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Değerli dostlarım,

Dünyada üretimde ikinci, ihracat-
ta üçüncü olan Türk çorap sanayinin
kendi evinde, kendi konusuyla ilgili
bir sergi alanının olması çok önemliy-
di. Bu fuarın sektörlere odaklı ve niş
bir organizasyon olması da gerekiyor-
du. Çünkü artık dünyada büyük orga-
nizasyonlar sanıldığının aksine büyük
başarılar getirmiyor. Küçük ve odak-
lanan organizasyonlar daha başarılı
oluyor. Aslında genelde de bir işin
başarı sırrı içindeki küçük ayrıntılar-
da, ihtisaslaşmada gizlidir. İlkini 17 –
19 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştir-
diğimiz İF Expo 2012 Çorap ve İç Gi-
yim Fuarı bu anlayışla hayat buldu.  

Sektörümüzün ilk ve tek niş orga-
nizasyonu olan İF Expo Çorap ve İç
Giyim Fuarı’nın ikincisinin hazırlıkları
birincisinde olduğu gibi yoğun bir şe-
kilde sürüyor. Çorap Sanayicileri Der-
neği (ÇSD) olarak Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF)
çatısı altındaki fuar partnerlerimiz
Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği
(TİGSAD) ve Konfeksiyon Yan Sanayi-
cileri Derneği (KYSD) ile yapmış ol-
duğumuz yoğun toplantılarla tüm sü-
reci en küçük ayrıntısına kadar göz-
den geçirdik. Böylece tasnif, tarif ve

çalışma takvimi doğrultusunda fay-
dalı ve herkesin mutlu olacağı bir so-
nuç elde etme anlayışını yerleştirdi-
ğimizi düşünüyorum. Bu anlayışa
destek veren, katılan ve katkı sağla-
yan herkesi canı gönülden tebrik edi-
yor ve kutluyorum. 

İF Expo Çorap ve İç Giyim Fuarı
sadece sektör değil, bir ülke fuarıdır.
Bu nedenle her platformda dile geti-
rip desteklenmesi için çağrıda bulu-
nuyoruz. Ayrıca, fuarlar yıllar içinde
bir evre geçirerek gelişim süreci ya-
şar. Burada mutlak başarı için sabır
ve sürdürülebilirliğin büyük önem ta-
şıdığını düşünüyorum. Kesintisiz,
uzun yıllar süren, sektör ve ülkemize
fayda getirecek, kendi aramızda or-
yantasyonu sağlayacak bu tür organi-
zasyonları başarıyla sonuçlandıracak
en önemli şey; üyelerin, katılımcıla-
rın, çözüm ortaklarımızın ortak bir
anlayışla konuya odaklanmasıdır. 

31 Ocak – 2 Şubat 2013 tarihleri
arasında İF Expo 2013 Çorap ve İç
Giyim Fuarı’nda hep birlikte olmak
ümidiyle ÇSD Yönetim Kurulu adına
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

31 Ocak – 2 Şubat 2013
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Kavram Mes-
lek Yüksek-
okulu’nun
Gayrette-

pe’deki merkez yerlleşke-
sinde gerçekleşen 

1. Çorap Tasarım Yarışma-
sı’nın ödül törenine, İstan-
bul Milli Eğitim Şube
Müdürü Erol Demir, ÇSD
Başkanı Hüseyin Öztürk,
Kavram Meslek Yüksek-

okulu Mütevelli Heyeti
Başkanı Bahattin Durmuş,
Kavram Meslek Yüksek-
okulu Müdürü Yar. Doç.
Dr. Sakin Öner ile birlikte
ÇSD Yönetim Kurulu üyesi

sanayiciler, öğretim üye-
leri, öğrenci ve velilerden
oluşan konuklar katıldı.

Kavram Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programı dünyada tek

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ve İstanbul Kavram Meslek Yüksek-
okulu’nun birlikte düzenledikleri Çorap Tasarım Yarışması’nın ilkini
kazananlar ödüllerini aldı. 

1. Çorap Tasarım 
Yarışması’nda ödüller
sahiplerini buldu

Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde Nida Deniz,
Okul Müdüresi Nuran Sarısoy ve 
İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Demir

Üçüncülük
Ödülü

İkincilik
Ödülü

Birincilik
Ödülü

Sarıyer Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde Nida Deniz,
Okul Müdüresi Nuran Sarısoy ve 
İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Demir

Kavram Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Durmuş,
Ümraniye Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nden Ebru
Çoban ve ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk

Kavram Mütevelli Heyeti Başkanı Bahattin Durmuş,
Ümraniye Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nden Ebru
Çoban ve ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk

Sultan Selim KTML Müd. Yard. İhsan Kaz ve kazanan
öğrenci Yasemin Aktan, Kavram Yüksek Okul Mü-
dürü Yard. Doç. Dr. Sakin Öner

Sultan Selim KTML Müd. Yard. İhsan Kaz ve kazanan
öğrenci Yasemin Aktan, Kavram Yüksek Okul Mü-
dürü Yard. Doç. Dr. Sakin Öner



Törende ilk konuşmayı
yapan Kavram Meslek
Yüksekokulu Müdürü
Sakin Öner, mesleki eğiti-
min her düzeyinde okul-
sektör işbirliğine önem
verilmesi gerektiğini vur-
gulayarak bu bağlamda iki
yıl önce ÇSD ve Kavram’ın
işbirliğiyle açılan Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programı’nın dünyada tek
olma onurunu taşıdığını
belirtti.

ÇSD BAŞKANI 
HÜSEYİN ÖZTÜRK:
“ARTIK ÜRETİMDE
MAKİNENİN YANINDA
MODA, TASARIM,
İNOVASYON VE AR-GE
GİBİ BİRÇOK ANLAYIŞIN
BİR ARAYA GELMESİ
GEREKİYOR”

Daha sonra kürsüye
gelen ÇSD Başkanı Hüse-
yin Öztürk, Türk çorap sa-
nayinin şu anda dünyada
üretimde ikinci konumuna
alaylı kadrolarla geldiğini,
bundan sonraki süreçte
ise üretimde sadece maki-
nenin değil, moda, tasa-
rım, inovasyon ve Ar-Ge
gibi birçok anlayışın bir
araya gelmesi gerektiğini
belirtti. Çorap ve Moda
Tasarımı Bölümü’ne kay-
dolan öğrencilerin aynı za-
manda sektöre de kaydol-
duğunu söyleyen Öztürk,
bu bölümü açarak sokakla
örtüşen, ihtiyaçtan doğan
bir projeyi hayalden, her
iki kurumun özverili çalış-
masıyla hayata geçirdikle-
rini kaydetti. ÇSD Başkanı,
Öztürk böylesi önemli bir

bölüme meslek liselerinin
dikkatini çekmek için bu
yarışmayı düzenleme ka-
rarı aldıklarını belirterek
katılan öğrencileri cesaret-
lerinden dolayı da kutladı.

KAVRAM M.Y.O.
MÜTEVELLİ HEYETİ
BAŞKANI: “YARIŞMANIN
AMACI; ÇORABIN MODA
VE TASARIMINA
GENÇLERİN DİKKATİN
ÇEKMEK”

Kavram Meslek Yük-
sekokulu Mütevelli Heyeti
Başkanı Bahattin Durmuş
ise, Çorap ve Moda Tasa-
rımı Bölümü’nü zaten üre-
timde dünyada ikinci ko-
numda olan çorap
sektörünü daha iyi tasa-
rımlarla katma değer yara-
tacak elemanlar yetiştir-
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1. Çorap Tasarım

Yarışması ödül

töreninde yapılan

konuşmalarda

üniversite-sanayi

işbirliğinin önemine

dikkat çekildi” 

Üsküdar Cumhuriyet Anadolu KTML öğrencisi
Esin Güçlü ve Kavram Yüksek Okul Gen. Sek.
Yard. Doç. Dr. Cihan Erdönmez

ÇSD Başkan Yardımcısı Bülent İyikülah
İMKB KTML öğrencisi Şeyma Muzaç ve
Yard. Doç. Dr. Ergin Gümüş

ÇSD Yön. Kur. Üyesi Ceyda Özdağancı, Kavram
Yüksek Okul Müd. Yard. Orse Demirel, 30 Ağustos
KTML mezunu Deniz Ovacık adına Dilek Aras
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mek için kurduklarını
söyledi. Yarışmanın ama-
cının çorabın moda ve ta-
sarımına gençlerin dikka-
tini çekmek olduğunun
altını çizen Bahattin Dur-
muş, “Eski bir deyimde
söylendiği gibi ‘Marifet
iltifata tabidir’. Biz de
gençlere iltifat edeceğiz
ki, onlar da marifetlerin
göstersin” diye kaydetti.

Konuşmaların ardın-
dan yarışmada dereceye
giren öğrencilere ödülleri
ve plaketleri verildi. 1.
Çorap Tasarım Yarış-
ması’nda birinciliği Nida
Deniz, ikinciliği Ebru Ço-

ban, üçüncülüğü Yasemin
Aktan alırken, Seyma
Muzaç, Esin Güçlü ve
Deniz Ovacık’ın tasarım-
ları mansiyona layık gö-
rüldü. Tören sonunda ay-
rıca katkı ve
katılımlarından dolayı
jüri üyeleri; Yard. Doç.
Dr. Ergin Gümüş, Öğr.
Gör. Nebahat Aral, Öğr.
Gör. Buket Sekban, tasa-
rımcı Asu Aksu, ÇSD
Başkan Yardımcısı Bülent
İyikülah, ÇSD Yönetim
Kurulu Üyeleri, Serdar
Bekmezci ve Davut Bere-
si’ye de birer plaket ve-
rildi.

<<<
ÇSD Başkan
Yardımcısı Bü-
lent İyikülah
Kavram MYO
Mütevelli He-
yeti Üyesi
Bora Çakmak

<<<
ÇSD Yön. Kur. Üyesi
Ceyda Özdoğancı ve
Kavram Yüksekokul
Müdür Yard. Orse
Demirel

<<<
ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk ve Kavram
Çorap ve Moda Tasarımı
Bölümü Öğr. Gör. 
Buket Sekban

>>>
ÇSD Yön. Kur.

Üyesi Serdar 
Bekmezci ve

Yard. Doç. Dr.
Ergin Gümüş

>>>
Tasarımcı Asu Aral

ve Kavram Çorap
ve Moda Tasarımı

Bölüm Başkanı 
Nebahat Aral

>>>
Kavram Yüksek-
Okul Müd. Yard.
Özlem Yılmaz ve

ÇSD Yön. Kur.
Üyesi Davut Beresi

adına ÇSD Yön.
Kur. Üyesi 

Mustafa Özüren

1. ÇORAP TASARIM YARIŞMASI 
JÜRİ ÇALIŞMALARI VE 

DERECEYE GİREN TASARIMLAR
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Ülkemiz ihracat ve ekonomik
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde
çorap sektörü, esaslı bir rol
üstlenmektedir. Zira; söz konusu
sektör, dünyada çorap üretiminde
Çin Halk Cumhuriyeti’nin ardın-
dan 2. sırada yer almakta
olup istihdam yoğun faa-
liyet gösteriyor olması
sebebiyle yan sanayi
ile birlikte yaklaşık
110 bin kişiye iş
imkanı sağla -
maktadır ki; söz
konusu
büyüklük lerin
ekonomimize
sağladığı
katkı
kesinlikle
yadsına maz. 

Çorapland Kasım-Aralık 2012

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI HAYATİ YAZICI:

“Ülkemiz ihracat ve ekonomik 
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde
çorap sektörü, esaslı bir rol 
üstlenmektedir”
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Bu itibarla; 3
Haziran 2011
tarihli ve 640
sayılı Kanun

Hükmünde Kararname sa-
yesinde kurulan Bakanlığı-
mız; gerek hazırladığı
mevzuat düzenlemeleriy-
le, gerekse de gümrük uy-
gulamalarıyla söz konusu
sektörün korunmasına
katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda; Türk
Gümrük Tarife Cetvelinin
61.15 ve 62.09 tarife po-
zisyonlarında sınıflandırı-
lan çorap cinsi eşyanın it-
halatı ihtisas gümrüğü uy-
gulamasına tabidir. 

ÇORAP İTHALATI İHTİ-
SAS GÜMRÜĞÜ UYGULA-
MASI İLE  ÖZELLİKLE
YERLİ ÜRETİMİN KORUN-
MASI HEDEFLEMEKTEDİR

Bununla birlikte; sa-
dece çorap sektörünün de-
ğil, tekstil ve aynı za-
manda özellik arz eden
diğer eşya açısından yerli
üretimin korunmasını
amaçlayan “ihtisas güm-
rüğü uygulaması”, güm-
rük idarelerinde belirli eş-
yanın gümrük işlemlerinin
yapılması yönünde uz-
manlaşmaya gidilmesi,
özellik arz eden eşyanın
bu konuda uzmanlaşmış
gümrüklere yönlendiril-
mesi paralelinde yürütül-
mektedir. Söz konusu uy-
gulama; ithal eşyasında
aranan zorunlu standartla-
rın korunması, kıymet, ta-
rife ve menşe yönünden
etkin bir denetimin ger-
çekleştirilmesinin sağlan-
ması amacıyla yapılmakta
ve bu uygulama ile özel-
likle yerli üretimin korun-
ması hedeflemektedir.

55 Seri No.lu Gümrük
Genel Tebliği çerçevesinde

ihtisas gümrüğü uygula-
masına tabi olan çorap it-
halatında, söz konusu uy-
gulama neticesinde kalite-
siz ve düşük kıymetli ço-
rap ithalatının önüne ge-
çilmekte ve yerli üretici-
miz korunmaktadır.

Bu itibarla; bahse konu
Tebliğin 1 inci maddesi
çerçevesinde anılan eşya-
nın serbest dolaşıma giriş
işlemleri sadece;

• İstanbul Gümrük ve Ti-
caret Bölge Müdürlüğü-
ne bağlı Halkalı Güm-
rük Müdürlüğü ile Ata-
türk Havalimanı Kargo
Gümrük Müdürlüğü,

• Uludağ Gümrük ve Ti-
caret Bölge Müdürlüğü-
ne bağlı Gemlik Güm-
rük Müdürlüğü,

• Orta Akdeniz Gümrük
ve Ticaret Bölge Mü-
dürlüğüne bağlı Mersin
Gümrük Müdürlüğü,

• Ege Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürlüğüne
bağlı İzmir Gümrük
Müdürlüğü ile Denizli
Gümrük Müdürlüğü,

• Orta Anadolu Gümrük
ve Ticaret Bölge Mü-
dürlüğüne bağlı Ankara
Gümrük Müdürlüğü ile
Kayseri Gümrük Mü-
dürlüğü,

• GAP Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürlüğüne
bağlı Gaziantep Gümrük
Müdürlüğü ile

• Söz konusu eşyanın hızlı
kargo ile gelmesi kay-
dıyla İstanbul Gümrük
ve Ticaret Bölge Mü-
dürlüğüne bağlı Sabiha

Gökçen Havalimanı
Gümrük Müdürlüğün-
den 

gerçekleştirilmektedir. 

Ancak anılan maddenin
ikinci fıkrası uyarınca
özelliğine bağlı olarak bazı
eşyanın serbest dolaşıma
giriş işlemleri, geldiği yet-
kili gümrük idaresince
gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan; Ekonomi
Bakanlığının (mülga Dış
Ticaret Müsteşarlığı)
“İthalatta Gözetim Uygu-
lamasına İlişkin Tebliği
(2010/1)” nin 1.maddesi
uyarınca; 61. fasılda yer
alan eşya ithalatı, kayda
alınmak suretiyle ileriye
yönelik olarak gözetime
tabi tutulmakta olup anı-
lan Tebliğin 2. maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları

Sektör, dünyada çorap üretiminde Çin

Halk Cumhuriyeti’nin ardından 2. sırada

yer almakta olup istihdam yoğun faaliyet

gösteriyor olması sebebiyle yan sanayi ile

birlikte yaklaşık 110 bin kişiye iş imkanı

sağlamaktadır ki; söz konusu

büyüklüklerin ekonomimize sağladığı

katkı kesinlikle yadsınamaz” 
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uyarınca; Tebliğ kapsamı
ürünleri ithal etmek
isteyen ithalatçılar,
gerçek leştirecekleri itha-
lata ilişkin bilgileri
ithalattan önce anılan
Bakanlık tarafından yetki-
lendirilen “Kayıt
Mer  kezleri”ne kaydettir-
mektedirler. Bununla
birlikte; şayet eşya, bir
gümrük beyannamesi kap-
samında ilgili gümrük
tarife istatistik pozis -
yonundan brüt 50 kg veya
daha az miktarda ithal edi-
lecek ise kayda alma
uygulamasına tabi değil-
dir. Gümrüklerce tespit ve
kabul edilen kıymet veya
miktarın, kayıt belgesinde
kayıtlı kıymet veya mik-
tarı, toplam %5'ten (%5
dahil) daha az bir oranda
aşması ithalatın yapılma-
sını engellemez.

Ayrıca; anılan Tebliğ
uyarınca kayda alınacak
ürünlerin serbest dolaşıma
girişinde gümrük beyan-
namelerinin tescilinde
menşe ayrımı yapılmaksı-
zın, ‘Kayıt Belgesi’ veya
elektronik ortamdaki kaydı
gümrük idarelerince aran-
maktadır.

TEK TARAFLI KONTROL
SİSTEMİ KAPSAMINDA
KOTAYA TABİ TEKSTİL
ÜRÜNLERİNE AİT
KOTALARIN DAĞITIMI VE
YÖNETİMİNE İLİŞKİN
TEBLİĞ UYARINCA
KUZEY KORE MENŞELİ
ÇORAPLAR KOTAYA
TABİ

Diğer taraftan; Eko-
nomi Bakanlığınca hazırla-
nan “Tek Taraflı Kontrol
Sistemi Kapsamında Ko-
taya Tabi Tekstil Ürünle-
rine Ait Kotaların Dağıtımı
Ve Yönetimine İlişkin Teb-
liğ (2012/1)” uyarınca
Kuzey Kore menşeli çorap-
lar kotaya tabi tutulmakta-
dır.

BAZI TEKSTİL VE KON-
FEKSİYON ÜRÜNLERİNİN
DENETİMİNE İLİŞKİN
TEBLİĞ

Yine Ekonomi Bakanlığı
tarafından hazırlanan
“Bazı Tekstil ve Konfeksi-
yon Ürünlerinin Denetimi-
ne İlişkin Tebliğ (İthalat:
2012/15)” uyarınca Ekono-
mi Bakanlığı İthalat Genel
Müdürlüğünce risk değer-
lendirmesine tabi tutulan
eşyadan, risk değerlendir-

mesi sonucunda gerekli
görülmesi halinde, güm-
rük gözetimi sona erdiril-
meden önce numune aldı-
rılabilir. Ayrıca, anılan Ge-
nel Müdürlük, onay belge-
sinin düzenlenmesi aşa-
masında gerekli görmesi
halinde ek bilgi ve belge
talep edebilir. Onay belge-
sinin elektronik ortamdaki
kaydı ise gümrük yüküm-
lülüğü sona eren eşyanın
gümrük gözetiminin sona
erdirilebilmesi için aran-
maktadır.

İTHALAT REJİM
KARARINDAKİ VERGİ
ORANLARI

61.15 tarife pozisyonu
altında sınıflandırılan eş-
yanın (6115.10.10.00.00
hariç) vergi oranları ise İt-
halat Rejim Kararında;

• Gelişme yolundaki ülke-
ler (G.Y.Ü) için %9,6

• Diğer ülkeler (D.Ü) 
% 12

olarak belirlenmiştir. 

Gümrük Tarife İstatis-
tik Pozisyonu (GTİP)

2008 

2009 

2010 

2011 

2012*

873.650.641

882.170.744

953.474.938

1.059.138.803

418.164.458

33.797.561

28.408.650

46.045.075

61.229.442

26.132.207

Yıllar İthalatİhracat

ÇORAP İTHALAT VE İHRACATI ($)

* İlk altı ay    (Kaynak: TÜİK)

Çorap cinsi eşyada,

ülkemiz dış ticaret

dengesi ülkemiz

lehine olup 

2008-2011 yılları

arasındaki süreç

itibarıyla çorap

ihracatımız kıymet

bazında sürekli artış

göstermiştir” 
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6115.10.10.00.00’da sınıf-
landırılan “sentetik lifler-
den varis çorapları” ta-
nımlı eşyada ise;

• G.Y.Ü % 6,4

• D.Ü % 8

olarak yer almıştır. Söz
konusu eşyanın Topluluk
Vergi Oranı (TVO) ile Av-
rupa Birliği (AB) ve Avru-
pa Serbest Ticaret Birliği
(EFTA) ülkeleri için vergi
oranı ise %0’dır.

Öte yandan; 2008-
2012 yılları arasındaki sü-
reç itibarıyla söz konusu
eşyaya ilişkin ihracat ve it-
halat istatistikleri gösterir
tablo ile çorap ithalat ve
ihracat kıymetini milyon
dolar bazında gösterir gra-
fiğe yukarıda yer veril-
mektedir.

Yukarıda yer verilen
istatistiki veriler incelen-
diğinde; söz konusu eşya-
nın kıymet bazında 2011
yılındaki ihracatının
(1.059.138.803 dolar),
aynı yıl yapılan ithalattan
(61.229.442 dolar) yakla-
şık 17 kat daha fazla oldu-
ğu görülmektedir.

Ayrıca; bahse konu
eşya itibarıyla 2008 yılın-
da ihracatımız
873.650.641 dolar iken;
söz konusu rakam 2009
yılında bir önceki yıla
oranla % 1 artışla
882.170.744 dolara ulaş-
mış; 2010 yılında, yine bir
önceki yıla göre % 8 artış-
la 953.474.938 dolara;
2011 yılında ise yine bir
önceki yıla oranla % 11 ar-
tarak 1.059.138.803 dola-
ra ulaşmıştır. Dolayısıyla;
çorap ihracatımız kıymet

bazında 2011 yılında,
2008 yılına oranla 
% 21’lik artış göstermiş -
tir. 

Bu itibarla; çorap cinsi
eşyada, ülkemiz dış ticaret
dengesi Ülkemiz lehine
olup 2008-2011 yılları
arasındaki süreç itibarıyla
çorap ihracatımız kıymet
bazında sürekli artış gös-
termiştir. 

Bu sonuçlar da, çorap
sektörünün ihracatımız,
dolayısıyla da ekonomimiz
açısından taşıdığı önemi
bir kez daha gözler önüne
sermektedir. 

Bu vesileyle Türkiye
Moda ve Hazır Giyim Fe-
derasyonu Başkanlığına
seçilen Çorap Sanayicileri
Derneği (ÇSD) Başkanı
Hüseyin Öztürk’ü tebrik
ediyor, iki görevinde de
başarılar diliyorum.

Bu sonuçlar çorap

sektörünün ihracatı-

mız, dolayısıyla 

da ekonomimiz 

açısından taşıdığı

önemi bir kez daha

gözler önüne ser-

mektedir”
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Son on iki aylık dönemde
de ihracatımız yüzde
11,9 artışla 148 milyar
363 milyon dolara

ulaştı. İller bazında ilk 10 ihracatçı
ilimiz arasında, Ekim ayında ihraca-
tını en fazla artıran il yüzde 19 artış
ile Kocaeli oldu. Adana'nın ihracatı
yüzde 11, Gaziantep'in yüzde 10,
Hatay'ın yüzde 2, Bursa'nın yüzde 1
arttı.

BAYRAM TATİLİ ETKİLEDİ 
İhracat rakamlarını Bursa Orhan-

gazi'de düzenlenen basın toplantı-
sıyla açıklayan Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi,
geçen yıl Kasım ayına rastlayan Kur-
ban bayramının bu yıl Ekim ayına
rastlamasından dolayı uzun bir tati-
lin devreye girmesiyle iki işgünü ek-
sik olduğunu, bunun da yaklaşık 1
milyar dolarlık bir ihracata karşılık
geldiğini belirterek ve "Bu da bizim
önümüzdeki Kasım ve Aralık ayla-
rına daha pozitif bakmamızı sağla-
maktadır” dedi.

ALTERNATİF PAZARLAR
YÜKSELİŞTE

İlk 10 ayda Türkiye'nin Afrika'ya
ihracatı yüzde 29, Ortadoğu'ya
yüzde 13, Amerika'ya yüzde 26 arttı.
Ülke bazında değerlendirdiğimiz za-
man Ekim ayında ihracatta en fazla
öne çıkan ülkeler şöyle oldu.

Ekim'de Irak'a ihracatımız yüzde
16, ABD'ye yüzde 14, Suudi Arabis-
tan'a yüzde 22, Libya'ya yüzde 266,

Brezilya'ya yüzde 149, Kanada'ya
yüzde 60 artış gösterdi.

SURİYE’DEKİ GERGİNLİK LOJİSTİK
AÇIDAN ORTADOĞU’YA YAPILAN
İHRACATI DA ETKİLEDİ

Suriye'ye ihracatımız yılın ilk 10
ayında yüzde 69 azaldı. Bu azalışın
sebebi Suriye'de devam eden iç sa-
vaş. Türkiye'nin ihracatında Suri-
ye'nin ağırlığı çok yüksek değil. O
yüzden dış ticaretimiz Suriye geliş-
melerinde çok olumsuz yönde etki-
lenmedi. Ancak Ortadoğu'ya gerçek-
leştirdiğimiz ihracatta lojistik
anlamında bir takım sıkıntılar yaşı-
yoruz. Bu yüzden Suriye'de en kısa
sürede iç barışın sağlanmasını
önemli buluyoruz. Bu noktada ulus-
lararası kurumların da bir an önce
devreye girmelerini bekliyoruz.”

KÜRESEL EKONOMİNİN 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Konuşmasında ekonomide yaşa-
nan gelişmeleri de değerlendiren Bü-
yükekşi, dünya ekonomisindeki yük-

sek risk ortamının devam ettiğini be-
lirterek, "Euro Bölgesindeki sorunlar,
ABD ekonomisiyle ilgili endişeler,
Çin'le Japonya arasındaki siyasi çe-
kişmelerin ekonomilere yansımış ol-
ması küresel büyüme tahminlerini
düşürüyor. Buna rağmen Türkiye iç
ve dış istikrarını korumaya çalışıyor.
Türkiye ekonomide büyümeye, ihra-
cattaki ve istihdamdaki artışı sürdür-
meye gayret ediyor" diye konuştu.

Sene başında AB pazarındaki da-
ralmanın ihracatımızı olumsuz etki-
leyeceği yorumları yapıldığını hatır-
latan Büyükekşi, şöyle devam etti:

Evet, AB pazarı daraldı. Ama bi-
zim genel ihracatımız bundan az et-
kilendi. Çünkü Türkiye'nin ihracatçı-
ları çok dinamik ve esnek bir yapıya
sahipler. Artık ihracatçılarımız, bir
pazarda yaşanan sıkıntıları alternatif
pazarlarda hızlı bir şekilde telafi ede-
biliyorlar. Çünkü Türkiye'nin sahip
olduğu kültürel ve ekonomik bağlar,
hızlı bir şekilde gelişen pazarlara
ulaşmamızı kolaylaştırıyor. AB'deki
krize ve komşu ülkelerdeki siyasi is-
tikrarsızlıklara rağmen, ihracattaki
ivmemizi koruduk.

"TEŞVİKTE YENİ DÜZENLEMELER
OLUMLU”

Yeni teşvik sistemi sayesinde tüm
Türkiye'de yeni bir yatırım seferber-
liği başladığını vurgulayan Mehmet
Büyükekşi, bu teşviklerin son derece
olumlu sonuçlar üretmeye başladı-
ğını ve özellikle 6. Bölgeye büyük ya-
tırım talebi olduğunu söyledi. (TİM)

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ekim ayında Türkiye'nin ihracatı geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 11 milyar 784 milyon dolar olarak gerçekle-
şirken yılın ilk 10 ayında yüzde 12 artışla 124 milyar 807 milyon dolara ulaştı.

Ekim ayı ihracatı eksik iş günü etkisiyle yüzde 0,2 geriledi:

10 aylık ihracat yüzde 12 arttı
124,8 milyar Dolar’a ulaştı
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Almanya pazarı gelecek
için umut veriyor

Grafik-1’de
görebilece-
ğimiz bu
trend deği-

şimi, 2010 yılı başından
itibaren 2.5 yılın üzerinde
bir süredir belirgin olarak

devam etmektedir. Türki-
ye’nin ise belirgin bir şe-
kilde pazar payı artışı göze
çarpmaktadır. Grafik-1’e
tekrar bakarsak 2004 yı-
lında Çin’e kotaların kalk-
masından önce var

olmayan Çin karşısında
Türkiye, %60 pazar payına
sahipken, diğer ülkelerin
de toplam %40 pazar pa-
yına sahip olduğunu görü-
rüz. Çin devreye girdikten
sonra ise, Çin ve Türki-
ye’nin toplam pazar payı
%80 civarında seyreder-
ken diğer ülkelerin payı
ise %40 dan %20’ye düşü-
yor. Son 2.5 yılı değerlen-
dirdiğimizde ise azalan
Çin pazar payının direkt
olarak Türkiye hanesine
kazanç olarak yazıldığını
görmekteyiz. Yani diğer
ülkelerden henüz Çin’in
boşluğunu dolduracak bir
rakip ortalıkta yok gibi gö-
rünüyor. “Neden diğer ül-
keler henüz devreye
girmiyor?” sorumun ceva-
bını yazımın ilerleyen bö-
lümlerinde analiz etmeye
devam edeceğim.   

Şimdi Çin’in Almanya
pazarında neden pazar
payı kaybettiğini irdele-
diğmizde, grafik-2’de ra-

Bir sayılık aranın ardından, sizlere dergi-
mizin bu sayısında, Avrupa pamuklu soket
pazarı segmentindeki son gelişmeleri ana-
liz etmeye devam ediyorum. Önceki sayı-
larda bahsetmeye başladığım Çin’in
pamuklu çorap segmentinde Avrupa’ya
yaptığı ihracattaki düşüş trendini en net
olarak Almanya pazarında görmekteyiz.
Grafik-1’de Çin’in Almanya pazarında,
pazar payı azalışı olarak göreceğiniz bu ge-
lişme, diğer pazarlarda bu derece belirgin

olarak görülmemektedir. Ancak Almanya
pazarının Avrupa ülkeleri arasında %25
pay ile en büyük ithalatçı olduğu gerçeği,
bize bu gelişmenin Türkiye açısından çok
önemli olduğunu, belki de ileride diğer pi-
yasalara yansiyabilecek bir trendin başlan-
gıcında olduğumuzu bize müjdelemektedir. 

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

www.dakong.com.tr

Almanya’da son 2.5

yılı değerlendir diği -

mizde azalan Çin

pazar payının direkt

olarak Türkiye

hanesine kazanç

olarak yazıldığını

görmekteyiz. Yani

diğer ülkelerden

henüz Çin’in

boşluğunu

dolduracak bir rakip

ortalıkta yok gibi

görünüyor”
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hatlıkla görebileceğiniz
gibi en büyük faktör ola-
rak Çin ile kapanan fiyat
farkımız olduğunu söyle-
yebiliriz. 2010 başlarında
Çin’in düşüş trendi başla-
madan neredeyse Tür-
kiye’nin yarı fiyatına çorap
satan Çin’li ihracatçılar Al-
manya pazarında Türkiye
ile olan fiyat farkını, özel-
likle son bir yıllık dö-

nemde, hızla fiyat arttır-
maları sonucu kapatarak
Ağustos 2012 rakamlarına
göre %8 farka kadar dü-
şürmüşlerdir. Burada Tür-
kiye’nin fiyatlarını
Almanya pazarında mev-
simselliğin ötesinde dü-
şürmüş olmasınında
oldukça büyük bir payı
vardır. Çin, Türkiye fiyat
farkı, son rakamlara göre,

2010 başlarında Çin’in düşüş trendi

başlamadan neredeyse Türkiye’nin yarı

fiyatına çorap satan Çin’li ihracatçılar Almanya

pazarında Türkiye ile olan fiyat farkını, özellikle

son bir yıllık dönemde, hızla fiyat arttırmaları

sonucu kapatarak Ağustos 2012 rakamlarına

göre %8 farka kadar düşürmüşlerdir”
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İngiltere pazarında nere-
deyse sıfırdır. Ancak İngil-
tere pazarında benzer
fiyatlara çorap satmamıza
rağmen Çin’in Almanya
pazarındaki gibi azalan
trendini anlayamadığım
nedenlerle görememekte-
yiz. İşin içinde sizler kadar
değilim ancak, son İngil-
tere rakamlarını ve Çin’in
pozisyonunu gördükten
sonra, belki de İngiltere
pazarında Çin’in artan
satış baskısıyla karşılaştı-
ğımız için, Almanya paza-
rında biraz daha fazla
ödün vermek zorunda ka-
lıyoruz gibi geliyor bana.
Ancak nedeni ne olursa
olsun Almanya pazarında
sonuç olarak başarılı oldu-
ğumuzu grafiklerde gör-
mekteyiz. 

AVRUPA PAMUKLU
SOKET PAZARININ EN
BÜYÜK OYUNCULARI

Yazımın ikinci bölü-
münde sizlere, Avrupa pa-
muklu soket ithalat
pazarın ana oyuncularını
tanıtmak istiyorum. Yazı-
larımdan takip ettiğiniz
gibi bu pazarın bir numa-
ralı oyuncusu, %52’lik ve
0.27 avroluk fiyatıyla
Çin’dir. Çin fiyatı aslında
ortalama olarak daha yük-
sek olmalıydı, ancak satış-
larının %17’sini yaptığı
Çek Cumhuriyeti’ne olan

2012 yılı ortalama fiyatları
Avrupa ortalaması olan
0.27 avronun 7.7’de biri
olan 0.035 avro olduğu
için, (bence soruşturma
konusu olmalı –
2004/2012 arası ortala-
ması 0.05 avro) ortalama
Çin fiyatı olması gereken-
den düşük çıkmaktadır.
Çin’i %27.7’lik pay ve 0.54
fiyatı ile Türkiye takip
ederken, Çin ve Türkiye’yi
uzak ara ile Endonezya ve
Pakistan izlemektedir. En-
donezya’nın payı %7.7 ve
fiyatı 0.34 avro iken Pakis-
tanın payı %4.8 ve orta-
lama fiyatı %0.46 avrodur.
Bu dört ülkenin toplam
pazar payı %92.4’tür. Tür-
kiye ve Çin’in toplam
pazar payı ise %79.9’dur.
Bu dört ülkeden sonra
gelen ülkelerin payları çok
düşük olup aradan sıyrılıp
gelecek bir ülke net olarak
görülmemektedir simdiye
kadar. 

ENDONEZYA AVRUPA’DA
DAHA DA BÜYÜME PO-
TANSİYELİNE SAHİP

Yazımın ön bölümünde
sorduğum “Niye başka ül-
keler Çin’in boşluğunu
dolduramıyor?” sorusuna
cevabım için özellikle fi-
yatları gözden geçirmemiz
gerekiyor. Fiyatlara yakın-
dan baktığımızda, bu dört
ülke arasında en düşük fi-
yatlının Çin olduğunu ve
onu Endonezya’nın takip
ettiğini görürüz. Endo-
nezya son yıllarda %4 kü-
sürlerden %3 lük pazar
payı artışıyla %7.7’ye gel-
miştir. Ve bence daha da
büyüme potansiyeli mev-
cuttur. Endonezya’nın
hem düşük fiyatı, hemde
çok büyük şirketlerden
oluşan yapısı ve bilgi biri-

kimi geleceğe dair daha
büyük büyüme potansiyeli
olduğunun işaretini ver-
mektedir. Yani Çin’den çı-
kacak düşük fiyatlı
segmentte en önemli
oyunculardan birisi de En-
donezya olacaktır. Düşük
fiyatlı Endonezya’nın var-
lığı ise diğer küçük ülkele-
rin ucuz seğmente
girmesini önlemektedir.
Pakistan ise bize yakın
olan fiyat yapısı nedeniyle
son yıllarda Endonezya’nın
gösterdiği pazar payı artışı
başarısını yakalayamamış-
tır. Türkiye ise Çin’in fiyat
artışından yararlanmaya
başlayan ülkelerin ara-
sında en önlerde olacaktır
diye düşünüyorum. Daha
önceki yazılarımda da be-
lirttiğim gibi çorap yatı-
rımı hem pahalı hemde
bilgi birikimi gerektirmek-
tedir. Bu nedenle Çin’in
fiyat arttırması sunucu ta-
lebin diğer ülkelere git-
mesi hemen olmayacaktır.
Bu geçiş döneminde alıcı-
lar daha yüksek fiyatlı Çin
ürünlerini almak zorunda
kalacaklar ve bu yüzden
bizlerinde fiyat tutturması
çok daha kolay olacaktır.
Son dönemde yaşanan Av-
rupa krizinde bence dibi
gördük. Bu krizin yarattığı
suni talep azalışı geçtikten
sonra bahsi geçen trend
değişimlerini çok daha be-
lirgin bir şekilde göreceğiz
sanırım. Son söz olarak
şunu söylemeliyimki,
hemen 2004 sonrasında
Avrupalı çorap alıcılarının
ağızlarına sakız ettiği, fi-
yatınızı düşürmek için size
dikte etmeye çalıştıkları,
“ÇİN FİYATI” klasiği sanı-
rım geçmişten bir anı ola-
rak kalma yolunda hızla
ilerliyor...

Avrupa pamuklu

soket pazarının bir

numaralı oyuncusu,

%52’lik ve 0.27

avroluk fiyatıyla

Çin’dir. Çin fiyatı

aslında ortalama

olarak daha yüksek

olmalıydı, ancak

satışlarının %17’sini

yaptığı Çek Cumhu -

riyeti’ne olan 2012

yılı ortalama fiyatları

Avrupa ortalaması

olan 0.27 avronun

7.7’de biri olan 0.035

avro olduğu için,

ortalama Çin fiyatı

olması gere kenden

düşük çıkıyor” 
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Yazımın son kısmında
ise sizlere, Avrupa pa-
muklu soket pazarında
hakim olan bu dört ülke-
nin yaptıkları ihracatın
yüzde olarak ülkeler ba-
zında ne şekilde dağıldı-
ğını analiz etmeye
çalışacağım. Tablo-1’de
göreceğiniz gibi 2012
Ocak-Ağustos döneminde
Türkiye, ihracatının
%30’unu Almanya’ya yap-
mıştır. 2007 ile karşılaştı-
rıldığında ise Almanya’nın
payı %2 artmıştır. Sonra-
sında %25 payla gelen İn-
giltere pazarı ise 2007
yılından beri ihracatımızda

%5 daha az pay almakta-
dır. Türkiye 2007’den beri
İngiltere pazarında ağırlı-
ğını azaltırken, bunu Al-
manya, İspanya, Fransa ve
İtalya pazarında telafi et-
meye çalışmaktadır. 

2007 YILINDDAN  
BU YANA YÜZDE 5 
DAHA AZ SATMASINA
KARŞIN ÇİN’İN
AVRUPA’DA EN ÇOK
İHRACAT YAPTIĞI ÜLKE
ALMANYA’DIR

Çin’in en çok satış yap-
tığı ülke de, 2012 yılında
%20 ile Almanya’dır.
Ancak Çin 2007’den sonra

bu pazara satışlarının %5’i
oranında daha az çorap
satmaktadır. Bizim için 2.
sırada olan İngiltere pazarı
Çin için %9 ile 4. sırada-
dır. Çin için ikinci sırada
gelen ülke ortalama satış
fiyatının 7.7 katı daha
düşük fiyatla çorap sattığı,
satışlarının %17’sini yap-
tığı Çek Cumhuriyeti’dir.
Üç numara %11 payla
Hollanda’dır. Rakamlara
göre Çin 2007’den beri
başta Almanya ve İtal-
ya’dan çıkmakta ancak
Çek cumhuriyeti, İspanya
ve Belçika’ya yüklenmek-
tedir. 

Pakistan’ın en büyük
pazarı %35 payla Hollan-
da’dır. Almanya, İngiltere
%15 ile ikinci ve üçüncü,
Fransa ve Belçika ise %10
ile dördüncü ve beşinci sı-
rada gelmektedir. Pakistan
2007’den beri Fransa ve
İtalya’da ciddi kayıplar ya-
şarken bu kaybını Hol-
landa pazarında telafi
etmiştir. Endonezya ise
2012 yılındaki %62’lik
payı ile 2007 den beri gi-
derek artan oranda Al-
manya pazarına
yoğunlaşmaktadır. Endo-
nezya için ikinci önemli
pazar %16 payla Fran-
sa’dır. 2007’den beri En-
donezya, Almanya ve
İspanya pazarlarına yo-
ğunlaşırken, özellikle İn-
giltere ve sonrasında
Fransa pazarından ağırlı-
ğını çekmektedir.

ALMANYA PAZARINDA
ÖNE ÇIKIYOR OLMAMIZ
GELECEĞE UMUTLA
BAKMAMIZI SAĞLIYOR

Tüm bu rakamlar 
ışığında Almanya pazarı-
nın tüm bu ülkeler için 
ne kadar önemli olduğu
görülmektedir. Yazımın
başında da okuduğunuz
gibi Almanya pazarında
öne çıkıyor olmamız 
hepimiz için geleceğe
umutla bakmamızı sağla-
maktadır.   
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CEZAYİR’İN DIŞ
TİCARETİ

Cezayir’in ih-
racatının %
97’sini hidro-
karbon ürün-

leri oluşturmaktadır. Ülke-
nin ihracatı 2008 yılında
son yıllardaki en üst nokta-
ya ulaşmışsa da (78,233
milyar dolar) 2009 yılında
sert düşüşün ardından,
sonraki yıllarda giderek ar-
tan bir seyir izlemiş ve
2011 yılında, 2010 yılına
göre % 28,63 oranında ar-
tış kaydederek 73,390 mil-
yar dolar seviyesine ulaş-
mıştır. Son 4 yıllık ithalatı-
na bakıldığında, uygulanan

kısıtlayıcı politikalar sonu-
cuna bağlı olarak, istikrarlı
bir görünüş sunmakta
olup, sadece 2011 yılı iti-
bariyle ithalatı bir önceki
yıla göre % 14,73 oranında
artış göstermiş ve 46,453
milyar dolar olarak gerçek-
leşmiştir.

A – GENEL
1- İ T H A L A T
a) Madde Grupları İtiba-
riyle İthalatı 

Ülkenin madde grupları
itibariyle ithalatı önem sı-
ralamasına göre yarı ma-
mul maddeler, gıda mad-
deleri, tüketim maddeleri
ve diğerleri olarak belirtile-

bilir. Tüketim malları kap-
samındaki ülkenin tekstil
ürünleri ithalatı 2009 yılın-
da 528 milyon dolar, 2010
yılında 632 milyon dolar,
2011 yılında 750 milyon
dolar olarak gerçekleşmiş-
tir. Ülkenin bu sektördeki
ithalatının bavul ticareti
yoluyla yapılan da dahil
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CEZAYİR HAKKINDA BİLGİLER:

Cezayir’in dış ticareti ve
Türkiye-Cezayir Ticari İlişkileri

Hasan Aslan
T.C. Cezayir Ticaret Müşaviri

DIŞ TİCARET (Milyon USD)

İthalat

İhracat

Dış Ticaret Hacmi

Denge

İhr. İth. Kar.Oranı (%)

2009
39.294

45.194

84.488

5.900

115

2010
40.473

57.053

97.526

16.580

141

2011
46.453

73.390

119.843

26.937

162

Değişim (%)
14,78

28,63

22,94

62,46

2008
39.156

78.233

117.389

39.077

199



edildiğinde % 50-60 dola-
yındaki kısmı ülkemizden
yapılmaktadır.

b) Ülkeler İtibariyle 
İthalatı (2011)

Türkiye, Cezayir’in ül-
keler itibariyle ithalatı sıra-
lamasında Fransa, İtalya,
Çin, İspanya, Almanya,
ABD, Arjantin, Brezilya,
Kore’den sonra % 2,95
oranla 10.’ncu sırada yer
almaktadır. 

2 – İ H R A C A T
a) Madde Gruplari İtiba-
riyle İhracatı 

Madde grupları itibariy-
le ihracatında en önemli
kalemi enerji maddeleri
oluşturmaktadır.

b) Ülkeler İtibariyle İh-
racatı (2011)

Ülkeler itibariyle ihra-
catınnda en önemli ülke
ABD’dir. Bunu sırasıyla
İtalya, İspanya, Fransa,
Hollanda, Kanada, Belçika
ve Türkiye izlemektedir.

TÜRKİYE - CEZAYİR 
DIŞ TİCARETİ 

Türkiye’nin Cezayir’e
son yıllardaki ihracatı 2009
yılında en üst noktaya
(1,749 milyar dolar) ulaş-
mıştır. 2010 yılında, bir
önceki yıla göre % 13,27
oranında, 2011 yılında %
9,05 oranında düşüş kay-
detmiş ve 1,370 milyar do-
lar olarak gerçekleşmiştir.
Bu düşüşün ülkemiz men-
şeli ürünlere uygulanan
gümrük vergilerinin yük-
sek oluşu ve AB ülkeleri-
Cezayir arasında yapılan
Ortaklık ve İşbirliği Anlaş-

masına bağlı olarak vergi
hadlerinin aşamalı olarak
indirilmesinden kaynaklan-
dığı düşünülmektedir. Bu-
nunla beraber, 2012 yılı ilk
8 aylık ihracatımız bir ön-
ceki yıla göre %20 dolayın-
da artış kaydederek 1.134
milyar dolar gerçekleşmiş-
tir. Bu yıl sonu itibariyle bu
ülkeye yönelik ihracatımı-
zın 1.75 milyar dolar olma-
sı tahmin edilmektedir.

1 – TÜRKİYE’NİN 
İHRACATI  (Madde Grup-
ları İtibariyle) 

Madde grupları ile ihra-
catımız önem sırasına göre
mamul maddeler, yarı ma-
mul maddeler, tüketim
maddeleri ve gıda madde-
lerinden oluşmaktadır.                                                

2011 Yılı Maddeler İti-
bariyle İhracatımız; Binek

Otomobilleri ve minibüsler,
Demir ve Çelikten Borular,
Elektrik Panoları, Eşya Ta-
şımaya Mahsus Motorlu
Taşıtlar, Mayalar, Buzdo-
labları, Dondurucular,
Elektrik Kabloları, Demir-
Çelikten Profiller, Taş Kır-
ma Makinaları, Kompresör-
ler, Prefabrik Yapılar, Bul-
dozer, Greyder ve Yükleyi-
ciler, Çimento, İlaçlar, Gıda
Müstahzarları, Tekstil ve
Konfeksiyon Ürünleri vb.
ürünlerden oluşmaktadır.

2 – TÜRKİYE’NİN 
İTHALATI  (Madde Grup-
ları İtibariyle)

2011 yılında Ceza-
yir’den ithalatımızın
%98,5’ini enerji maddeleri
oluşturmaktadır. Bunlar,
Sıvılaştırılmış Doğalgaz,
Bütangaz ve Propan gibi
ürünlerdir.                                        

DOĞRUDAN YABANCI
YATIRIMLAR VE TÜRK
YATIRIMLARI

Cezayir’de uygulan-
makta olan ekonominin li-
beralleştirilmesi, dışa açı-
lım ve dünya ile entegras-
yon çabaları çerçevesinde,
yabancı sermayenin Ceza-
yir’e çekilmesine ve yaban-
cı firmalar ile ortaklık ve
yatırımlara öncelik veril-
mektedir. Bu suretle işsizli-
ğin, özellikle genç nüfus
içerisindeki işsizliğin azal-
tılması, know-how ve tek-
noloji transferinin gerçek-
leştirilmesi amaçlanmakta,
diğer yandan ülke ekono-
misinin petrol ve doğalga-
za olan bağımlılığının azal-
tılması ve ihracatın çeşit-
lendirilmesi hedeflenmek-
tedir. Hükümet, bu gerek-
çelerle ülkede katma değer
ve istihdam yaratacak yatı-
rımlar için gerekli mevzuat
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Madde Grupları
Gıda Maddeleri

Enerji Maddeleri

Ham Maddeler

Yarı Mamul Maddeler

Mamul Maddeler

Tüketim Maddeleri

Toplam

2009
5.863

549

1.200

10.165

233

21.284

39.294

2010
6.058

955

1.409

10.098

341

5.836

40.473

2011
9.755

1.097

1.761

10.480

382

7.270

46.453

Değişim (%)
60,75

14,87

24,98

0,38

12,02

24,57

14,78

2008
7.716

590

1.243

9.999

13.196

6.412

39.156

İTHALAT (Milyon USD)

Madde Grupları
Gıda Maddeleri

Enerji Maddeleri

Ham Maddeler

Yarı Mamul Maddeler

Mamul Maddeler

Tüketim Maddeleri

Toplam

2009
113

44.128

170

692

-

91

45.194

2010
315

55.527

94

1.056

1

30

57.053

2011
356

71.241

160

1.583

-

15

73.390

Değişim (%) Milyon USD

15,02

28,30

70,21

49,01

-

-50,00

28,63

2008
125

76.340

351

1.306

76

35

78.233

İHRACAT (Milyon USD)



değişikliklerini yapmakta,
yerli ve yabancı yatırımla-
rın teşvikine yönelik ön-
lemler almaktadır.

Doğrudan yatırım kap-
samında Hayat Kimya fir-
ması temizlik maddeleri ve
hijyenik ürünler üretimi,
Bifa Biskuvi- Soaltubi fir-
ması olarak bisküvi, gofret,
şekerleme ve çikolata üre-
timi, Evyap firmasının or-
taklığında Al Waha Sabun
Sanayi temizlik maddeleri
ve salça üretimi ve halen
yatırım çalışmaları devam
eden ve 2013 yılı başında
faaliyete geçecek olan Tos-
yalı Holding’in ülkemizin
yurt dışındaki en büyük
yatırımı olarak bilinen de-
mir- çelik üretimi konu-
sundaki önemli yatırımlar-
dır. 2002- 2011 yılları iti-
bariyle 42 Türk firması ta-
rafından inşaat, sanayi,
ulaşım ve hizmet sektörle-
rinde toplam 1 milyar do-
lar dolayında yatırım yapıl-
dığı bilinmektedir..

Cezayir’de 50 dolayında
firmamız otoyol, demiryo-
lu, konut sektörü, sanayi
projeleri, su projeleri gibi
inşaat sektörünün değişik
dallarında faaliyet göster-
mekte olup, bu firmalarda
5.000- 6.000 dolayında
Türk işçisi çalışmaktadır.
Ayrıca, Cezayir’de yerleşik
olup, ticari faaliyette bulu-
nan yine bir kısmı Cezayir-
liler ile ortak olmak üzere
150 dolayında Türk Ticaret
firması mevcuttur. 

TİCARİ İLİŞKİLERDE
KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE
DEĞERLENDİRME

AB ile Cezayir arasında
imzalanan Ortaklık ve İş-
birliği Anlaşmasının 2005
yılında yürürlüğe girmesiy-

le sanayi ürünlerinin güm-
rük vergilerinde %25 ora-
nında indirim sağlanması,
7 yıllık süreçte % 40 ora-
nında indirime gidilmesi ve
12 yılın sonunda ise tama-
men sıfırlanması öngörül-
mekte iken bu süreç 3 yıl
ertelenmiştir. Buna karşın,
ülkemizden ithal edilen
ürünlere uygulanan güm-
rük vergileri ham madde
için % 5, yarı mamul mad-
de % 15 ve mamul madde
%30’dur. Bu durum, ülke-
miz menşeli ürünlerin bil-
hassa mamul ve yarı ma-
mul ürünlerin, AB menşeli
ürünlere karşı rekabet şan-
sını azaltmaktadır. Bu ülke
ile Serbest Ticaret Anlaş-
ması imzalanması halinde
rekabet gücünün artması
muhtemel olup, bu konuda
ülkemiz makamlarınca Ce-
zayir makamları nezdinde
gerekli girişimler yapıl-
maktadır. 
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GENEL BİLGİLER:
Resmi adı : Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

Başkent : Cezayir

Yönetim şekli : Cumhuriyet- Başkanlık

Yüzölçümü : 2.381.741 Km2- 1200 Km sahil şeridi

Arazi Durumu : % 4 Tarım alanı, % 9 Yüksek plato, % 87 çöl

Nüfus : 36.3 Milyon - % 40’ı sahil şeridinde 

Km2’ye D.kişi : 13 kişi - Sahil şeridinde 260 kişi

Nüfus dağılımı : Kentsel % 80; kırsal % 20 

Vilayet Sayısı : 48

Başlıca şehirler : Cezayir, Oran, Constantine, Annaba, Batna, Blida, Setif, 

Chlef, Djelfa, Sidi Bel Abbas, Tlemcen, Skikda, Bejaia, 

Ghardaıa, Tizi- Ouzou,

Dini : % 99’8 Sunni Müslüman, % 0.2 Hıristiyan, Yahudi

Havaalanı : 35 (13 Uluslararası) Alger, Oran, Annaba, Tebassa, 

Ghardaia, Tlemcen

Başlıca Limanları : 13 - Cezayir, Annaba, Oran, Mostaganem, Bejaja, Jijel, 

Tenes, Arzew

Demiryolu : 4500 Km

Eğitim : % 98 Eğitimli- 62 Üniversite (36 şehirde)

Sağlık : 13 Üniversite Hastanesi- 1000 kişiye 1 doktor

Çalışma Saatleri : 08.00- 16.30 – Cuma- Cumartesi günü tatil

Resmi Tatil Günleri : 1 Ocak, 1 Mayıs, 5 Temmuz, 1 Kasım

Dini Tatil Günleri : Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 2 gün, Aşure

1+1 gün
Dili : Arapça (Resmi dil ) – Fransızca (İş Hayatı) 

Para birimi ve Kuru : Cezayir Dinarı (CD), 1 US Doları = 75 CD, 

1 EURO= 105 CD

TEMEL EKONOMİK VERİLER:
Döviz Rezervi : 183,1 milyar $ , 205,2 milyar $ - 

2012, 224,1 milyar $- 2013 (Tah.)

Altın Rezervi  : 173.6 Ton (Dünya 3.)

Petrol Rezervi : 12.1 milyar varil - Dünya 15. - Üretim 12.- 

Dünya Rezervinin %1’i

Doğalgaz Rezervi : 4,5 trilyon m3 (159 trilyon kübükfeet) -

Dünya 8. - Üretim 6.- İhracat 5.

Petrol Üretimi : 2.1 milyon/varil/gün

GDP : 257,7 milyar $

GDP Büyüme (%) : 4.1     

GDP (kişi başına) : 7.100 $ 

İşsizlik (%) : 10,35    

Tüketici fiyatları (%) : 3.9 

Dış Borç : 4 milyar $

Asgari ücret: : 18.000 CD (240 USD)

Gümrüklerde işlemlerin

yavaş yürümesi, banka-

cılık işlemlerindeki so-

runlar bağlamında, para

transferlerinin çoğu

zaman bir aylık sürede

gerçekleşmesi, özellikle

ihalelere katılımlarda 

Cezayir bankalarının,

Türk bankalarının temi-

nat mektuplarını kabul

etmemesi firmalarımız

için önemli sorunlar”



GAP’ın
Parlayan
Yıldızı!

GAP’ın
Parlayan
Yıldızı!

Değerli ÇSD Üyeleri!

2005 yılında sektörümüze hizmet amaçlı kurulan ișletmemiz, aylık

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

sahiptir. Șirketimiz, 2011 yılına kadar sektörümüze boyalı iplik

konusunda hizmet veren firmaların ham iplik ihtiyacını karșılamıștır.

2011 yılı Aralık ayında, Yönetim Kurulu Bașkanımız Sayın Kemal

OTURAKCI’nın almıș olduğu karar doğrultusunda, sektörümüze birinci

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

sağlayarak 01.01.2012 tarihi itibarı ile Bayrampașa Terazidere Güneș

Caddesi Güneș Plaza’da bulunan 500 m2 büyüklüğünde stok servis

olarak 160 adet renkten olușan bobin marketimizi de hizmete açmıș

bulunuyoruz. Boyalı iplik stoğumuzla da ȘANLI İPLİK olarak bu hizmet

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

çıkan Yeni Teșvik Yasası ile birlikte ham iplik üretim kapasitesini 1000

ton olarak hedefleyen Șanlı İplik, bu yıl içerisinde de; 

1 adet ....... 1.500 kg

2 adet ....... 1.000 kg

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

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

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

Toplamda 14.000 kg/gün olarak hedeflediğimiz iplik boyahanemizle

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

Tüm sektörümüze hayırlı olması dileklerimizle...

Kemal OTURAKCI
Șanlı İplik Yönetim Kurulu Bașkanı 

Muharrem KAHRAMAN
Șanlı İplik Pazarlama Müdürü 

BU
 B

İR
 R

EK
LA

M
DI

R

Cumhuriyet Cad. Terazidere Mah.
Güneș Plaza No:1 Bayrampașa / İstanbul 
Tel: 0(212) 493 23 95 - Fax: 0(212) 493 23 96 
www.sanliiplik.com “GAP’ın Parlayan Yıldızı”



Cezayir’de taahhüt işi
yapan inşaat firmaları ve
ticaret firmalarından edini-
len bilgilere göre, Cezayir
gümrüklerinde işlemlerin
yavaş yürümesinden kay-
naklanan zaman kaybı,
bankacılık işlemlerindeki
sorunlar bağlamında, para
transferlerinin çoğu zaman
1 aylık sürede gerçekleş-
mesi, özellikle ihalelere ka-
tılımlarda Cezayir bankala-
rının, Türk bankalarının te-
minat mektuplarını kabul
etmemesi firmalarımız için
önemli sorunlar olarak gö-
rülmektedir. Bu nedenle
öncelikli olarak, bu ülke ile
bankacılık alanında işbirliği
yapılarak bir Türk bankası-
nın şube açması gerek in-
şaat gerekse ticaret yapan
firmalarımızın işlerini
önemli ölçüde kolaylaştıra-
caktır. Ayrıca, vize işlemle-
rinin kolaylaştırılması ikili
ilişkilerin gelişmesine
olumlu katkı sağlayacaktır.

Temmuz 2011 ayında
Finans Kanunu’nda yapılan
değişiklikle Cezayir’li üreti-
ci firmaların üretimde kul-
lanacakları ham madde ve
ara malları vesaik mukabili
olarak ithal edebilmelerine
imkan sağlanmıştır. Banka-
cılık işlemleri açısından

masraflı olmakla beraber,
ödeme garantisi bakımın-
dan firmalarımızın akredi-
tifli ödeme şekline göre iş-
lem yapmaları önerilmek-
tedir.

Ülkeye girişte yolcular
için şahsi eşya muafiyeti
vardır. Yolcu beraberinde
getirilen döviz, altın ve pla-
tin kıymetli eşyanın girişte
gümrüğe yazılı olarak dek-
lare edilmesi gerekmekte-
dir. Ülkeden çıkış sırasında,
ülkeye girişte yapılan dek-
larasyon ve ülkede yapılan
döviz bozdurma belgesi ve
harcama belgeleri istene-
bilmektedir. Bu nedenle,
ülkeye iş ve turistik mak-
satlı olarak seyahatte bulu-
nan vatandaşlarımızın be-
lirtilen hususları dikkate al-
masının önemli olduğu de-
ğerlendirilmektedir.

CEZAYİR İLE TİCARET
YAPARKEN BİLİNMESİ
YARARLI OLABİLECEK
BAZI HUSUSLAR
ŞÖYLEDİR 

Cezayir piyasasındaki
sürekliliğin devamı bakı-
mından, ticari teamüllere
uygun hareket edilmesi,
gerek firma gerekse ülke
imajını zedeleyici işlemler-
den kaçınılması önem ar-

zetmektedir. Cezayir’de ül-
kemiz menşeli ürünlere ka-
lite açısından olumlu, ülke-
mize ve ülkemiz insanına
karşı oldukça sıcak bir yak-
laşım bulunmakla birlikte,
muhatap tanınana kadar
temkinli yaklaşmakta fayda
vardır. Cezayir’de iş yap-
mak isteyen firmalar bu ül-
keye özgü yavaşlıklara sa-
bır göstermeli, tarihi ve

kültürel bağlara özen gös-
tererek kendisini kabul et-
tirmeli, mümkünse firmayı
yerinde görmeli ve karşılık-
lı güvene dayalı kişisel iliş-
kiler tesis edilmelidir. Ge-
rekirse güvenlerini ve ya-
kınlıklarını temin etmek
adına, Türkiye’ye davet
ederek, ürün kapasitelerini
ve kalitelerini ispatlamaları
önem taşımaktadır. Cezayir
piyasasında yapılacak te-
maslarda arapça veya fran-
sızca bilen elemanlarla ile-
tişim sağlanması gerek-
mektedir.

Önümüzdeki yıllarda, li-
beralleşme ve yeniden ya-
pılanma çabalarına paralel
olarak Cezayir’in dünya ti-
careti üzerindeki öneminin
giderek artacağı da dikkate
alınırsa, işadamlarımızın bu
ülkeye yatırımlar yoluyla
kalıcı olarak yönelmelerin-
de fayda görülmektedir.
Ayrıca, zenginleşen, libe-
ralleşen ve istikrara ka-
vuşmakta olan Cezayir’in
zengin ve ucuz enerji kay-
nakları, ucuz işgücü im-
kanları ve yatırıma müsait
alanları ile tüm yabancı ya-
tırımcı ve işadamları için
her geçen gün daha cazip
bir hale geldiği gerçeğini
göz önünde tutmakta yarar
vardır. Öte yandan, Cezayir
piyasasına girmek için bu
ülkede düzenlenen fuarlara
katılımın önemli olduğunun
bilinmesinde fayda vardır. 

Sonuç olarak, Cezayir’in
doğal kaynakları ve buna
bağlı gelir düzeyi ve nüfusu
itibariyle değerlendirildi-
ğinde, gerek müteahhitlik
sektörü gerekse ticari po-
tansiyel açısından ülkemiz
için oldukça önemli bir pa-
zar olduğu düşünülmekte-
dir.

Bilgilerine sunulur.

www.csd.org.tr
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Madde Grupları
Gıda Maddeleri

Enerji Maddeleri

Ham Maddeler

Yarı Mamul Maddeler

Tarımsal Ekipmanlar

Mamul Maddeler

Tüketim Maddeleri

Toplam

2009
104

2

4

616

-

863

159

1.748

2010
69,63

2,70

3,57

465,90

7,15

782,73

183,94

1.515,00

2011
71,96

3,16

3,43

284,45

17,74

757,21

232,56

1.370,52

Değişim (%)
3,35

17,24

-3,92

-38,95

148,04

-3,26

26,43

- 9,05

2008
120

3

4

417

-

658

156

1.357

İHRACAT (Milyon USD)

Önümüzdeki yıllarda, 

liberalleşme ve yeni-

den yapılanma çabala-

rına paralel olarak  

Cezayir’in dünya tica-

reti üzerindeki önemi-

nin giderek artacağı da

dikkate alınırsa, işadam-

larımızın bu ülkeye ya-

tırımlar yoluyla kalıcı

olarak yönelmelerinde

fayda görülmek tedir” 
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Türk Eximbank A.Ş. yapısı ve niteliği itibariyle ticari
bankalardan ayrı bir özelliğe haizdir. Mevduat Kabul

Etmeyen Yatırım Bankaları kategorisinde olan Bankamız, sözünü ettiğimiz bu
niteliğinden dolayı likiditesi yüksek teminatlarla kredi kullandırmaktadır. 

Metin ÇELİK / Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürü

Ancak prog-
ramlarımız
arasında
önümüzdeki

günlerde uygulamaya ko-
yacağımız bir kredi prog-
ramı var ki sadece bu
üründe, ihracatçıdan her-
hangi bir banka teminatı-
garantisi veya tahvil, ha-
zine bonosu gibi likit
teminat unsurları isten-
memektedir. Bu progra-
mın adı “Sevk Sonrası İs-
konto (Reeskont)
Programı”dır.  

120 GÜN VADELİ 
ALACAKLARIN ÇOK
UYGUN CÜZ’İ BİR FAİZLE
İSKONTO EDİLEREK İH-
RACAT BEDELİ VADEDEN
ÖNCE İHRACATÇIYA
ÖDENİYOR

Yukarıda da belirttiği-
miz gibi bu program sevk
sonrası döneme ait en
fazla 120 gün vadeli ala-
cakların çok uygun cüz’i
bir faizle (Libor+0,75
oranı ile yani yaklaşık yıl-
lık maliyet %1,20 ile) is-
konto edilerek ihracat be-
delinin vadeden önce
ihracatçıya ödenmesi esa-
sına dayanmaktadır. Bu

program 3 farklı şekilde
uygulanabilmektedir;
- Teyitli İhracat Akreditif-

lerinin iskonto edilmesi
(Yurt içi bir Banka teyidi
eklenerek)

- Teyitsiz İhracat Akredi-
tifi ve kabul kredili diğer
ödeme şekillerine göre
(KK Vesaik Mukabili, KK
Mal Mukabili) yapılan
ihracatın (Yurt içi bir
Bankanın Teminat Mek-
tubu karşılığında) is-
konto edilmesi ve 

- Bankamız sigorta poli-
çesi kapsamında alıcı li-
miti verilen yurt dışın-
daki alıcılara
gerçekleştirilen vadeli
ihracat işlemlerinin is-
konto edilmesi. 

Bizim burada özellikle
vurgulamak istediğimiz
program; Bankamız si-
gorta poliçesi kapsamında
alıcı limiti verilen yurt dı-
şındaki alıcılara gerçekleş-
tirilen vadeli ihracat iş-
lemlerinin iskonto
edilmesidir. İhracatçıları-
mızın bu işlemle ilgili yap-
ması gereken tek şey Ban-
kamız sigorta programına
müracaat etmesi ve tüm
yurt dışı alıcılarını Exim-
bank’a sigorta ettirmesi

olacaktır. Ancak sigorta
poliçesinin teminat kabul
edilmesi esasına dayanan
bu program ile ilgili çalış-
malar pilot uygulama aşa-
masındadır. Uygulama ile
ilgili esasların tamamlan-
masını müteakip ihracatçı-
larımıza ayrıca bir duyuru
yapılacaktır. Fakat yurt içi
bir bankadan teyit eklen-
miş ve vadesine de en
fazla 120 gün kalmış bir
akreditif varsa bununla il-
gili başvurular hemen ka-
bul edilmektedir. 

Sigorta programına
müracaat ederek yurt dı-
şındaki alıcılarına limit çı-
karan ihracatçı, bir defaya
mahsus olmak üzere mali
analiz/istihbarat dosyası
hazırlayacak ve 120 güne
kadar vadeli satışlarını
herhangi bir banka temi-
natına gerek kalmaksızın
Eximbank’a hem sigorta
ettirmiş olacak hem de
çok çok uygun bir mali-
yetle vadesinden önce
tahsil imkânına kavuşa-
caktır. Bu programla ilgili
detay bilgiler Genel Mü-
dürlüğümüzden, şubeleri-
mizden ve irtibat büroları-
mızdan temin edilebilir.

Türk Eximbank’tan teminatsız
kredi imkanı
SEVK SONRASI İSKONTO (REESKONT) PROGRAMI

Özellikle vurgulamak

istediğimiz program;

Bankamız sigorta po-

liçesi kapsamında

alıcı limiti verilen yurt

dışındaki alıcılara

gerçekleştirilen vadeli

ihracat işlemlerinin

iskonto edilmesidir”



İplikte Hızlı Servis: Bordo İplik

DEĞERLİ ÇSD ÜYELERİ;

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

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

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

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

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

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

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

BAYRAMPAŞA SATIŞ OFİSİ
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Ekonomi Bakanlığı tara-
fından üçer aylık dönem-
ler halinde uygulanan
Dış Ticaret Beklenti An-

keti (DTBA), dış ticaretimize yön ve-
ren firmaların yakın geçmişe ve mev-
cut duruma ilişkin değerlendirmeleri
ile gelecek döneme yönelik beklenti-
lerini yansıtmakta olup, bu hususta
gösterge niteliğinde olan endeksler
üretmeye yardımcı olmaktadır. En-
deksin 100’den büyük olması beklen-
tilerin artış yönünde, 100’den küçük
beklentilerin olması azalış yönünde
olduğunu gösteriyor. 100 olması du-
rumunda ise nötr olduğu anlamına
geliyor.

İhracat Beklenti Endeksi, 2012 yı-
lının 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre
15,8 puan azaldı. 2012 yılının 3. çey-
reğinde 111,6 olan Endeks, 2012 yılı-
nın 4. çeyreğinde 95,8 seviyesinde
gerçekleşti. 2012 yılının 4. çeyreğin-
de, 3. çeyreğe göre, Endekse dahil
edilen tüm soruların yani, gelecek 3
aydaki ihracat ve ihracat siparişi bek-
lentileri, şu anda kayıtlı ihracat sipa-
riş düzeyi ile son 3 aydaki ihracat si-
pariş düzeyine dair soruların Endeksi
azalış yönünde etkilediği gözlenmek-
tedir. Bununla birlikte, her bir soruya
ilişkin yayılma endeksleri, bir yıl ön-
cesinin aynı dönemine göre daha dü-
şük puanlarda seyretmektedir. Buna
bağlı olarak, İhracat Beklenti Endeksi
2012 yılının 4. çeyreğinde bir önceki
yılın aynı döneminin 19,8 puan altına
gerilemiştir.

2012 yılının 4. çeyreğinde, Avru-
pa ülkeleri, Çin, Türkmenistan, Kaza-
kistan, Snigapur, Hindistan gibi diğer

Asya ülkeeri ile Amerika ülkelerine
yapılan ihracatın artacağı beklentisi
güçlenerek sürmekteyken, Ortadoğu,
Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine ya-
pılan ihracatın artacağı beklentisi za-
yıflayarak devam etmektedir. 

FİRMALARIN PAZAR PAYLARINA
İLİŞKİN ARTIŞ BEKLENTİSİ
GÜÇLENEREK SÜRÜYOR

Firmaların kendi sektörlerinin ih-
racatına ve pazar paylarına ilişkin ar-
tış beklentisi bir önceki çeyreğe göre
güçlenerek sürerken, ihracat sipariş
düzeylerindeki artış beklentisi zayıf-
layarak devam etmiş ve birim ihracat
fiyatına ilişkin düşüş beklentisi yeri-
ne artış beklentisine bırakmıştır. 

2012 yılının 4. çeyreğinde, 3. çey-
reğe göre, Endeksin tüm bileşenleri-
nin yani, gelecek 3 aydaki ithalat
beklentisine, birim ithalat fiyatı bek-
lentisine, mevcut ve son 3 aydaki it-
halat sipariş düzeylerine ilişkin soru-
ların Endeksi azalış yönünde etkiledi-
ği gözlenmektedir. Öte yandan, gele-

cek 3 aydaki ithalat beklentisine ve
birim ithalat fiyatı beklentisine ilişkin
yayılma endeksleri bir yıl öncesinin
aynı dönemine göre daha yüksek pu-
anlardayken, mevcut ve son 3 aydaki
ithalat sipariş düzeyleri bir yıl öncesi-
nin aynı dönemine göre daha düşük
puanlarda seyretmektedir. Buna bağlı
olarak, İthalat Beklenti Endeksi 2012
yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın
aynı döneminin 0,7 puan üzerine
yükselmiştir.

2012 yılının 4. çeyreğinde, firma-
ların kendi sektörlerinin ithalatına
ilişkin artış beklentileri son iki çeyre-
ğe göre güç kaybederek sürmektey-
ken; birim ithalat fiyatının artacağı
beklentisi, büyük bir düşüşün yaşan-
dığı 3. çeyreğe göre güçlenmiştir.
Hâlihazırda normal üstü ithalat sipa-
riş düzeyine sahip firmaların yoğun-
luğu son çeyreğe kıyasla azalırken,
söz konusu dönemde mevcut sipariş-
lerinin normal altı seviyede olduğunu
belirten firma yüzdesi de son çeyreğe
göre artmıştır. (T. C. Ekonomi Bakanlığı)

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

2012’nin 4. çeyreğinde bir önceki
döneme göre ihracat beklentisi düştü
İhracat Beklenti Endeksi, 2012 yılının 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre 15,8 puan azaldı.
2012’nin 3. çeyreğinde 11,6 olan endeks, yılın son çeyreği olan 4. çeyrekte 95,8 sevi-
yesinde gerçekleşti.
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Yeni Teşvik bölgelerini tanıtan
turun ikinci durağı Van ilimiz oldu
Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla
Yeni Teşvik paketinde 6. bölge olarak tanımlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine ya-
pılan tanıtım turu Muş ve Şanlıurfa'dan sonra Van iliyle devam etti. 

İhracatçı Birlikleri ile Ekono-
mik meslek örgütlerinden
çok sayıda işadamı ile ger-
çekleştirilen Van seyahatin-

de yeni sistemin tanıtıldığı bir top-
lantının yanı sıra OSB ve fabrika tur-
ları ile yeni kurulması planlanan
Tekstilkent bölgesi de ziyaret edildi.

Özel uçakla 150 kadar işadamı ve
basın mensuplarıyla yapılan Van he-
yeti programı ilk olarak Elite World
Otel'de teşvik tanıtım toplantısıyla
başladı. İstanbul'dan gelen işadamları
ile Vanlı sanayicileri biraraya getiren
toplantıda Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası
ve Van Valiliği'nden Van'ın demogra-
fik yapısı ve ekonomik altyapısı hak-
kında bilgiler verildi. 

Toplantıda konuşan Ekonomi Ba-
kanı Zafer Çağlayan, "Bölgenin kal-
kınmasından ve gelişmesinden hu-
zursuz oluyorlar. Bu gün buraya gel-
diğimizde inadına buradayız diyoruz,
inadına yapıyoruz, inadına yatırım

yapıyoruz. Bu adeta teröre meydan
okumadır. Evet bu bölgeye yatırım
yapmak aslında teröre vurulan en
büyük darbe olacaktır" dedi.

“UZUN İNCE BİR YOL”
Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş-

kanı Mehmet Büyükekşi ise, Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan önderliğinde
başlatılan teşvik turunu "uzun ince
bir yol" olarak tanımladı ve "Van'a,
umut için, yatırım için, işsizliği önle-
mek için, ihracat için geldik. Yeni ya-
tırım teşviklerinin yarattığı elverişli
iklim sayesinde Van'a yeni yatırımlar
yapılacak, temeller atılacak, fabrika-
lar yükselecek. Ve inşallah Van'a bir
sonraki gelişimiz, fabrika açılışları
için olacak. İhracat artışlarını kutla-
mak için olacak. Ben buna yürekten
inanıyorum. Buna Van'lıların da inan-
masını istiyorum" dedi.

Önümüzdeki dönemde 6. Bölge-
nin diğer illerini de tek tek ziyaret
edeceklerini belirten Büyükekşi, Yatı-

rım seferberliği ile Türkiye'yi 2023
yılında 500 milyar dolar ihracat he-
define daha çok yaklaştıracaklarını
ifade etti. Büyükekşi sözlerini şöyle
sürdürdü:

“YOĞUN İŞGÜCÜ GEREKTİREN
TEKSTİL VE HAZIRGİYİM BÜYÜK
ÖNEM TAŞIYOR”

“Van ilimizin ihracatında; Demir
Çelik, Ağaç ve Orman Ürünleri,
Kimyevi Maddeler, Makine ve metal
sektörlerimiz önemli bir paya sahip.
Ancak Van'ın daha fazla sektörde,
daha fazla ihracata ihtiyacı var. Bu
sektörler arasında yoğun işgücü ge-
rektiren tekstil ve hazırgiyim büyük
önem taşıyor. Van ekonomisine bü-
yük katkı sağlayacak olan Tekstil
Kent'in alt yapı çalışmalarına başlan-
dığını büyük bir mutlulukla öğren-
dim.”

Van Teşvik Turuna  Çorap Sanayi-
cileri (ÇSD) Başkanı Hüseyin Öztürk
de katıldı. (T. C. Ekonomi Bakanlığı / TİM)
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Yeni bir eğitim
öğretim yılı
daha başladı.
Bu yeni dö-

nemde hem İHKİB Yeni-
bosna Kız Teknik ve Meslek
Lisesi’nde, hem de Kavram
Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı’nda
yeni öğrenciler aramıza ka-
tıldı. 

İHKİB YENİBOSNA
KTML’DE YENİ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YILI

ÇSD olarak Başkanımız
Hüseyin Öztürk ile birlikte
yeni öğretim yılının başla-
dığı günlerde İHKİB Yeni-
bosna Kız Teknik ve Mes-
lek Lisesi’ni ziyaret ederek
Okul Müdüresi Nebahat
Ataç ve çorap bölümü öğ-
retmenlerimizle birlikte bir
değerlendirme toplantısı
yaptık. Toplantıda ağırlıklı
olarak bu yıl gerçekleştir-
mek istediğimiz aktiviteleri
ele aldık. Aynı zamanda
öğrencilerin çorap bölümü-
ne ilgisi ve geçtiğimiz yıl
gerçekleştirdiğimiz sektör

gezilerinin durum değer-
lendirilmesini de yaptık. 

Daha sonraki günlerde
Yönetim Kurulu Üyemiz ve
sektörümüzün duayenle-
rinden Haydar Ali Öztaş
Bey ile okulu tekrar ziya-
ret ederek çorap atölyeleri
ve bilgisayar laboratuva-
rında incelemeler yaptık
ve eksikleri tespit ettik.

ÇORAP VE MODA TASA-
RIMI ÖĞRENCİLERİ İLE
TANIŞMA TOPLANTISI

Geçtiğimiz yıl dünyada
tek olarak hayata geçirdiği-
mizi Kavram Çorap ve

Moda Tasarımı Bölümü’nde
bu yıl  kayıt yaptırmış olan
ve şu an ikinci sınıfta olan
öğrencilerle de bir tanışma
toplantısı gerçekleştirdik.
Başkanımız Hüseyin Öz-
türk bu tanışma toplantı-
sında yaptığı konuşmada
sektörün dünyadaki yerine
değindi. Tek tek kendilerini
tanıtma olanağı bulan 
öğrenciler bölüm hakkında
tercih yapmadan önce 
nereden bilgi aldıkları ve
henüz yeni takip etmeye
başladıkları derslerini alır-
ken neler hissettiklerini
anlattılar. Tercihlerini ya-
parken  tesadüfen değil,
bilinçli bir şekilde sektörün
Türkiye ekonomisindeki
önemini ve mezun oldukla-
rında iş bulma sıkıntısı ya-
şamayacaklarını bilerek bu
sıralardaki yerlerini alma-
ları bizleri gerçekten gu-
rurlandırdı.

Her biri pırıl pırıl olan
bu genç beyinler şimdiden
çorabın modasını kurmaya
başlamışlar bile. Güzel ta-
sarımlar yaparak sektörde-

ki yerlerini almaya hazırla-
nıyorlar.

ÖDÜL TÖRENİ
Geçtiğimiz Mayıs ayın-

da Kavram MYO ve ÇSD iş-
birliği ile düzenlediğimiz
1.Çorap Tasarım Yarışma-
sı’nın ödül töreni 16
Ekim’de Kavram Şişli Yer-
leşkesi’nde gerçekleştirildi.
Törende dereceye giren
öğrencilere plaketleri veril-
di. Yarışmada ödül alan iki
öğrenci Çorap ve Moda Ta-
sarımı Bölümü’nde eğiti-
minlerine başladılar. Dere-
ceye giren diğer öğrenciler
ise henüz lise eğitimlerini
sürdürüyorlar.

Başarılı gençler plaket-
lerini alırken heyecanları
yüzlerinden okunuyordu.
Onların heyecanına kapıla-
rak zamanın nasıl geçtiği-
ni anlayamadığımız ve
kokteyl ile sonlandırdığı-
mız bu güzel toplantıda
Kavram MYO ve ÇSD’nin
birlikte daha nice güzel
başarılara imza atacağına
bir kez daha inandım.

Ceyda Özdoğancı
ÇSD Eğitim Komitesi Üyesi

Aramıza yeni katılan öğrencilerle 
Yeni eğitim ve öğretim yılına
daha da heyecanla başladık

ÇSD’ye
Hoşgeldiniz!
Hoşgeldiniz!

Maltepe Mah.
Aile Bahçesi Litros Yolu Sk. No:6/1 
Davutpaşa-Zeytinburnu / İstanbul
Tel: +90 (212) 577 69 73 

+90 (212) 565 18 57 
Fax:+90 (212) 565 84 80
info@eligul.com.tr
www.eligul.com.tr
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Çorap Sanayicileri Der-
neği (ÇSD), yeni eğitim
ve öğretim yılının başla-
masının ardından Kav-
ram MYO bünyesindeki
Çorap ve Moda Tasarımı
Bölümü öğrencileriyle bir
araya geldi. 2012-
ÖSYS:Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme sonuçları ile
bu bölümde okumaya
hak kazanan yeni öğren-
cilerin de katılımıyla ya-
pılan toplantı bir yönüyle
tanışma ve sohbet şek-
linde gerçekleşti. 

ÇSD, Çorap ve Moda Tasarımı
Bölümü Öğrencileriyle buluştu

Çorap Sanayicileri Der-
neği (ÇSD) Başkanı ve
Yönetim Kurulu Üyeleri
ÖSYM Yerleştirme So-

nuçlarının açıklanması ve 2012-2013
Eğitim ve Öğretim Dönemi’nin başla-
masının ardından 5 Ekim
2012’de Kavram MYO Şişli
Kampusünde, Çorap ve Moda
Tasarımı Bölümü öğrencileriyle
bir araya geldi. Tanışma ve soh-
bet şeklinde gerçekleşen top-
lantıya ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk, ÇSD Eğitim Komitesi
Başkanı Emine İşman ve Komi-
te üyesi Ceyda Özdoğancı, Kav-
ram MYO yöneticileri ile Çorap
ve Moda Tasarımı Bölümü öğre-
tim görevlileri de katıldı. 

Toplantının açılış konuşma-
sını ve sunumunu Çorap ve

Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Neba-
hat Aral yaptı. Ardından kürsüye ge-
len ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk, bu
yıl ikinci sınıfta okuyan öğrencilerin
geçtiğimiz yıl yapılan seminer ve fab-
rika gezileriyle çorap hakkında ciddi

bilgi sahibi oldukların kaydetti. “Sizi
sektör benimsiyor ve tüm meslektaş-
larımız kapılarını sonuna kadar eğiti-
me açmıştır” diye konuşan Öztürk,
okulda öğrenilen teorik bilgilerin, ni-
telik, kapasite ve teknoloji anlamında

birbirinden farklı yüzlerce atöl-
ye ve fabrikada yerinde görüle-
ceğinin altını çizdi. 

“MESLEK YÜKSEK
OKULLARINA ÇOK ÖNEM
VERİYORUZ”

Gençlerin 30’lu yaşlara ka-
dar, belgesi kalabalık bir eğitim
sisteminde yetişmelerini ve
gerçek anlamda hayata geç
atılmalarını eleştiren Başkan
Öztürk, bu nedenle meslek
yüksek okullarına çok önem
verdiklerini belirtti. 
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Öğrencilerin, tamamen özkaynak-
larıyla hareket eden, KOBİ ölçekli,
tecrübeye dayalı alaylı yapısı ve bilgi
birikimiyle bugüne kadar dünyada
önem bir noktaya gelen bir sanayi
dalının üyesi olduklarını kaydeden
Öztürk, “Fabrikalarla, fuarlarla, tanı-
tımlarla tedarikçi iplik üreticileriye
tanıştırmayı ve sizlerle bu yolculuğu
dolu dolu geçirmeyi planlamaktayız”
diye konuştu. ÇSD Başkanı, üniversi-
te-sanayi işbirliğinin Türkiye’deki en
güzel örneklerinden biri olan “Çorap
ve Moda Tasarımı” programına olan
inancı ve desteğini yineleyen konuş-
masında dernek olarak her daim öğ-
rencilerin yanında olduklarını ifade
etti. ÇSD Başkanı Öztürk sözlerini
şöyle sürdürdü:

ÇSD BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK:
“SEKTÖR ADINA ÜMİT
KAYNAĞISINIZ”

“Sizler sektör adına bizlerin ümit
kaynağısınız. Kendiniz ve aileniz için
de ümit kaynağı olmalısınız. Bu bö-
lümde okuyan arkadaşlarda gördü-
ğüm şey; hepiniz mutlusunuz. Birçok
üniversite öğrencisiyle bugüne kadar
çeşitli toplantılarda bir araya gelme
imkanımız oldu. Çoğunda gelecekle

ilgili kaygı gördüm. Oysa bu bölümde
okuyan öğrencilerin öyle bir kaygısı
yok. Odaklandığınız tek şey mesleği-
niz. Burada girişimcilik dahil sektör-
de yapamayacağınız hiçbir şey yok.
Çorap ve Moda Tasarımı Önlisans
Programı’nda neyle ilgilenip, nereye

kadar gideceğinizi biliyorsunuz. İhra-
cat odaklı sektörde 8-10 dolayında
departman var. Burada örgün eğiti-
minizi görürken, işletmelerde kendi
yeteneğinizi, hangi departmanda ne
iş yapabileceğinizi de belirlemiş ola-
caksınız. Sektörde 15-20 bin dolayın-
da beyaz yakalıya ihtiyaç var ve bu
talep sektörün büyümesiyle her ge-
çen gün daha da artıyor. ” 

Tek tek öğrencilerle tanışmaya

geçilerek, sektör ve bölüm hakkında
görüşleri dinlendi. Öğrencilerle soh-
bet eden Başkan Öztürk,  aynı za-
manda sorularını da yanıtladı.

ÇSD Eğitim Komitesi Başkanı
Emine İşman da onbir yılı sektörün
önemli firmalarından birinde olmak
üzere 25 yıllık çorap hayatı olduğunu
kaydederek “İnşallah siz de bu yollar-
dan geçeceksiniz” diyerek öğrencile-
re başarılar diledi.  

“ÇORAP SEKTÖRÜNDE 
İLERLEMEK İÇİN EN DOĞRU
BÖLÜMDE OKUYORSUNUZ”

ÇSD Eğitim Komitesi Üyesi Ceyda
Özdoğancı ise sektörde ailenin üçün-
cü kuşak temsilcisi olduğunu belirte-
rek başka bir dalda eğitim görmesine
karşın baba mesleğini severek seçti-
ğini belirtti. Sanayi ve eğitimin birbi-
rinden ayrılmayacak derecede oldu-
ğunun altnı çizen Özdoğancı, “Çorap
sektöründe ilerlemek için en doğru
bölümde okuyorsunuz. Bu bölüm be-
nim zamanımda açılmış olsaydı ke-
sinlikle tercih ederdim” dedi.

Toplantının sonunda bölüme ver-
diği destek ve katkılarından dolayı
ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk’e bir
plaket takdim edildi. 
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İTKİB Ocak-Ekim 2011 
ve 2012 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2012 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İTALYA

İSVEÇ

BELÇİKA

İSPANYA

RUSYA FEDERASYONU

POLONYA

DANİMARKA

SLOVAKYA

NORVEÇ

ABD

İSVİÇRE

İRLANDA

UKRAYNA

YUNANİSTAN

AVUSTURYA

BULGARİSTAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ROMANYA

İSRAİL

FİNLANDİYA

2011 (ÇİFT)

252.262.466

243.372.300

118.131.613

44.303.213

47.284.843

33.644.741

35.576.732

36.948.624

25.078.566

17.497.581

16.142.709

13.837.197

13.434.949

9.998.947

13.059.325

11.153.750

8.052.011

14.146.472

11.609.113

18.346.328

3.955.848

5.237.345

5.020.134

5.116.894

2012 (ÇİFT)

283.727.634

245.778.852

80.142.135

41.242.470

38.701.379

36.679.936

34.578.599

33.904.453

21.400.941

19.696.993

16.381.841

15.701.429

13.430.365

13.404.171

13.309.674

13.167.587

11.637.428

9.565.218

9.452.201

9.099.154

6.291.003

5.680.862

5.421.839

4.845.940

DEĞİŞİM (%)

12,47

0,99

-32,16

-6,91

-18,15

9,02

-2,81

-8,24

-14,66

12,57

1,48

13,47

-0,03

34,06

1,92

18,06

44,53

-32,38

-18,58

-50,40

59,03

8,47

8,00

-5,30

2011 (USD)

223.505.221,13

195.540.554,67

104.984.179,21

38.913.460,62

35.448.532,20

31.975.758,84

30.905.428,36

63.820.415,49

16.110.438,48

12.154.650,21

20.654.668,33

8.319.036,37

14.455.191,81

11.242.239,61

11.341.250,21

8.577.802,86

2.650.001,88

7.674.354,79

9.233.150,63

8.862.348,48

4.592.084,18

3.995.654,49

3.319.838,33

5.663.321,00

2012 (USD)

220.995.343,88

171.852.687,01

62.746.953,38

32.755.854,62

23.751.149,34

27.639.354,66

27.053.693,45

56.928.905,39

13.444.186,06

14.340.753,33

17.389.562,67

7.586.935,62

10.283.314,23

16.232.391,88

11.901.834,03

7.978.415,43

4.273.128,33

4.929.956,58

6.543.182,59

4.311.164,87

7.306.991,95

4.651.438,33

3.733.678,25

4.032.163,73

DEĞİŞİM (%)

-1,12

-12,11

-40,23

-15,82

-33,00

-13,56

-12,46

-10,80

-16,55

17,99

-15,81

-8,80

-28,86

44,39

4,94

-6,99

61,25

-35,76

-29,13

-51,35

59,12

16,41

12,47

-28,80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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LİBYA

KAZAKİSTAN

BOSNA-HERSEK

MACARİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

HIRVATİSTAN

GÜRCİSTAN

TÜRKMENİSTAN

CEZAYİR

MAKEDONYA

KOSOVA

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ESTONYA

ÇEK CUMHURİYETİ

SLOVENYA

ARNAVUTLUK

IRAK

KANADA

LİTVANYA

AVUSTRALYA

PANAMA

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

1.123.671

2.431.239

3.439.712

3.593.728

1.263.294

2.198.100

2.113.646

3.278.114

1.656.778

1.935.010

1.815.665

1.720.537

1.189.721

2.512.268

2.269.438

1.287.631

1.831.420

1.161.924

1.048.168

968.064

711.846

10.544.549

1.053.306.221

4.440.626

4.348.625

4.111.187

4.044.946

3.291.926

2.972.011

2.810.759

2.793.816

2.725.405

2.310.079

2.210.853

1.833.366

1.742.902

1.728.115

1.644.249

1.483.840

1.456.591

1.427.248

1.244.834

1.191.203

1.004.188

12.898.434

1.046.957.304

295,19

78,86

19,52

12,56

160,58

35,21

32,98

-14,77

64,50

19,38

21,77

6,56

46,50

-31,21

-27,55

15,24

-20,47

22,83

18,76

23,05

41,07

22,32

-0,60

628.131,39

2.261.557,57

1.497.470,81

1.666.094,51

2.555.519,69

1.711.947,17

900.051,63

485.857,95

806.683,12

1.081.949,23

2.082.591,81

1.972.412,68

645.702,73

2.278.749,91

2.019.712,79

259.980,18

899.924,82

1.715.227,00

957.919,24

1.214.036,66

650.145,55

8.712.146,14

910.943.394,76

2.371.935,07

2.672.743,26

1.639.125,34

1.297.219,61

4.286.627,25

2.119.246,61

707.022,64

1.116.161,69

1.326.385,71

1.176.117,51

1.696.784,94

1.880.429,27

658.221,11

1.453.489,40

1.364.490,19

404.372,59

852.571,38

1.820.755,25

544.536,20

1.419.609,86

770.058,20

12.738.650,36

806.979.593,05

277,62

18,18

9,46

-22,14

67,74

23,79

-21,45

129,73

64,42

8,70

-18,53

-4,66

1,94

-36,22

-32,44

55,54

-5,26

6,15

-43,15

16,93

18,44

46,22

-11,41

ÜLKELER 2011 (ÇİFT) 2012 (ÇİFT) DEĞİŞİM (%) 2011 (USD) 2012 (USD) DEĞİŞİM (%)
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Yusuf Erdal ta-
rafından ku-
rulan Erdal
Çorap, sektö-

rün geleneksel merkezi Ye-
şildirek’teki küçük bir atöl-
yeden, şu an faaliyette bu-
lunduğu Beylikdüzü’ndeki
modern tesislerine kadar
geçen süreç içerisinde Türk
çorap sanayinin gelişimine
paralel bir değişim göster-
miş. Erdal Çorap Yönetim
Kurulu Başkanı Bilal Erdal
ile firmanın kısa tarihçesi
ve sektör hakkında küçük
bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Sizce geçmişten günü-
müze sektörde neler değiş-
ti?

Eskiden piyasada kârlar
çok yüksekti. Çok daha kü-
çük kapasitelerle, çok bü-
yük kârlar elde ediyorduk.
Sektörün kısa zaman içinde
yaşadığı değişimle birlikte
bu kârların düşmesi firma-
ların adeta büyümesini te-
tikledi. Daha net bir ifadey-
le kârların düşmesi firmala-
rın büyümesini neredeyse
zorunlu hale getirdi. 1980-
83 sonrası ihracata başlan-
masıyla firmalar büyüdü.
Erdal Çorap olarak daha
önceki yıllarda tamamen iç
piyasa ağırlıklı olarak çalışı-
yorduk. 1994 yılından iti-
baren ihracata başladık ve
bugün yüzde 100 ihracata
yönelik olarak üretim ger-
çekleştiriyoruz. Bugün Av-
rupa ağırlıkta olmak üzere
dünyanın birçok ülkesine

ürünlerimizi gönderiyoruz.
Pamuklu, yünlü, akrilik, ba-
yan, erkek ve çocuk çora-
bında geniş bir ürün seg-
mentinde, standartların
üzerinde bir kalite anlayı-
şıyla üretim gerçekleştiri-
yor ve dünyanın birçok ül-
kesine ihracat yapıyoruz.
Hızla değişen uluslararası
pazarlarda ön plana çıkabil-
mek ve rekabet edebilmek
için güçlü bir pazarlama
altyapısıyla müşteri odaklı
bir strateji izliyoruz.

Sizce sektörün en bü-
yük sorunu nedir?

En büyük sorunumuz
eleman sıkıntısı. Bu anlam-
da önümüzdeki dönemde
çok olumlu bir tablo gör-

müyorum ve bu daha da
kötüye gidecek. Kapasite-
mizi artıramamızın en bü-
yük nedeni işçi sıkıntısı.
Sektörümüzden diğer sek-
törlere doğru yaşanan işgü-
cü göçünün en büyük ne-
deni ise rekabetten dolayı
malı ucuza satıp, işçiyi de
ucuza çalıştırmamız. 

Kendi markanızla üre-
tim ve ihracat yapıyor mu-
sunuz?

İngiltere’de biz kendi
markamızla satıyoruz. Aler
diye bir markamız var ve
onun haricinde mağazalar
zincirine yine kendi marka-
mız olan “Feet Heaters”ı
pazarlıyoruz. Türk çorap
sektörü olarak markalaşma

konusunda iyi bir yerde de-
ğiliz ancak bu bir süreçtir
ve hiçbir zaman hiçbir şey
için geç sayılmaz. Bu mar-
kaları oturtmak bizim için
kolay olmadı ve çok yatırım
yaptık. Ancak bugün İngil-
tere’de birçok mağazada
markalarımızı bulabilirsi-
niz. Büyük zincirlerin dışın-
da 30-40 mağazalık zincir-
lere de markamızla ürünle-
rimizi satıyoruz. 1997 yılın-
da İngiltere’de kurduğu-
muz kendi şirketimiz aracı-
lığıyla ürünlerimizi pazarlı-
yoruz.

Avrupa’da yaşanan
ekonomik kriz ve sektöre
etkisiyle ilgili düşünceleri-
niz nedir?

Son yıllarda Avrupa’da
yaşanan aslında bir finan-
sal kriz. Halkı etkilemediği
için bizi de dolayısıyla et-
kilemiyor. Bu nedenle önü-
müzdeki dönem için sektö-
rümüzün geleceğini kötü
görmüyor bilakis olumlu
olacağını düşünüyorum.
Öte yandan Çin’de de fi-
yatlar çok arttı ve hükü-
metin ihracata verdiği des-
tekler azaldı. İşgücü mali-
yetleri de 2005 yılından bu
yana on kat arttı. Çinli üre-
ticiler artan iç talebe yö-
neldi. Ülke içindeki talep
arttıkça bunun bize dönü-
şü de olacaktır. Ve nitekim
şimdiden bu dönüşleri gör-
meye başladık. Ancak hiç-
bir zaman eski kârları gö-
remeyeceğiz. 

Yüzde 100 ihracata yönelik çalışan ve ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ürünlerini
gönderen Erdal Çorap’ın ilk şirketleşmesi 1965 yılına kadar uzanıyor. Ancak aslında
firma bu tarihten önce de sektörde faaliyet gösteriyor.

“En büyük sorun işgücü açığı”

Bilal Erdal
Erdal Çorap
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Atlas Çorap’ın kısaca
tarihçesinden bahse-
der misiniz?

Atlas Çorap 1976 yılında kurul-
du. 1994 yılından itibaren şirketle-
şerek ihracata ağırlık vermeye baş-
ladık. Ve günümüze kadar da bu çer-
çevede faaliyetlerimizi sürdürdük. 

İhracatta hangi ülkelere ağırlıklı
olarak çalışıyorsunuz?

Yüzde 100 ihracat ağırlıklı çalı-
şan bir firmayız. Çalıştığımız en bü-
yük pazar Avrupa ülkeleri. Almanya,
Fransa ve İngiltere başta olmak üze-
re birçok Avrupa ülkesine ihracat
gerçekleştiriyoruz.  

Avrupa’da kriz var deniyor ancak
benim kişisel görüşüm böyle bir kriz
olmadığı yönünde. Yaşananların kur
savaşlarıyla ilgili olduğunu düşünü-
yorum. Amerika Birleşik Devletleri
ile Avrupa paralarının değerlerini
düşürüp mallarını küresel pazarlarda
daha çok satmak istiyor. Bu nedenle
Avrupa açısından yaşadığımız bir
olumsuzluk ya siparişlerimizde bir
düşüş yok. 

Avrupa dışında Orta Doğu’da 
birkaç Arap ülkesine çalışıyoruz. 
Avrupa ülkesindeki bir firma aracılı-
ğı ile Rusya’ya da ürünlerimiz ulaşı-
yor. 

Çin sizce Avrupa pazarında Türk
çorap sektörü açısından bir rakip teş-
kil ediyor mu?

Çin’in Avrupa’da bize rakip olabi-
leceğini düşünmüyorum. Yalnızca fi-
yat avantajını kullanıyor. Avrupalı ya-
kın terminli ve kaliteli mallarını Tür-
kiye’den alıyor ve almak zorunda.
Buradaki en büyük sıkıntımız mes-
lektaşlarımızın fiyat rekabeti. Kısa bir
süre beklemek yerine “Kapasitemiz
dolsun” anlayışıyla fiyat kırarak iş
alınmaya çalışılıyor. Bununla kendi
kendimize zarar vermiş oluyoruz.

Geçtiğimiz yıl sektör olarak 1,1
milyar Dolar’lık ihracat gerçekleştir-
dik. Ülke olarak 1,5 milyar Dolar’lık
ihracat kapasitesi olmasına karşın
hala Türkiye’ye çorap makinesi giri-
yor. Bu makine ithalatını durdurup,
içerideki kapasitemizi tam anlamıyla
kullansak bunun bize milli gelir anla-
mında geri döneceğine eminim. 

Sizce Türk çorap sektörünün en
büyük sorunu nedir?

En büyük sorunumuz personel sı-
kıntısı. Eleman sorunu devam ettiği
taktirde uzun vadede geleceğe olum-
lu bakamıyorum. Bunun dışında KDV
farkından kaynaklanan sorunumuz da
var. Emtialarda yüzde 18’le girenler
kalemler var. Öte yandan ihracatımız
yüzde 8 ile olduğu için aradaki yüzde
10’luk farkı alamıyoruz. Bu ciddi ra-
kamlar teşkil ediyor.

Markalaşma yönünde çalışmaları-
nız var mı?

Avrupa’da kendi markamız var
ve bazı firmalara kendi markamızla
da ihracat yaptığımız oluyor. Ancak
markalaşmaya yönelik yoğun bir ça-
lışma içinde değiliz. Bunun belli bir
süreç olduğunu düşünüyorum.

Atlas Çorap, kalitesiyle Türk
çorap sektörünü Avrupa’da
temsil eden önemli firmaları-
mızdan bir tanesi. Şirketin or-
taklarından Mustafa Özüren,
Çin’in Avrupa’da kalite anla-
mında Türkiye’nin rakibi ola-
mıyacağının altını çizerek,
“Avrupalı, yakın terminli ve
kaliteli mallarını Türkiyeden
karşılıyor ve karşılamak zo-
runda” diye ekliyor.

“Avrupalı, yakın terminli 
ve kaliteli mallarını Türkiye’den
karşılamak zorunda”

Mustafa Özüren / Atlas Çorap
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Yapılan çalışmalar yağ
ve kaloriden zengin,
posadan fakir diyetle
beslenen ülkelerde ko-

lorektal kanser oranlarının en yük-
sek olduğunu ortaya koymuştur. Ko-
lorektal kanser kadın ve erkeklerde
eşit sıklıkla karşılaşılmakla birlikte,
kolon kanserleri kadınlarda, rektum
kanserleri de erkeklerde biraz daha
sıktır. 

KALIN BAĞIRSAK VE REKTUMDA
KANSER GELİŞME RİSKİ
GENELLİKLE 40 YAŞINDAN SONRA
BAŞLAMAKTA, 60-65 YAŞLARDA
DA EN ÜST SEVİYELERE
ÇIKMAKTADIR

Genetik epidemiyolojik çalışma-
lar kolon tümörlerinin yaklaşık
%10’unun buna genetik olarak yat-
kın bireylerde geliştiğini göstermiş-
tir. Kolon kanserine genetik yatkınlık
yaratan durumlar Ailesel adenama-
töz polipozis ve Herediter nonpoli-
pozis kolorektal kanser sendro-
mu’dur. Kolon kanserinin tümör
supresör genlerin mutasyonel inak-
tivasyonu ile onkogenlerin mutasyo-
nel aktivasyonu sonucu geliştiği dü-
şünülmektedir. İnflamatuar bağırsak
hastalığı zemininde gelişenler dı-
şında hemen tüm kolorektal kanser-
lerin adenom zemininde geliştiği gü-
nümüzde kabul edilmektedir.
Adenom-karsinom ilerlemesinin en
destekleyici ve güvenilir bulgusu
adenomların çıkarılmasının kolorek-
tal kanser sıklığında azalmaya neden
olmasıdır. Sporadik kolorektal kan-
serler için en önemli risk faktörü yaş

olup, bu risk özellikle 50 yaşından
sonra artmaktadır. 

BİRİNCE DERECE AKRABALA -
RINDAN BİRİNDE KOLOREKTAL
KANSER BULUNAN BİREYLERDE
RİSK 2 KAT, 2 VEYA DAHA FAZLA
AKRABASINDA BULUNANLARDA
İSE RİSK 3 KATTAN FAZLA 
ARTMAKTADIR 

Yukarıda sayılan sendromlar var
olmasa da, birince derece akrabala-
rından birinde kolorektal kanser bu-
lunan bireylerde risk 2 kat, 2 veya
daha fazla akrabasında bulunanlarda
ise risk 3 kattan fazla artmaktadır.
Ülseratif kolitli hastalarda özellikle
tüm kolon tutulumu varsa ve hasta-

lık süresi 20 yıldan uzun süreli ise
kolorektal kanser gelişme riski yak-
laşık 6 kat artmaktadır. Crohn hasta-
lığında da ülseratif kolitdeki kadar
sık olmasa da kanser sıkığı artmak-
tadır. 

HAREKETSİZ YAŞAM, OBEZİTE VE
YAĞLI DİYETE PARALEL BİR
ŞEKİLDE RİSK ARTIYOR

Diyetle ilgili risk faktörleri ar-
sında yağ ve kolesterolden zengin
beslenme sayılabilir. Hareketsiz ya-
şam ve obezite diyet yağı ile bağlan-
tılı olarak kolorektal kanser riskini
artırmaktadır. Diyetteki yağ karsino-
jen olup, kolon karsinogenezisini
başlatabilecek yağ asitleri ve nötral
steroidlerin endojen üretimi, bakte-
riyel yıkımı ve ekskresyonunu arttı-
rır. Posa ve sarı, yeşil sebzeden zen-
gin bir diyetin de koruyucu olduğu
ortaya konmuştur. Posa fekal transit
zamanını azaltarak, fekal karsinojen-
lerlekolonun temasını azaltır, dışkı
kütlesini arttırarak karsinojenleri di-
lüe eder. Ayrıca kalsiyumun da koru-
yucu rolü üzerinde durulmaktadır.
Kalsiyumun ve safra ve yağ asitleri-
nin kolon mukozasındaki zararlı etki-
lerini azalttığı saptanmıştır. 

ERKEN DÖNEMDE BELİRTİLER
OLMAYABİLECEĞİ GİBİ YALNIZ
KARINDA MÜPHEM BİR AĞRI VE
ŞİŞKİNLİK GÖRÜLEBİLİR 

Kolorektal kanserlerin klinik bul-
guları kolonda yerleşim yerine göre
değişiklik göstermektedir. Erken dö-
nemde hastada belirtiler olmayabile-
ceği gibi yalnız karında müphem bir

Kalın bağırsak kanseri en çok
rastlanan üçüncü kanser türü
Kalın bağırsak olarak da bilenen kolon ve rektum, bağırsaklarımızın son 1.5 metrelik
kısmını oluşturmaktadır. Bu bölgeden kaynaklanan “Kolorektal Kanser” tüm dünyada
üçüncü en sık rastlanan kanser olup, ortalama her yıl bir milyon yeni olgu ve 500 bin
ölüm bildirilmektedir.

Opr. Mehmet Gümüş
İç Hastalıkları Uzmanı
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ağrı ve şişkinlik görülebilir. Rektal
yerleşimli tümörlerde bağırsak alış-
kanlığında değişiklikle birlikte rektal
dolgunluk, aciliyet, kanama ve ağrılı
dışkılama olabilir. Sol kolon yerle-
şimli tümörlerde dışkılama alışkanlı-
ğında değişiklik, karın ağrısı, kabız-
lık, dışkı çapında azalma veya
tıkanmaya bağlı bulantı ve kusma
olabilir. Kronik kan kaybına bağlı
kansızlık, halsizlik, kilo kaybı ve ka-
rında kitleye bağlı şişlik olabilir. Pel-
vik ağrı hastalığın ileri bir evrede ol-
duğunu, tümörün pelvik sinirlere
yayıldığını gösterir. Tanı koymada ya
kolonoskopi yada Baryumlu lavman
grafiden yararlanılır. Tümörün evre-
lemesi için mutlaka bigisayarlı to-
mografi incelemesi yapılmalıdır. 

ORTALAMA RİSKLİ, 50 YAŞIN
ÜSTÜNDEKİ BİREYLERDE HER YIL
DIŞKIDA GİZLİ KAN, 5 YILDA BİR
FLEKSİBL SİGMOİDOSKOPİİ, 5-10
YILDA BİR ÇİFT KONTRAST KOLON
GRAFİSİ VE 10 YILDA BİR
KOLONOSKOPİ YAPILMALIDIR

Kolorektal kanserlerin tarama-
sında dışkıda gizli kan, flesibl
sigmoidoskopi ve kolonoskopi ile çift
kontrast baryumlu lavman grafi yön-
temleri kullanılmaktadır. Ortalama
riskli, 50 yaşın üstündeki bireylerde
her yıl dışkıda gizli kan, 5 yılda bir
fleksibl sigmoidoskopii, 5-10 yılda
bir çift kontrast kolon grafisi ve 10

yılda bir kolonoskopi yapılmalıdır.
Dışkıda gizli kan pozitif bulundu-
ğunda ardından kolonoskopi yapıl-
malıdır. Ailesinde birinci derece ak-
rabalarında kolorektal kanser veya
adenom saptanan bireylerde aynı ta-
rama yöntemlerine 40 yaşından iti-
baren başlanmalıdır. 

ANA TEDAVİ: CERRAHİ
Hastalık hangi evrede olursa ol-

sun cerrahi tedavi ilk akla gelecek te-
davi şeklidir. Kolorektal kanserlerin
%80’i evre 1, 2, 3’de oldukları için
radikal tedavi şansına sahiptir. Bu ol-
gularda ameliyat yandaş engelleyici
bir hastalık sözkonusu değilse mut-
laka yapılmalıdır. 2. ve 3. evre olgu-
larda adjuvan kemoterapi yapılarak
yeniden nüks etme ihtimali daha aşa-
ğıya çekilmiştir. Evre 4 yani uzak me-

tastazı olan olgularda da yine ilk
planda cerrahi tedaviyi düşünmek
gerekir, yani metastazları da çıkara-
rak hastalara kür şansı verilebilir.
Ancak bu tip olgularda ve yaygın
nüks meydana gelmiş hastalarda ke-
moterapi yapılmalıdır. Bu olgularda
sağkalım çok az uzatılabilmekte,
daha çok hastanın hayat kalitesini
yükseltmek hedeflenmektedir.

UZUN SÜRELİ ASPİRİN KULLANIMI
KANSER GÖRÜLME OLASILIĞI VE
ÖLÜM ORANINDA % 50
AZALMAYA NEDEN OLUYOR

Kolorektal kanserden öncelikli ko-
runmada uzun süreli aspirin kullanı-
mının kanser görülme olasılığı ve
ölüm oranında % 50 azalmaya neden
olduğu bildirilmiştir. Ayrıca yağdan
fakir, posadan zengin diyet, düzenli
egzersiz ve ideal kiloda kalmanın as-
pirine eşdeğer ölçüde kanser insidan-
sını azalttığı ifade edilmektedir. 

Herkese kansersiz, sağlıklı ve
mutlu bir yaşam dileklerimle…

Yapılan çalışmalar yağ ve

kaloriden zengin, posadan

fakir diyetle beslenen ülke-

lerde kolorektal kanser

oranlarının en yüksek oldu-

ğunu ortaya koymuştur” 
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Özellikle
araçlar hu-
susunda tü-
keticide

oluştuğunu gördüğümüz
bir yanılgı bu hususun hu-
kuki yapısını incelemeye
karar verme sebebimiz ol-
muştur. Şöyle ki; yeni ara-
cınızın garanti belgesini in-
celediğinizde göreceğiniz
üzere aracın garanti süresi

içerisinde ücretsiz onarım
hakkı ve aracın belli sürede
tamir edilememesi veya ta-
mir edilse dahi aynı arıza-
nın devamlılık arzedecek
derecede tekrar etmesi ha-
linde değişimi ve benzer
hususlar zikredilmektedir. 

PEKİ YENİ ALDIĞIM
ARAÇ PARÇA DEĞİŞTİRİ-
LEREK VEYA ONARILA-
RAK TAMİR EDİLDİĞİ
HALDE HALA TAMİRDEN
ÖNCEKİ DEĞERİNDE 
MİDİR? 

Tüketici bu işten zarar
görmemiş midir ve bu ara-
ca hala güvenmek ve tamir
edilmesini istemek zorun-
da mıdır? Yıllar sonra dahi

aracı satmak istediğinizde
aracın hangi parçalarının
değiştiğinin ve hangi ona-
rımların gerçekleştirildiği-
nin görüldüğü bir sistemde
tüketicinin zarar edeceği
kuşkusuzdur. Peki tüketici
onarım hakkını kullanmaya

mahkum mudur? Israrla
aracın 30 günde onarıla-
mamasını veya bir yıl için-
de kanunda belirtilen kere
defalarca arızalanmasını
beklemek ve bu duruma
tahammül etmek zorunda
mıdır ?. İşte tespit ettiği-
miz yanılgı bu duruma iliş-
kin olup , garanti belgeleri-
nin yazım şekli ve muhata-
bınız servislerin yönlendir-
mesi ile tüketicide ücretsiz
onarımın zorunlu bir yön-
tem olarak algılanmasına
yol açmış durumdadır. An-
cak hukuki durum doğru
zamanda doğru şekilde ta-
lepte bulunulması halinde
tüketicinin farklı haklarına
da işaret etmektedir. Yasal
Mevzuatın ilgili kısımları
şöyledir;

4077 SAYILI 
TÜKETİCİNİN KORUN-
MASI HAKKINDA
KANUN; AYIPLI MAL 

MADDE 4.- (Değişik
madde ve başlığı: 4822 -
6.3.2003 / m.4 - Yürürlük
m.38) Ambalajında, etike-
tinde, tanıtma ve kullanma
kılavuzunda ya da reklam
ve ilanlarında yer alan
veya satıcı tarafından bildi-
rilen veya standardında
veya teknik düzenleme-
sinde tespit edilen nitelik
veya niteliği etkileyen ni-
celiğine aykırı olan ya da
tahsis veya kullanım amacı
bakımından değerini veya
tüketicinin ondan beklediği
faydaları azaltan veya orta-
dan kaldıran maddi, hukuki

veya ekonomik eksiklikler
içeren mallar, ayıplı mal
olarak kabul edilir.

TÜKETİCİ, MALIN 
TESLİMİ TARİHİNDEN
İTİBAREN 30 GÜN 
İÇERİSİNDE AYIBI 
SATICIYA BİLDİRMEKLE
YÜKÜMLÜDÜR. 
TÜKETİCİ BU DURUMDA,
BEDEL İADESİNİ DE 
İÇEREN SÖZLEŞMEDEN
DÖNME, MALIN 
AYIPSIZ MİSLİYLE
DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA
AYIP ORANINDA BEDEL
İNDİRİMİ YA DA ÜCRET-
SİZ ONARIM İSTEME
HAKLARINA SAHİPTİR.
SATICI, TÜKETİCİNİN
TERCİH ETTİĞİ BU
TALEBİ YERİNE GETİR-
MEKLE YÜKÜMLÜDÜR 

Tüketici bu seçimlik
haklarından biri ile birlikte
ayıplı malın neden olduğu
ölüm ve/veya yaralanmaya
yol açan ve/veya kullanım-
daki diğer mallarda zarara
neden olan hallerde ima-
latçı-üreticiden tazminat
isteme hakkına da sahiptir.

(Değişik 3. fıkra: 5582 -
21.2.2007 / m.22) İmalat-
çı-üretici, satıcı, bayi,
acente, ithalatçı ve 10
uncu maddenin beşinci fık-
rasına veya 10/B maddesi-
nin dokuzuncu fıkrasına
göre kredi veren, ayıplı
maldan ve tüketicinin bu
maddede yer alan seçimlik
haklarından dolayı müte-
selsilen sorumludur. 10/B
maddesinin dokuzuncu fık-

Sıfır aracım bozuk çıkarsa 
ne yapmalıyım?

Avukat Volkan Erel



www.csd.org.tr

HUKUK...

51Çorapland Kasım-Aralık 2012

rasına göre kredi veren ko-
nut finansmanı kuruluşu-
nun sorumluluğu teslim
tarihinden itibaren 1 yıl
süre ve kullandırdığı kredi
miktarı ile sınırlıdır. Konut
finansmanı kuruluşları ta-
rafından 10/B maddesinin
dokuzuncu fıkrasına göre
verilen kredilerin devrol-
ması halinde dahi, kredi
veren konut finansmanı
kuruluşunun sorumluluğu
devam eder. Krediyi devra-
lan kuruluş bu madde kap-
samında sorumlu olmaz.
Ayıplı malın neden olduğu
zarardan dolayı birden faz-
la kimse sorumlu olduğu
takdirde bunlar müteselsi-
len sorumludurlar. Satılan
malın ayıplı olduğunun bi-
linmemesi bu sorumluluğu
ortadan kaldırmaz.  

AYIPLI MALIN NEDEN 
OLDUĞU HER TÜRLÜ 
ZARARLARDAN DOLAYI
YAPILACAK TALEPLER
İSE ÜÇ YILLIK ZAMANA-
ŞIMINA TABİDİR

Bu madde ile ayıba kar-
şı sorumlu tutulanlar, ayı-
ba karşı daha uzun bir süre
ile sorumluluk üstlenme-
mişlerse, ayıplı maldan so-
rumluluk, ayıp daha sonra
ortaya çıkmış olsa bile ma-
lın tüketiciye teslimi tari-
hinden itibaren iki yıllık
zamanaşımına tabidir. Bu
süre konut ve tatil amaçlı
taşınmaz mallarda beş yıl-
dır. Ayıplı malın neden ol-
duğu her türlü zararlardan
dolayı yapılacak talepler
ise üç yıllık zamanaşımına
tabidir. Bu talepler zarara
sebep olan malın piyasaya
sürüldüğü günden başlaya-
rak on yıl sonra ortadan
kalkar. Ancak, satılan ma-
lın ayıbı, tüketiciden satıcı-
nın ağır kusuru veya hile

ile gizlenmişse zamanaşımı
süresinden yararlanılamaz.

Ayıplı malın neden ol-
duğu zararlardan sorumlu-
luğa ilişkin hükümler dı-
şında, ayıplı olduğu biline-
rek satın alınan mallar
hakkında yukarıdaki hü-
kümler uygulanmaz.

Satışa sunulacak ayıplı
mal üzerine ya da ambala-
jına, imalatçı veya satıcı ta-
rafından tüketicinin kolay-
lıkla okuyabileceği şekilde
"özürlüdür" ibaresini içeren
bir etiket konulması zorun-
ludur. Yalnızca ayıplı mal
satılan veya bir kat ya da
reyon gibi bir bölümü sü-
rekli olarak ayıplı mal satı-
şına, tüketicinin bilebilece-
ği şekilde tahsis edilmiş
yerlerde bu etiketin konul-
ma zorunluluğu yoktur.
Malın ayıplı olduğu husu-
su, tüketiciye verilen fatu-
ra, fiş veya satış belgesi
üzerinde gösterilir.

Güvenli olmayan mal-
lar, piyasaya özürlüdür eti-
ketiyle dahi arz edilemez.
Bu ürünlere, 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Ka-
nun hükümleri uygulanır.

Bu hükümler, mal satı-
şına ilişkin her türlü tüke-
tici işleminde de uygulanır.  

25138 SAYILI GARANTİ
BELGESİ UYGULAMA
ESASLARINA DAİR
YÖNETMELİK; 
GARANTİ BELGESİ 

MADDE 13.- (Değişik:
4822 - 6.3.2003 / m.20 -
Yürürlük m.38) İmalatçı
veya ithalatçılar ithal ettik-
leri veya ürettikleri sanayi
malları için Bakanlıkça
onaylı garanti belgesi dü-
zenlemek zorundadır. Mala
ilişkin faturanın tarih ve
sayısını içeren garanti bel-
gesinin tekemmül ettirile-
rek tüketiciye verilmesi so-
rumluluğu satıcı, bayi veya
acenteye aittir. Garanti sü-
resi malın teslim tarihin-
den itibaren başlar ve as-
gari iki yıldır. Ancak,
özelliği nedeniyle bazı mal-
ların garanti şartları, Ba-
kanlıkça başka bir ölçü bi-
rimi ile belirlenebilir.

Satıcı; garanti belgesi
kapsamındaki malların, ga-
ranti süresi içerisinde arı-
zalanması halinde malı iş-
çilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka
herhangi bir ad altında hiç-
bir ücret talep etmeksizin
tamir ile yükümlüdür.

Tüketici onarım hak-
kını kullanmışsa, garanti
süresi içerisinde sık arıza-
lanması nedeniyle maldan
yararlanamamanın sürekli-
lik arz etmesi veya tamiri
için gereken azami sürenin
aşılması veya tamirinin
mümkün bulunmadığının
anlaşılması hallerinde, 4
üncü maddede yer alan di-
ğer seçimlik haklarını kul-
lanabilir. Satıcı bu talebi
reddedemez. Tüketicinin
bu talebinin yerine getiril-
memesi durumunda satıcı,
bayi, acente, imalatçı-üre-
tici ve ithalatçı müteselsi-
len sorumludur.

Tüketicinin malı kulla-
nım kılavuzunda yer alan
hususlara aykırı kullanma-
sından kaynaklanan arıza-
lar, iki ve üçüncü fıkra hü-
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kümleri kapsamı dışında-
dır.

Bakanlık, hangi sanayi
mallarının garanti belgesi
ile satılmak zorunda bu-
lunduğunu ve bu malların
arızalarının tamiri için ge-
reken azami süreleri Türk
Standartları Enstitüsünün
görüşünü alarak tespit ve
ilanla görevlidir.  

ÜCRETSİZ TAMİR
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 13- Satıcı, ma-
lın; garanti süresi içinde,
gerek malzeme ve işçilik
gerekse montaj hataların-
dan dolayı arızalanması ha-
linde işçilik masrafı, değiş-
tirilen parça bedeli ya da
başka herhangi bir ad al-
tında hiçbir ücret talep et-
meksizin tamirini yapmak
veya yaptırmakla yükümlü-
dür.

Arızalarda kullanım ha-
tasının bulunup bulunma-
dığı servis istasyonları,
servis istasyonunun mev-
cut olmaması halinde sıra-
sıyla; bu malın satıcısı, ba-
yii, acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçı-
üreticisinden birisi tarafın-
dan düzenlenen raporla
belirlenir.

Tüketiciler, bu madde-
nin ikinci fıkrasında belirti-
len rapora ilişkin olarak bi-
lirkişi tarafından tespit
yapılması talebiyle ilgili tü-
ketici sorunları hakem he-
yetine başvurabilir.

DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 14- Tüketicinin
onarım hakkını kullanma-
sına rağmen malın;

a) (Değişik - R.G.:
24.4.2011 - 27914 / m.8 /
Yürürlük / m.11) Tüketi-

ciye teslim edildiği tarihten
itibaren, garanti süresi
içinde kalmak kaydıyla, bir
yıl içerisinde en az dört
defa veya imalatçı-üretici
ve/veya ithalatçı tarafından
belirlenen garanti süresi
içerisinde altı defa arıza-
lanmasının yanı sıra, bu
arızaların maldan yararla-
namamayı sürekli kılması,  

b) Tamiri için gereken
azami sürenin aşılması,

c) Firmanın servis istas-
yonunun, servis istasyonu-
nun mevcut olmaması ha-
linde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentesi, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçı-
üreticisinden birisinin dü-

zenleyeceği raporla arıza-
nın tamirinin mümkün bu-
lunmadığının belirlenmesi,
durumlarında, tüketici ma-
lın ücretsiz değiştirilme-
sini, bedel iadesi veya ayıp
oranında bedel indirimi ta-
lep edebilir.

Bu maddenin (c) ben-
dinde belirtilen raporun,
tüketicinin başvuru tari-
hinden itibaren yedi gün
içerisinde düzenlenmesi
zorunludur. Tüketici, rapo-
run belirtilen süre içeri-
sinde düzenlenmemesi
veya raporu kabul etme-
mesi hallerinde, ilgili tüke-
tici sorunları hakem heye-
tine başvurarak mevcut
durumun tespit edilmesini
isteyebilir.

Satıcı, tüketicinin bu
Yönetmeliğin 13 ve 14
üncü maddelerinde belirti-
len taleplerini reddedemez.
Tüketicinin bu taleplerine
karşı satıcı, bayii, acente,
imalatçı - üretici ve itha-
latçı müteselsilen sorumlu-
durlar.

Buradan da görüleceği
üzere aslen tüketicinin bir-
den çok hakkı olup istedi-
ğini seçme hakkına sahip-
tir ve ilk önce onarım
hakkını kullanmak zorunda
değildir.Tüketici;

- MALIN AYIPSIZ MİSLİ
İLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ,

- SÖZLEŞMEDEN DÖNE-
REK BEDELİN İADESİNİ,

- AYIP ORANINDA BEDEL
İNDİRİMİNİ,

- ÜCRETSİZ ONARIM YA-
PILMASINI,

isteyebilecektir. Seçim
sadece tüketiciye ait olup
muhataplar tüketicinin se-
çimini kabul etmek ve ye-
rine getirmekle yükümlü-
dürler. 

30 GÜNLÜK SÜREYİ 
İHBARSIZ GEÇİRMEK
ARACIN AYIPLI HALİYLE
KABUL EDİLDİĞİ 
ANLAMINA GELEBİLE-
CEKTİR 

Bu hakkın kullanımı
için özellikle görünür ayıp-
ların tespiti için araç satın
alınır alınmaz inceleme
yapılması, bir şüphe ha-
linde daha ayrıntılı bir in-
celeme için profesyonel-
lerden yardım istenmesi
ve ilk 30 günlük sürenin
ayıp ihbarı için tanınmış
sınır süre olduğu bilinerek
hareket edilmesi gerekir.
Kısacası 30 günlük süreyi
ihbarsız geçirmek aracın
ayıplı haliyle kabul edildiği
(özellikle görünür ve tes-
pit edilmiş ayıplar husu-
sunda) anlamına gelebile-
cektir. 

Sonuç itibarıyla, garanti
belgeleri içerikleri doğru
ancak eksik bir bilgilen-
dirme yapmaktadır. İhbar
süresi içerisinde ilk arızada
dahi aracın değiştirilmesini
isteyen tüketiciyi haklı bu-
lan Mahkeme kararları da
mevcuttur. Kanunun tanı-
dığı hakların kullanımının
belli şekillerde ve süre-
lerde gerçekleşebileceği bi-
linci ile doğru zamanda
doğru yönlendirmeyi al-
mak hayati önem taşımak-
tadır. Özellikle değişim ve
diğer haklar muhatabın
size tanıdığı lütuflar olma-
yıp sizin kanuni hakkınız-
dır. Sonuç olarak ilk 30
gün bu konuda azami dik-
kat tüketiciye yarar sağla-
yacaktır.

Bu vesile ile tüm oku-
yanlarımızın, ÇSD çalışan-
larının ve Sayın Başkan
Hüseyin Öztürk’ün kurban
bayramını kutlar, iyi çalış-
malar dilerim. 

İhbar süresi içerisinde

ilk arızada dahi aracın

değiştirilmesini isteyen

tüketiciyi haklı bulan

Mahkeme kararları da

mevcuttur. Kanunun

tanıdığı hakların kulla-

nımının belli şekillerde

ve sürelerde gerçekle-

şebileceği bilinci ile

doğru zamanda doğru

yönlendirmeyi almak

hayati önem taşımak-

tadır”
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Uluslararası pazarlarda başarılara imza atmış ve ihracat
ağırlıklı çalışan, istihdama ve ülke ekonomisine önemli kat-
kılar sağlayan çorap sektörümüzün tek niş organizasyonu 
İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı için hazırlıklar son aşamaya
geldi. 31 Ocak - 2 Şubat 2013 tarihleri arasında kapılarını
açmaya hazırlanan İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı sektörü-
müzde faaliyet gösteren firmalara üretim gücü, kalitesi ve
yeni koleksiyonlarını küresel çapta uzman ziyaretçilere gös-
termek açısından önemli bir fırsat sunacak.  

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

İF EXPO 2013 Çorap, İç Giyim Fuarı 
sektörümüzün potansiyelini dünyaya
göstermek için önemli bir fırsat 
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Türk çorap sa-
nayi olarak
ülkemizin ih-
racatta dışa

açılma politikasına paralel
olarak 80’li yıllarda başla-
dığımız küresel pazarlarda
var olma hedefimiz yıllar
içinde somut bir şekilde
gerçekleşmiş, ülkemiz
dünya çapında çorapta
Çin’in ardından ikinci coğ-
rafya haline gelmiştir.
Önümüzdeki dönemde bu
başarıları markalaşarak ve
katma değeri yüksek, ta-
sarım ağırlıklı ürünlerle
söz sahibi olarak artırma-
mız gerektiği hep ifade et-
tiğimiz ve altını çizdiğimiz
noktalardan birkaçı. Bu-
nun en önemli yolarından
biri kuşkuşuz uluslararası
fuarlardan geçiyor. 

SEKTÖRÜN İLK VE 
TEK NİŞ FUARI

Bu amaçlar doğrultu-
sunda ilkini 2012 yılının
başında düzenlediğimiz İF

Expo Çorap, İç Giyim Fuarı
sektörümüzün gelecek
vizyonu adına önemli bir
dönüm noktası oldu. Çok
kısa sürede hazırlık çalış-
malarına rağmen beklene-
nin üzerinde bir başarıyla
gerçekleştirilen İF Expo
2012 Çorap, İç Giyim
Fuarı söz konusu hedefler
doğrultusunda önemli bir
ilk adım oldu. 

DÜNYA ÖLÇEĞİNDE
BAŞARILI İKİ ÖNEMLİ
SEKTÖRÜN
YÖNETİCİLERİ VE SATIN
ALMA YETKİLİLERİ İLE
BULUŞMA FIRSATI 

Avrupa, Balkanlar, Ba-
ğımsız Devletler Toplu-
luğu, Orta Asya, Orta-
doğu, Kuzey Afrika başta
olmak üzere birçok farklı
coğrafyadan alanında uz-
man ziyaretçileri ağırlayan
İF Expo Çorap, İç Giyim
Fuarı dünya ölçeğinde ba-
şarılı iki önemli sektörün
yöneticileri ve satın alma

yetkilileri ile buluşma fır-
satı sunuyor. 

GELENEKSEL 
PAZARIMIZ OLAN
AVRUPA’NIN YANI 
SIRA “DOLAR BÖLGESİ”
ÜLKELERİNDE DE YOĞUN
TANITIM ÇALIŞMALARI
YAPILIYOR

Sektörümüzün en bü-
yük ihracat pazarı Av-
rupa’da yaşanan ve halen
devam etmekte olan krizi
dikkate alan İF EXPO, bu
nedenle tanıtım çalışmala-
rında Avrupa’nın yanı sıra
Orta Doğu ve Arap ülke-
leri, Rusya, Moldova, Po-
lonya, Ukrayna, Orta Asya,
Türk Cumhuriyetleri, Gür-
cistan, Ermenistan, Nahçı-
van, Kuzey Afrika, Balkan-
lar, KKTC, Güney Kıbrıs
Rum Kesimi başta olmak
üzere geniş bir coğrafyaya
odaklanıyor. 

Sektörümüzün mevcut
ve hedef pazarlarından
profesyonelleri ve önemli

İF EXPO, tanıtım çalış-

malarında Avrupa’nın

yanı sıra Orta Doğu ve

Arap ülkeleri, Rusya,

Moldova, Polonya, Uk-

rayna, Orta Asya, Türk

Cumhuriyetleri, Gürcis-

tan, Ermenistan, Nahçı-

van, Kuzey Afrika, Bal-

kanlar, KKTC, Güney

Kıbrıs Rum Kesimi başta

olmak üzere geniş bir

coğrafyaya odaklanıyor” 
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alıcıları da çeken fuar, 
sektörde faaliyet gösteren
üretici firma, ithalatçı, ih-
racatçı, toptancı, peraken-
deci, tedarikçi ve sivil 
toplum kuruluşları ile 
bir araya gelme, diyalog
kurma ve işbirliği için
önemli bir zemin oluştu -
ruyor.

YENİ GLOBAL
PAZARLARA AÇILMA,
YENİ TALEP VE
BEKLENTİLERİ GÖRME
AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR
ORGANİZASYON

İF Expo Çorap, İç
Giyim Fuarı bütün
bunların ötesinde başta da
altını çizdiğimiz gibi
marka ve marka
bilinirliliğini güçlendirme,
yeni global pazarlara
açılma, pazarın talep ve
beklentilerini, yeni
teknolojileri yakından
izleme açısından katılımcı

firmalara önemli bir imkan
sağlayacak. 

31 Ocak - 2 Şubat
2013 tarihinde Beylikdü-
zü’ndeki TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde ger-
çekleşecek İF Expo Çorap,
İç Giyim Fuarı aynı za-
manda tekstil ve hazır 
giyim sektörünü farklı
sektörlerden çözüm ortak-
larıyla da buluşturacak.
Geçtiğimiz yıl önemli iplik
üreticileriyle bir araya gel-
diğimiz toplantıda iplikte
net-brüt satış konusu ve
nem oranları gibi önemli
konulara değinilmiş, Çorap
Sanayicileri Derneği ola-
rak iplik tedarikçisi kuru-
luşlara taleplerimizi dile
getirerek bir diyalog ve
tartışma zemini oluşma-
sını sağlamıştık.  

Tekstil ve hazır giyim
sektörü ile eğitim kurum-
larının buluşmasına da ev
sahipliği yapacak fuar,

başta Kavram Çorap ve
Moda Tasarımı Bölümü ve
İHKİB Yenibosna Kız Tek-
nik Meslek Lisesi Çorap
Bölümü öğrencileri olmak
üzere Türkiye genelinde
tekstil mühendisliği ve iki
yıllık meslek yüksekokul-
ları olmak üzere bu alanda
birçok eğitim kurumunu
sektörle buluşturacak. Sa-
nayicilerimiz eğitim ku-
rumlarını, öğrenciler de
Türk çorap sektörünü ya-
kından tanıma imkanı bu-
lacaklar. 

SEKTÖRÜN İLK VE 
TEK NİŞ FUARINDA SİZ
DE GEÇ KALMADAN
YERİNİZİ ALIN 

31 Ocak - 2 Şubat
2013 tarihleri arasında
TÜYAP Beylikdüzü’nde
gerçekleştirilecek İF Expo
Çorap, İç Giyim Fuarı’nda
yerinizi alarak bu fırsatlar-
dan yararlanabilirsiniz.

İF Expo 2013 Çorap,

İç Giyim Fuarı sektörde

faaliyet gösteren üretici

firma, ithalatçı, ihra-

catçı, toptancı, peraken-

deci, tedarikçi ve sivil 

toplum kuruluşları ile 

bir araya gelme, diyalog

kurma ve işbirliği için

önemli bir zemin

oluştu ruyor”
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Yıkama özelliklerinin 
tıbbi kompresyon çoraplarının
basınç özelliklerine etkisi
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ÖZET: Tıbbi kompres-
yon çorapları, kan do-
laşımını desteklemek
için bacaktaki kasların
oluşturduğu doğal
pompa mekanizmasına
yardımcı olmaktadır.
Bu çoraplar, çok sayıda
toplardamar rahatsızlı-
ğında destek ya da te-
davi amaçlı kullanıl-
makta ve basınç özel-
likleri ile karakterize
edilmektedir. Kom-
presyon çoraplarının
basınç özellikleri üre-
tim parametreleri ile
doğrudan ilişkilidir.
Kullanım sırasında ve
yıkama sonrasında ço-

rapların basınç özellik-
lerini koruması çok
önemlidir. Aksi takdir-
de değişen basınç pro-
fili tedavi sürecine za-
rar verebilir. Bu çalış-

mada, kompresyon ço-
raplarının basınç pro-
filleri yıkama öncesin-
de ve sonrasında test
edilmiş ve yıkama işle-
minin basınç özellikle-

rine etkisi tespit edil-
meye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi tekstiller,

kompresyon çorapları, yıkama işlemi,

basınç profili, varis.

2. MATERYAL – METOT
2.1. Materyal
Bu çalışmada, piyasa-

dan temin edilen üç farklı
basınç sınıfında bulunan
kompresyon çorapları ince-
lenmiştir (Tablo 2). Bu ço-
raplar, Şekil 1’de yer alan

örgü konstrüksiyonuna uy-
gun olarak polyamid iplik
ve elastan (gipe) kullanıla-
rak üretilmiştir. 

2.2. Metot
Temin edilen çorapların

basınç profilleri ve değişen

basınç oranları yıkama ön-
cesinde ve çeşitli yıkama
döngüleri (1-5-10-15-25.
yıkama) sonrasında tespit
edilmiştir (Tablo 4). Yıka-
ma işlemi EN ISO 6330
standardına uygun şekilde
yapılmıştır. Basınç ölçüm-

leri, çoraplar için geliştiri-
len yeni basınç ölçüm ciha-
zında CEN/TR 15831 stan-
dardında belirtilen ölçüm
noktaları esas alınarak ger-
çekleştirilmiştir (Şekil 2,
Tablo 3).
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Tekstil Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Burak Sarı
Ege Üniversitesi 
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Dr. Nida Oğlakçıoğlu
Ege Üniversitesi 

Tekstil Mühendisliği Bölümü

Bölüm2

Şekil-1

Bilekteki Basınç 

14-21 mmHg

20-30 mmHg

30-40 mmHg

Basınç Sınıfları

Ccl I (Anti-Embolizm)

Ccl II

Ccl III

Değerleri

gevşek

orta

sıkı

TABLO 2. KOMPRESYON ÇORAPLARININ BASINÇ
ÖZELLİKLERİ 
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Şekil 2. Ölçüm noktaları (CEN/TR 15831)

B: Ayak bileği çevresinin en az olduğu nokta

B1: Aşil tendonunun baldır kaslarına

dönüştüğü nokta

C: Baldır çevresinin en geniş olduğu nokta

D: Tibialtuberostasisin hemen altı

E: Patella merkezinden dizin arkasına olan

mesafe

F: K ile E noktaları arası

G: Hasta ayakta iken K noktasının 

5 cm altı

H: Trokantermajor hizasından geçen hat 

K: Kasığın orta noktası

Ölçüle Çevre (cm) 

22

28

34

35

38

47

55

Ölçüm Noktaları

B

B1

C

D

E

F

G

Ölçüm Uzunlukları

11

22

32

40

47

62

74

TABLO 3. ÖLÇÜM NOKTALARININ ÇAP VE
UZUNLUK DEĞERLERİ

TABLO 4. KOMPRESYON ÇORAPLARININ YIKAMA ÖNCESİNDE VE SONRASINDAKİ BASINÇ ÖZELLİKLERİ

Yıkama işlemi EN ISO 6330 standardına

uygun şekilde yapılmıştır. Basınç ölçümleri,

çoraplar için geliştirilen yeni basınç ölçüm

cihazında CEN/TR 15831 standardında

belirtilen ölçüm noktaları esas alınarak

gerçekleştirilmiştir”
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3. SONUÇLAR
Elde edilen sonuçlar (yı-

kama öncesi ve 1-5-10-15-
25. yıkama sonrasındaki
basınç değerleri ve basınç
oranları) Tablo 4’de veril-
miştir. 

Tablo 4’de yer alan ba-
sınç oranları, test edilen
numunelerin dereceli ola-
rak değişen (azalan) basınç
profillerine sahip olduğunu
göstermektedir. Ancak Ccl
I sınıfındaki anti-embolizm
çorabında bilekten yukarı
doğru azalmaya başlayan
basınç değerinin, G nokta-
sında ani bir artış sergile-
diği gözlenmiştir. Bu du-
rum, çorapların bacağa tu-
tunabilmesi ve kaymasını
engellemek için kasık böl-
gesinde (G noktasında)

kullanılan silikon bantların
etkisiyle açıklanabilir. Eğer
seçilen silikon bantların
esneme özelliği yeterli ol-
mazsa, çorabın sahip oldu-
ğu basınç değerine zarar
verip basınç profilini de-
ğiştirebilmektedir 
(Şekil 3). 

Bu çalışma kapsamın-
da, üç farklı basınç sınıfın-
dan seçilen kompresyon
çorapları test edilmiştir.
Sonuçlar, yıkama işleminin
basınç sınıflarına göre
farklı etki yarattığını gös-
termektedir. 

• Ccl I basınç sınıfındaki
(gevşek) numune için
tekrarlanan yıkamalar
sonucunda basınç değer-
lerinin tüm ölçüm nokta-

Şekil 3. G noktasındaki basınç değerleri (Hasta ayakta
iken K noktasının 5 cm altı)

Şekil 4. B noktasındaki basınç değerleri (Ayak bileği çev-
resinin en az olduğu nokta)

Şekil 5. B1 noktasındaki basınç değerleri (Aşil
tendonunun baldır kaslarına dönüştüğü nokta)

Şekil 6. C noktasındaki basınç değerleri (Baldır çevresinin
en geniş olduğu nokta)
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larında önemli bir değişi-
me uğramadığı tespit
edilmiştir. 

• Diğer yandan Ccl II (orta)
ve Ccl III (sıkı) basınç sı-
nıfına ait çorapların ba-
sınç değerlerinde, B ve G
ölçüm noktaları hariç (Şe-
kil 3 ve 4) diğer ölçüm
noktalarında yıkama son-
rasında değişim olduğu
gözlenmiştir. Bu ölçüm
noktalarında (B1,C, D, E
ve F) 5. yıkamaya kadar
devam eden düşüş ardın-
dan basınç değerleri eğri-
si 10. yıkamaya kadar ar-
tış sergilemiş ve bu nok-
tadan sonra basınç değer-
leri sabitlenerek tekrarla-
nan yıkama işlemlerinden
önemli seviyede etkilen-
memiştir (Şekil 5, 6, 7, 8
ve 9). 

Sonuçlardan elde edilen
en önemli veri, 25 kez tek-
rarlanan yıkama işlemi son-
rasında bile seçilen numu-
nelerin dereceli olarak aza-
lan basınç profil özellikleri-
ni korumuş olmasıdır. 
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Şekil 7. D noktasındaki basınç değerleri (Tibialtuberosta-
sisin hemen altı)

Şekil 8. E noktasındaki basınç değerleri (Patella merke -
zinden dizin arkasına olan mesafe)

Şekil 9. F noktasındaki basınç değerleri (K ile E noktaları
arası)
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Muzaffer
Orhan Er-
doğan,
Ayhan Er-

doğan’ın da İstanbul’a gel-
mesiyle, 1968 yılında kar-
deşi ile birlikte üretim yap-
mak üzere yeni bir şirket
kurmuştur. Erdoğan kar-
deşler, üretime başladıktan
sonra memleketlerini anma
düşüncesiyle Doğanhi-
sar’dan esinlenerek bul-
dukları Hisar adını bir mar-
ka olarak kullanmak üzere
tescil ettirmişlerdir. Muzaf-
fer Erdoğan satışı, Ayhan
Erdoğan ise imalatı üstlen-

miş ve böylelikle HİSAR
markasının temelleri atıl-
mıştır. 

1968’DE İLK BAŞARININ
GETİRDİĞİ MUTLULUK

1968 yılı sonunda, ima-
lat hakkında hiçbir bilgileri
olmamasına rağmen, 1.5

mm kalınlığında çatal kaşık
yapmışlar ve ilk başarıları-
nın mutluluğunu yaşamış-
lardır.

1973 yılından itibaren
ticaret hayatındaki tecrü-
belerine dayanarak, kendi
ürünlerini kendi tezgahla-
rında satmaya başlamışlar
ve böylece işlerini hızla bü-

yütmüşlerdir. Bu büyüme
ile 1975 yılında bitişikle-
rindeki yeri de alarak, 500
m²’lik bir alanda 60 kişiyle
çalışmalarını sürdürmeye
devam etmişlerdir.

Erdoğan kardeşler, ka-
zançlarını işlerine ve mar-
kaya yatırım yaparak de-
ğerlendirmişler ve 1978
yılı sonunda Florya’daki
3000 m²’lik alana sahip
kendi fabrikalarına geçmiş-
lerdir. Artık çalışan sayısı
110 kişiye ulaşmış ve yeni
makinelere yatırım yapıla-
rak üretim kapasitesi arttı-
rılmıştır.

Hisar’ın hikayesi, Muzaffer Orhan Erdoğan ve Ayhan Cengiz Erdoğan kardeşlerin genç
yaşlarda Konya’nın Doğanhisar kazasında babalarıyla birlikte ticari yaşama atılmalarıyla
başlamıştır. Aile, daha sonra Doğanhisar’dan Akşehir’e taşınmış ve ticari yaşama hırda-
vatçılıkla devam etmiştir.  

Hisar: “Made in Turkey” damgasıyla
dünya sofralarını süslüyor
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1983 yılında, çelik ten-
cere üretimine karar vere-
rek daha büyük bir üretim
alanına ihtiyaç duyulmuş-
tur. 1986 yılında, Esen-
yurt’ta yeni bir fabrika in-
şaatına başlanmıştır. 1989
yılında fabrika inşaatı ta-
mamlanmış ve tüm üretim
o günden sonra yeni fabri-
kada gerçekleştirilmiştir. 

1997 yılında, sektörde
ilk ISO 9001 belgesine sa-
hip olan Hisar,  2000’li yıl-
lardan sonra da sektörde
birçok ilke imza atmaya
devam etmiştir.

HİSAR STUDIO
KONSEPTİNİN DOĞUŞU

Tasarım ürünlerinin
herkese ulaşabilmesi ama-
cıyla 2003 yılında özel ta-
sarım ürünlerinin yaratıldı-
ğı “Hisar Studio” kurulur.
2007 yılında Hisar Stu-
dio’da çatal bıçak üzerinde
Swarowski Zirconia taşları
kullanılarak, dünyada ilk
kez bu tip bir çalışma ger-
çekleştirilir.

DÜNYA ÇAPINDA
BİRÇOK TASARIM
ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ

Yepyeni bir anlayışla
hayata geçirilen bütün bu
atılımlar beklenen sonucu
getirir ve Hisar, özgün ta-
sarım anlayışı ile “DME -
Avrupa Tasarım Yönetimi
Ödülü”, “Elle Decor Inter-
national Design Awards,
EDIDA” ve “Design Turkey
Endüstriyel Tasarım” ödül-
lerine layık görülür. Hisar,
22 yıldır Frankfurt Ambi-
ante Fuarında katılımcı ola-
rak yer almaktadır. Avru-
pa’nın sektöründeki en iyi
markaları ile aynı yerde Hi-
sar’da bulunmaktadır.

2012 yılının Nisan ayın-
da gerçekleştirilen basın

lansmanı ile İki dünya
markasının buluşmasından
doğan Hisar Diamondline,
bir milyonuncu ürünüyle
medyaya tanıtılmıştır.  Hi-
sar ve Swarovski işbirliğiy-
le hayat bulan Hisar Dia-
mondline serisi, Swarovs-
ki'nin gözleri kamaştıran
ışıltısını Hisar'ın trend ya-
ratan yüksek tasarım anla-
yışıyla birleştirerek tasarı-
mı zirveye taşıyor.

Hisar ve Swarovski
markalarının yan yana gel-
mesi ve Hisar'ın özgün ta-
sarımıyla ortaya çıkan Hi-
sar Diamondline koleksi-
yonları, sofralara yenilikçi
bir tarzı da beraberinde
getiriyor. Dünyada bir baş-
ka eşi olmayan Hisar Dia-
mondline, "Made in Tur-
key" damgasıyla tüm dün-
ya sofralarını süslüyor.  

Hisar, Swarovski Ele-
ments'in birbirinden de-
ğerli taşlarını çatal kaşık
bıçak takımları, masa serv-
isleri, çay kahve tepsileri,
şekerlik takımları, çay set-
leri ve limonluk takımları-
na taşıyarak dünya sofrala-
rına çarpıcı ve ışıltı saçan
özgün tasarımlar sunmanın
mutluluğunu yaşamakta-
dır.

TURQUALITY PROGRA-
MINA KATILAN İLK ZÜC-
CACİYE MARKASI

Hisar son olarak 2012
yılının Mayıs ayında Kalite-
si ve tasarımıyla Türki -
ye‘nin dünya markası ko-
numuna ulaşmış markala-

rını belirleyen ve tescillen-
diren Turquality markaları-
nın arasına katılarak zücca-
ciye sektöründe bir ilke
daha imza atmıştır. Türki-
ye'nin uluslararası arenada
boy gösterme gücüne sa-
hip olan markalarını des-
tekleyen Turquality progra-
mına dahil olan Hisar, kali-
teli malzemeyi birinci sınıf
işçilik ve fark yaratan öz-
gün tasarımıyla bütünleşti-
rip, eşsiz ürünler üreterek
tüm dünya tüketicilerinin
beğenisini kazanmaktadır.

32’DEN FAZLA ÜLKEYE
İHRACAT

Ürünlerini 32’den fazla
ülkeye ihraç eden Hisar,
toplam satışının yaklaşık

%15’ini bu ülkelere ihraç
etmektedir. İhracatta özel-
likle Orta Doğu ülkeleri,
Almanya, Fransa, İspanya,
Mısır, Azarbaycan ve Rusya
öne çıkan ülkeler arasında
yer almaktadır. Aynı za-
manda iki örnek vermek
gerekirse Moğolistan’da bir
franchise mağazası, Çin’de
Şangay’da da konsept ma-
ğazası bulunmaktdır.

YURT DIŞINDA
FRANCHISE VEREREK
BÜYÜYECEK

2015’e kadar yurt dı-
şında franchise vererek bü-
yümeyi hedefleyen Hisar,
Hisar Studio mağazalarını
da genişletmeyi orta vadeli
planları içine almıştır. 

Hisar Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Erdoğan
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Çorap dendi-
ğinde daha
düne kadar
şiirdeki gibi

sadece kışın sıcak, yazın
serin tutması gelirdi akla.
Oysa bugün hem estetik
hem de teknik anlamda
pek çok farklılıklar
taşımakta çoraplar. Güncel
trendlere bakıldığında
çorap, temsil ettiği yer
dolayısıyla bambaşka bir
mana kazanmakta, öyle ki
sadece ayağı ve bacağı
koruyan bir unsur olmak-
tan çıkıp bazen kişinin

Buket Sekban Kantar
Kavram MYO Çorap ve Moda

Tasarımı Bölümü Öğr. Görevlisi

ÇORAPÇI
Çorapçılar çorap örer 
Onları soğuklarda 
Çocuklar askerler giyer 

Ellerin dert görmesin çorapçı 
Çoraplarınla sıcak kışlar senin 
Yazlar senin çoraplarınla serin 

Ben de çorapçı olsaydım büyüyünce 
Güzel çoraplar örmek olurdu tüm derdim 
Böylece ben de desen desen 
Güzel güzel çoraplar örerdim 

Fevzi Günenç 

2012-2013 Sonbahar-Kış Şıklığı

Gabbana, 2012-
2013 Sonbahar-Kış
koleksiyonunda
İtalyan barok bir
esintiyle bizlere
ulaştı. Kadifeler, iş-
lemeler, danteller,
gupürler, eski gob-
len koltukları hatır-
latan çiçek desenler,
dizin hemen altında
yada bir miktar üze-
rinde etek boyları,
ve çeşitli boylardaki
pelerinleri ile kendi
klasik çizgisini tek-
rar bu sezona da ta-
şıdı. Adeta köyden
gelen prensesler
çıktı karşımıza Gab-
bana’yla. 
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tarzının dengeleyicisi
bazen de belirleyicisi ola-
rak karşımıza çıkmakta.
Çorap insanların tarzını
belirleyen moda enstrü-
manlarından biridir artık.
Çorabın yüklendiği bu
yeni anlamın hakkını ver-
mek için bizim de yeni bir
bakış açısıyla durumu
değerlendirmemiz ve
bunu yaparken de çok dik-
katli bir gözle trend
okuması yapmamız lazım..
Bu yüzden çorap tasarım-
larını yaparken renk,
desen, doku, kalınlık, ince-
lik, boy v.b. ayarlamaları
hazır giyimdeki dönem
trendleri doğrultusunda
yorumlamamız
kaçınılmaz…

ÇORABIN, KİŞİNİN 
ŞIKLIĞINDAKİ ROLÜ
ARTMIŞTIR, BU DA SEK-
TÖRÜMÜZ AÇISINDAN
OLDUKÇA POZİTİF BİR
GELİŞMEDİR

Bu sezon trendlerinin
en çok etek-bluz ve elbise
modellerine ağırlık
vermesi dolayısıyla çora-
bın, kişinin şıklığındaki
rolü artmıştır, buda sektö-
rümüz açısından oldukça
pozitif bir gelişmedir.

Bu sayımızda kıyafet
ile çorap arasındaki ilişkiyi
Dolce&Gabbana üzerinden
okuyalım.

Gabbana, 2012-2013
Sonbahar-Kış koleksiyo-
nunda İtalyan barok bir
esintiyle bizlere ulaştı.

Kadifeler, işlemeler, dan-
teller, gupürlar, eski
goblen koltukları hatırla-
tan çiçek desenler, dizin
hemen altında yada bir
miktar üzerinde etek boy-
ları, ve çeşitli boylardaki
pelerinleri ile kendi klasik
çizgisini tekrar bu sezona
da taşıdı. Adeta köyden
gelen prensesler çıktı kar-
şımıza Gabbana’yla. 

MODA...

Sezonun vazgeçilmezlerin-
den biri de çeşitli boylar-

daki pelerinler. Burada da
Gabbana yoğun işlemeli

pelerinini dizin hemen altın-
daki zarif dantel çorapla eş-

leştirmiş.

Yukarıda belirttiğimiz gibi dan-
tel giysiler çok moda bu sezon.
Diz üstünde biten siyah dantel
elbise, dizin hemen altından
başlayan dantel çorapla ta-
mamlanmakta.
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Gabbana’nın zarif kadife
elbisesi bu kez bilekte
dantel çorapla denge-
lenmiş ve tabiki çiçekli
ayakkabılarla kıyafete
heyecan katılmış.

Üst kısımda yer
alan iddialı kısa

şortlu tulum
dizüstü sade

çoraplarla daha da
ön plana çıkmış.

Bu şık gipür
takıma ise yine

kendisi gibi gipür
yandan düğmeli

çoraplar eşlik
etmekte.

Ve bu kez pırıltı yer
değiştirdi. Çiçek
desenli eteğin
altındaki dore kısa
çoraplar çok şık
değil mi?
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Ve işte şimdi de
çiçekli desenler bir

işleme olarak
çoraplara indi.

Bu kez renkli
çiçekli na-
kışlar çora-
bın yan
kısımlarında
kendini gös-
termekte.

Çiçekli dore
nakışlar ise şiir

gibi, nasıl da
kısa nakışlı

çeketi tamamlıyor.

Bu ise oldukça karışık.
İşlemeli bir çorap mı
buradaki, yoksa bir
çorap ayakkabı mı? Bu
konudaki görüşlerinizi
bekliyorum.
bsekban@kavram.edu.tr
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Tarihi çok eskilere dayanan bir ilçe Mudurnu. Günümüzde adını ilk duy-
duğumuzda tavukçulukla hatırladığımız Mudurnu, aslında uzun yıllardır
birçok konuda adını duyurmuş bir belde. 

Buradaki ilk
yerleşimin
M.Ö. 5000
yıllarından iti-

baren başladığı sanılıyor.
Hititler, Bitinyalılar, Roma-
lılar, Bizanslılar, Selçuklu-
lar ve Osmanlılar döne-
minde Mudurnu’nun ayrı

bir önemi büyüktü. Bunun
nedeni Mudurnu’nun aske-
ri ve ticari yolların kavşa-
ğında bulunmasıydı. 

MATARNİ’DEN GÜNÜ-
MÜZDEKİ MUDURNU’YA

Bursa Tekfurunun kızı-
nın “Matarni” ya da “Mo-

derna” olan adından deği-
şime uğrayarak gelmiş Mu-
durnu ismi. Bursa Tekfuru
kızı adına buraya bir kale
yaptırınca yörenin ismi de
böyle anılmaya başlanmış.
Mudurnu'nun Osmanlı top-
raklarına geçişi ise 1307
tarihinde olmuştur. Güven-

li bir belde sayılan Mudur-
nu’nun Osmanlıda ayrı bir
önemi olmuş.

Bolu'nun ilçesi olan Mu-
durnu yemyeşil doğası, do-
ğal güzellikleri, şifalı kaplı-
caları, tarihi dokusu ile son
yıllarda değerini daha iyi
anlatır oldu. 

Yemyeşil doğası, şifalı kaplıcaları
ve tarihi dokusuyla Mudurnu 
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Doğası ile insanı farklı
bir atmosfere taşıyan Mu-
durnu şirin bir ilçe. Büyük
şehrin keşmekeşinden bı-
kıp, doğadan uzaklaştıkça
mutsuz olduğunu anlayan
insanlar için iyi bir kaçış
yeri. Yeşil bitki örtüsünün,
sesiyle dinlendiren derele-
rin ve kuş cıvıltılarının ar-
dındaki derin huzur burada
yakalanabiliyor. Göller, de-
reler, kaplıcalar, orman-
lar… Hepsi doğal güzellik-
lere ayrıcalık katıyor.

ABANT VE SÜLÜK GÖLÜ
İLE ŞEYH-ÜL ÜMRAN
TEPESİ GÖRÜLMEYE
DEĞER

İlçe sınırlarındaki
Abant Gölü, Sülük Gölü,
Karamurat Gölü, Şeyh-ül
Ümran Tepesi görülmesi
gereken yerlerinden.

Bolu’ya 52 km uzaklık-
taki Mudurnu, pek bilin-
mese de eski Türk evleri
bakımından Safranbolu’ya
rakip olabilecek nitelikte. 

1860’TA İSTANBULLU
USTALAR TARAFINDAN
YAPILAN ARMUTÇULAR
KONAĞI AHŞAP
İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT
ÇEKİYOR

Mudurnu evleri arasın-
da İstanbul'dan getirtilen
ustalar tarafından yaptırıl-
mış olan "Armutçular Ko-
nağı"nın özel bir yeri var.
1860 yılında yapılan kona-
ğın çatısında hala orijinal
Marsilya kiremitleri duru-
yor. Bugüne dek içinde ika-
met edenlerin çabaları ile
ayakta kalabilen tarihi ko-
nak, Mudurnu'ya gelenle-
rin ilk ziyaret yerlerinden
biri. Dört katlı olarak düşü-
nülen konakta, 17 oda, 4
büyük salon ve bir büyük
sofa bulunuyor. Ahşap kap-

lamalı konakta ahşap oy-
malar, tavan süslemeleri
ve kapı tokmağı gibi detay-
lar insanda hayranlık uyan-
dırıyor.

İLÇENİN VADİDE
BULUNMASINDAN
DOLAYI EVLER GÜNEŞİ
GEÇ GÖRÜP, AKŞAMA
ERKEN ULAŞIYOR

Diğer evlerde de iç ve
dış mekanlarda ahşap işle-
meciliğinin en güzel ör-
nekleri de görülebiliyor. İl-
çenin vadide bulunmasın-
dan dolayı evler güneşi geç
görüp, akşama erken ulaşı-
yor. Kuzey yönüne kapalı
inşa edilen evlerin hiç biri
diğerinin manzarasına, ha-
vasına, güneşine  engel ol-
muyor. Ayrıca bir çoğunun
bahçesi olan bu evlerde,
ahşap çardaklar ve çatı
odaları en beğenilen yerle-
rinden sayılıyor.

KENTSEL SİT ALANI
EDİLMİŞ

Yeşilin hakim olduğu il-
çede bulunan 165 adet ev
ve 8 Cami, çeşme ve ha-
mam olmak üzere toplam
173 adet mimari değeri
yüksek yapı bulunması ne-
deniyle "Kentsel Sit Alanı"
ilan edilmiş. Yıldırım Beya-
zıt döneminde yapılan Yıl-
dırım Beyazıt Camii (1374)
ve Yıldırım Beyazıt Hama-
mı (1382) altıyüz yıldır sa-
pasağlam ayakta durmak-
ta. Diğer bir tarihi yapı da;
Mudurnu saat kulesi.

MUDURNU SAAT KULESİ 
1890-1891 tarihlerinde

ahşap olarak inşa edilen
saat kulesi 1900 yıllarında
geçirdiği bir yangın sonrası
yıkılmış. 1905 yılında Mu-
durnu Kalesi’nden getirilen
taşlarla yeniden inşa edilen
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kuleye bir Türk demirci us-
tasının yaptığı saat takıl-
mış. 1963 yılında yeniden
bir yangına maruz kalıp,
bir kez daha tamir edilmiş.
Saat dört günde bir kuru-
luyor. Kuleye ahşap döner
merdivenle çıkılıyor. 

BABAS VE SAROT KAP-
LICALARI ROMATİZMA
VE HAFİF DİYABETLİLER
İÇİN OLUMLU ÖZELLİK-
LERE SAHİP

Mudurnu'ya çok yakın
olan Babas ve Sarot (Sarı-
ot) Kaplıcaları’nın romatiz-

mal hastalıklar ve hafif dia-
betliler üzerinde olumlu
etkileri olduğu söylenmek-
te. Konaklama tesisi olarak
restore edilmiş konaklar
tarihi dokusu ile insanı
gerçekten etkiliyor. Bunun
dışında 25 km uzaklıktaki
Çamurluk Köyü’ndeki şifalı
çamur banyoları da ilgi çe-
ken yerlerden.

Mudurnu’da geleneksel
el sanatlarına da ayrı bir
önem veriliyor. İğnecilik,
semercilik, dericilik, yeme-
nicilik, bakırcılık, demirci-
lik gibi bazı mesleklerden

kimileri artık yapılmıyor
olsa da bazılarının hala us-
taları mesleklerini icra et-
meye çalışıyor. “Demirciler
Çarşısı” da görülmesi gere-
ken yerlerden. Burada us-
taların yaptığı bakır sahan-
lar, ibrikler, mangallar, se-
maverler turistlerin ilgisini
bir hayli çekiyor.

KADINLARIN GELENEK-
SEL EL SANATLARI

Hanımların el emeği ile
ortaya çıkan iğneoyası işler
de çok meşhur ve değerli.
Bu tür el sanatlarına ait

ürünler, çarşıdaki dükkan-
lardan uygun fiyatlara sa-
tın alınabiliyor.

Hepimizin “Pişmaniye”
adıyla bildiğimiz aslında
adı “Saray helvası” olan
Mudurnu helvasının üre-
tim merkezi de burasıdır.
Osmanlı Sarayı’ndan çok
talep aldığı için olsa gerek
adı böyle kalmış. Bu helva-
lar bir çok isimle kendini
Türkiye ve dünya çapında
duyurmayı başarmıştır. 

Bunun dışında yöreye
gelen yerli ve yabancı tu-
ristler doğal ortamlarda
üretilmiş peynir, tereyağı,
yoğurt ve bal gibi ürünleri
de satın alabiliyor. Bölge-
nin ün kazanmış erik, ki-
raz, taze fasulye ve ceviz
gibi mahsüllerinden de sa-
tın almadan gitmek doğru
değil. Bu meyve ve sebze-
lerin yetiştiği yerden kay-
naklandığı söylenen farklı
ve enfes lezzetleri olduğu
biliniyor.

Mudurnu’ya Adapazarı
ayrımından Akyazı Dokur-
cun güzergahını kullanarak
kolaylıkla ulaşılabilir.

“Pişmaniye” adıyla

bildiğimiz aslında adı

“Saray helvası” olan

Mudurnu helvasının

üretim merkezi de

burasıdır. Osmanlı

Sarayı’ndan çok talep

aldığı için olsa gerek

adı böyle kalmış”

Mudurnu
Saray
Helvası

Sarot Kaplıcaları
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İnsanoğlu doğanın parçası.
Farketmesek te doğa, her an
içi içiçe yaşadığımız ortam.
Hava, su, toprak, tüm canlı-

lar, yer üstü ve yer altındaki gördüğü-
müz ya da göremediğimiz tüm varlık-
lar tabiatın bir üyesi ve hepsinin ayrı
ayrı önemi ve görevi var. İnsan da var
olduğundan bu yana doğanın ona
sunduğu tüm imkanları daha iyi yaşa-
mak için sonuna kadar kullanıyor.
İçinde bulunduğumuz modern çağa
da  hep bu imkanlarla ulaşıldı. Her
gün hemen her alanda yeni buluşlar,
yeni aletler, yeni makinalar… Bugün
yüzyıl önce sadece hayal olan bir çok
şeye hatta daha da ötesine sahip ol-
duk. Bunları elde ederken ve hepsi-
nin, çeşitli faydalarını hayatımızı ko-
laylaştırmak için kullanırken, bir süre
sonra doğaya bıraktığımız artıkların
doğrudan ya da dolaylı  olumsuz etki-
lerinin olduğu farkettik. Bir çok kim-
yasal, teknolojik, tıbbi, fabrika vs.
atıklar doğaya hiç bir önlem alınma-
dan atıldığında ekolojik yapının bo-
zulduğu anlaşıldı. Böylece “Çevre”
konusu dünya gündeminin ilk sırala-
rına yerleşti. 

Bu sorunun ciddiyeti anlaşılmaya
başlanınca, çevre sorunlarının çözü-

müne yönelik düşünen, sorgulayan
ve fiilen çaba sarfeden bilinçli bir
toplum oluşturulması gerektiği ve ya-
şadığımız çevreye sahip çıkılması an-
layışı da yaygınlaşıyor. Yani kısacası
“Çevre Bilinci” oluşuyor. Bu gelişme-
ler sevindirici olsa da şimdiye kadar
doğaya verilen hasar çok büyük bo-
yutlarda.

Genellikle nüfus artışı ile birlikte
gündeme gelen hızlı ve plansız ken-
tleşme, sağlıksız endüstrileşme gibi
sebepler ekolojik dengenin bozulma-
sına neden oldu. Hemen her gün ik-
lim değişikliğinden doğan sorunları,
ozon tabakasının inceldiği için güneş
ışınlarının verdiği zararları, hava kir-

liliğini, bitki örtüsü ve ormanlardaki
azalma ve değişimden kaynaklı eroz-
yonları ve tabi ki bunlara bağlı canlı
türlerindeki azalma gibi konulardaki
haberleri izliyoruz, üzülüyoruz.

21. yüzyılda insanın asıl savaşının
bu gibi çevre felaketleri olacağı uz-
manlarca söyleniyordu ve öyle de olu-
yor. En başta su kaynaklarının yok
edilmesi ve kirletilmesi ne yazık ki
ekolojik sistemi çökertiyor, denge bo-
zuluyor. İlkokulda hepimize öğretilen
suyun döngüsünü herkes hatırlar. Bu-
rada buharlaşan su atmosferde topla-
nır, orada yoğunlaşarak tekrar yeryü-
züne düşer. Ancak bu sayede canlılar
yaşar. Suyun olmadığı yerde elbette
hayat olmayacaktır. Su kirlendiği tak-
dirde de o hayatın kalitesi sorgulan-
malıdır. Anlatılan döngü aslında sa-
dece suyun değil, tüm ekosistemin
döngüsüdür, yani yaşamın nasıl de-
vam ettiğidir. Yağmur yağmazsa ha-
yat olmaz. Havası, suyu, toprağı kir-
letilen, ağaçları kesilen, canlılarının
soyu tüketilen bir doğa insanoğluna
daha ne kadar fayda sağlayabilir?
Unutmayalım ki insan, ancak dünya-
da yaşayabilir ve dünya bir Kızılderili
atasözünde denildiği üzere bize ço-
cuklarımızdan emanet.

İnsanoğlu kendisinin neden  
olduğu felaketle savaşıyor 

Hemen her gün iklim deği-

şikliğinden doğan sorunları,

ozon tabakasının inceldiği için güneş

ışınlarının verdiği zararları, hava kirli-

liğini, bitki örtüsü ve ormanlardaki

azalma ve değişimden kaynaklı eroz-

yonları ve tabi ki bunlara bağlı canlı

türlerindeki azalma gibi konulardaki

haberleri izliyoruz”
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Birinci grafikte
%100 Viloft,
%50/50 Viloft
/Pamuk ve

%100 Pamuk ipliğinde
birim hacimdeki hava ve
elyaf içeriği görülmektedir.
%100 Viloft’ta hava içeriği
%69 iken, pamukta
%47’dir. Viloft® kesit ya-
pısından dolayı iplik üre-
timi sırasında lifler
arasında daha fazla mesafe
kalması nedeniyle hava
boşlukları oluşmasına
imkan verir. Böylece ha-
cimli bir görüntü ve yu-
muşak bir dokunuş
oluşması sağlanır. Bu yapı,
aynı zamanda tekstil ürü-
nünün termal bir özellik
taşımasını sağlar.

VİLOFT OLDUKÇA İYİ BİR
TERMAL İZOLASYONA
SAHİPTİR

%100 Viloft, %50/50
Viloft /Pamuk ve %100 Pa-
muktan üretilmiş giysiler
ISO 11092 (10/93) stan-
dardına gore test edildi-
ğinde aşağıdaki grafikte

verilen sonuçlar elde edil-
miştir. Bu sonuçara göre
Viloft’un  termal izolasyon
özelliğinin oldukça iyi ol-
duğu belirtilebilir. 

DİĞER LİFLERLE
KARIŞIMLI KULLANIMI

Viloft®, tekstil ürünle-
rinde daha çok pamuk, pol-
yester, Tencel® gibi liflerle

%50/50 karışımlı olarak
kullanılmaktadır. Selülozik
esaslı olması nedeniyle pol-
yesterli olarak üretildiğinde
boyamada melanj efekti
elde edilebilmektedir. Pa-
muk ve Tencel® ile karı-
şımlarında ise parça bo-
yama yada iplik
aşama  sında tek boyama ile
renklendirilebilmektedir.

Liflerin selülozik ya da sentetik esaslı olması, enine ve boyuna kesit
yapısı, bu liflerden üretilen giysilerin konfor özelliklerini direkt ola-
rak etkilemektedir. Lenzing firması tarafından üretilen Viloft® re-
jenere selülozik bir liftir. Mikroskop altında incelendiğinde uzun
yassı, kanallı bir görüntüsü vardır. Bu yapısı ve selülozik esaslı ol-
ması sayesinde giyim ürünlerinde üstün bir konfor sunar. 

Rejenere lift VILOFT: 
Selülozik yapı sayesinde
giyimde üstün konfor 

Bilgehan Ülger
Tekstil Yüksek Müh.
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Viloft® kesit yapısından dolayı iplik üretimi sırasında lifler arasında daha

fazla mesafe kalması nedeniyle hava boşlukları oluşmasına imkan verir.

Böylece hacimli bir görüntü ve yumuşak bir dokunuş oluşması sağlanır. Bu yapı, aynı zamanda

tekstil ürününün termal bir özellik taşımasını sağlar”
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Sabancı Holding’in ana
sponsorluğunda 9 Ekim
2012 - 6 Ocak 2013 ta-
rihleri arasında düzenle-

nen sergi, “Belki de ressam olmayı
çiçeklere borçluyum” diyen Mo-
net’nin olgunluk dönemindeki sanat-
sal üretiminin ana temasını oluşturan
Giverny Bahçesi’ne yoğunlaşıyor.

Sergide, izlenimcilik akımına is-
mini veren Claude Monet’nin Gi-
verny Bahçesi’ndeki evi, geç dönem
bahçe manzaraları, nilüferler ve ünlü
Japon köprüsü tablolarının yanı sıra,
yakın arkadaşı ressam Auguste Reno-
ir imzalı Monet ve eşi Camille’in
portreleri, kişisel eşyaları ve fotoğraf-
ları da yer alıyor. Sanatçının bahçe
tutkusunu ve büyük önem verdiği
aile yaşamını yansıtan sergide, Mo-
net, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar
uzanan sanat yaşamında sergilediği
yenilikçi yaklaşımlarla, 1940 ve
50’lerin geleneklere karşı gelen genç
sanatçılarına ilham veren kimliğiyle
tanıtılıyor.

39 YAPITI SANATSEVERLERLE
BULUŞUYOR

Sergiyle ilgili bilgi veren SSM Mü-
dürü Dr. Nazan Ölçer, “Rembrandt ve
Çağdaşları sergisiyle başladığımız
2012 yılını, Monet gibi bir başka dev
sanatçıyla tamamlamaktan büyük gu-
rur duyuyoruz. Monet, dünya resmi-
ne izlenimcilik akımını kazandıran
çok önemli bir sanatçı. Biz bu büyük
sanatçının olgunluk dönemine uzanı-
yor, boyutlarıyla dikkat çeken 39 ya-

pıtını sanatseverlere sunuyoruz. Mo-
net’nin yaşamı boyunca aile koleksi-
yonuna sakladığı, hiç sergilenmemiş
eserlerinin de yer alması, sergimizi
daha da önemli kılıyor. Tüm sanatse-
verleri müzemize davet ediyoruz.”
dedi.

MONET KOLEKSİYONUN YARISI
TÜRKİYE’YE GELDİ

Marmottan Monet Müzesi Küratö-
rü Marianne Mathieu ise “Claude
Monet’nin oğlu Michel Monet, ressa-
mın Giverny’deki evinde bulunan
tüm tablolarını 1966 yılında, Paris’in
16. bölgesinde müstakil bir ev olan
Marmottan Monet Müzesi’ne bağışla-
dı. Böylelikle sanatçının yüze yakın
tablosuna, fotoğraflarına ve eskiz
defterlerine sahip olan müze dünya-
daki en büyük Monet koleksiyonuna
ev sahipliği yapmaya başladı. Sakıp
Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen
ve bu koleksiyonun neredeyse yarısı-
nı içeren Monet’nin Bahçesi isimli
sergi, ressamın 39 değerli tablosunu
ağırlamakta” dedi.

Monet’nin Bahçesi sergisi, pazar-
tesi hariç her gün, saat 20:00’ye ka-
dar ziyaret edilebilecek.

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) düzenlediği Monet’nin Bahçesi sergisi ziya-
rete açıldı. SSM, Fransız Ressam Claude Monet’nin hayranlık yaratan tablolarını,
Marmottan Monet Müzesi işbirliğiyle sanatseverlerle buluşturuyor. 

“Monet’in Bahçesi” 
İstanbul’da 
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Dünya ölçeğinde benzersiz bir koleksiyon ile koleksiyonu oluşturan çağdaş sanatın ilginç

çiftinin Pera Müzesi’ndeki buluşması:

Altın Çocuklar 16.-19. Yüzyıl
Avrupası’ndan Portreler

Suna ve İnan
Kıraç Vakfı
Pera Müze-
si’nin, Yannick

ve Ben Jakober Vakfı ile iş-
birliği içinde, bir yılı aşkın
bir süredir çalışarak hazır-
ladığı “Altın Çocuklar 16. -
19. Yüzyıl Avrupası’ndan
Portreler” sergisi, çoğunlu-
ğu Avrupa kraliyet aileleri-
ne ve yüksek aristokrasisi-
ne mensup çocukların
portrelerinden oluşuyor.
Sergi, bir taraftan dönemin
Avrupa resminin portre ge-
leneğine ışık tutarken di-
ğer taraftan da Avrupa si-
yasi tarihinin dört yüzyılı-
na, Avrupa’nın aristokrasi
geleneklerine, inançlarına
ve moda akımlarına ait çok
önemli ipuçları vererek 16.
yüzyıldan 19. yüzyıl Avru-
pası’na uzanan bir döneme
“altın çocuklar”la tanıklık
ediyor.

ÇOCUK PORTRELERİ
KOLEKSİYONU

İspanya, Mayorka’daki
Yannick ve Ben Jakober
Vakfı’nın çocuk portreleri
koleksiyonundan derlenen
sergi, Fransa Kralı XIV. Lo-
uis, İspanya Kralı IV. Feli-
pe’nin kızı Prenses Marga-

rita, II. Jozef, Asturias
Prensi I. Louis, III. Cosimo
de Medici, Baden Durlach
Prensi Frederick, Hohen-
zollern Hechingen’li Alman
Prensi Frederick Hermann
Otto, İspanyol Prensi Fran-

cisco de Paula, Galler
prensleri VI. Edward ve I.
Charles, Savoyalı Filippo
Emanuele, İspanya Kralı
III. Carlos, İspanya Kraliçe-
si II. Isabel’in yanı sıra, Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın

kızı Mihrimah Sultan port-
resinin de yer aldığı, döne-
min usta ressamları tara-
fından yapılmış 56 resim-
den oluşuyor.

ALANINDA DÜNYADAKİ
TEK KOLEKSİYON

İçeriği açısından dün-
yadaki tek koleksiyon olan
ve birçok ülkede sergile-
nerek büyük ilgi gören
seçkiye, Suna ve İnan Kı-
raç Vakfı Oryantalist Re-
sim Koleksiyonu’ndan Fa-
usto Zonaro tarafından ya-
pılmış Abdürrahim Efen-
di’nin portresi eşlik ediyor.
Suna ve İnan Kıraç, Pera
Müzesi’nde sergilenen ko-
leksiyonlarıyla, iki senedir
ARTnews’ın yayınladığı
dünyanın zirvedeki 200
koleksiyoncusu arasında
yer alıyor.

“Altın Çocuklar 16. -
19. Yüzyıl Avrupası’ndan
Portreler” sergisinde, ka-
derleri doğmadan çizilmiş,
ailelerinin belirlediği he-
deflere ulaşmak için kulla-
nılan çocukların şık kıya-
fetler, değerli eşya ve mü-
cevherlerle çizilen portre-
lerin her biri izleyicide bü-
yük bir şefkat duygusu
uyandırıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 13 Ekim 2012 - 6 Ocak 2013 tarihleri arasın-
da, içeriği açısından dünyadaki tek örnek olan Yannick ve Ben Jakober Vakfı Çocuk
Portreleri Koleksiyonu’nu ve koleksiyonu oluşturan çağdaş sanatın ilginç çifti Yan-
nick Vu ile Ben Jakober’i ağırlıyor.
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İtalyan yönetmen Bernardo Berto-
lucci’den yüzyılın En Olağanüstü

Yaşam Öyküsü “Son İmparator”.
Sinema tarihinin en çok ödül alan,

en geniş kadrolu filmlerinin başında
gelen Son İmparator destansı bir öy-
küdür: 2 yaşında tahta çıkan Çin'in
son imparatoru Pi Yi'nin gözünden 60
yılın öyküsü. Çekimi 2,5 yıl süren, 19 binden fazla
kişinin rol aldığı film çok şık ve estetik bir "görkemli
yapım"dır. Bertolucci sinemasının izlerini de taşır.
Tarihi kostümler içinde binlerce figuranla çekilen

Son İmparator’un her sahnesi görsel bir
şölen niteliği taşır.

Film dünya tarihinin en çalkantılı dö-
nemlerinin yaşandığı bir çoğrafyada ya-
şananları stalıkla yorumlamakla kalmaz,
sembollerle geleceğe ilişkin mesajlar da
verir. Son İmparator aynı zamanda Berto-
lucci'nin "Oryantal Üçlemesi"nin ilk filmi-

dir. Bu seri daha sonraki yıllarda çekeceği Çölde Çay
ve Küçük Buda ile tamamlanır.

"Gerçek bir şölen, mutlaka sahip olunması gere-
ken film." - Empire

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı, İlber Or-
taylı'nın kaleminden 1923'ten

günümüze, günümüzden 2023'e uza-
nan, bir geçmiş ve gelecek muhasebesi.
İsmail Küçükkaya sordu İlber Ortaylı
yanıtladı. Osmanlı İmparatorluğu’nun
modernleşme çalışmalarından, II. Ab-
dulhamit dönemine, Milli Mücadele yıllarından,
Cumhuriyet’in kuruluşuna, tek partili demokrasiden,
çok partili döneme geçişe ve darbelere kadara bir çok
dönüm noktası kitapta ele alınıyor. Ayrıca genç Cum-
huriyet’in ilk günlerinden günümüze kadar süren ka-
dim problemler de mercek altına alınmış.

Küçükaya, “Şehirleşme, üniversite-
leşme, gecekondulaşma, ekonomik bü-
yüme, yolsuzluklar, gündelik yaşamdaki
nitelik ve kalite kaybı gibi en güçlü sosyo-
lojik dinamik ve gelişmeleri yani bizi biz
yapan ve bugünlere taşıyan önemli tarih-
sel dinamikleri konuştuk” diyor.

İlber Ortaylı kitapla ilgili, "Türklerin son
iki asrı bütün Doğu dünyasında ve Balkanlar'da dik-
katle gözden geçirilmesi gereken büyük bir tarihî yol-
culuktur. Bu nedenle de Dünya Tarihi'nin önemli bir
parçasıdır ve dikkatle üzerinde durulmalıdır" diye
dikkat çekiyor.

Ninniler sütümüzdür, anneleri-
mizden kana kana içtiğimiz.

Ninniler rüyalarımızdır, çocukluğu-
muzun..

Ninniler Anadolu'nun tertemiz ırmaklarından
akan nağmelerdir.

Ninniler bebeklerin oyunu, gıdası, eğlencesi ve
hayattaki ilk dersleridir..

Ninniler anonim denilen o kavramın içeriğini en
iyi dolduracak özgün yaratılardır. 

Ben bir şey yapmadım, varolanın ile-
tilmesinde aracılık ettim. Anadolu'nun
sesinin doğru ve dürüst ulaşmasına çalış-
tım bu toprağın çocuklarına hepsi bu..

Hem annelerimize hem bebeklerimize
yarasın...

Emin İgüs ve Mircan Kaya’nın bu güzel çalışması
Ece Müzik imzasıyla dinleyicilere ulaşıyor.
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İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ
Dinlenesi:
Bizim Ninniler

İzlenesi:
Son İmparator

Okunası:
Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı
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Güney Anadolu’nun önemli kentlerinden Mersin’in mutfağı adeta iklimiyle paralel bir
şekilde lezzetler barındıyor. Yazları sıcağın hakim olduğu bu ilimizde ekşinin bu denli-
tercih edilmesi ferahlatıcı özelliğinden olsa gerek. 

Ekşili, baharatlı, ferahlatıcı
lezzetlerin durağı: Mersin 

BABAGANNUŞ

Malzeme: 
5-6 patlıcan

3-4 domates

3-4 çarliston biber

Yarım demet maydonoz

Biraz pul biber, tuz

3 diş sarımsak

Yarım limon suyu

İsteğe göre 1 bardak yoğurt

2 çorba kaşığı tereyağ

Yapılışı:
Patlıcan, domates ve biber közlenerek pişirilir,

soğuyunca kabukları çıkarılır. Patlıcanlar ince ince kesilip,

limon suyu ile iyice ezdirilir. Tabağa alınır. Üzerine ince

doğranmış domates, biberler, ezilmiş sarımsak, tuz eklenir,

karıştırılır. İnce doğranmış maydonoz serpiştirilir. Yağı

kızdırılarak pul biber eklenir. Bu da maydonozların üzerine

dökülür. Eğer yoğurtlu istenirse maydonozdan önce yoğurt

eklenip karıştırılmalıdır.

ACILI EZME

Malzeme: 
3-4 domates 

2 soğan 

Yarım demet maydanoz 

2 çorba kaşığı nar ekşisi 

1 tatlı kaşığı sumak 

1 tutam kimyon 

Yarım limon suyu 

3 çorba kaşığı zeytinyağı 

Tuz 

Kırmızı pulbiber 

Yapılışı:
Domates, soğan ve maydonoz

mümkün olduğu kadar küçük doğranır.

Derin bir kaba alınır. Diğer malzemeler nar

ekşisi, sumak, kimyon, limon suyu,

zeytinyağı, tuz ve kırmızı pulbiberi de

ekleyip iyice ezdirilir, servis yapılır.
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CEZERYE

Malzeme: 
Yarım kilo havuç 

2 su bardağı toz şeker 

2 çorba kaşığı su 

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi 

1 su bardağı hindistancevizi 

Yapılışı:
Rendelenmiş havuç, su ve tozşeker bir tencereye

alınır. Orta ateşte havuç tamamen eriyince kadar pişirilir.

Karışım macun kıvamını alancaya kadar yaklaşık 15-20

dakika daha karıştırılır. Ocağın altını kapatılır, cevizleri

eklenir. Biraz soğuyunca altına streç film serilmiş tepsiye

dökülür. 8-10 saat bekletilir. Sonra bıçak ıslatılıp küçük

parçalar halinde kesilir ve hindistancevizine bulanır. 

HUMUS

Malzeme: 
2 su bardağı haşlanmış nohut 

1 bardak tahin 

2 limon suyu

3 çay kaşığı kimyon,

Biraz maydonoz,

Pul biber, Tuz

Yapılışı:
Haşlanmış nohut iyice ezilir. Eğer varsa kıyma

makinesinden geçirilebilir. Diğer bir kapta tahin,

limon suyu, kimyon, pul biber, tuz iyice karıştırılarak

nohuta eklenir. Servis tabağına alınıp üzerine

zeytinyağı gezdirilir. Maydonozla süslenir. 

TANTUNİ

Malzeme: 
1 kg. kuzu kuşbaşı

2-3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 adet kuru soğan

Yarım demet yeşil soğan

2 adet domates

Pul biber, tuz

Yeteri kadar lavaş ekmek

Yapılışı:
Kuşbaşı etleri küçük küçük doğranır. Sac varsa

sacda, yoksa tencereye alınır. Yağ eklenir suyunu

çekene kadar kavrulur. Suyunu çekince biraz daha

kızarması için birkaç dakika daha sürekli karıştırılarak

kavurmaya devam edilir. Ocaktan alınır tuzu ve biberi

eklenir. Lavaş ekmeklerin üzerine paylaştırılır. Daha

önceden kıyılmış soğan ve domatesler (İsteğe göre

yeşillik te olabilir) eklenir. Sarılıp dürüm haline

getirilir, servis edilir.
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Karşı kıyısına kolay geç-
mek için Haliç üzerine
bir çok kez köprüler
inşa edilmiş. Bilinen ilk

köprü 6. yüzyılda I. Justinianus tara-
fından yapıldı. Tarihçiler köprünün
adının “Aghios Khalinikos Köprüsü”
olduğunu yazar. Yeri tam olarak bilin-
mese de, 12 kemerden oluşan bu taş
köprünün Eyüp-Sütlüce arasında ol-
duğu tahmin edilmekte.

Fatih Sultan Mehmet de İstan-
bul'un fethi sırasında Haliç'e bir köp-

rü yaptırmıştır. Demir halkalarla bir-
birine bağlanmış ve üzerine kalın ka-
laslar çakılmış dev fıçılardan oluşan
bu köprü, Ayvansaray-Kasımpaşa
arasında idi. Nişancı Mehmet Paşa,
bu köprünün fıçılardan değil, yan
yana demirlenmiş ve kirişlerle birbi-
rine bağlanmış gemilerden oluştuğu-
nu söyler. 

1502-1503 yıllarında bölgeye ilk
kalıcı köprüyü yapma girişimleri baş-
ladı. Bu amaçla bir çok proje oluştu-
ruldu. II. Beyazıt Leonardo da Vin-

ci’den de bir köprü projesi hazırlama-
sını istedi. Leonardo da Vinci, bir
süre sonra padişaha tasarımı sundu.
Altın Boynuz için hazırlanan köprü,
tek açıklıklı, 240 metre uzunluğunda
ve 24 metre genişliğinde idi. O za-
man yapılmış olsaydı dünyadaki en
uzun köprü olacaktı. Ancak bu tasa-
rım padişahın onayını alamadı. Diğer
bir İtalyan sanatçısısı olan Mikelan-
gelo da İstanbul'a köprü için davet
edildi ancak Mikelangelo bu teklifi
geri çevirdi. Bu girişimler sonuçsuz

İstanbul’un gözdesi Haliç’i, 
tarih boyunca birçok köprü 
gerdanlık misali süslemiş
İstanbul düşünüldüğünde akla gelen ilk yerlerden biridir Haliç. Yabancıların
“Golden Horn” yani “Altın Boynuz” dedikleri bu doğal oluşum, İstanbul
tarihinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Ve tabi gerdanlık misali onu
süsleyen köprüler de bir o kadar ilgi odağı olmuş.
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kalınca köprü yapma düşüncesine 19.
Yüzyıla kadar  ara verildi.

SULTAN II. MAHMUT AZAPKAPI
VE UNKAPANI ARASINA YAPILAN
VE 3 EYLÜL 1836’DA AÇILAN
"HAYRATİYE" YA DA ÖTEKİ
ADIYLA "CİSR-İ ATİK" KÖPRÜSÜ

19. yüzyıla gelindiğinde Sultan II.
Mahmut Azapkapı ve Unkapanı arası-
na uzun bir köprü yaptırdı. 3 Eylül
1836’da açılan bu köprü, "Hayratiye"
ve "Cisr-i Atik" olarak adlandırıldı.
Proje, Yüksek Amiral Fevzi Ahmet
Paşa tarafından görevlendirilen  işçi-
lerle, tersane imkânları kullanılarak
tamamlandı. Tarihçi Lüti'ye göre
duba bağlantısıyla yapılan bu köprü,
yaklaşık 500 metre uzunluğundaydı.
Ancak bu köprü 1912 yılında yı-
kılmıştır.

İLK MODERN KÖPRÜ 1845’TE
ABDÜLMECİD TARAFINDAN
YAPTIRILDI

İlk modern Galata köprüsü,
1845 yılında, Sultan Abdülmecid
zamanında, annesi Bezm-i Alem
Valide Sultan tarafından yaptırıl-
dı ve sadece 18 yıl kullanıldı.
Köprü “Cisr-i Cedid”, “Valide
Köprüsü”, “Yeni Köprü”, “Büyük
Köprü”, “Yeni Cami Köprüsü”, “Gü-
vercinli Köprü” adlarıyla anılıyordu.

Köprünün üzerinden ilk geçen
Sultan Abdülmecid idi. İlk üç günden
sonra köprü geçişinden ücret alınma-
ya başlandı.

Bu tarihten sonra yapılan diğer
köprü ise 1863’te Sultan Abdülaziz'in

emri ile III. Napolyon'un İstanbul zi-
yaretinden hemen önce Ethem Pertev
Paşa tarafından inşa edildi.

1870’de de bir sonraki köprü için
bir Fransız şirketi olan Forget et
Chantiers de la Mediteranee ile söz-
leşme imzalandı. Ancak Fransa ile Al-
manya arasında savaş patlak verince
proje ertelendi. 1872’de eski sözleş-
me feshedilerek yeni köprünün yapı-
mı için İngiliz firması G.Wells ile an-
laşıldı. Köprü 1875'de tamamlandı.
Bu köprü 480 metre uzunluğunda,
14 metre genişliğinde ve 24 duba
üzerinde duruyordu. 105,000 altın li-
raya mal edilen köprü 1912 yılına ka-
dar kullanıldı. Sonra Haliç'in daha yu-
karılarına doğru çekilerek orada kul-
lanılmaya başlandı.

Hemen herkesin aşina olduğu 16
Mayıs 1992 yangını ile hasar gören
köprü ise Alman firması MAN AG ta-

rafından 1912'de 350,000 altın liraya
inşa edildi. Köprü 466 metre uzunlu-
ğunda 25 metre genişliğinde idi.
Köprünün yanma nedeni hala tam
olarak bilinmemekte. Yanan köprü
onarıldıktan sonra Balat-Hasköy ara-
sına yerleştirildi. 

GÜNÜMÜZDEKİ 490 METRE
UZUNLUĞUNDAKİ, 42 METRE
GENİŞLİĞİNDEKİ MODERN GALATA
KÖPRÜSÜ DÜNYADA ÜZERİNDEN
TRAMVAY GEÇEN ENDER BASKÜL
KÖPRÜLERDEN BİRİDİR

Son köprü öncekinin hemen yanı-
na STFA şirketi tarafından inşa edildi.
İnşaat 1994 Aralık ayında tamamlan-
dı. Eminönü ve Karaköy'ü birbirine
bağlayan Galata Köprüsü 490 metre

uzunluğunda, 42 metre genişli-
ğindedir. 80 metrelik kısmı açı-
labilen bir baskül köprüdür.
Tramvay hattının Kabataş'a ka-
dar uzatılması sonucu, köprü-
nün ortasındaki iki şerit tram-
vay yoluna ayrıldı. Bu köprü
dünyada üzerinden tramvay ge-
çen ender baskül köprülerden
biridir.

Bugün İstanbul'un gelenek-
sel ikonlarından biri haline gel-
miş olan Galata Köprüsü, Yeni

İstanbul (Karaköy, Beyoğlu, Harbiye)
ve Eski İstanbul'u (Sultanahmet, Fa-
tih, Eminönü) birbirine bağladığı için
de ayrı bir önemi haizdir. Bunun baş-
lıca nedeni Peyami Safa'nın romanı
"Fatih Harbiye" anlatıldığı gibi "İki
kültürü birbirine bağlama" simgesel-
liğini taşımaktadır.

85

Boğaz suyunu Haliç'e verme projesi-
nin açılışında konuşan Başbakan Er-
doğan, Leonardo Da Vinci'nin Haliç
için hazırladığı köprü projesinin ha-
yata geçirileceğini söyledi.
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Padişahların bile çok rağ-
bet ettiği bu spor, cirit,
eskrim, kılıç-kalkan gibi
bazı sporlara benzetili-

yor. Ancak daha kapsamlı ve eğlen-
celi. Oynayanların çok hoşlandığı, iz-
leyenlerin heyecanlandığı bu sporda
akıl yürütmek, rakibini tanımak esas.

MATRAKÇI NASUH TARAFINDAN
İLK KEZ KURALLARI VE STAN-
DARTLARI İLE TAM BİR SPOR
DALI HALİNE GETİRİLDİ

Daha önceden bilinse de 16. yüz-
yılda Matrakçı Nasuh tarafından ilk
kez kuralları ve standartları ile tam
bir spor dalı haline getirildiği
söyleniyor. Matrakçı Nasuh ya-
şadığı dönemde bir çok ünlü
sporcuyu yendiği için “Üstad”
diye anılmış.

Evliya Çelebi 'nin Seyahat-
name'sine göre, sporcu ve iyi
bir cengaver olduğu bilinen
Sultan IV.Murat da, Matrak
Oyunu'nun 70 farklı yöntemini
biliyordu. 19. Yüzyıla gelindi-
ğinde Vaka-i Hayriye ile birlik-
te Osmanlı askeri düzeninde

yapılan değişiklikler sonucu kılıç kul-
lanmak ve bununla ilgili olan sporlar
yasaklandığı için matrak da unutul-
muştur.

2010'DA TÜRKİYE GELENEKSEL
SPOR DALLARI FEDERASYONU’NA
BAĞLANDI

Günümüzde Matrak oyununun
kuralları Efkan Çalış tarafından yeni-
den düzenlenerek ve 15 Haziran
2010'da Türkiye Geleneksel Spor
Dalları Federasyonu’na bağlanmıştır.
Bu kurallara göre oyuncular yaş ve
sıklete göre ayrılıyor. Karşılaşma sü-
resi ikişer dakidadan iki oyun biçi-
minde. Yeni kurallara göre matrak
yarışmaları yaz aylarında çim saha-
larda, kış aylarında ise kapalı spor
salonlarında minder üzerinde yapılı-
yor. Karşılaşmalarda bir orta hakem
ve iki sayı hakemi "Cenk

Meydanı"nda görev alıyor. Her min-
der için ayrı hakem ekibi ve masası
oluşturuluyor.

Matrak kuralları esas olarak say-
gıya dayanıyor. Karşılaşma öncesi
oyuncular karşılıklı olarak birbirleri-
ne "Benimle cenk meydanına çıktığı-
nız için teşekkür ederim", karşılaşma
sonunda ise "Kasıtlı ve kasıtsız hata-
larımdan dolayı özür dilerim" diyor-
lar. Karşılaşmalar, hakemin "Cenk"
komutu ile başlayıp ve "Dur" komutu
ile son buluyor.

MATRAK BÜNYESİNDE EĞLENCE,
SPOR, TEKNİK, TAKTİK GELİŞ-
TİRME OLDUĞU İÇİN “SPORUN
SATRANCI” ADIYLA DA ANILIYOR 

Matrak oyununda amaç, rakibin
kafasına matrak denen sopa ile do-
kunmak. Her dokunuş bir puan de-
ğerinde. Sert vuruşlar yasak. Karşı-

laşma sırasında kullanılan eş-
yalar yumuşak malzemeden
yapılan matrak sopası, yastık
kalkan, miğfer ve sporcuların
giysisi olan aba olmak üzere
toplam dört parçadan oluşuyor. 

Matrak bünyesinde eğlen-
ce, spor, teknik, taktik geliştir-
me olduğu için “Sporun Sat-
rancı” adıyla da anılıyor. Gü-
nümüzde birçok kişi bu sporun
müdavimi ve ilginin daha da
artması bekleniyor.

Unutulmuş geleneksel Türk
sporlarından biri: Matrak
Matrak ve matrakçılık
anlamı unutulmuş ve
değişmiş olan, son za-
manlarda öğrendiğimiz
kavramlardan. Hala an-
lamını “Komik” olarak
bilenler için söyleyelim;
Matrak Selçuklu ve Os-
manlı’da oynanan bir sa-
vaş sporunun adı. Aslen
“Matrak” Arapça sopa,
değnek demek.
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10 Kasım 1927
tarihinde
Elazığ'da
doğan Vedat

Ali Dalokay ilk, orta ve lise
öğrenimini Elazığ'da
tamamlar. 1949 yılında
İstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi'ni bitirir. 1950-
1951 yılları arasında 
PTT ve Bayındırlık
Bakanlığı'nda mimar
olarak görev yapar. 1951-
1952’de Paris'teki
Sorbonne Şehircilik
Enstitüsü'nde lisansüstü
çalışmasını gerçekleştirir.
Ardından 1954 yılında
Ankara'da kendi mimarlık
atölyesini kurup
çalışmalarına devam eder.
1964-1968 yılları arasında
Ankara Mimarlar Odası
şube başkanlığı ve
Mimarlar Odası genel
sekreterliğini de yaptı.

YÜZDE 62 OYLA 1973
YILINDA ANKARA’DA
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
SEÇİLDİ 

Vedat Ali Dalokay 1973
yılında Ankara'da Belediye
seçimlerinde seçmenlerin
%62'sinin oyunu alarak
CHP'den Belediye Başkanı
oldu. Bu görevi 1977
yılına kadar sürdürmüştür.

Bu süre içinde Ankara
ulaşımını düzenlemek
amacıyla bir çok kavşak
inşa ettirmiştir. Hatta bu
sebepten kendisine
"Göbekçi Dalokay" lakabı
bile verilmişti.
Sıhhıye'deki "Hitit Güneşi
Anıtı”, “Lozan Meydanı"
Dalokay'ın başkanlığı
döneminde yapıldı.
Altınpark, Abdi İpekçi
Parkı, Kuğulu Park ve
Seğmenler Parkı onun
başkanlığı döneminde
yapıldı. Uydukent,
Batıkent projelerini de
Vedat Dalokay
hazırlamıştı. Dalokay,
Belediye başkanlığını
1977 yılında %52 oyla
seçilen Ali Dinçer'e
bıraktı. Siyaset ve
yönetimde tekrar etkin bir
görev almadı.

PROJELERİYLE BİRÇOK
ULUSLARARASI
MİMARLIK ÖDÜLÜ
ALMAYA HAK KAZANDI

Dalokay, aslında bir çok
proje yarışmasında ödüller
almış bir mimardır.
Katıldığı çeşitli
uluslararası proje
yarışmalarında
birincilikeri vardır. Bu
yarışmalar:
İslamabad’daki Kral Faysal

Dünya çapında tanınmış, uluslararası birincilik ödülleri almış Türk mimarı
Vedat Dalokay, belediye başkanlığı yaptığı dönemde de Ankara’ya birçok
önemli proje kazandırmıştır.

İleri görüşlü ve atılımcı 
bir mimar: Vedat Dalokay

Ankara’da belediye başkanlığı yaptığı dönemde

ulaşımını düzenlemek amacıyla bir çok kavşak

inşa ettiği için kendisine "Göbekçi Dalokay" 

lakabı verilmiştir” 
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Camii (Pakistan, 1970),
Cidde İslam Kalkınma
Bankası Genel Merkezi
(Suudi Arabistan, 1980),
Başbakanlık Kompleksi
(Pakistan, 1984), İstanbul
Taksim Alanı (1987),
Pakistan Ulusal Anıtı
(1977) proje
yarışmalarında birincilik
kazandı. Ankara Kocatepe
Camiisi için de bir proje
hazırladı ancak yaptığı
proje gerçekleştirilemedi.
Bu yapının temelleri dahi
atılmışken, geleneksel
cami imgesine ters
düştüğünü söyleyenlerin
baskısı sebebi ile
uygulanmadı. Proje
değiştirildi ve Osmanlı

camisi özelliklerini taşıyan
bugünkü camii inşa edildi.

EDEBİYATLA DA
İLGİLENEN VEDAT
DALOKAY’IN KİTAPLARI
ÖDÜL ALDI VE FARKLI
DİLLERE ÇEVRİLDİ

Dalokay edebiyatla da
ilgileniyordu. "Kolo" adlı
çocuk romanı ile 1980'de
TDK Çocuk Yazını
Ödülü'nü kazandı. Bu
romanda Keban Barajı'nın
suları altında kalan bir
köyde yaşayan Şeko Bacı
ile keçisi Kolo'nun
hikayesini anlatılır. Bu
kitabı Hawar Tornêcengi
tarafından, Tij
Yayınları'nca 2000 yılında

"Bıza Kole" (Boynuzsuz
Keçi) adıyla Zazaca'ya
çevirilmiştir. Bu roman
1995 yılında da American
Library Association
tarafından verilen Mildred
L. Batchelder Ödülü’nü
kazandı. Kolo ayrıca
İngilizce, Almanca ve
Danca’ya da çevrildi. 

TRAJİK BİR VEDA
Bu renkli kişilik 21

Mart 1991'de Kırıkkale
yakınlarında geçirdiği
trafik kazasında eşi Ayça
Dalokay ve oğlu Barış
Dalokay ile birlikte
hayatını kaybetti. Cenazesi
Cebeci Asri Mezarlığı'nda
toprağa verildi.

İslamabad’daki 

Kral Faysal Camii

(Pakistan, 1970),

Cidde İslam Kalkınma

Bankası Genel

Merkezi (Suudi

Arabistan, 1980),

Başbakanlık

Kompleksi (Pakistan,

1984), İstanbul

Taksim Alanı (1987),

Pakistan Ulusal Anıtı

(1977) proje

yarışmalarında

birincilik kazandı” 
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Looking forward to meeting

you in İF Expo 2013 Hosiery

and Underwear Exhibition

between 31st January-2nd

February 2013.“
Dear Friends,

It was very important to have an
exhibition area for Turkish socks in-
dustry at its own home that is second
in the manufacturing area in the
world and third in the export.  On the
other hand, this exhibition should
have focused on the sector and
should have been a recess organiza-
tion. Because, the large organizations
in the world have not achieved great
success any more. The small and fo-
cused organizations have achieved
great success indeed. Actually, a se-
cret of a business is in the small de-
tails. Subsequently, IF Expo 2012
Hosiery and Underwear Exhibition
that we have previously performed
between 17-19 January 2011 has
come into life by this understanding. 

The preparation of second IF Expo
Hosiery and Underwear Exhibition
that is the first and recess organiza-
tion of our Sector has been continued
intensively as was in the first organi-
zation. As the Socks Manufacturer
Association (ÇSD), we have already
reviewed the entire process and even
small details by means of regular
meetings that we have carried out
with our exhibition partners under
the roof of Turkish Fashion and Ap-
parel Federation (TMHGF), Associa-
tion of Underwear Manufacturers
(TİGSAD) and Confection Component

Manufacturers Association (KYSD).
Hence, under the direction of classifi-
cation, definition and working calen-
dar, I am of the opinion that we have
succeeded in obtaining a result that
will satisfy anyone. I sincerely con-
gratulate everyone who support, con-
tribute and participate in this under-
standing. 

IF Expo Hosiery and Underwear
Exhibition is not only a sector but
also a country exhibition. For this rea-
son, we call for supporting this activi-
ty in each platform. On the other
hand, the exhibitions have been de-
veloping within years. I think the pa-
tient and sustainability is more than
important for great success. The most
important thing to finalize such kind
of organizations with great success
and to benefit for our sector and
country for long years is to focus on
common understanding of our solu-
tion partners, members and partici-
pants indeed.

I would like to convey my deepest
respect on behalf of ÇSD Governing
Board and looking forward to meeting
you in IF Expo 2013 Hosiery and Un-
derwear Exhibition between 31 Janu-
ary-2February 2013. 

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturer Association
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The guests
composed of
Erol Demir,
Head of Istan-

bul National Education,
Hüseyin Öztürk, President
of ÇSD, Bahattin Durmuş,
President of Board of Trus-
tee of Kavram, Ass. Prof.
Sakin Öner, Head of Kav-
ram Occupational High
School and the Manufactu-
rers of ÇSD Governing
Board, Lecturers, Students
and their Parents have
attended to the Award
Ceremony of First Socks
Design Competition that
was held in the central
location of Kavram Occu-
pational High School in
Gayrettepe. 

KAVRAM SOCKS AND
FASHION DESİGN ASSO-
CIATE DEGREE PROG-
RAM IS UNIQUE IN THE
WORLD  

As the first speaker in

the ceremony, Sakin Öner,
Head of Kavram Occupa-
tional High School has
highlighted the importance
of the school-sector coope-
ration in each level of
occupational training and
in this context, he stated
that it is a great honor to
be unique of Socks and
Fashion Design Associate
Degree Program that was
established two years ago
by the cooperation of ÇSD
and Kavram in the world.

ÇSD PRESIDENT,  
ÖZTÜRK: “APART FROM
THE MACHINE,  MANY
APPROACHES SUCH AS
FASHION, DESIGN, INNO-
VATION AND RESEARCH
AND DEVELOPMENT
SHOULD BE COMBINED
IN THE MANUFACTURING
PROCESS”.  

Afterwards,  Hüseyin
Öztürk, President of ÇSD
made a speech and he

mentioned that  Turkish
socks manufacture has
reached to second position
in the production of the
world through old staff and
in further process, apart
from the machine,  many
approaches such as
fashion, design, innovation
and research and develop-
ment  should be combined
indeed.  

PRESIDENT OF BOARD
OF TRUSTEE OF KAVRAM
OCCUPATIONAL HIGH
SCHOOL: “ THE PUR-
POSE  OF THE COMPETI-
TION IS TO DRAW THE
ATTENTION OF YOUNG
PEOPLE FOR THE FAS-
HION AND DESIGN OF
THE SOCKS”  

On the other hand,
Bahattin Durmuş, Presi-
dent of Board of Trustee of
Kavram Occupational High
School has made a speech
and added that they have

established the
Department of Socks and
Fashion Design to train
staff who will contribute
added value for socks sec-
tor that is already in the
second rank in the world
by means of best designs. 

After the speeches,
the awards and plackets
have been granted to the
successful students as a
result of the competition.
Nida Deniz was awarded
by the championship in the
competition of first Socks
Design Competition,  Ebru
Çoban was awarded by
second prize, Yasemin
Aktan was awarded by
third prize as well as
Seyma Muzaç, Esin Güçlü
and Deniz Ovacık have
awarded by honorable
mention.  At the end of the
ceremony,  plackets have
been presented to the juror
because of their participa-
tion and contribution.  

1. The awards have been granted
in Socks Design Competition  
The awards have been granted to the winners for the competition organized by Socks
Manufacturer Association (ÇSD) and Istanbul Kavram Occupational High School.   
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By taking into
the consider-
ation of
above men-

tioned reality, our Ministry
that was established in ac-
cordance with the Decree

dated 3rd June 2011and
numbered 640 has sup-
ported and protected said
sector by means of its cur-
rent legislation and cus-
toms applications. 

In this context, the im-

port of goods that are type
of socks and classified in
the positions of 61.15 and
62.09 of Turkish Customs
Tariff Schedule are subject
to the expertise customs. 

Additionally, not only

in the socks sector but
also in textile and other
consumables, the applica-
tion of the expertise cus-
toms that protect the do-
mestic production has
been carried out in paral-

The sock sector has pla-
ying very important role
for the development of
our country’s export and
economic targets. Like-
wise, this sector is
located in the second
place after People’s
Republic of China in the
socks manufacturing in
the world and due to the
intensive recruitment in
the sector, it has provi-
ding business
possibilities approxima-
tely for 110 thousand
people together with the
sub-industry so that this
could not be ignored for
our economy. 

HAYATİ YAZICI, MINISTER OF CUSTOMS AND TRADE:

“The socks sector has a great
and pioneer role for performing of
our country’s export and 
economic target”
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lel with the expertise cus-
toms so that the customs
processes have been effec-
tively implemented on the
goods. The said applica-
tion has been done in or-
der to protect the compul-
sory standards for import-
ed goods and to perform
effective supervision in
terms of tariff, origin and
value and this application
aims at protecting the lo-
cal production indeed. 

...
On the other hand,  as

of the period between
2008-2012, the table that
shows the export and im-
port statistical information
about the said goods and
graphic that shows the
value of socks manufac-
turing and export in the
basis of million US Dollars
are as follows:  

When reviewing the
above mentioned statisti-
cal data; it is seen that the
export of the said goods in
2011 (1.059.138.803 US
Dollars) is 17 times more
than import activities in
the same year

(61.229.442 Us Dollars). 
On the other hand; re-

garding the said goods;
our export activities in
2008 was 873.650.641 US
Dollars and the stated
number had reached to
882.170.744 US Dollars
by 1% increasing  in 2009
than previous year. In
2010, it has reached to
953.474.938 US Dollars

by 8% increasing in 2010;
by increasing 11% com-
paring with the previous
years, it has reached to
1.059.138.803 US Dollars
in 2011. Hence, our socks
export has increased on
the basis of value in 2011
and has increased in 21 %
in 2008. 

For this reason; our
country’s foreign trade

balance for socks is on the
favor of our country and
our socks exports have
been increased between
the years of 2008-2011. 

These results have
proven that the socks sec-
tor are more than impor-
tant our export activities
and economy indeed. 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012*

873.650.641

882.170.744

953.474.938

1.059.138.803

418.164.458

33.797.561

28.408.650

46.045.075

61.229.442

26.132.207

Year ImportExport

SOCKS EXPORT AND IMPORT  ($)

* first six months   (Source: TÜİK) IMPORT
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ÇSD has met with the students from
the department of Socks and Fashion
Design

After an-
nouncing
the results
of OSYM

and after starting 2012-
2013 educational year,
President and Governing
Board Members of Socks
Manufacturing Association
(ÇSD) have met with the
students from the Depart-
ment of Fashion Design on
5th October 2012 in Şişli
Campus of Kavram.  The
meeting was held by intro-
ducing and cheating and
Hüseyin Öztürk, President
of ÇSD, Emine İşman,
President of ÇSD Training
Committee and Ceyda Öz-

doğancı, member of the
CSD Training Committee
as well as Managers of
Kavram Occupational High
School and Students from
the Department of Socks
and Fashion have also par-
ticipated. 

Nebahat Aral, Presi-
dent of Socks and Fashion
Design has made opening
speech and presentation.
Afterwards, Hüseyin
Öztürk, President of ÇSD
has come to the podium
and he said that the stu-
dents who have been
trained in the second
class this year have great
information about the

socks thanks to the last
year workshops and fac-
tory visits. He said that
“The sector knows you
and all our colleagues
open their doors to the
training facilities” and he
added that the technical
information could be seen
on place namely in many
workshops and factories
in terms of qualification,
capacity and technology. 

By meeting with the
students individually,
their opinions have heard
about the sector and de-
partment. President Oz-
turk has cheated with the
students and answered

their questions accord-
ingly. 

Emine İşman, President
of ÇSD Training Commit-
tee said that she has been
working in the sector for
totally 25 years including
11 years in an eminent
company and she added “
I hope you will  succeeded
in this sector”.

“IN ORDER TO DEVELOP
IN THE SOCKS SECTOR,
YOU ARE IN THE BEST
DEPARTMENT INDEED”. 

Ceyda Özdoğancı,
Member of ÇSD Training
Committee has stated that
she is the third generation
representative of the fam-
ily in the sector and she
said that that is the best
department to develop in
socks sector. If this depart-
ment  had opened during
my student years, I would
definitely select this de-
partment. 

At the end of the 
meeting,  A plaque was
awarded to Hüseyin
Öztürk, President of ÇSD
because of his great con-
tribution and support for
the department.  

Immediately after starting new educational year, the Socks Manufacturer
Association (ÇSD) has kept together with the students from the Depart-
ment of Socks and Fashion Design within the body of Kavram Vocational
High School. 2012-OSYS: By means of OSYS (Student Selection and Pla-
cement Center and the participation of new students who have been stu-
died in this department, a meeting was held. 
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IFExpo 2013 10th International Istanbul Hosiery, Underwear Fair prepared in
cooperation with Turkish Fashion and Apparel Federation (TMHGF) and TÜYAP
shall be held in Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece between 
January 31 and February 2, 2013.

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

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

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

CORRECT SUBJECT,
CORRECT VISITORS 

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

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

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

IFExpo, International
Hosiery, Underwear Fair

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

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

IFExpo 2013 10th International 
Istanbul Hosiery, Underwear Fair
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Derneğimiz üyelerinden 
Sayın Sami Kariyo’nun 

(Penti Çorap) sevgili babası

Yasef Kariyo
vefat etmiştir. 

Kederli ailesine ve yakınlarına
başsağlığı dileriz. 

Derneğimizin Üyelerinden 
Sayın Şerif Aydın’ın  

(Berkaylar Çorap) değerli oğlu

Osman Aydın
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve sektörümüze

başsağlığı dileriz.

Sektörümüzün duayenlerinden
ve Derneğimizin Üyelerinden 

Çağdaş Çorap’ın ortağı

Muhiddin Güler
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve sektörümüze

başsağlığı dileriz.

Tabiatın temposunu
benimseyin; sırrı sabırdır.

R. Waldo Emerson

Dostluk, iki vücutlu müşterek
bir ruha benzer.

Aristo

Görebilmek için gözlerimi
yumarım.

Paul Gauguin

İyi bir başlangıç, yarı yarıya
başarı demektir. 

Andre Gide

Eldeki serçe, 
uçan turnadan iyidir.

Cervantes

Arkadaş, insanın kendisineArkadaş, insanın kendisine
verdiği armağandır.verdiği armağandır.

R. L. StevensonR. L. Stevenson

Yeteri kadar nedeniniz varsa
herşeyi yapabilirsiniz. 

Jim Rohn

Bilen konuşmaz, 
konuşan ise bilmez.

Lao-Tse

İnsan kendi hatalarını yalnız
başkalarının gözleriyle görebilir. 

Çin Atasözü

Hiç hata yapmayan insan
genellikle hiçbir şey yapmaz.

E. J. Phelps

Güzel olan sevgili değil, 
sevgili olan güzeldir.

Tolstoy

İnsan bir şeyi ancak sevdiğiİnsan bir şeyi ancak sevdiği
kadar anlayabilir.kadar anlayabilir.

St. AugustinusSt. Augustinus

Adalet yoksa, 
cesaret de yoktur.
Benjamin Franklin

Borçlar düşüncelerle 
ödenmez.n

Balzac

En kısa yol 
bilinen yoldur.

Napoleon

Bir yalancının iyi bir hafızası
olmalıdır...
Quintilian

Tazılar kendileri koşar ama
efendileri için avlarlar..."

Shakespeare

Bir kez sürçmekle, Bir kez sürçmekle, 
at ayağı kesilmez at ayağı kesilmez 
Pir Sultan AbdalPir Sultan Abdal

Başsağlığı








