmangazi,
Konuralp Bey, Akçakoca Bey’in hey-
kelleri bulunmakta. Ayrıca mimari
açıdan farklı ve modern olan büyük
bir cami de ilk göze çarpan binalar-
dan.

1050 ler civarında turizmde öne
çıkmaya başlayan ilçede bir çok lo-

Istanbul’a ve Ankara’ya yakın, doğa ve tarih anlamında eşsiz beldele-
rimizden biri de Akçakoca. 

İstanbul’un yakınında 
bir başka diyar: Akçakoca
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kanta, dinlenme ve piknik yeri sahil
boyunca sıralanmış, ziyaretçilerini
bekliyor. Yöreye ait tatları ve deniz
ürünlerini denemek için buralar ter-
cih edilebilecek mekanlardan. Şe-
hirde belli yerlerde bulunan asırlık
çınar ağaçları da ortamı güzelleştirip,
farklı bir atmosferde olmayı sağlıyor,
tarihe tanıklık ettiklerini söylercesine
rüzgarda salınan dalları ve yaprakla-
rıyla...

Tarihi Ceneviz Kalesi, şehrin en
çok turist çeken yeri sayılabilir. Kale
moloz taşlarla bir burun üzerine ku-
rulmuş. Şimdilerde gezi yeri olarak
kullanılan kalenin etrafında dinlence
ve piknik alanları da bulunmakta. Ka-
leye küçük patikalarla ulaşılıyor. Ara-
larda yerleştirilmiş masalarda
oturularak, deniz seyredilebilir. Sahil
turizmi açısından şehir yeteri kadar
tesise sahip görünmekte. Yaz ayla-
rında artan talebi karşılamak için
yeni yatırımlar yapılıyor. Karaburun
Köyü çevresinde eskiden daha çok
yabancı turistler tarafından karavan
turizmi yapılırken son yıllarda bura-
larda daha çok yerli turistler konak-
lama yapıyor.

ÇİÇEKLER VE MEYVE AĞAÇLARI
Akçakoca merkezinden itibaren

şehri gezmek isteyenlerin dikkatini
hemen tarihi dokuyu korumuş yapılar
çekecektir. Bu yapılar aynen Safran-
bolu, Taraklı gibi eski kokuyu insana
teneffüs ettiren yapılar. Birbirinden
güzel çiçeklere ve meyve ağaçlarına
sahip bahçeleri olan bu güzel evler-
den insana pozitif enerji yansıyor.

Şehirden bu güzel enerjilerle ru-
humuzu doyurup, bir de yöreye özgü
yiyeceklerle karnımızı doyurunca
artık isteyeneler, çevredeki ormanlık
alanlarda bir geziye çıkabilir. 

Buralarda bulunan mağaralar il-
ginç özellikleri ile farklılığını ortaya
koyuyor. Bunlardan en ünlüsü olan
Fakıllı Mağarası’nın yaklaşık 150
metresi gezilebiliyor. Mağara içinde
oluşmuş sarkıt ve dikitler ziyaretçileri
hayranlık içinde bırakıyor. Mağarayı
gezecekler için kaydırmaz tabanlı
ayakkabılar, fotoğraf makinesi gibi

ekipmanlar gerekli. Zemin ıslak oldu-
ğundan içerisinin sürekli nemli ol-
ması astım sorunu olanlar için dikkat
edilmesi gerekenlerden.

“ŞİFALI SU ORMAN İÇİ 
DİNLENME YERİ”

Bir başka gezilecek yer olarak ta
"Şifalı Su Orman İçi Dinlenme Yeri"
tavsiye edilen yerlerden. Burada şifalı
su içilip, köylerde hazırlanmış çeşitli
yiyeceklerden, el emeği ürünlerden
satın alınabilir.

Bir diğer yer de Düzce Akçakoca
yolu üzerinde bulunan Konuralp. Bu-
rada bulunan Antik Tiyatro ve Atlı
Kapı tarihi eserlerden. Ayrıca bura-
daki müze ve yöreye ait evler de gö-
rülmesi gerekenler listesinde.

Ayrıca bazı yerlerde rafting yap-
mak isteyenler için hizmet verilebili-
yor. Buralarda gerekli olan tüm
ihtiyaçlar ve tesisler hazırlanmış gö-
rünüyor.

Yörenin güzelliklerinden biri de
şelaleler. Bunlardan biri Aktaş Şela-
lesi. Aktaş Köyü’nden yola çıkılarak,
orman içinde bir yürüyüşle varılabi-
len şelale inanılması güç bir doğa gü-
zelliği geçildikten sonra karşınıza
çıkıyor. Yaklaşık 50 metre olan şelale
yapısı ve bulunduğu yer gereği
günün belli saatlerinde gün ışığı alı-
yor. Etrafta bulunan çeşitli ağaçlar ve
su sesi sizi inanılmaz bir dünyaya ta-
şıyor sanki. Bu ağaçların çoğunun

yaşı oldukça ileri. Buralar biraz me-
deniyetten uzak olsa da gezip öğren-
mek için ideal yerler. Bunun dışında
Sarıyayla Şelalesi de görülebilir.

KIZ KAYASI SUYU
Kız Kayası Suyu da bilinen yerler-

den bir diğeri. Bu sudan içen ev-
lenme çağındaki kızların iyi bir
kısmeti çıkacağına inanılıyormuş.

Çevredeki yaylalar ve yayla köy-
leri de görülmesi gereken yerlerden.
Bunlardan özel bir yeri olan Hemşin
Köyü'nde bulunan ahşap cami de me-
raklılarınca ziyaret edilebilir. Eski Ca-
mi’nin özelliği, tamamen kestane
ağacından, hiç çivi kullanılmadan,
birbirine geçme tekniği ile yapılmış
olması. Caminin tavanları oymaları
ile göz dolduruyor. Caminin tabanı ve
mihrabı ise taş oymacılığının güzel
örneklerini sunuyor. 

Yanıbaşımızda yer alan böylesine
güzel ve bir o kadar da özelliği olan
Akçakoca, hakettiği ilgiyi ziyaretçile-
rinden bekliyor, ne denli değerlerimiz
olduğunu ve bunlara sahip çıkmak
adına.
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Kışla yerinde
1555’te Ka-
nuni Sultan
Süleyman’ın

yaptırdığı “Kavak
Sarayı”denilen bir saray
bulunuyormuş. Sonra
gelen padişahlar da bu-
rada bazı genişletme çalış-
maları yapmışlar. Üçüncü

Selim zamanına gelindi-
ğinde ise, burada Nizam-ı
Cedid askerleri için bir
kışla yaptırma zaruriyeti
doğmuş.

YANGIN SONRASI 
YENİDEN İNŞA EDİLİR

1794-99 arasında
kesme taş bir kaide üze-

rine bir ahşap kışla yaptı-
rılmış. 1807'deki Yeniçeri
ayaklanması olduğunda
ahşap kışla ne yazık ki
yanmış. Sultan İkinci
Mahmud zama-
nında,1827-29 arasında
yanan kışlanın yerine
Mimar Krikor Balyan'a ye-
niden kagir bir kışla yap-

Selimiye Kışlası, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Harem sırtlarında
yer alan, görenlerin ilk bakışta büyüklüğünden etkilendiği bir yapı.

Tarihin sessiz ve görkemli tanığı
Selimiye Kışlası
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tırdı. Sultan Abdülmecid
Han ise kışlayı iki defa ye-
nilettirdi ve bazı bölümler
eklettirdi. Kışlanın dört
köşesine yedişer katlı birer
kule inşa edildi. Kışla şim-
diki görünümünü böylece
almış oldu. 

İSTANBUL’UN 
GELENEKSEL GÖRÜNÜ-
MÜNÜ DEĞİŞTİREN 
İLK YAPILARDAN BİRİ

Kışla, Türk mimari ta-
rihinde, İstanbul'un gele-
neksel görünümünü
değiştiren ilk yapılardan
olma özelliği taşıyor. 

Selimiye Kışlası, 200 m
x 267 m ebatlarında, orta-
sında büyük bir avlu olan,
dikdörtgen şeklinde bir

yapıdır. Hatta yapının bü-
yüklüğü ile ilgili olarak an-
latılan bir söylentiye göre;
burada askerlik yapan
baba-oğul birbirlerini as-
kerlikleri boyunca görme-
mişlerdir.

DÖRT KÖŞESİNDE 
BULUNAN KULELER
BAROK TARZINDADIR

Yapının bulunduğu
arazi Boğaza doğru eğimli
olduğu için bina da eğimli
bir yapıdadır. Bu nedenle
her cephesinde kat sayısı
farklıdır. Bodrum katları-
nın üzerinde üç kat yer
alır. Dört köşesinde bulu-
nan kuleler Barok tarzın-
dadır. Kulelerin üzeri,
dilimli bir çatı ile örtülü-
dür. Kulelerden biri Flo-
rence Nightingale müzesi
olarak kullanılmaktadır.
Dış cephelerdeki süsleme-
ler ise her yüzde aynıdır.
Batı yönündeki kitabede,
1854’de Abdülmecit tara-
fından yaptırıldığı, doğu
yönündeki Kadıköy tara-
fındaki kitabede
de,1828’de II.Mahmut ta-
rafından yaptırıldığı yaz-
maktadır. 

OKUL VE HASTANE 
BİR ARADA

Kışlanın Güney-Doğu
kulesinde Selimiye Askerî
Ortaokulu Müzesi, Kuzey-
Batı kulesinde ise Florence
Nightingale Müzesi yer al-
maktadır.

HEMŞİRE FLORENCE
NİGHTİNGALE KIŞLAYA
GELEREK YARALI İNGİLİZ
ASKERLERİNİN 
TEDAVİSİNDE ÇALIŞTI

Selimiye Kışlası Kırım
Savaşı sırasında,1853-
1856 yılları arasında İngi-
liz askerlerine tahsis

edildi. Modern hemşireli-
ğin kurucusu Florence
Nightingale 1854'te kış-
laya gelerek yaralı İngiliz
askerlerinin tedavisinde
çalıştı.Florence Nightin-
gale ve beraberindeki
hemşirelerin kaldığı oda
günümüzde müzeye dön-
üştürüldü. Birinci Dünya
Harbi sırasında kışla yeni-
den orduya verildi.

1963 SENESİNDE 
TAMİR EDİLEREK 
BİRİNCİ ORDU KARAR-
GAHI HALİNE GETİRİLDİ

Cumhuriyet döne-
minde farklı amaçlarla
kullanıldı, bir süre tütün
deposu oldu. 1959-1963
yılları arasında Selimiye
Askerî Ortaokulu adı ile
askerî ortaokul olarak hiz-
met verdi. 1963 senesinde

tamir edilerek Birinci
Ordu Karargahı haline 
getirildi. 1970'li ve 
1980'li yıllardaki sıkıyöne-
tim zamanında kışlada 
askeri mahkeme görev
yaptı. Aynı zamanda as-
keri tutukevi olarak da
kullanıldı. 

ŞİMDİ SELİMİYE 
KIŞLASI’NDA 1. ORDU
KOMUTANLIĞI FAALİYET
GÖSTERMEKTEDİR

Tarih kokan bu büyük
bina ortama kattığı farklı
duruşu ile İstanbul’un ta-
rihine tanıklık etmeye
devam ediyor. Kulelerde
bulunan müze kısımları zi-
yaret edilip, bu binanın
yaşadığı yılların atmosferi
soluklanabilir, o yıllara ait
bilgiler bizzat kaynağın-
dan edinilebilir.



Halk kültürü yaratma-
ları olan el örgüsü
köylü çorapları, ihti-
yaçtan doğmuştur.

Anadolu ve Balkanlarda geleneksel
giysilerin kullanıldığı giysi çevrele-
rinde çorap örme geleneği kırsal ke-
simde hala yoğun olarak sürdürül-
mektedir. Geleneksel ortamda, örgü
teknikleri, motif ve renk kullanımıy-
la maddi kültürel değerinin yanı sıra
toplumsal iletişim bağlamında motif,
renk ve tasarımının sunduğu sem-
bolik mesajlar çorapların somut ol-
mayan kültürel değer olarak önemi-
ni daha da arttırmaktadır. Ancak gü-
nün değişen yaşam koşulları ve sa-
nayi devrimi ile birlikte teknolojinin
getirdiği ekonomik kolaylıkların etki-
si ile köyden kente göç sürecinde el
işi çorap üretimi önemini yitirmiştir.
Bu nedenle, zamanının bu zengin
kültür ürünleri, diğer bir değişle
folklorik giyim parçaları, günümüzde
ayaklar yerine sandıkları süsler ol-
muştur. 

KÖYLÜ ÇORAPLARININ 
GRUPLANDIRILMASI

Köylü çoraplarını;
1-Doğal renkli çoraplar (Hayvanın

tüyünün kendi renginden)
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KÜLTÜR...

Köylü çorapları sergisi
Çoraplar ayağa giyilen, çeşitli iplerden örülmüş giyeceklerdir. Çok eskiler-
den beri elde örüldüğü gibi 16. yy'ın ikinci yarısından itibaren makine-
lerde de üretilmektedir. Örgü malzemesi olarak pamuk, yün, kıl, tiftik,
ipek, sentetik iplikler ve bunların karışımı kullanılmaktadır.

Öğr. Gör. Abdurrahim Karademir
Ege Üniversitesi

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Türk Halk Oyunları Bölümü



-Ak çoraplar
-Kara çoraplar
-Kahverengi çoraplar

2-Alaca çoraplar
3-Kınalı çoraplar
4-Nakışlı çoraplar
5-Tüylü çoraplar olarak gruplandıra-

biliriz.

YAPIMINDA KULLANILAN 
MALZEMELERE GÖRE SINIFLAMA

Ayrıca yapımında kullanılan mal-
zemeye göre de;

1- Yün çoraplar
2-İplik çoraplar
3-İpek Çoraplar
4-Kıl çoraplar
5-Karışık çoraplar olarak da sınıfla-

mak mümkündür.

ÇORAPLARIN GİZLİ DİLİ KONU-
SUNDA FARKLILIKLAR OLDUĞUNU,
BENZER MOTİFLERİN FARKLI ME-
SAJLAR VERDİĞİNİ TESPİT ETTİK

Anadolu ve Balkanlar’daki çorap-
lar üzerine yaptığımız araştırmalar-
da renk ve motif kullanma açısından
şaşırtan bir benzerlik gördük. Buna
karşın yaptığımız görüşmelerde, ço-
rapların gizli dili konusunda farklı-
lıklar olduğunu, benzer motiflerin
farklı mesajlar verdiğini tespit ettik.
Örneğin; Anadolu Sinop ili köylerin-
de bir ailenin kızı diğer bir ailenin
oğlu için sözle istenir. Kızı vermeye
gönüllü olan aile, yörede ‘damak’
olarak adlandırılan motiflerle örül-
müş çorabı göndererek kızın verile-
ceği mesajını verir. Sinop ilimizdeki
Damak motifine benzeyen, Koso-
va’nın Gora dağ köylerinde gördüğü-

müz motifin adı, ‘muska’dır ve o
yöre insanı için çok farklı bir anlam
taşımaktadır. 

ÇORAPLAR EVLENECEK KIZIN 
ÇEYİZİNDE SERGİLENİR

Anadolu ve Balkanlar’da benzer
geleneklerinden olan “çeyiz yazma”
uygulamasında en yaygın olarak ço-
rap sergileme geleneğidir. Çoraplar,
evlenecek genç kızın çeyizi düğün sı-
rasında, hem kendi ailesinin evinde,
hem de damadın evinde sergilenir. 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Anadolu ve Balkanlar’da çoraplar

hakkında yaptığımız araştırmalardan
çıkardığımız sonuçlar:

El örgüsü köylü çoraplarının sağ-
ladığı yarar dışında iletişim aracı ol-
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Anadolu ve Balkanlar’daki çorap-

lar üzerine yaptığımız araştırma-

larda renk ve motif kullanma

açısından şaşırtan bir benzerlik

gördük. Buna karşın yaptığımız

görüşmelerde, çorapların gizli dili

konusunda farklılıklar olduğunu,

benzer motiflerin farklı mesajlar

verdiğini tespit ettik” 
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duğu da görülür. Motifleri, renkleri
sessiz konuşan bir dil gibidir.

Üretildiği kültür çerçevesinde
her renge her motife bir anlam yük-
lenmiştir.

Çorap örgücülüğü gençler için
temel eğitim sayılır. İleride dokuya-
cağı halı, kilim ve benzeri sanatlar
için bir ön eğitimdir.

Çorap motiflerinde içinde yaşanı-

lan doğanın dört mevsim günün yir-
mi dört saatinde değişen renklerin,
çiçeklerin, hayvanların ve ağaçların
sevgiyle üretilen stilize resimlerini
görürüz.

ÇORAP ÖRÜCÜLÜĞÜ TÜRKÜLERE
DE YANSIMIŞTIR.
“Kızılcıklar oldu mu?
Senelere doldu mu?
Gönderdiğim çoraplar
Ayağına oldu mu?” örneğinde de 
olduğu gibi. 

Çorap örmek esinlenmektir, yara-
tıcılıktır, sanattır, sevgidir, armoni-
dir. Özet olarak kendini ifade etmek-
tir.

KAHYA, ÇOBAN, MUHTAR 
ÇORAPLARINDAN TANINIRLAR

Sivas köylerinde küçük ağa adı
verilen çoraplar bekarlar için, büyük
ağa adı verilenler de evliler içindir.
Kahya, çoban, muhtar çoraplarından
tanınırlar. Onbaşı, çavuş nişanı adı
verilen çorap örnekleri de askerlikte
bu rütbeleri kazanmış olanların ço-
raplarıdır.

KÖYLÜ ÇORAPLARININ GİZLİ 
ANLATIMI
1-Giyenin bağlı olduğu toplumu ve

köyünü tanıtır.
2-Sosyal ve medeni durumu belirler.
3-Değerli hediyelerden sayılır, sözlü

olarak anlatılamayan konuları an-
latır.

4-Nazara karşı korur, doğumda ko-
laylık sağlar. Bazı hastalara giydi-
rilerek şifa umut edilir.

5-Çevre olayları ve mitolojik konula-
rı işler.

GİYİM KUŞAM VE DOKUMALARDA
KULLANILAN BELİRLEYİCİ ŞEKİL-
LERE İSE “İM” DENİR

Türklerde “Damga” canlı ve can-
sız mallara uygulanan şekillerdir, de-
mirden yapılır, kızdırılarak vurulur.
Giyim kuşam ve dokumalarda kullanı-
lan belirleyici şekillere ise “im” denir.
Dokuma ya da örgü ile yapılır. Çorap-
larda toplum, kişi belirlemesinde kul-
lanılan pek çok im bulunmaktadır.
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Evlenmeler nedeniyle ailesinden
ayrılan kişilerin kendilerine özgü
damga ve ime sahip olma isteği çe-
şitlerin artmasına sebep olmuştur. 

ERKEK ÇORAPLARI UZUNDUR
Erkek çorapları dize kadar uzun-

dur. Çakşır, menevrek, zıvga, şalvar
çorabın içine sokularak giyilir.

Kadınlarda çorapların görülmesi-
ni sağlamak için şalvar, üç etek, fis-
tan, göyneklerin boyu dikkate alına-
rak yapılır. Çoğunlukla erkeklere
göre kısadır.

Halk kültürü ve el sanatları açı-
sından önemli özellik taşıyan çorap-
lar, geleneğe bağlı olarak üretilmiş-
lerdir. Giyilmenin yanı sıra bazı sos-
yal ve kültürel işlevleri de bulun-
maktadır. Bununla birlikte üretildiği
coğrafya insanlarının sanatsal bir
yansımasıdır. 

BALKANLAR’DAN ANADOLU’YA
ZENGİN ÇORAP KÜLTÜRÜ

Köylü çoraplarına ilgim, halk
oyunları alanında çalışmaya başladı-
ğım 1960'lı yıllarda başladı, 1970'li
yıllarda Bursa'daki derleme ve araş-
tırma çalışmalarım ile birlikte kolek-
siyonculuğa dönüştü. O yıllarda,
Bursa Keles ve Orhaneli ilçelerinin
köylerinden topladığım nakışlı gelin
ve damat çoraplarını, hazırladığım
Bursa yöresi Türkmen oyunları eki-
binin dansçılarında kullandım. Bu
süreçte, ilginç örneklerini edindiğim
çoraplar hakkındaki yerel bilgileri,
köylülerden öğrenmeyi ihmal etme-
dim. Öğrendiğim bilgiler, çoraplara
olan ilgimi daha da arttırdı. Çorap-
larla ilgili çalışmalarımı, Anadolu ve
Balkanlar diye yaydığımda, zengin
bir çorap koleksiyonuna sahip oldu-
ğumu gördüm.

BU DEĞERLİ SEÇKİ EGE ÜNİVERSİ-
TESİ ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDE
GÖRÜLEBİLİR

Bu çorap kolleksiyonumu Ege
Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuvarı'nın 30. Kuruluş Yılı
Etkinlikleri çerçevesinde sergilemeyi
planladık. Sergi, Ege Üniversitesi Et-

nografya Müzesi Sergi Salonunda 
17 Mart 2015’de açıldı. Sergide;
Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden
toplam 65 çift köylü çorabı (50 ile
100 yaş arası), 5 çift eldiven, 6 çift
patik, 13 çorap geleneğine ait fotoğ-
raf yer almaktadır. Sergilenen çorap-
ların tamamı kök boya doğal yün
kullanılarak geleneksel tekniklerle
örülmüştür. Serginin amacı, kaybol-

maya yüz tutmuş bu el sanatı ürün-
lerinin gizemli yönlerinin açığa çı-
kartılması, renk ve motif zenginliği-
nin tanıtılmasıdır. Bu zenginliğin
modern yaşam biçimimizde Türk
Tekstilinin örgü dalında kullanılabi-
lirliğinin düşündürülmesidir. Sergi,
Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi
Sergi Salonunda 17 Nisan 2015'e ka-
dar ziyaret edilebilir.
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Bilinen spor türleri dışında aktivite arayanların son yıllarda uğraştığı
sporlardan biri de “Snowkite”. Çıkış fikri, yazın su üstünde yapılan
kayakla ve paraşütle süzülmenin, kışın da kar üzerinde yapılabilme-
sine dayanıyor.

Snowkite: Heyecan, adrenalin
ve doğa bir arada
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Hayranları-
nın bir hay-
li arttığı bu
spor için

karın uzun süreli ve yoğun
olduğu yerler uygun alan-
lar. Tabi paraşüt için rüz-
garın da olmazsa olmazlığı
sözkonusu. Etrafta paraşü-
tün takılabileceği herhangi
bir direk, ağaç, elektirk
telleri gibi yükselti ve teh-
likelerin bulunmaması da
şart. Bu nedenle açık alan-
lar tercih ediliyor.

HEM SPORU YAPAN HEM
DE İZLEYENLER İÇİN
BÜYÜK HEYECAN

Snowkite adrenalini
yüksek bir spor. Heyecanın
hem sporu yapan hem de
izleyenler için çok olduğu
kesin. Sporu yapmak iste-
yenlerin öncelikle kayak,
paten, snowboard, snowb-
lade gibi uğraşlardan bi-
rinde eğitim almış olması
konuya hakimiyet açısın-
dan iyi görülebilir. Ancak
bunlardan biri bilinmiyor-
sa, öncesinde temel bir ka-
yak eğitimi, sonra da bir
kaç saatlik bir snowkite
eğitimi sporu yapmak için
yeterli görülüyor.

Tabi bunun öncesinde
gerekli araçlardan “kite”

denilen paraşütü edinmek
ve ayaklarda da kayak,
snowboard ya da snowbla-
de bulunması şart. Bu spor
için özel tasarlanan hava
boşlukları olan bir uçurt-
ma türü kullanılıyor.
Uçurtmanın yaklaşık 25
metre olan ipleri, sporcu-
nun elindeki bir tür ku-
manda sayılan bir kontrol
çubuğu ile kumanda edili-
yor. Bu sporu yapmak için
malzemeleri satın almaya
gerek yok, isteyenler ka-
yak merkezlerinden kirala-
ma şansına sahip.

Gerekli ekipmanları da
edindikten sonra yapılacak
iş, uygun alana gidilip, uy-
gun rüzgarı beklemek.

TEPELERDEN AŞAĞIYA
RÜZGAR EŞLİĞİNDE HEM
UÇARAK, HEM KAYARAK
HEYECAN YAŞAMAK

Kar, rüzgar ve ekip-
manlar hazır olduğunda
artık sporcular için sırada
sporun heyecanını doyası-
ya yaşamak kalıyor. Tepe-
lerden aşağıya rüzgar eşli-
ğinde hem uçarak, hem
kayarak  heyecan yaşa-
mak... İşte bütün bunlar
bu anları duyumsamak 
için hazırlanıyor ve ger-
çekten anlatılmayan ama

yaşanan bir heyecan oluş-
turuyor.

TÜRKİYE’DE EN UYGUN
BÖLGELER ERCİYES, 
ULUDAĞ, KARTALKAYA,
DAVRAZ, SARIKAMIŞ,
FETHİYE EREN DAĞI
KAYAK MERKEZLERİ

Dünyada bir çok yerde
olduğu gibi ülkemizde de
snowkite için uygun yerler
var. Türkiye’de en uygun
bölgeler Erciyes –ki Master
Plan’da tescilli snowkite
bölgesi ilan edilmiştir-,
Uludağ Madenler Pisti ve
çevresindeki açık alanlar,
Kartalkaya, Davraz, Sarı-
kamış, Fethiye Eren Dağı
kayak merkezlerindeki 
açık alanlar snowkite için
uygun yerler arasında sa-
yılabilir. Ayrıca başta Erci-
yes olmak üzere birçok
yerde temel eğitim verebi-
lecek hocalar da bulun-
maktadır.

KİTLESİ HER GEÇEN 
GÜN ARTIYOR

Bu heyecan ve adrena-
lin dolu sporun ayrıca tur-
nuvaları da düzenlenmek-
te. Hem yapanların hem
de izleyenlerin büyük keyif
aldığı spor tutkun kitlesini
de her yıl artırmakta.
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Sporu yapmak isteyen-

lerin öncelikle kayak,

paten, snowboard,

snowblade gibi uğraşlar-

dan birinde eğitim almış

olması konuya hakimi-

yet açısından önemli”
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Damla Yöndemli

Cesur adımlar
Baharın habercisi, moda dünyasının heyecanla
beklenen ayı Mart geldi çattı. Geçen sayımızda
2015 İlkbahar & Yaz modasına hızlıca göz
atmış, öne çıkan trendleri incelemiştik. Moda
dünyası kadınların üzerinde yükseliyor gibi gö-
zükse de erkek giyim modası giderek açığı ka-
patıyor. Bizde biraz bu konuyu mercek altına
almak istedik. 

Hepimizin yakından ta-
kip ettiği gibi çorapta
her sezon artan seçe-
nekler, renkler ve de-

senler, çorabı başlı başına bir aksesu-
ar haline getirdi. Hatta artık kıyafete

göre çorap devrinden, çoraba göre kı-
yafet devrine geçiş yaşanıyor. Üstelik
erkekler için de durum farklı değil.
Renk ve desen konusunda bizlerle
yarışacak kadar iddialı koleksiyonlar
hazırlanıyor. 
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ERKEKLERE POP ART ÇİZGİLER
TAŞIYAN RENKLİ TASARIMLAR

Erkeklere özel spor çorap kolek-
siyonlarından, pop art çizgiler taşı-
yan eğlenceli tasarımlara kadar yüz-
lerce farklı alternatif var. Hem de
sadece günlük giyimde değil takım
elbiselerle bile kombinlenen bu tasa-
rımlar rengarenk bir bahar yaşaya-
cağımızı işaret ediyor. Cesur erkek-
ler bu yaz başrolde.
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KADIN VE ÇOCUK KOLEKSİYON-
LARI YAZIN SICAKLIĞINI 
TASARIMLARA YANSITTI

Kadın ve çocuk koleksiyonları da
vitrinlerde yerini almaya ve özlediği-
miz yaz sıcaklığını hissettirmeye baş-
ladı. Pastel renklerin hakimiyeti ve
floral desenler beklentilerimizi karşı-
ladı.  Gelecek sayıda detaylı bir yaz
çorapları ve çocuk dosyası sizi bekli-
yor olacak. Favori parçalarımızı ise
şimdiden paylaşıyoruz.

Kadın koleksiyonlarında incecik fi-
lelerde vanilya rengini bol bol göre-
ceğiz. Pudra tonları, mint yeşili, uçuk
sarı sıklıkla karşımıza çıkacak. Külot-
lu çoraplarda ise ten rengi üzerine
desenli modeller geçiş döneminde
kurtarıcı olacak. Olmazsa olmazımız
ise soket çoraplar. Her tür soket do-
lapların favori parçası olmaya aday.
İster Mona Lisa, isterseniz eğlenceli
tasarımları tercih edin, mutlaka en az
bir desenli sokete sahip olacağız. 
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Çocuk koleksiyonları

da artık kadın modası

ile neredeyse paralel

gidiyor. Hayvan figür-

lerinin ve meyvelerin

desen olarak kullanıl-

dığı koleksiyonlar göz

kamaştırıyor. 
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Hamilelik ve doğum, kadına bahşedilmiş gerçek bir mucize…
Anne ve baba olmak ise büyük sorumluluk…

Anne ve baba adayları 
mucizeyi hamilelik kursları 
ile karşılıyor

Hamilelik ve
doğum, ka-
dına bahşe-
dilmiş ger-

çek bir mucize… Anne ve
baba olmak ise büyük so-
rumluluk…
• Peki, bu sürece “hazır-

lanmak” mümkün mü-
dür? 

• Nasıl “hazırlanabiliriz”? 
• Eğitim programlarının en

doğrusunu nasıl “seçebi-
liriz”?

KAYGILARIN ÜSTESİN-
DEN GELMEK BİLİNÇLEN-
DİRMEYLE MÜMKÜN

Anne bedeni bir doğa
mucizesi için değişime uğ-

rarken diğer taraftan anne
adayları bilinmeyene doğru
gitmenin kaygılarını taşır-
lar. Bu kaygıların üstesin-
den gelmek ise ancak bir
“bilinçlendirme” ile müm-
kün olabilir. Bu bilinçlen-
dirme, fiziksel, zihinsel ve
duygusal olarak “hazırlıklı
olma”yı içine alan, annelik
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ve babalığın sorumluluğu-
nun alınacağı bu dönemde
zorlukları azaltıp keyifli
anları artıran, ebeveynli-
ğin tadının çıkartılması
gereken keyifli de bir dö-
nem aslında…

TEORİK VE PRATİĞİ 
BİRLEŞTİREN EĞİTİMLER
OLMALI

Günümüzde pek çok
kurslarla karşılaşıyor
anne-baba adayları… Bu
kursların eğitimli sağlık
profesyonelleri tarafından
planlanmalı ve uygulan-
malı… Ekibin tecrübesi,
bilgi birikimi yeterli dü-
zeyde olmalı… Dayatmacı
olmamalı… Seçenekler
içermeli… Anne-baba
adayının kararını destekle-
yecek veriler sunmalı…
Modern, kanıta dayalı,
tıbbi bilgilerden oluş-
malı… Teorik ve pratiği
birleştiren eğitimler ol-
malı…

KAFADAKİ SORU 
İŞARETLERİNİ DOĞRU 
KİŞİLERE SORARAK 
SAĞLIKLI BİLGİ ALIN-
MASI OLDUKÇA ÖNEMLİ

Gebelik sürecinde an-
nelerin ve baba adayları-
nın, konusunda uzman

sağlık çalışanları tarafın-
dan bilinçlendirilmesi ve
kafasında oluşan soru işa-
retlerini doğru kişilere so-
rarak sağlıklı bilgi alması
oldukça önemli. 

BİLGİLENDİRİLMİŞ 
ANNE ADAYLARI DİĞER-
LERİNE GÖRE ÜÇTE BİR
ORANINDA DAHA AZ
AĞRI KESİCİYE İHTİYAÇ
DUYUYOR

Hamilelerin gebelik ve
doğum dönemi süresince
uygun psikolojik hazırlık-
larının çok kıymetli bir sa-
kinleştirici olduğunu bili-
yoruz. Motive olmuş ve
doğumla ilgili gerekli eği-
timi almış, bilgilendirilmiş
gebelerin diğer gebeler-
den 3’te 1 oranında daha
az ağrı kesiciye ihtiyaç
duyduğu bilinen bir diğer
gerçek… 

Günümüzde internet
üzerinden bilgiye erişim
artık çok kolay, ancak
doğru yorumlanmış bil-
giye ulaşmak ise pek
mümkün değil. İnsan be-
deni kişiden kişiye farklılık

gösterir, bu nedenle soru-
lan her sorunun cevabı
herkes için aynı olmayabi-
lir.

SAKİN, ÖZGÜVENLİ, 
BİLİNÇLİ BİR HAMİLELİK

Doğru ve profesyonel
bir doğuma hazırlık kursu,
doğum sürecini olumlu
yönde değiştirme gücüne
sahiptir. Doğru kursu bul-
mak ve katılmak ise anne-
baba adaylarının sorumlu-
luğundadır. Kursa
katılmayı son ana bırak-
mak yerine, hamileliğin
başından itibaren katılmak
en doğrusudur.  Bu sayede
sakin, özgüvenli, bilinçli
bir hamilelik geçirebilir,
doğumla ilgili tüm kaygıla-
rınızdan sağlık profesyo-
nellerinin desteği ile kurtu-
labilirsiniz.

Medine BUDAK

Gebelik sürecinde

annelerin ve baba

adaylarının, konu-

sunda uzman

sağlık çalışanları

tarafından bilin-

çlendirilmesi ve

kafasında oluşan

soru işaretlerini

doğru kişilere so-

rarak sağlıklı bilgi

alması oldukça

önemli”
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“ÇSD is always a guidance that leads the 
sector by common mind. It is more than 

important duty to support this roof for sake 
of us all through the participatory and 

participative understanding” 

Our sector has faced
with serious global re-
cession in the export
since the end of the

last year. Our success in the export
that was the best example for many
sectors for years and the spring we-
ather has left their places to the
stormy atmosphere. In one hand, de-
valuation experienced by the Rus-
sian Federation and extraordinary
reduction in value of the Ruble and
on the other hand, the incredible rise
in US Dollars against Euro have
wounded us deeply like other coun-
tries that export to these two impor-
tant markets like us. The political
and economic crisis in the Middle
East has also affected our market ne-
gatively for several years. 

Such kind of problems is the de-
velopments that are beyond our con-
trol. However, if we apply lessons le-
arned and if we could organize, I am
of the opinion that we can turn them
to the opportunity and we could in-
crease our resilience.  George Ber-
nard Shaw says that “Obstacles are
those frightful things you see when
you take your eyes off your goal “. At
this point, it is more than important
to act in this direction and to define
our road map accordingly. First of all,
it is an important reality to vary our

markets that we have exported in
accordance with the currencies. I
think all of them should be included
in our market share levelly. 

On the other hand, we should
highly concentrate on the products
in which their added values are high
if we would like to be competitive in
world markets. Thus, we could take
step not only in the price basis but
also quality basis and we do not
need to compete with the countries
that are working on the standard
product like China. 

One of our most important vulne-
rabilities is that many firms in our
sector have been still sending the
goods to the wide area. If such cus-
tomers have particular rate in the
exporting activities of the firm, it
means that it is very risky. 

Our sector has faced with such
and similar negative developments
in the past. Now, a new generation
who takes over the duty from their
ancients, who has great experience,
graduated from the university, who
could speak foreign language and
knows about the world very well to
make comment about the incidents
is in charge. Thanks to such valuable
and unique experience, I have no
doubt that we will overcome these
problems. In this sense, we have to

support each other and we have to
be in solidarity indeed. There is only
one ground for this purpose and that
is Socks Manufacturers Association
(ÇSD), our roof institution that is al-
ways at the disposal of our country
since its establishment. Our associa-
tion is always a guidance that leads
and directs the sector by common
mind. 

On this occasion, on my behalf
and on behalf of ÇSD Governing Bo-
ard, I would like to convey my best
regards and sincere appreciation
particularly for the President and
Governing Boards that have been
working tirelessly since its establish-
ment as well as our contributors and
my colleagues. 

Respectfully,

Bülent İyikülah
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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The recession in the socks 
export forces the diversify of
the markets  

The export data of Turk-
ish Exporters Assembly
(TIM) has been
explained as of February

2015. The exporting activities of
Turkey in February is 10 billion 495
million US Dollars by the recession of
13% and ready-made clothing sector
is about 1.3 billion US Dollars by the
recession of 14.6 %. Additionally, the
socks export exhibited recession
more than Turkey and ready-clothing
and through -22.5 percent
recessions, it became 151.4 million
US Dollars. In the regression, the
value loss of the Euro against the
Dollars as well as the economic
developments in the Russian market
became effective. In order to elimi-
nate this position, it is more than
important to diversify the markets. 

The recession that was started by
fast decline in the socks export at the
end of the last year has protected its
affect in first two months of new
year.  By end of February, 22.5 per-
cent regression has experienced in
comparison with the same period in
the last year. In this period where the
export at the amount of 151.4 million
US Dollars has been performed, 9.73
percent decline was experienced per
quantity. 

By the end of February, the order
of country where the maximum
exporting activities have been per-
formed did not change. However,
such countries faced with important
regression in the statistics. England
has performed the socks export at
the amount of 36.7 million US Dol-
lars by the regression of 9.97,
Germany at the amount of 31.9 mil-
lion US Dollars by -18.3 regression,

France at the amount of 17.7 million
US Dollars by -35.7 regression, 6.6
million US Dollars by -25.7 regres-
sion and Holland at the amount of
6.3 million US Dollars by -301.1
regression. 

There are only 5 countries among
26 countries where we have
performed more than one million
pairs in two months period and the
increasement has been experienced.
These are respectively, Macedonia
(61.4 percent), Iran (42, 9 percent),
Saudi Arabia (37.1 percent), United
Arab Emirates (13.6 percent) and
Iraq (1.28 percent). 

The first three countries where
the most export recession has experi-
enced are respectively Poland (-52, 2
percent), Russian Federation (-48.9
percent) and Slovakia (-42.8 percent).  

On the other hand, when the
recession is -9.73 per quantity and
when the recession is -22.5 on the
basis of US Dollars and the great dif-
ference between two vales show us
that the unit price is also reduced.
Hence, we decreased the average
export price per socks up to 66 cent

although we exported them per socks
up to 76 cent in last year at the same
period. Here, we should take into the
account of the reflection for cotton
prices. 

It is not right to seek for only one
reason behind the regression in the
export. Some of them are; great
value loss of EURO that the currency
of Europe against US Dollars,
economic crisis in Russian Federation
and loss of value in Ruble. 

It is more than important to diver-
sify the markets based on the
currency and geography as well as to
concentrate on the products whose
added value is high in order to
decrease the effect such kind of fac-
tors for Turkey and to minimize the
effects. 

As is seen in our example, when
the Euro region has performed much
more exporting activities, the fluctu-
ation in this currency and the
economy of such region will trouble
us. On the other hand, it will balance
such kind of negative effects to work
in different currencies and different
regions.  
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It is essential that
the companies
should be
protected against

the foreign exchange risks
in their balance sheets by
using the financial futures
of the companies against
the foreign exchange risk
that could be managed. It
is a mistake if the finan-
cial futures have not been
used. People who cannot
use it will overtake the
currency risk. Against the
view that is commonly
considered, I am of the
opinion that it is like a
gamble if we cannot man-
age the currency risk. As
far as I have been
informed about the money
management from Ameri-
can international
companies both in Turkey
and abroad, in order to
remove the risk of extinc-

tion by the small exchange
rate fluctuations, the
exchange risks must be
managed by the relevant
tools and should not be
left alone.  

WE SHOULD MAKE IT
SIMPLE TO UNDERS-
TAND THE FORWARD
EXCHANGE  

In that case, what is
the risk for rate of
exchange and what kind
of tools do we have to be
protected against the
exchange risk? I will
attempt to define the for-
ward exchange simply. 

Although the exporter
and imported or relevant
units that borrow/lend by
foreign currency has
exchange risk, they do not
have sufficient informa-
tion about the concept of
exchange risk. There is no

How could we manage foreign
exchange rate risks by means
of forward exchange? 
I would like to share my previous letter regarding how to manage exchange
rate risks that I wrote 10 years ago in 2004 in the period during the contin-
uous assessment of Turkish Lira by revising nowadays where we have wit-
nessed the value loss of Turkish Lira. When considering the profit margins
that have been limited continuously, the risk in which its risks could not be
managed could have great risks accordingly.  

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Turkey
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doubt that there are some
exceptions however, the
subject of the exchange
risk that is very well
known in the developed
markets has not drawn
the attention very much.
In a detailed definition,
the exchange risk is aris-
ing from the difference
between the import/export
rate for exporter/importer
and rate in which the cost
has been collected/paid.
Hence, the upstream and
downstream in the
exchange rate could cre-

ate a problem for individ-
uals, organization and
other institutions that are
dealing with the foreign
trade and commercial

activities.  The name of
the method is hedging to
protect against the risks
that could not be antici-
pated before. The hedging

in which the meaning of
the word is “protection” is
the future delivery that
has been performed to
remove the exchange risks
arising from the commer-
cial activities of the firms.
On the contrary to the
common belief, above
mentioned tools and
methods do not have any
speculative specifications
and if such kind of protec-
tion tools could not be
used, it means that it is
playing a gamble indeed.
When the inflation
dropped into the single
digit numbers recently,
the profit margins started
to drops into the single
digit and two digits fluctu-
ations to be occurred in
the exchange rate will
easily damage the firms
that have not been used
the hedging methods to
manage the exchange
risks. 
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İyikülah, the Pres-
ident of ÇSD
Governing Board
made a speech at

the beginning of the exhi-
bition and stated that
Turkish socks sector is the
second biggest manufac-
turer in the world after
China and he added that “

We are aware of our tar-
gets even if our competi-
tor is very strong”. Bülent
İyikülah also drawn the
attention that the short
term development of
socks sector  is more than
important for the economy
and he also said that
thanks to knowledge

transfer from father to the
son, in many firms in our
sector, the third genera-
tion is in the position of
the management.  

IFEXPO UNDERWEAR
SOCKS FAIR SIGNED 
THE GREATEST DEVE-
LOPMENT IN FOUR YEAR

İFEXPO Underwear
Socks Fair has signed a
new record by the partici-
pation of 234 firms and
firm representatives  to-
gether with the  8.760
professional visitors from
76 countries on the cov-
ered exhibition area hav-
ing 25.000 m2. 

IFEXPO Exhibition that meets the
socks, underwear sector opened its
doors to the world for the fourth time 
As distinct from previous years, TEXPO Euroasia 2015 Exhibition (32nd
International Knitting, Embroidery, Socks, Printing, Narrow Woven Mac-
hines, Sub-industries, Textile Finishing Machines and Chemicals Exhibi-
tion), 12th International Istanbul Thread Fair and İFEXPO 2015
Underwear Socks Fair that were held simultaneously  hosted expert visi-
tors from 70 different countries apart from the local visitors. 
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IFEXPO fair where the
most important under-
wear, socks, home and
beach clothes, sub-indus-
try and accessory manu-
facturers in Turkey have
participated became a
meeting point for the pro-
ducers and buyers coming
from country and abroad.  

THE EXPERT FROM 76
COUNTRIES  FLOCKED IN
THE PLACE

The intensive introduc-
tion activities that have
been performed in the tar-
get markets of the sector
have achieved its results.
1.575 international sector
people from 76 countries
mostly composed of Ger-
many, Azerbaijan, Bosnia
and Herzegovina, Bulgar-
ia, Burkina Faso, Algeria,
Dubai, Morocco, France,
Ghana, Georgia, Nether-
land, Iran, Qatar, Kaza-
khstan, Kenya, Kirghizs-
tan, Kosovo, Kuwait,
Egypt, Romania, Russia,
Serbia, Saudi Arabia,
Tajikistan, Tunis, Ukraine,
Jordan and Greece visited
the exhibition. 

328 percent increment
in the exhibition area in 4
years, 341 percent incre-
ment in the exhibition
area for the number of
foreign visitors 

The fair achieved the
increment in 246 percent
for four years in terms of
the participation of the
fair where 234 firms have
attended. Additionally, in
four years, the major in-
crement in the participa-
tion such as 328 percent
in the exhibition area, 195
percent in the number of
the foreign countries, 147
percent in the number of

local visitors,  341 percent
in the number of interna-
tional visitors, 299 per-
cent in the number of to-
tal visitors accordingly.
When comparing with the
previous year, it has
achieved to increment in
14 percent for local visitors
and 20 percent in the for-
eign visitors.  

98,5 %  of the partici-
pants are of the opinion to
participate in the next ex-
hibition  

The questionnaire that
was made  shows clearly
the satisfaction level. In
this sense, 89.4% of the
participants stated their
satisfaction from İFEXPO
2015 exhibition. 98.5% of
the participants stated that
they think about their par-
ticipation to İFEXPO 2016. 

According to the ques-
tionnaire, when consider-
ing the first ten of the for-
eign countries that visited

the stands are alphabeti-
cally in English  Germany,
Azerbaijan, Algeria, Dubai,
Morocco, Iran, Egypt, Rus-
sia, Serbia, and Saudi Ara-
bia. 

THE SUCCESSFUL RE-
SULT OF THE COOPERA-
TİON AND SOLIDARITY 

İfexpo 2015, 12th In-
ternational Istanbul Under-
wear, Socks Fair organized
simultaneously with this
year’s Texpo Euroasia 2015
and 12th International Is-
tanbul Thread Fair. By the
participation of 692 firms
from 30 countries and the
representatives of the
firms, the biggest meeting
has achieved in 2015 in
the textile sector.  

THE FASHION SHOWS
ATTRACTED THE 
ATTENTION

Under the leadership of
Aegean Clothing Industri-

alists (EGSD), by the
theme of “ I dreamed
about Izmir”, swimsuit
fashion and the Socks De-
sign Competition called as
“Conceptual Touch on the
Socks” organized by 9
Eylül University, Depart-
ment of Fine Arts, Textile
and Fashion Department
and Istanbul Kavram Occu-
pational High School has
organized and drawn the
attention of the visitors. 

In the fashion show by
the participation of under-
wear and socks sectors’
leader firms where Ece
Gursel, popular model took
the podium, the latest de-
signs of the firms have dis-
played.  

The results of the 2nd
TİGSAD Underwear De-
signers Competition per-
formed by Underwear In-
dustrialists Association
(TİGSAD)  announced in
İFEXPO 2015. 
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Derneğimiz kurucu üyelerinden Sayın Sedat Tural’ın (Gökçe Tekstil Çorap) muhterem babası, 

Yavuz Tural
vefat etmiştir. 

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

Herkes cennete gitmek ister;
ama kimse ölmek istemez.

Mystic River

Ne kadar yaşadığımız değiI,
nasıI yaşadığımız önemIidir. 

Bailey

Sanat tabiatı takIitrten başka bir
şey değiIdir. 

Seneca

Siz kendinize inanın,başkaIarı
da size inanacaktır. 

Montaigne

SorumIuIuğunu taşıyacağın
fikrin adamı oI. 

Ahmet Hamdi Tanpınar

Savaşın iyisi, barışın kötüsü
yoktur. 

Benjamin Franklin

Zeka cevaplardan değil,
sorulardan anlaşılır. 

Albert Einstein

MutIuIuk her şeyden önce
vücut sağIığındadır.

Curtis

Öğretmek, 
iki defa öğrenmektir.

J.joured

Önce kendi gideceğin yoIu
öğren sonra öğretmeye kaIk.

Buddha

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

Çiçero

Sabah kaybedeceğin bir saatin
bütün gün zararını çekersin.

William Whately

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

Franz Kafka

Öyle yaşamalısın ki öIdüğünde
tabutçu biIe matem tutsun.

Mark Twain

MutIuIuğun değerini, onu
kaybettikten sonra anIarız.

Francis Bacon 

MutIuIuğu tatmanın tek çaresi,
onu payIaşmaktır. 

Byron

Öğüt vermek koIay,örnek 
oImak zordur. 

La RochefaucauId

Peşinden gidecek cesar varsa,
tüm rüyaIar gerçek oIabiIir.

Walt Disney

Başsağlığı






