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Değerli dostlarım,

Sektörel sivil toplum ör-
gütleri temsil ettikleri
üyelerin ve sektörün çı-
karlarını koruma ve

fayda sağlama amacıyla kurulmuş
önemli hizmet yerlerinden biridir.
Tamamen gönüllülük esasıyla çalış-
maların yürütüldüğü bu kurumlarda,
adeta bir bayrak yarışı esasıyla bir
kuşaktan, diğer kuşağa daha önce
görev alanların ördüğü duvarın üze-
rine bir tuğla daha koyma anlayışıyla
işler gerçekleştirilir.

Biz de 2009 yılında 9. Dönem
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
Yönetim Kurulu olarak aynı anlayışla
görev bayrağını devraldık ve
2011’de bir sonraki ÇSD Genel Ku-
rulu’nda değerli üyelerin verdiği
yetkiyle yine benim başkanlığımdaki
oluşan 10. Dönem Yönetim Kuru-
lu’nda da bu anlayışı sürdürdük. Bü-
tün bunları yaparken, birlikte hare-
ket etme kültürüyle, sevgi ve saygı
çerçevesinde olmaya özen gösterdik.
Böylece sizden aldığımız güçle, katkı
ve katılımınızla iki dönemdir birlikte
başardık. Bu başarıda 1996 yılında
ÇSD’nin temelini atan ve kuran sa-
nayicilerimizden, günümüze kadar
görev almış bütün sektör mensubu
ağabeylerimizin, arkadaşlarımızın
payı var.  Bu çerçevede:
• 1996 yılında ilk harcı atan ve

ÇSD’yi kuran sanayici ağabeyleri-
mize, kardeşlerimize,

•  Kurucu başkanımız Süleyman Ör-
meci ile ardından bayrağı devral-
dığımız 9. Döneme kadar görev
alan tüm başkan ve yönetim ku-
rulu üyelerine, 

• 9. ve 10. Dönem başkanlığımda
bana kendileriyle çalışma olanağı
veren yönetim kurulundaki değerli
mesai arkadaşlarıma,

•  9. ve 10. Dönemde ÇSD’nin faali-
yet komitelerinde görev alan arka-
daşlarıma,

• ÇSD’nin kurulduğu günden bu
yana tüm çatı kuruluşlarında sek-
törümüzü temsil eden değerli
meslektaşlarımıza,

• Çok değerli ÇSD üyelerine,
• Tüm sektör mensubu arkadaşları-

mıza,
•  Bilgi ve deneyimleriyle yön veren

sektörümüzün değerli duayenle-
rine, 

• Görevde olduğumuz dönemlerde
ortak çalışma olanağı bulduğumuz
başta Ekonomi Bakanlarımız olmak
üzere, ilgili tüm Bakanlarımıza,
müsteşarlara, bakanlık görevlile-
rine,

• Sektörümüzün konumlandığı böl-
gelerde yaptıkları çalışmalarla
üyelerimize katkı sağlayan yerel
yönetimlere ve tüm kamu kurum-
larına,

• Bağlı bulunduğumuz çatı kuruluş-
ları, İstanbul Ticaret Odası (İTO),
İstanbul  Sanayi Odası (İSO), İs-
tanbul Hazır Giyim İhracatçıları
Birliği’nin (İHKİB) değerli başkan
ve yönetim kurulu üyelerine,

• KOSGEB ve İŞKUR yöneticilerine,
• Tüm çözüm ortaklarımıza,
•  Birlikte çalışmalar yürüttüğümüz

üniversite, yüksek okul ve meslek
liselerindeki idareci, öğretim gö-
revlisi, öğretmenlerimize ve proje-
rimizde görev alan sevgili öğrenci-
lerimize,

• ÇSD olarak yaptığımız organizas-
yonlarda sponsorluk yaparak des-
tek olan tüm firmalara,

• Resmi yayın organımız Çorap-
land’e ilanlarıyla destek olan kuru-
luşlara ve yazılarıyla katkı sağla-
yan değerli yazarlara,

•  Ülkemizi dünyada Çin’in ardından
ikinci konuma çıkaran, doğrudan
70 bin, dolaylı olarak 110 bir ki-
şiye istihdam sağlayan sektörümü-
zün değerli mensuplarına,

• Çaycı ablamızdan, TIR şoförü kar-

deşimize kadar ülke ekonomisine
önemli katkı sağlayan bu sektöre
emeğiyle katkı sağlayan tüm çalı-
şanlara,

•  Yaptığımız tüm çalışmalarda
emeği geçen, destek olan, katkı ve
katılım sağlayan başta sektör men-
subu arkadaşlarımız olmak...

... üzere herkese ama herkese
şahsım ve 9. Dönem ve 10. Dönem
Yönetim Kurullarındaki arkadaşlarım
adına canı gönülden teşekkür ediyo-
rum.  

Her iki dönemde de derneğimiz,
dernek üyelerimiz ve sektörümüz
bize yetki verdi. Ben ve arkadaşla-
rım bu görevi layığımızla yaptıığı-
mızı düşünüyoruz. Bilinmelidir ki;
daha sonraki dönemlerde de yetki-
miz bitse de göreviz devam edecek-
tir.

Bu hizmet yarışında bizden sonra
bayrağı devralacak ÇSD 11. Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyele-
rine de şimdiden başarılar diliyo-
rum. 

Saygılarımla,

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
9. ve 10. Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı

“Birlikte başardık”
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Türk çorap
sektörünün
çatı örgütü
Çorap Sana-

yicileri Derneği’nde (ÇSD)
olağan genel kurul heye-
canı yaşanıyor. ÇSD’den
üyelere yönelik yapılan
çağrılar sonucunda dernek
merkezinde istişare ve te-
mayül toplantıları gerçek-
leştirildi. 

3 Eylül 2014 tarihinde
ÇSD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Öztürk’ün de
katılımıyla gerçekleştirilen
son istişare toplantısında
mevcut ÇSD Başkanı Hü-
seyin Öztürk, daha önce
açıkladığı gibi yeni dönem
için aday olmayacağını bir
kez daha deklare etti. Sek-
törel sivil toplum örgütle-
rin hizmet yeri olduğunu

ifade eden Öztürk, son iki
dönemdir yönetim kuru-
lundaki mesai arkadaşla-
rıyla üyelerin verdiği yetki
doğrultusunda sektöre
hizmet etmenin onurunu
yaşadıklarını belirterek,
başkanlık yaptığı 9. ve 10.
Dönemde sevgi ve saygı
çerçevesinde hareket et-
meye özen gösterdiklerini
vurguladı. Bu makamların

ÇSD’de Genel Kurul heyecanı 
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), 14 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirile-
cek 11. Olağan Genel Kurulu’na hazırlanıyor. ÇSD üyelerine yapılan çağrılar
sonucunda bayrağı devralacak olası 11. Dönem Yönetim Kurulu’nun şekil-
lenmesine ilişkin sonuncusu 3 Eylül 2014 tarihinde olmak üzere istişare
toplantıları düzenlendi.



geçici olduğuna söyleyen
Başkan Hüseyin Öztürk,
yeni gelecek kadroların
önünü açmak için yeri gel-
diğinde çekilmek ve bay-
rağı teslim etmek gerekti-
ğini ifade etti. 

BÜLEN İYİKÜLAH 
11. DÖNEM YÖNETİM
KURULU BAŞKANLIĞI
İÇİN ADAYLIĞINI 
AÇIKLADI

Toplantıda ÇSD tarafın-
dan 11. Dönem Yönetim
Kurulu’nun oluşmasına
yönelik düzenlenen isti-
şare toplantıları için yapı-
lan duyurular sonrası geri
dönüşlerin olup olmadığı
ele alındı. Sektörün dua-
yenlerinin de katıldığı top-
lantıda uzun yıllar
ÇSD’nin yönetim kurulla-
rında görev almış ve son
iki dönemdir Başkan Yar-
dımcılığı görevinin üstle-
nen Bülent İyikülah, ÇSD

Yönetim Kurulu Başkanlığı
için aday olduğunu açık-
ladı.

GENEL KURUL 
14 EKİM 2014’TE

Bülent İyiküllah, 
ÇSD tarafından 14 Ekim
2014’te  yapılacak 11.
Olağan Genel Kurul öncesi
tüm üyelere yönelik çağrı-
lar yapılmasına rağmen
bugüne kadar herhangi bir
geri dönüşün olmadığına
dikkat çekti. Aday olması
yönünde ÇSD üyeleri nez-
dinde yoğun bir temayül
olduğunu söyleyen Bülent
İyikülah, görev verildi-
ğinde yapacağını belirtti.
Genel kurul saatine 
kadar üyelerin çoğunluğu-
nun desteğini almış, yöne-
time talip olan bir aday
çıkması durumunda
önünü açmak adına aday-
lıktan çekilebileceğini söy-
leyen Bülent İyikülah, du-

yurulara rağmen bugüne
kadar hiçbir üyeden aday-
lık yönünde herhangi bir
açıklama gelmediğine dik-
kat çekti.

İSTİŞARE TOPLANTI-
SINDA BÜLENT İYİKÜ-
LAH’IN ADAYLIĞINA
TAM DESTEK

Bülent İyikülah’ın ÇSD
Başkanlığı için adaylığını
açıklaması istişare toplan-
tısına katılanlar tarafından
olumlu karşılandı. Bülent
İyikülah’ın derneğe ve
sektöre uzun yıllardır
ÇSD’nin birçok yönetim
kurulunda farklı kademe-
lerde görev alarak hizmet
ettiği ve önemli faydalar
sağladığı dile getirildi.
Toplantıya katılanlardan
bazıları istemesi duru-
munda Başkan adayı Bü-
lent İyikülah’ın oluştura-
cağı yeni yönetim
kurulunda görev almaya

hazır olduklarını da dile
getirdi. 

Bülent İyikülah adaylı-
ğını açıklamasının ardın-
dan yeni yönetim kurulu
için çalışmalarına başladı.
Genel Kurul tarihine kadar
herhangi bir adaylık ilanı
yapılmaması durumunda
11. Dönem ÇSD Yönetim
Kurulu için tek adayla se-
çime gidilecek.  
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Bülent İyikülah
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Çorap sektörü
son yıllarda
hem
Türkiye’nin

genel hem de hazır giyim
sektörünün ihracatının
üzerinde gösterdiği per-
formansla dikkat çekiyor.
Ekonomi gazetesi Dünya,
son yayınladığı özel bir
ekle bu başarıyı okuyucu-
larına aktardı ve Çorap
Sanayicileri Derneği 
(ÇSD) Başkanı Hüseyin
Öztürk’ün ve sektörün
önde gelen firmalarının
görüşlerine yer verdi. 

2013’TE İHRACATTA
YÜZDE 16’LIK ARTIŞ

Söz konusu ekte yer
alan haberde üretim ve
ihracatta dünyada Çin'in
ardından ikinci sırada yer
alan Türk çorap sektörü-

nün, geçen yılı ihracatta
yüzde 16’lık bir artışla
kapattığına dikkat çekile-
rek, “2009’da 680 milyon
dolar seviyesinde bulunan
ihracat, 2013’te yaklaşık
1.2 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Uzmanlar,
2014’te de ortalama yüzde
15’lik bir artışla sektör
ihracatının son beş yılda
neredeyse ikiye katlanaca-
ğına dikkat çekiyor”
deniyor. 2013 yılında Tür-
kiye’nin genel ihracatının
yüzde 5,7, hazır giyim
sektörünün ise yüzde
6,3’lük artış gerçekleştir-
diği belirtilerek aynı
dönemde çorap sektörü-
nün ihracatta yaklaşık
yüzde 16’lık artış yakala-
dığına dikkat çekildi.

Haberde çorabın örme
hazır giyim ihracatı için-

deki payının yaklaşık
yüzde 15 olduğu Türk
çorap sektörünün, yaklaşık
80 bin kişiyi istihdam
ettiği de dile getirilirken
sektör aktörleri, iç pazara
yönelik yaptıkları değer-
lendirmede ise Türkiye’de
tüketimin düşük olduğunu
vurguluyor. Avrupa’da yıl-
lık çorap tüketiminin kişi
başına 20- 30 çift düze-
yinde olmasına karşın
Türkiye’de bu sayının beş
çifti yeni geçmiş durumda
olduğu belirtiliyor. 

ÇSD BAŞKANI ÖZTÜRK
İLE RÖPORTAJ DA YER
ALIYOR

Özel ekte ÇSD Başkanı
Hüseyin Öztürk ile yapılan
röportaj “Çorap tüketi-
minde geride kaldık” baş-
lığı ile veriliyor. İçerikte

sektörün yıllar içinde istik-
rarlı büyümesini sürdürdü-
ğünü aktaran Öztürk,
“Türk çorap sanayii olarak
yakaladığımız bu büyüme
hızının 2014 yılında da sü-
receğini öngörüyoruz.
Rusya, Irak, Suriye, Kuzey
Afrika gibi bölgelerde yaşa-
nan siyasi krizlerin olum-
suz etkisine rağmen ihra-
cattaki artışın yüzde 15 ila
20 bandında olacağını tah-
min ediyoruz” diyor. Rö-
portajda Öztürk, bu yıl dör-
düncüsü gerçekleştirilecek
İF Expo Uluslararası Çorap,
İç Giyim Fuarı’nın kısa za-
manda yakaladığı başarı ile
Kavram Meslek Yüksek-
okulu işbirliğiyle açılan
dünyada ve Türkiye’de tek
Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisan Programı’ndan da
bahsediyor.

DÜNYA GAZETESİ ÇORAP 

SEKTÖRÜNE ÖZEL EK YAYINLADI:

Son beş yılda
ihracat ikiye 
katlandı
Ekonomi Gazatesi Dünya, Türk çorap
sektörünün başarısını gözler önüne
seren özel bir ek çıkardı. ÇSD Başkanı
Hüseyin Öztürk ile röportajın da yer
aldığı ekte, rakamlarla sektörün gücü
ortaya kondu. 2009 yılında 689 mil-
yon dolar olan ihracatın 2013’te 1.2
milyar dolara çıktığı kaydedildi.
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TOBB öncülüğünde kurulan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO)
ile Avusturya Devlet Demiryollarının (OBB) yük taşımacılığı şirketi Rail
Cargo Austria (RCA) arasında Almanya'da ortak girişimde bulunmak üzere
protokol imzalandı. 

BALO Yönetim
Kurulu Baş-
kanı Harun
Karacan ile

RCA Genel Müdürü Erik
Regter’in imzalarına TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu ve Avusturya Devlet
Demiryolları Başkanı
Christian Kern şahitlik et-
tiler.

TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu imza töreninde
yaptığı konuşmada, Ana-
dolu şehirlerinin Avrupa
ile ekonomik işbirliğinin
artmasını istediklerini be-
lirterek, "Bunun için de

demiryolu taşımacılığı ol-
mazsa olmaz" dedi.

DEMİRYOLU İLE 
EKONOMİK LOJİSTİK 
İMKANI SAĞLAYARAK
ANADOLU İLLERİNİN AV-
RUPA’YA İHRACATINI
KOLAYLAŞTIRICAK

Hisarcıklıoğlu, TOBB
İkiz Kuleler'deki imza töre-
ninde, Anadolu'daki giri-
şimcilerin Avrupa ile daha
fazla işbirliği yapmak iste-
diğini söyledi. Karayolu ta-
şımacılığının buna elver-
mediğini dile getiren
Hisarcıklıoğlu, İzmir,

Bursa, Kocaeli, İstanbul
gibi illerin ihracatlarının
büyük bölümünü Avrupa
ülkelerine gerçekleştirdi-
ğini, buna karşın Anadolu
illerinin Avrupa'ya ihraca-
tının toplam ihracat için-
deki payının çok düşük ol-
duğunu ifade etti.

TOBB BAŞKANI 
HİSARCIKLIĞOĞLU: 
“DEMİRYOLU TAŞIMACI-
LIĞI OLMAZSA OLMAZ”

Anadolu şehirlerinin
Avrupa ile ekonomik işbir-
liğinin artmasını istedikle-
rini kaydeden Hisarcıklı-

oğlu, "Bunu gerçekleştire-
bilirsek Anadolu kaplanları
daha çok orta ve yüksek
teknolojili ürünler üretip
satabilir hale gelecekler.
Bunun için de demiryolu
taşımacılığı olmazsa ol-
maz" diye konuştu.

İlk kez 2013 yılında
Türkiye'den tarifeli bir
tren hattını Manisa'dan
Avrupa'ya çıkarttıklarını
anımsatan Hisarcıklıoğlu,
bu operasyona devam et-
tiklerini belirtti.

RCA'nın Avrupa'nın en
büyük kargo taşımacılığı
şirketlerinden biri oldu-

Anadolu şirketlerini Avrupa’ya
bağlayacak dev lojistik projesi
için imzalar atıldı
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ğuna dikkati çeken Hisar-
cıklıoğlu, firma ile gele-
cekte işbirliği yapılması
konusunda mutabakatları
bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2023 yı-
lında 500 milyar dolar ih-
racat, 620 milyar dolar it-
halat hedefi bulunduğunu
hatırlatan Hisarcıklıoğlu,
"Bunun için taşımacılığı
çeşitlendirmemiz lazım.
Şu an ağırlık, karayolu ve
denizyolu üzerine. Demir-
yolu taşımacılığı yüzde
1'in altında. Bu oranı yu-
karı doğru çıkartmak mec-
buriyetindeyiz. Atacağımız
bu adımın buna katkı sağ-
layacağına inanıyorum"
diye konuştu.

AVUSTURYA DEVLET 
DEMİRYOLLARI BAŞKANI
KERN: "TÜRKİYE ÇOK
GÜÇLÜ BİR ÜLKE"

Avusturya Devlet De-
miryolları Başkanı Christi-
an Kern ise, yaptıkları iş-
birliğinin olumlu sonuçlar
vermeye başladığını söy-
ledi. 

RCA adına önemli bir
fırsat yakaladıklarını belir-
ten Kern, "Türkiye'nin çok

güçlü ve umut vaadeden
bir ülke olduğunu düşü-
nüyoruz. Önümüzdeki 10
yıl içinde Türkiye'nin ger-
çekleştireceği ekonomik
gelişmeden en iyi faydayı
sağlamak istiyoruz" ifade-
sini kullandı.

Türkiye'deki fırsatlar-
dan sadece Türkiye'nin
kendisinin değil Avrupa'nın
da yararlanması gerektiği-
nin altını çizen Kern, özel-
likle ulaştırma alanındaki
işbirliğinin önemine dikkati
çekti.

ÖNEMLİ POTANSİYEL
VAR

Demiryolu taşımacılığı
konusunda çok şey yapıl-
ması gerektiğini dile geti-
ren Kern, bu alanda çok
önemli potansiyel oldu-
ğunu sözlerine ekledi.

TOBB öncülüğünde
oda, borsa, organize sanayi
bölgesi ve Uluslararası Ta-
şımacılık ve Lojistik Hiz-
met Üretenleri Derneği
(UTİKAD) iştiraki ile kuru-
lan BALO, uluslararası lo-
jistik sektörüne demiryolu
ağırlıklı intermodal taşıma-
cılık hizmeti veriyor.

Şu anda Avrupa'da ti-
caretin yoğun olduğu 4
bölgeye haftanın 3 günü
blok tren seferleri düzen-
leyen BALO, bu rakamı
2015 yılında 5 güne çıkar-
mayı hedefliyor.

Yapılması düşünülen
işbirliği çerçevesinde sa-
nayi ürünlerinin uluslar-
arası pazarlara çok daha
ekonomik biçimde ulaştı-
rılması, alternatif taşıma
kanallarının canlandırıl-
ması ve seferlerin sıklaştı-
rılması yolu ile daha uy-
gun transit süre ve
ekonomik navlun elde
edilmesi planlanıyor.
(TOBB)

Taşımacılığı çeşitlendirme-

miz lazım. Şu an ağırlık,

karayolu ve denizyolu üze-

rine. Demiryolu taşımacılığı

yüzde 1'in altında. Bu

oranı yukarı doğru çıkart-

mak mecburiyetindeyiz.

Atacağımız bu adımın

buna katkı sağlayacağına

inanıyorum”
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Son birkaç sa-
yıda yazdığım
Endonezya ve
Pakistan ana-

lizleri nedeniyle, Türki-
ye’nin EU28 pazarında na-
sıl bir trend izlediğini
analiz etme fırsatım olma-
mıştı. Ara verilen sürenin
uzunluğu nedeniyle, ana-
liz etmeye başladığım son
9 aylık rakamlar beni de
şaşırtan bir trend değişik-
liğini göstermeye başlıyor.
Bu trend değişimlerinden
en önemlisi Pamuk fiyatla-

rındaki düşme olarak gö-
rülüyor.

PAMUK FİYATLARI 
UZUN YILLAR ORTA-
LAMA SEVİYELERİNE
DOĞRU GERİLEMEKTE

Grafik 1’de görebilece-
ğiniz gibi, pamuk fiyatla-
rında 2009 yılında, Ameri-
ka’nın ilk parasal
genişlemesi sonrası Hedge
fonların ellerine geçirdik-
leri ucuz fonlarla başladık-
ları spekülatif emtiya tale-
binden Pamuk’ta payını

almıştı. 2011 yılının Nisan
ayında Dünya emtiya piya-
salarında poundu (0.453
kg), 2 USD’nın az üstüne
çıkan pamuk, spekülasyo-
nun bitmesiyle 2011 yı-
lında hızla 1 USD seviye-
lerine gerilemişti. O
dönemde pamuk fiyatları-
nın artacağından bize göre
daha haberdar olan (sonra
tartışmak istediğim, sanı-
rım dünya pamuk fiyatla-
rındaki iniş çıkışlar, Çin’de
bize göre çok daha hızlı
pamuk iplik ifyatlarına

Çorapland 
dergimizin bu 
sayısında, sizlere
her zaman ol-
duğu gibi, 
EUROSTAT ra-
kamları ışığında,
EU28 ülkeleri pa-
muklu soket seg-
mentinde oluşan
Pazar dinamikle-
rini analiz et-
meye
çalışacağım. 

Mithat Aracı 
Da Kong Enterprise Co. Ltd. -

Türkiye Temsilcisi 

Dünya pamuk elyafı 
fiyatlarındaki düşüş
Türkiye’deki iplik 
fiyatlarına yansımalı!
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yansıyor, bu da çorap üre-
ticilerinin trendleri bize
göre daha hızlı görmele-
rini sağlıyor) Çin’li çorap
üreticileri, Avrupa’dan ge-
len çorap taleplerini al-
makta nazlanınca, 2010
ve 2011’in ilk yarısı Türk
çorap üreticileri için son
yılların en yoğun talep al-
dıkları dönem olmuştu,
doğrusunu söylemek gere-
kirse çorap makina üreti-
cileri için de öyleydi.

ÇİN AZALAN PAMUK 
FİYATLARINI TÜRKİ-
YE’YE GÖRE DAHA HIZLA
YANSITIYOR

2011 Ağustos’unda ya-
şanmaya başlayan Avrupa
finansal krizi, Avrupa’nın
çorap talebinde azalmaya
yol açmış, azalan telep ve
pamuk fiyatları ise Grafik
2’de Almanya pazarında
görülebileceği gibi, Türki-
ye’nin fiyat kırabilmesini
sağlamıştır. Çin için fiyat
azalım trendinin, yine
Grafik 2’ye baktığımızda,
bize göre daha geç geldi-
ğini, ancak 2012 yılı ba-
şından beri sürekli oldu-
ğunu, bizde ise azalan

pamuk fiyatlarına rağmen,
2013 yılı ortasından itiba-
ren, Almanya pazarında fi-
yat artışı gerçekleştirdiği-
miz görülmektedir. Bu
durumu kısmen, Grafik
3’de görebileceğimiz, Al-
manya pazarında 2013 yılı
ortasında başlayan, muh-
temelen daha düşük fiyatlı
çorap segmentinin kısmen
Çin’e kaymasının, Tür-
kiye’nin geri kalan daha
üst segment çorapların or-
talama fiyatlarımızı yük-
seltmesi olarak açıklama-
mız mümkün olabilir.
Ancak Çin’in ucuz fiyat
vermeye tekrar başlayabil-
mesini, onlarında artan
maliyetlerine rağmen nasıl
yapabildiklerini analiz et-
mek gerekir diye düşünü-
yorum. 

İPLİK ÜRETİCİLERİ 
BİNDİKLERİ DALI 
KESMEMELİ

Türkiye’de İplik teda-
rikçileri, Dünya pazarın-
daki pamuk fiyat artışla-
rına artış olarak hızlı
reaksiyon gösterirken,
azalışlarına tepkiyi aynı
hızda vermemeleri, çorap

üreticilerini mağdur eder-
ken, uzun vadede çorap
üreticilerinin pazar payı
kaybına neden alabilmek-
tedir. Umarım, iplik üreti-
cileri bindikleri dalı kes-
meye çalıştıkları gerçeğini
bir an önce anlamaya baş-
larlar. 

ALMANYA PAZARINDA
GERİLEMEYE BAŞLADIK

2010 yılında başlayan
Çin’in Almanya pazarın-
daki pazar payı kaybı sü-
reci, Grafik 3’de görebile-
ceğiniz gibi, 2013 yılı
ortalarından beri yönünü,
kısmen de olsa bir pazar
payı kazanım sürecine çe-
virmiş gibi görünüyor.
Çin, 2010 yılı sonrasında
Almanya pazarında kayıp-
lar yaşarken, onun kayıp-
larını Türkiye yanında, En-
donezya ve özellikle
Pakistan ele geçirmişti.

Türkiye’de İplik

tedarikçileri, dünya

pazarındaki pamuk fiyat

artışlarına artış olarak

hızlı reaksiyon

gösterirken, azalışlarına

tepkiyi aynı hızda

vermemeleri, çorap

üreticilerini mağdur

ederken, uzun vadede

çorap üreticilerinin

pazar payı kaybına

neden olabilmektedir” 
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2014 yılının son Eurostat
rakamları, Almanya paza-
rında Çin ilerlerken, Endo-
nezya ve Pakistan’ın ak-
sine özellikle Türkiye’nin
pazar payı kaybettiğini
göstermektedir. Endo-
nezya ve Pakistan, Al-
manya pazarında 2010
sonrası kazandıkları 10
puanlık pazar payını halen
korumaktadırlar. 

Grafik 4 bize Almanya
pazarında 2012 yılında
bize göre fiyat makası
%20-30 seviyelerine kadar
gerileyen Çin’in, 2010 yı-
lında verebildiği, bize göre
%40-50 daha ucuz olan fi-
yat aralığına geri döndü-
ğünü, bunun da pazar payı
kazanımında bir etken ola-
bilieceğini söyleyebilirim.
Artan maliyetlerine rağ-

men, Çin’in tekrar fiyat kı-
rabilmesini, bize göre
daha düşük fiyatlı ham-
maddeye, pamuk ipliğine
erişebilmesi dişında başka
nasıl izah edebiliriz bilmi-
yorum...Sanırım başka
faktörlerde vardır, örne-
ğin, Çin’in sahil kesiminde
yüksek maliyetle üretim
çorap fabrikalarının daha
ucuz maliyetli iç kısımlara
taşınması vs. gibi...

Türk çorapçıları ise Is-
tanbul içinde ve çevre-
sinde, gittikçe artan, işçi-
lik, elektrik, yakıt, kira ve
son günlerde moda olan
yüksek maliyetli burun di-
kişli makina parkuru gibi,
Çin’e göre daha yüksek
maliyetler altında ezil-
mekte, azalan pamuk fi-
yatlarının yavaşda olsa dü-
şürmeye başladığı
ucuzlayan pamuk ipliği ile
üretim yapmaya zorlan-
maktadır. Bu durum, ço-
rapçılarımızın hammadde

dışı maliyet faktörlerini,
toplam maliyet içinde git-
tikçe daha fazla öne çıkar-
makta, bu nedenle Çin’e
göre fiyat kırmada daha
yavaş hareket edebilmek-
tedirler. 

İNGİLTERE PAZARI 
BİRKEZ DAHA KURTARI-
CIMIZ OLMUŞ

Çin’le rekabet içinde
olan tüm Avrupa pazarları
içinde, Çin’in 2004 yılı son-
rası pazar payında bizi ge-
çemediği tek pazar İngilte-
re’ydi. Grafik 5’e
baktığımızda görebileceği-
miz gibi, 2010 yılında baş-
layan, 2011 Avrupa kriziyle
devam eden süreçte Çin,
bizi, İngiltere pazarında ol-
dukça sıkıştırmıştı. İngil-
tere ekonomisinin büyü-
meye başladığı 2013 yılıyla
birlikte yukarıya doğru kı-
pırdamaya başlayan İngil-
teredeki pazar payı artışı-
mız, Almanya pazarının

Çin’le rekabet

içinde olan tüm

Avrupa pazarları

içinde, Çin’in

2004 yılı sonrası

pazar payında bizi

geçemediği tek

pazar İngiltere”
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aksine, 2014 yılıyla birlikte
gittikçe artan bir hızda
yükselmektedir. Bu şaşır-
tıcı durum acaba neden
kaynaklanıyor? Eurostat
rakamlarına göre, İngiltere
çorap alımlarını çok büyük
oranda kendisi ve İrlanda
için yapmaktadır. Bu oran
Almanya’da %50-%50 gibi.
Yani Almanya ithalatının
yarısını diğer Avrupa ülke-
lerine satmaktadır, yani
alım satımcıdır. Bu yüzden
İngiltere’ye göre daha ucuz
segmentte çorap alıp, ucuz
çorap tedarikçisi ülkelerle
daha fazla haşırneşir ol-
maktadır. İngiltere ise sa-
nırım ekonomik büyüme-
sine geri dönmesiyle
birlikte, kaliteyi en iyi fi-
yata sunabilen Türkiye’ye
hızla yönelmektedir. 

İNGİLTERE’DE ÇİN FİYAT
KIRMAYA BAŞLADI

Grafik 6’da 2011-2012
döneminde fiyatları bize

oldukça yaklaşan Çin’in,
fiyatlarını bize göre %20-
30 oranında azaltmaya
başladığını görüyoruz. Çin
ile aramızdaki fiyat maka-
sının azalmasındaki etken,
bizler fiyatlarımızı yavaşça
azaltırken, Çin fiyatları-
nıise agresif olarak fiyat
kırmasıdır. Bu durum bi-
zim için tehlikemidir ? Sa-
nırım evet. Diğer pazar-
larda yaşadığımız pazar
payı kaybını İngiltere pa-
zarında telafi ederken, bu
trendin ömür boyu devam
etmeyeceğini, yeni du-
ruma kendimizi yavaş ya-
vaş hazırlamamız gerekti-
ğini düşünüyorum.
İngiltere neden çok
önemli. Çünkü bu pazarı
kaybetmeye başlarsak, İn-
giltere’nin kaybını telafi
edebileceğimiz, Avrupa’da
bu büyüklükte başka bir
pazar yok. Umarım İngiliz-
lerin “ucuz mal alacak ka-
dar zengin değilim” hayat

anlayışı, uzun yıllar gide-
rek artan oranda devam
eder.

UCUZCU HOLLANDA
UCUZLAYAN ÇİN’E HIZLA
GERİ DÖNÜYOR

Daha önceki Hollanda
hakkındaki yazılarımı ha-
tırlayanlar bilir. Hollanda,
2004 yılında Çin’e kotala-
rın kalkmasıyla Çin’den
gelen ucuz çoraplara ba-
lıklama dalan bir pazardı.
Çin artan fiyatlarıyla Gra-
fik7ve 8’de de görebilece-
ğiniz gibi, gittikçe Hol-
landa pazarında payını
kaybetmişti. 2010 yılında
%90’a varan Çin çorabı
pazar payı, 2013 ortala-
rına geldiğimizde %30-40
aralığına düşmüş, o dö-
nemde yazdığım yazıda,

Hollanda’dan haber ala-
lım, artan Çin fiyatları ilk
sinyallerini Hollanda paza-
rında veriyor, Pakistan dü-
şen fiyatlarıyla Hollanda
pazarında Çin’in yerini
hızla alıyor demiştim.

Şimdi ise kısmen Tür-
kiye, fakat özellikle daha
önce pazar payı kaybettiği
Pakistanı devre dışı bıraka-
rak Çin, Hollanda’da hızla
pazar payı kazanmaktadır.
Bu durum bizim için ne
ifade ediyor ? Bence daha
önce Hollanda’dan al ha-
beri derken, artan Çin fi-
yatlarının müjdesini ver-
miştik bu pazarda. Şimdi
ise enteresandır, düşen
hammadde fiyatlarını, bize
göre fiyatlarına daha fazla
yansıtma kabiliyeti olan
Çin’in geri dönüş sinyalle-



rini mi veriyor bize Hol-
landa pazarı. Sanırım dü-
şük maliyetli, hammadde-
nin daha da az etki yaptığı,
Çin’den taşımanın daha da
ucuza mal olduğu, yazlık
hafif çoraplar için bu çok
daha kolay söylenebilir.
Ancak kışlık çoraplarda
bunu söylemek için çok er-
ken. Bizlerin Çin’e göre çok
daha kaliteli/hızlı servis ve-
rebilmemiz, hızlı tedarik,
kredi imkanlarımız, git-
tikçe daha az tahmin edile-
bilen kış mevsiminin Çin’e
verilecek uzun vadeli kışlık
siparişleri riskli hale getir-
mesi, Türkiye’nin rakiple-
rine göre gittikçe artan
oranda kullandığı en son
model burun dikişli maki-

nalar vs. gibi faktörler
Türk çorapçılarını pahalı
segment çoraplar için vaz-
geçilmez kılıyor olabilir. 

HAMMADDE DIŞI MALİ-
YET FAKTÖRLERİMİZİ
DÜŞÜRME YÖNÜNDE
PLANLAMAYA ACİLEN
BAŞLAMALIYIZ

Ancak Amerikan Mer-
kez Bankasının parasal ge-
nişlemesinin tersine döne-
ceği önümüzdeki 2-5 yıl
arası, hammadde fiyatla-
rında spekülasyon olasılığı
ortadan kalkarken, uzun
süre düşük kalması muhte-
mel pamuk fiyatlarının,
bizlere fiyat kırma yönünde
baskıları arttıracağı da ol-
dukça olasıdır. Bu nedenle

hammadde dışı maliyet
faktörlerimizi de düşürme
yönünde planlamaya şim-
diden çok geç kalmadan
başlamalıyız diye düşünü-
yorum. 

BİRAZ DA KURLARI 
KONUŞALIM

Yazımı Grafik 9’da gö-
receğiniz AvroTürk lirası,
Avro Çin Yuanı grafiğiyle
bitirmek istiyorum. 2010
yılından beri Çin Yuan’ı
Avro karşısında %20’nin
üzerinde değer kazanır-
ken, aynı dönemde Türk
lirası Avro karşısında %40
değer kaybetmiştir. Yani
Türk çorap üreticisi yal-
nızca kurlar nedeniyle
Çin’li üretici karşısında
%60 civarında öne geç-
miştir. Tabi bu %60 farkın
büyük kısmını Türkiye’de
yaşadığımız enflasyon ve
maliyet artışları dolayı-
sıyla geri verdik. Ameri-
kan Merkez Bankasının
faiz arttırımı sinyalleri,
Avro’yu son günlerde hızlı
bir şekilde Dolar Karşı-
sında 1.25-1.26 değerle-
rine düşürürken, Avro TL
karşısında fazla değer-
lenme şansı bulamadı.
Önümüzdeki aylarda, artık

Avro karşısında yeterinde
değerlendiğini düşündü-
ğüm dolar, Türk lirası kar-
şısında daha da değerlen-
dikçe, Avro’nun da Türk
Lirası karşısında değer ar-
tışı başlayacaktır. Önü-
müzdeki günlerde sanırım
bizi rahatlatacak en
önemli maliyet etkeni bu
olacak, tabi iplik tedarikçi-
leri fırtınalı denizde hepi-
mizin aynı teknede oldu-
ğumuzun farkına
varırlarsa...
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Çin’e göre çok daha

kaliteli/hızlı servis

verebilmemiz, hızlı

tedarik, kredi

imkanlarımız, gittikçe

daha az tahmin

edilebilen kış

mevsiminin Çin’e

verilecek uzun vadeli

kışlık siparişleri riskli

hale getirmesi,

Türkiye’nin rakiplerine

göre gittikçe artan

oranda kullandığı en

son model burun dikişli

makinalar vs. gibi

faktörler Türk

çorapçılarını pahalı

segment çoraplar için

vazgeçilmez kılıyor

olabilir”





www.csd.org.tr

KONUK YAZAR...

20 Çorapland Eylül-Ekim 2013

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR:

“Çorap üreticisi ayağını 
sağlam yere basıyor”
Atalarımızın bir bildiği varmış ki, "ayağını sıcak, başını serin tut"
demişler. Gerçekten de çorap giymenin sağlıkla ilişkisi ancak bu
kadar güzel anlatılabilirdi. 
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Atalarımızın
bir bildiği
varmış ki,
"ayağını

sıcak, başını serin tut"
demişler. Gerçekten de
çorap giymenin sağlıkla
ilişkisi ancak bu kadar
güzel anlatılabilirdi. 

ZAMAN İÇİNDE 
ÇORAPLAR ESTETİK
DEĞER KAZANDI

Tabii çorapların renga-
renk dünyasını sadece
sağlıkla ilişkili görmek ye-
terli değil. Çünkü zaman
içerisinde çoraplar insan
hayatında çok önemli bir
estetik değer de kazandı.
Renk ve biçimleriyle, kıya-
fetlerin adeta mütemmim
cüzü oldular. 

Özellikle Türkiye'deki
çorap üretimi ve kültürü,
Anadolu'nun farklı nokta-
larındaki bin bir zengin-
likle birlikte bugünlere ta-
şınmıştır.

ÇORAP ÜRETİCİSİ 
ADINDAN GİDEREK
DAHA FAZLA SÖZ ETTİ-
RİYOR

Günümüzdeyse piya-
saya sunulan pek çok
farklı ürün sayesinde çorap
üretimi, önemli bir alt
sanayi kolu ve ihracat
ürünü haline de gelmiş
durumdadır. Türkiye'nin
geleneksel olarak güçlü
olduğu tekstil üretimi ve
ihracatında çorap üreticisi

adından giderek daha fazla
söz ettiriyor. İhracat
rakamlarından da bunu
çok net biçimde anlayabili-
yoruz.

2012 yılında
Türkiye'nin toplam çorap
ihracatı 1 milyar dolar
seviyesini aştı. 2013
yılında bu rakam, % 16
oranında arttı ve 1,2 mil-
yar dolar oldu. Bu yılın ilk
8 ayında da ülkemizin
çorap ihracatı, geçen yılın
aynı dönemine göre nere-
deyse %15 artarak
yaklaşık 800 milyon doları
buldu. 

TÜRK EKONOMİSİNE
VERDİĞİ KATKI ARTIYOR

Sonuç olarak 2023
hedeflerine yürüyen Türki-
ye'de çorap üreticisi
ayağını yere sağlam bası-
yor, ülke ekonomisine
verdiği katkıyı giderek
çoğaltıyor. Marka değerini

yükselttikçe de, Türk
ürünlerinin bu ivmeyi artı-
racağından kimsenin
şüphesi yoktur. 

ÇSD, SEKTÖREL 
DAYANIŞMANIN 
VE BİRLİK RUHUNUN 
EN GÜZEL ÖRNEKLE -
RİNDEN BİRİ

Nihayetinde sağlanan
bu başarı grafiği, çorap
sanayicisinin ve tüccarının
eseridir. Bu noktada Çorap
Sanayicileri Derneği sektö-
rel dayanışmanın ve birlik
ruhunun en güzel örnekle-
rinden biridir. 1996'dan
beri faaliyetleriyle sektö-
rün yarınlarını aydınlatan
ÇSD'nin nice başarılara
imza atmasını diliyorum. 

Birlikteliğin ve başarı-
ların artarak devam
edeceği inancıyla, tüm
sektör temsilcilerine en
içten selam ve sevgilerimi
sunarım.

Günümüzdeyse piyasaya

sunulan pek çok farklı

ürün sayesinde çorap

üretimi, önemli bir alt

sanayi kolu ve ihracat

ürünü haline de gelmiş

durumdadır. Türkiye'nin

geleneksel olarak güçlü

olduğu tekstil üretimi ve

ihracatında çorap üreticisi

adından giderek daha

fazla söz ettiriyor. İhracat

rakamlarından da bunu

çok net biçimde

anlayabiliyoruz”
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Herkesin
ifade ettiği
gibi sistem
sürekli

değişiyor ve değişmek
zorundadır. Değişmeyen
ne var ki? İsteklerimiz,
beklentilerimiz ve hayatı-
mızı dolduran her şey
değişmiyor mu? Temel
eğitim zorunlu kesintisiz
sekiz yıldı şu anda kesintili
olarak 4+4+4 olarak oniki
yıla çıktı. İlköğretimden
ortaöğretime geçişte SBS
vardı şimdi ise TEOG
geldi. Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş Sis-
temi olan TEOG, bir
yönüyle dersaneye olan
ihtiyaç ve talebi azaltmış
belki de ortadan kaldırmış
gibi görünüyor. Hoş ihti-
yaç duysanız da
dersaneler kapanıyor
zaten. 

TEOG SİSTEMİNİN 
SONUÇLARI UYGULAMA-
DAN SONRA ÇIKACAK

Öğrenci, öğretmen ve
okul ilişkisini güçlendir-
mek, eğitim sürecinde
öğretmenlerin ve okulun

rolünü daha etkin kılmak,
sınav kaygısını sürece
yayarak azaltmak, telafi
imkanı sağlayarak tek
sınavdan kaynaklanan
olumsuzlukları azaltmak,
öğrencilerin okula devam-
sızlığını en aza indirmek
gibi beklenen faydalarıyla
TEOG güzel bir sistem gibi
görünüyor. Görünüyor
diyorum çünkü henüz
sonuçları alınmadı ve tüm
tarafların memnuniyeti
bilinmiyor.

Öğrenciler kendi okul-
larında, farklı öğretmenler
gözetiminde, iki günde,
sekizinci sınıfın her iki
döneminde, Türkçe, mate-
matik, fen ve teknoloji, din
kültürü ve ahlak bilgisi, TC
İnkılap Tarihi ve Atatürk-
çülük ve yabancı dil olmak
üzere toplam altı dersten
sınavlara gireceklerdir.
Yanlışların doğruları 
götürmediği test türü
sınava girerek aldıkları
puanların % 70’i ile orta-
okul 8.-7.-6. Sınıf yılsonu
başarı puanlarının % 30
unun toplamıyla kendi ter-
cihlerine göre merkezi

TEOG Sistemi ve 
mesleki eğitimde yenilikler
Eğitim bütüncül bir sistemdir. Okul öncesi (anaokulu), ilkokul, orta-
okul ve liseler birbirini takip eden, birinin mezununu alıp bir başka se-
viyeye yükselterek işlev gören kademeleri önce kendi içinde sonra da
diğerleriyle ilişkili olarak incelemek ve değerlendirmek gerekmektedir.

Erol Demir 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Şube Müdürü
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sistemle liselere yerleştiri-
leceklerdir.

OKUL ÇEŞİTLİLİĞİ
AZALDI

Bu arada MEB 2014/08
sayılı 01 Mayıs 2014 ta-
rihli mesleki ve teknik or-
taöğretimde okul çeşitlili-
ğinin azaltılması konulu
bir genelge yayımladı.
Mevcut durumda Ticaret
Meslek Lisesi, Kız Teknik
ve Meslek Lisesi, Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi,
Anadolu Sağlık Meslek Li-
sesi, Anadolu Otelcilik ve
Turizm Meslek Lisesi
adıyla hizmet veren mes-
lek liselerini, Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ile
Çok Programlı Anadolu Li-
sesi adıyla iki isim altında
toplamıştır. Önümüzdeki
aydan itibaren okulların
tabelalarında tüm meslek
liselerinin kapısında sa-
dece Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi yazacaktır.
Okul içinde ise Anadolu

Meslek ve Anadolu Teknik
adıyla iki farklı
program/müfredat uygula-
nacak ve diploma düzenle-
necektir. Yani anlayacağı-
mız tüm meslek liseleri ve
ÇPL’ler Anadolu lisesi
oldu.!? Daha iyi mi olacak
hep birlikte göreceğiz…

Bundan sonra Fen lise-
leri, Sosyal Bilimler
Liseleri, Anadolu Liseleri,
Anadolu İmam Hatip Lise-
leri ve Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri adıyla
okullarımız hizmet vere-
ceklerdir. Anadolu
öğretmen liseleri, ya fen
lisesine ya da Anadolu
lisesine dönüştürülerek
isimleriyle son bulmuştur. 

DAHA ÖNCE DİPLOMA
NOTUYLA KAYIT YAPI-
LABİLEN LİSELER TEOG
SİSTEMİYLE ÖĞRENCİ
ALACAK

Demek ki; daha önce
diploma notuyla kayıt olu-
nabilen meslek liseleri ve

imam hatip liseleri de
artık TEOG sistemiyle
öğrenci alacaklardır.
Bunun dışında liselere
kayıt sistemi yada yöntemi
kalmamıştır. Tüm liselerde
9.sınıf ortak müfredat ola-
rak hiçbir mesleki ders
yada uygulama yapılma-
dan okunduktan sonra 9.
Sınıf sonunda tekrar ter-
cihler alınarak ilçe/okul
değiştirilebilerek ve mes-
leki bir alan seçilecektir.
Neden 9. Sınıf var ve
neden bu sınıfa başlarken
meslek seçilmiyor bu
sorunun cevabı bir yerde
yazmıyor ve bilen yok gibi.

BAŞARI, DEVAMSIZLIK,
DİSİPLİN VE OKUL TERK
BAŞLIKLARI İLE YAPILAN
ARAŞTIRMANIN 
SONUÇLARI DURUMUN
İSTENEN VE BEKLENEN
GİBİ OLMADIĞINI OR-
TAYA KOYUYOR

Peki dokuzuncu sınıf-
larda tüm ülkede genel

Mevcut durumda Ticaret

Meslek Lisesi, Kız Tek-

nik ve Meslek Lisesi,

Teknik ve Endüstri Mes-

lek Lisesi, Anadolu Sağ-

lık Meslek Lisesi,

Anadolu Otelcilik ve Tu-

rizm Meslek Lisesi

adıyla hizmet veren

meslek liselerini, Mes-

leki ve Teknik Anadolu

Lisesi ile Çok Programlı

Anadolu Lisesi adıyla iki

isim altında toplamıştır”
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Her yıl farklı işlet-

meye de gidebilecek

öğrenci sektöründe

farklı üretim teknikle-

rini öğrenerek uz-

manlaşmış olarak

doğrudan istihdama

yakınlaşmış olacaktır”

durum nedir? MÜSİAD ile
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün ortaklaşa
yaptığı bir çalışmada; ba-
şarı, devamsızlık, disiplin
ve okul terk başlıklarında
incelendiğinde; ayrıntı ve
derinlemesine tartışmaya
girmeden durumun iste-
nen ve beklenen gibi ol-
madığını rahatlıkla söyle-
yebiliriz. Dokuzuncu sınıfı
ikinci kez okuyarak başarı-
sız olan, devamsızlık sını-
rını aşan ve kendi isteğiyle
ayrılanların tüm doku-
zuncu sınıflar içinde payı-
nın yüzde yirmilerde oldu-
ğunu ve ülke genelinde
yüzbinler düzeyinde oldu-
ğunu söylersek tablo biraz
daha anlaşılacaktır. 

MESLEK LİSELERİNDE
OKUL TERKLERİNİN 
AZALTILMASI

Gelişim Üniversitesi ve
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün düzenle-

diği “meslek liselerinde
okul terklerinin azaltıl-
ması” konulu çalıştayda da
paylaşılan MÜSİAD rapo-
runda, Meslek Liselerin-
deki öğrencilerin akade-
mik başarı düzeylerinin
çok yüksek olmadığı dik-
kate alındığında, ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda
meslek eğitimi almaları
gereken meslek lisesinin
9. sınıfında akademik eği-
time tabi tutulmaları öğ-
rencilerin motivasyonunu
düşürmekte ve mesleki
eğitime başlayacak 
öğrencilerin önünde 
ciddi bir engel olarak dur-
makta olduğundan çözüm
olarak; 
• Meslek liselerinde

öğrencilerindeki öğren-
cilerin akademik
düzeyine uygun olma-
yan 9. Sınıf
müfredatlarının diğer
lise türlerine göre hafif-
letilerek

sadeleştirilmesi,
• Mesleki eğitim 9. sınıf-

tan başlanmalı, öğrenci
liseye başlarken hangi
alanda eğitim göreceğini
bilmelidir. Öğrenci 9.
sınıfta meslek eğitime
başlarsa, atölyede mes-
leki uygulamanın hemen
akabinde bir ürün elde
ettiği ve verdiği emeğin
ürününü/çıktısını kısa
sürede aldığı için daha
mutlu ve başarılı olacak-
tır.

• Tüm 9. sınıf öğrencileri
haftada bir gün beceri
atölyelerinde her hafta
farklı uygulamalar yapa-
rak çeşitli deneyimler
yaşayabilir. Bu uygula-
malar not ile
değerlendirilmeyerek
sadece katılım ve deney-
lerin yapılması yeterli
olacaktır. Bu uygulama-
lar okulların sahip
olduğu atölye ve labora-
tuvarlara göre esnek
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Eğitim politikalarını

belirleyenlerin öğ-

renci, veli, öğretmen,

eğitim yöneticileri ve

özellikle sektörün

talep ve beklentilerine

daha çok kulak ver-

meleriyle sistemi şe-

killendirmeleri daha

doğru olacaktır”

olarak şekillendirilebile-
cektir.

• Mesleklerin gerçek iş
ortamında bizzat göz-
lem, görüşme ve
ortamda küçük gurup-
larla bir gün geçirme
şeklinde tanınması ve
öğrenilmesiyle mesleki
tanıtım rehberlik ve
yönlendirmenin daha
gerçekçi yapılmasıdır.
Bu iş öğrencilerin, okul
ve ev çevresine yakın,
kendilerinin belirleye-
ceği 3–4 kişilik gruplar
halinde her hafta bir
gün farklı bir meslek
erbabına gitmeleriyle
gerçekleşecektir. Tek
sayfalık bir formun dol-
durulması, birkaç
fotoğraf çekilmesi ve
meslek sahibi kişiyle
görüşülmesiyle tamam-
lanan süreç sonunda
öğretmenlere teslimi ve
farklı uygulamaların

sınıfta paylaşımıyla
yeterli mesleki bilgi edi-
nilmiş olacaktır. Bu
dersin başarısı kesinlikle
notla değerlendirilmeye-
cek sadece yaşanılıp
yerine getirilmesi yeterli
olacaktır. Bu sayede her
öğrenci en az 15 farklı
meslek hakkında bilgi
edinmiş olacaktır.

• Öğrenciler 10. Sınıfta
haftada iki gün gözlem
ve sektöre uyum amaçlı
işletmelerde beceri eği-
timine gitmelidir.

• 11. sınıfta haftada üç
gün işletmelerde beceri
eğitimine gitmelidir.

• 12. sınıfta halen var
olan haliyle haftada üç
veya dört gün işletme-
lerde beceri eğitimine
gitmek şekliyle mesleğin
daha çok gerçek iş orta-
mında, yaparak ve
yaşayarak (daha iyi)
öğrenilmesi gerçekleş-

miş olacaktır.
Bu sayede okullarda

daha az sayıda öğrenci
olacağından derslik yeter-
sizliği sebebiyle var olan
kalabalık sınıflar ve ikili
eğitime son verilmiş olu-
nacaktır. Her yıl farklı
işletmeye de gidebilecek
öğrenci sektöründe farklı
üretim tekniklerini öğre-
nerek uzmanlaşmış olarak
doğrudan istihdama
yakınlaşmış olacaktır. Eği-
tim politikalarını
belirleyenlerin öğrenci,
veli, öğretmen, eğitim
yöneticileri ve özellikle
sektörün talep ve beklen-
tilerine daha çok kulak
vermeleriyle sistemi şekil-
lendirmeleri daha doğru
olacaktır.

Erol Demir  
Elektronik uzman öğretmeni  

İşletme Sosyal Bilim Uzmanı  

İTİCÜ Doktora Öğrencisi
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TIR sisteminin elektronikleşmesinde, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı yeni projelere imza atıyor. 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
(BMAEK) TIR İşlemlerinin Bilgisayarlaştırılmasına Yöne-
lik Uzmanlar Grubu (GE.1) 34. Oturumu, TOBB ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı ev
sahipliğinde 25-26 Eylül
2014 tarihlerinde Antal-
ya’da gerçekleştirildi. Otu-
ruma, 12 ülkenin gümrük
ve bilişim uzmanları ile
ulusal kefil kuruluş temsil-
cileri katıldı.

TIR İşlemlerinin Bilgi-
sayarlaştırılmasına Yönelik
Uzmanlar Grubu (GE.1) 34.
Oturumunda, TIR Karnesi
kapsamında karayoluyla uluslararası taşımacılık işlemle-
rinin elektronik ortama aktarılmasına ilişkin teknik konu-
lar görüşülerek, yeknesak elektronik beyan, taşımaya eş-
lik eden diğer belgelerin elektronik ortama aktarılması,
e-imzanın uluslararası tanınırlığının sağlanması gibi ko-
laylaştırıcı ve güvenli bir sistem ihdas etme yöntemleri
değerlendirildi

Söz konusu oturum kapsamında ayrıca Birleşmiş Mil-
letler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) ve Uluslar-
arası Karayolu Taşımacılığı Birliği(IRU) işbirliğiyle e-TIR
sisteminin,  pilot proje olarak hayata geçirilmesine ilişkin
bir hazırlık toplantısı da gerçekleştirildi.

Pilot proje uygulaması için Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı ve İran İslam Cum-
huriyeti Gümrük Makamları
ile iki ülkenin kefil kuruluş-
ları olarak, TOBB ve İran
Ticaret, Sanayi ve Maden
Odası temsilcileri arasında
TIR taşımalarına dair bilgi-
lerin elektronik değişimine
imkan sağlayacak model
üzerinde tartışıldı. Proje
takvimine göre 2015 yılı
içerisinde Türkiye ve İran

arasında TIR taşımalarının tamamen elektronik ortama
aktarılması hedefleniyor.

Öte yandan, TOBB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ön-
cülüğünde çalışmaları devam eden  İtalya ve Gürcistan
ile TIR işlemlerinin elektronik ortama aktarılmasına iliş-
kin pilot projelerde de etkin rol üstlenmeye devam ede-
cek. (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB)

TİM'den 65 ülkeye "kazan-kazan" çağrısı

Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM),
2023 yılında 500

milyar dolar ihracat hedefi-
ne ulaşma kapsamında 65
ülkenin büyükelçisini Mar-

din'de ağırlayarak ticari iş-
birliklerini geliştirme çağ-
rısında bulundu.

ABD'den Ukrayna'ya,
Meksika'dan Kore'ye çok
sayıda ülkenin büyükelçisi

katıldığı Mardin buluşması
kapsamında düzenlenen
konferansta konuşan TİM
Başkanı "Yabancı ülkeler-
den gelecek yüksek tekno-
loji yatırımlarına ve iki ta-
raflı, hatta üçlü bölgesel
tüm işbirliklerine sıcak ba-
kıyoruz” dedi.

Büyükekşi, "2023 yılın-
da 1,1 trilyon dolar dış ti-
caret hacmi, aynı zamanda
625 milyar dolar ithalat
demek. Mevcut ikili iş ha-
cimlerini üç katına çıkara-
cağımız bu hedef için gelin
karşılıklı neler yapabilece-
ğimizi beraber değerlendi-
relim” diye kaydetti. TİM

Başkanı, ihracat hedefini-
nin sadece hacimsel artışla
değil, katma-değer artışı
ile sağlamayı hedefledikle-
rini de belirtti.

Kuveyt Büyükelçisi Ab-
dullah A. Al-Duwaikh,
Mardin'de gördükleri cö-
mertliğin, Türkiye'nin dört
bir yanına gitme konusun-
da kendilerine cesaret ver-
diğini belirterek, "Mar-
din'de kapılardan önce gö-
nüllerin bize açıldığını gör-
dük. Devletimize ve özel
sektörümüze gördüğümüz
samimiyet ve cömertliği
aktarmayı görev kabul edi-
yoruz” dedi. (TİM)

TIR işlemlerinde yeni elektronik sistem
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Eylül ayı
ihracat rakamlarını Van'da açıkladı. TİM verilerine göre Eylül ayı ihra-
catı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artışla 13 milyar 294 milyon
dolar oldu. Böylelikle Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekoru kırılmış oldu.
Hazır giyim sektörü 1 milyar 669 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı.

EYLÜL AYI İHRACATI 13 MİLYAR 294 MİLYON DOLARLA REKOR KIRDI

Hazır giyim ihracatı 1.7 milyar
dolara dayandı

TİM'in açıkladı-
ğı verilere
göre ilk 9
ayda ihracat

yüzde 5,7 artışla 118 mil-
yar 225 milyon dolar oldu.
Türkiye'nin son 12 aylık ih-
racatı ise yüzde 4,2 artışla

157 milyar 654 milyon do-
lara yükseldi.

Bu başarının elde edil-
mesinde fabrikada üretim
yapanlardan ürünlerin ta-
şınmasına dek, emek veren
herkese teşekkür eden
Ekonomi Bakanı Nihat Zey-

bekci, "İhracatımızın art-
ması, üretimin, istihdamın
artması demektir. Türki-
ye'de 6,5 oranında ihracat
arttı. Türkiye'de ihracat
arttığı zaman dış ticaret
açığımızda da aynı oranda
daralma olur” dedi. 

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, "Türkiye ihra-
cata dayalı büyüme mode-
line geçiş yaptı. Bunu kredi
derecelendirme kuruluşla-
rının da objektif olarak gö-
rebilmesini ve değerlendir-
mesini bekliyoruz” dedi.
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Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı Meh-
met Büyükekşi, Eylül ayı
ihracat rakamlarını Van'da
açıkladı. Buna göre Eylül
ayı ihracatı geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 6,5 artış-
la 13 milyar 294 milyon
dolar oldu. 9 aylık toplam
ihracat ise yüzde 5,7 artış-
la 118 milyar 225 milyon
dolar oldu. İhracat rakam-
ları toplantısında konuşan
TİM Başkanı Büyükekşi,
Van'ın 2013 yılında 20 mil-
yon dolar ihracat yaptığını
hatırlatarak teşvikte 6. böl-
ge kapsamında olan kente
yatırım yapmaları için işa-
damlarına çağrıda bulun-
du.

ABD FİNANSAL KRİZDEN
ÇIKIŞ MERKEZİ OLARAK
ÖNE ÇIKIYOR

Mehmet Büyükekşi, kü-
resel ekonomik veriler hak-
kında da değerlendirmeler-
de bulundu. Bu yıl Euro
bölgesi için büyüme tahmi-
ninin yüzde 0,8'e; ABD
ekonomisi büyüme tahmi-
ninin de yüzde 2,1'e indiği-
ne dikkat çeken Büyükekşi,
"ABD ekonomisi, geçmiş
yıllara oranla gözle görülür
bir şekilde toparlanıyor.
ABD artık finansal krizin
çıkış merkezi olarak görü-
lüyor. Bunun sonucunda
dolara talep artıyor.” dedi.
Büyükekşi, tüm Euro Böl-
gesi'nin 2014 yılının 2.
çeyreğinde büyüme kayde-
demediğini ve 28 üyeli
AB'nin sadece yüzde 0,2
büyüdüğünü hatırlattı.

TÜRKİYE, AB'YE İHRA-
CATINI ARTIRABİLEN
BEŞ ÜLKE ARASINDA
İKİNCİ SIRADA

Türkiye'nin AB'ye ihra-
cat performansını değer-

lendiren TİM Başkanı Bü-
yükekşi, "AB pazarında bu
seneki performansımız son
derece iyi. Senenin ilk 6
ayında AB'ye ihracatını ar-
tırabilen sadece 5 ülke var.
Bunlar sırasıyla; Güney
Kore, Türkiye, Çin, İsviçre
ve ABD” dedi.

İHRACAT REKORLAR 
KIRARAK BÜYÜMEYE
KATKI VERMEYE DEVAM
EDİYOR

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi Türkiye'nin Ara-
lık ayından itibaren G-20
Başkanlığı'nı devralıyor ol-
masının önem taşıdığını ve
bu gelişmenin Türkiye'nin
artık küresel ölçekte bir
oyuncu olduğunun bir kere
daha tescillediğini ifade
etti.

Türkiye'nin büyüme
kaynağının ilk çeyrekte ol-
duğu gibi ikinci çeyrekte
de ihracat olduğunu hatır-
latan Büyükekşi, ihracatın
katkısının 1.5 puan, net ih-
racat katkısının ise 2.9
puan olduğunu belirtti. Bü-

yükekşi, "Ekonomi bu yıl,
daha dengeli ve sürdürüle-
bilir bir şekilde, ihracata
dayalı büyüme modeline
geçiş yaptı. Çok sağlıklı ve
önemli bir gelişme. Dünya-
ya baktığımız zaman Tür-
kiye'nin büyüme perfor-
mansının gayet iyi olduğu-
nu görüyoruz. Örneğin
2.çeyrekte Brezilya yüzde
0,8 küçülürken, AB yüzde
0,2, Rusya yüzde 0,8, İs-
panya yüzde 1,2, Meksika
yüzde 1,6 büyüyebildi. Do-
layısıyla Türkiye, büyüme
oranı ve büyüme kalitesiy-
le bir adım öne çıkıyor. Te-
mennimiz bu büyümenin
kredi derecelendirme ku-
ruluşları tarafından objek-
tif bir şekilde değerlendi-
rilmesi” diye konuştu.

BÜYÜMEYİ  HIZLANDIR-
MAK İÇİN DIŞ TALEPTEN
DESTEK ALINMALI

TİM Başkanı Büyükekşi,
büyümeyi daha da hızlan-
dırmak için dış talepten
destek alınması gerektiği-
ne dikkat çekti. Yılın ilk ya-

AB pazarında bu

seneki performansı-

mız son derece iyi.

Senenin ilk

6 ayında AB'ye

ihracatını artırabilen

sadece 5 ülke var.

Bunlar sırasıyla;

Güney Kore,

Türkiye, Çin, İsviçre

ve ABD”



rısında özel sektör yatırım-
larının büyümeyi 0,62
puan aşağıya çekmesi ve
bu yatırımların uzun süre-
dir gerilemesinin kritik bir
sinyal olduğunu belirtti.

AB'YE İHRACATTA
BAHAR HAVASI SÜRÜ-
YOR

Mehmet Büyükekşi,
AB'ye yapılan ihracatı da
değerlendirdi. İstikrarlı kur
talebine vurgu yapan Bü-
yükekşi şöyle konuştu: " AB
pazarında yakaladığımız
olumlu hava hala sürüyor.
İlk 9 ayda AB'ye ihracatı-
mız yüzde 13 arttı. İhraca-
tımızın performansı dünya-
ya göre de gayet iyi. İlk 7
ayda dünyanın ilk 70 ülke-
sinin ihracat artışı yüzde
2,8 iken biz yüzde 6,1 artış
yakaladık. Dünya ortala-
masının 2 kat üzerinde ar-
tış sağladık. Dolayısıyla yı-
lın geri kalanı için ümitli-
yiz. Diğer taraftan döviz
kurlarında FED kaynaklı bir
hareketlenme var. Tüm
dünyada dolara olan talep

artıyor. Biz bu noktada,
yüksek değil, istikrarlı kur
talebimizi tekrar yinelemek
istiyoruz”

SANAYİCİLİĞİN YENİDEN
YÜKSELMESİNE DAİR
ÖNERİLER İLETİLDİ

Türkiye'nin önündeki
hedeflere ulaşması için ça-
lışmalarını sürdürdüklerini
söyleyen Büyükekşi, "Geç-
tiğimiz hafta Sayın Başba-
kanımıza ve Kalkınma Ba-
kanımıza birer ziyaret ger-
çekleştirdik. Kendisine ih-
racatımızdaki güncel geliş-
meleri, Orta ve uzun vadeli
hedeflerimizi ile İhracatçı-
larımızın sorunlarını içeren
bir sunum yaptık ve Sayın
Başbakanımızın bize gös-
terdiği ilgi, ihracatçılarımız
adına bizleri son derece
mutlu etti” dedi.

İHRACAT RAKAMLARI
TİM Başkanı Mehmet

Büyükekşi tarafından açık-
lanan Eylül ayı rakamların-
dan öne çıkan bazı başlık-
lar ise şöyle:

Eylül ayında ihracat,
geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 6,5 artışla 13 milyar
294 milyon dolara yüksel-
di. Bu rakam Cumhuriyet
tarihinin en yüksek Eylül
ayı ihracat rakamı oldu.

İlk 9 ayda ihracat yüzde
5,7 artışla 118 milyar 225
milyon dolar oldu.

Son 12 aylık ihracat ise
yüzde 4,2 artışla 157 mil-
yar 654 milyon dolara yük-
seldi.

OTOMOTİV BİRİNCİ,
HAZIR GİYİM İKİNCİ 
SIRADA

Eylül ayında en fazla ih-
racatı, 1 milyar 959 milyon
dolarla otomotiv endüstrisi
sektörü yaparken, hazır gi-
yim ve konfeksiyon sektö-
rü, 1 milyar 669 milyon
dolar ihracat ile ikinci sıra-
da, kimyevi maddeler sek-
törü ise 1 milyar 517 mil-
yon dolar ihracat ile üçün-
cü sırada yer aldı.

Eylül ayında en fazla ih-
racat artışını yüzde 99 ile
mücevher, yüzde 92 ile tü-

tün ve yüzde 40 ile savun-
ma ve havacılık sanayii
sektörleri yakaladı.

ALMANYA YİNE BİRİNCİ
SIRADA

Eylül ayında en fazla ih-
racat yapılan ilk 5 ülke sı-
rasıyla Almanya, İngiltere,
Irak, ABD ve İtalya oldu.

Almanya'ya ihracat yüz-
de 13 artarken, ABD'ye ih-
racat yüzde 38, İtalya'ya
ihracat ise yüzde 4 arttı.
İngiltere'ye ihracat yüzde
0,3 azalırken, Irak'a ihracat
ise yüzde 14 azaldı.

En fazla ihracat yapılan
30 ülke arasında en yüksek
ihracat artışı yüzde 119 ile
İran'a gerçekleşti. İran'ı
yüzde 94 artışla Mısır ve
yüzde 90 artışla Suriye ta-
kip etti.

Eylül ayında ihracat ar-
tışında öne çıkan ülkeler
şöyle oldu; Eylül'de Mal-
ta'ya ihracat yüzde 150 ar-
tarken, Singapur'a yüzde
108, Peru'ya yüzde 93,
Umman'a yüzde 91, Hin-
distan'a yüzde 64 ihracat
artışı yakalandı.

AB’YE İHRACAT YÜZDE 8
ARTTI

Eylül ayında AB'ye ihra-
cat yüzde 8 artarken, Orta
Doğu'ya yüzde 6, Afrika'ya
yüzde 15 arttı.

En fazla ihracat yapan
ilk 10 il arasında ihracatını
en fazla artıran il yüzde 49
artış ile Hatay oldu. Hatay'ı
yüzde 13 artış ile Gazian-
tep ve yüzde 9 artış ile İs-
tanbul takip etti. Kocae-
li'nin ihracatı yüzde 8 ar-
tarken, Manisa'nın yüzde
7, Sakarya'nın yüzde 5,
Bursa'nın yüzde 0,2, Anka-
ra'nın yüzde 0,1 arttı. İzmir
ve Denizli'nin ihracatı ise
yüzde 2 geriledi. (TİM)
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TİM’in açıkla-
dığı Türkiye
İstatistik Ku-
rumu (TÜİK)

verilerine göre, Çorap sek-
törünün ihracattaki başarı-
sı tüm hızıyla sürüyor.
Temmuz-Ağustos 2014 dö-
neminde geçtiğimiz yılın
ayın dönemine göre yüzde
13’lük artış kaydeden ço-
rap sektörü 793 milyon do-
larlık ihracat gerçekleştir-
di. Adet bazında aynı dö-
nemde geçtiğimiz yıl 922

milyon çift ihraç eden Tür-
kiye, bu yıl bir milyar sevi-
yesinin üzerine çıkarak
aynı dönemde 1 milyar 11
milyon çiftin üzerinde dış
satım yaptı. 

İNGİLTERE 189.6 MİL-
YON DOLAR İLE  BİRİNCİ-
LİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İhracatta ilk on ülkeye
baktığımızda geçtiğimiz
aylarda olduğu gibi AB ül-
keleri ağırlığını koruyor.
Buna göre 189.6 milyon

dolar ile en kuvvetli oldu-
ğumuz İngiltere birinci sı-
rada yer alırken, onu 168
milyon dolar ile Almanya,
90 milyon dolarla ise Fran-
sa takip ediyor. İlk 10 ülke
arasında Hollanda, İtalya,
İsveç, Belçika, İspanya,
Rusya Federasyonu ile Slo-
vakya yer alıyor. 

Söz konusu dönemde
ihracat artışının en fazla
yaşandığı ülke Suriye. Su-
riye’ye geçtiğimiz yıl sade-
ce 44 bin dolarlık çorap ih-

raç ederken bu yıl bu ra-
kam 820 milyon doları geç-
miş durumda. Onu yüzde
276 artışla İran, yüzde 165
artışla Romanya, yüzde
160 artışla Avustralya ta-
kip ediyor. 

BİR ÇİFT ÇORABIN İHRA-
CAT  SATIŞ BEDELİ 0,78
DOLAR CENT

İhracat bedeli ve çift
sayısı karşılaştırıldığında
birim satış bedeli 0,78 do-
lar cent’e karşılık geliyor.

Çorap sektörü, Ocak-Ağustos 2014 
döneminde yüzde 13 artışla 
793 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Ocak-Ağustos dönemi ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ta-
rafından açıklandı. Nisan ayında Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 5,2 artışla 11.7 milyar dolar oldu. Çorap sektörü ise
istikrarlı bir şekilde artışını sürdürerek geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 13 artış kaydederek 793 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
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Bakan Işık, fi-
nansmana
erişim nokta-
sında zorluk

yaşayan KOBİ'lere Avrupa
Birliği'nden yeni bir fi-
nansman fırsatı doğdu-
ğunu bildirdi. Işık, ulusal
koordinatörlüğü KOSGEB
tarafından yürütülen "İş-
letmelerin ve KOBİ'lerin
Rekabet Edebilirliği Prog-
ramı" (COSME) kapsa-
mında yayınlanan "Bü-
yüme Endeksli Özkaynak
Finansman Desteği" proje
teklif çağrısı ile KOBİ'lerin
büyümelerine yönelik bir
finansman kaynağına daha
erişim imkanı sağlandığını
ifade etti.

AB PROJELERİNDEN 
YARARLANABİLMELERİ
ÇİN KOSGEB ARACILI-
ĞIYLA FİRMALARA 
REHBERLİK 

KOBİ'lerin finansmana
erişimleri konusuna büyük
önem verdiklerini dile ge-
tiren Işık, Avrupa Birliği
projelerinden olabildiğince
faydalanabilmeleri için
KOSGEB aracılığıyla firma-
lara rehberlik ettiklerini
söyledi.

COSME PROJESİ
Finansman kaynakları-

nın küresel ölçekte her ge-
çen gün daha fazla değer-
lendiğini vurgulayan Işık,
şunları kaydetti: "Yatırım

ve girişimleri ülkemize
çekmek ve ekonomimize
katma değer sağlamak için
tüm kurum ve kuruluşları-
mızla müşterek bir çalışma
içerisindeyiz. KOSGEB'in
ulusal koordinasyonunu
yürüttüğü COSME prog-
ramı ile KOBİ'lerimizi daha
rekabet edebilir hale getir-
meye çalışıyoruz. Rekabet
için büyümek ve kaliteli
üretim ve hizmet standart-
larını yakalamak şart. Bu-
nun için kaynak ihtiyacı
hisseden KOBİ'lere hem
ulusal hem de uluslararası
kaynaklara erişim nokta-
sında yardımcı oluyoruz.
İnanıyorum ki bu kaynak-
lara erişen işletmelerimiz
ve girişimcilerimiz ülke
ekonomimizin istikrarlı ya-
pısına katkı sunmaya de-
vam edeceklerdir."

30 Eylül 2020'ye kadar
açık kalacak çağrıya Av-
rupa Yatırım Fonu'nun fi-
nansal aracısı olmaya hak
kazanan kuruluşlar; risk
sermayesi yatırımlarını ga-
ranti altına alan kuruluşlar
ile COSME katılımcısı ülke-
lerde kurulmuş ve faaliyet
gösteren yatırım fonları ve
özel özkaynak fonları gibi
özel amaçlı kuruluşlar katı-
labilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN
Çağrı ile ilgili detaylı

bilgiye KOSGEB'in
www.kosgeb.gov.tr/Pa-

ges/UI/Duyurular.aspx in-
ternet adresinden ulaşıla-
bilecek.

Kredi finansmanına ih-
tiyaç duyan ve hangi fi-
nansal aracıların Avrupa
Yatırım Fonu ile işbirliği
yaptığını öğrenmek isteyen
KOBİ’ler,

http://www.eif.org/what_w
e_do/where/index.htm in-
ternet adresinden, 

Ayrıca farklı AB giri-
şimleri tarafından sağla-
nan finansman olanakları
konusunda bilgi edinmek
içinhttp://europa.eu/you-
reurope/business/funding-
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KOBİ'lere Uluslararası Kaynak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, rekabet için büyümenin, kaliteli
üretim ve hizmet standartlarını yakalamanın şart olduğunu belirterek, "Bunun
için kaynak ihtiyacı hisseden KOBİ'lere hem ulusal hem de uluslararası kay-
naklara erişim noktasında yardımcı oluyoruz" dedi.



grants/access-to-finance/
internet detaylı bilgiye eri-
şebilirler.

KOBİ'LER KOBİ KAM-
PÜS'TE EĞİTİMLE BULU-
ŞUYOR

Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Fikri Işık, KOBİ
Kampüs Projesi ile binlerce
girişimcinin, uzaktan eği-
tim yoluyla internet üze-
rinden eğitim göreceklerini
belirterek, "KOBİ'ler dün-
yayla yarışan ve katma de-
ğerli ürün ve hizmet sunan
birer marka haline gel-
meli" dedi.

SADECE NAKDİ OLARAK
DEĞİL REHBERLİK VE 
DANIŞMANLIK FAALİYET-
LERİYLE DE DESTEK

Işık, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, KOS-
GEB aracılığıyla KOBİ ve
girişimcileri sadece nakdi
olarak değil rehberlik ve
danışmanlık faaliyetleriyle
de desteklemek istedikle-
rini söyledi. KOBİ ve giri-
şimcilerin, yoğun rekabet
ortamında ayakta durabil-
mek için devletin teşvik ve
kredilerini takip ederken,
yeni pazar arayışlarına gir-
diklerini ve ihracatlarını
arttırmak için çabaladıkla-
rını belirten Işık, KOS-
GEB'in yeni bir eğitim
hamlesi başlattığını açık-
ladı.

GİRİŞİMCİYE İNTERNET-
TEN EĞİTİM  

Uygulamalı girişimcilik
eğitimini hayata geçirerek
"yeni nesil girişimci" kav-
ramını oluşturduklarını ve
artık yeni teşebbüslerin
daha bilinçli şekilde eko-
nomiye katkı sağladığına
işaret eden Işık, şöyle ko-
nuştu: "Şimdi artık işi daha

ileri boyuta taşıyoruz. KO-
Bİ'lerimizde gözlemlediği-
miz en önemli sorunların
başında, profesyonel yöne-
tim anlayışından uzak ol-
malarıydı. Bu
soruna nasıl çö-
züm bulabiliriz
düşüncesiyle ar-
kadaşlarımıza
talimat verdik
ve uzun süren çalışmaların
sonucunda KOBİ'lerimize
en hızlı ve en etkin eğitim-
lerin verilmesi yönünde
irade ortaya koyduk. İnter-
net teknolojisinin geldiği
yer itibariyle de memleke-
timizin en ücra köşesin-
deki KOBİ'lerimizin de eri-
şebileceği bir internet
portalını oluşturduk."

PROFESYONEL YÖNETİM
ANLAYIŞI YOLUNDAKİ EN
ÖNEMLİ EĞİTİMLERİ ALA-
BİLECEKLER

Bakan Işık, KAMPÜS
projesiyle binlerce KOBİ ve
girişimcinin, uzaktan eği-
tim yoluyla internet üze-
rinden eğitim göreceğine
dikkati çekerek, "KOS-

GEB'in sunduğu KOBİ
KAMPÜS eğitim destek
programıyla KOBİ ve giri-
şimciler; inovasyon lider-
lik, satış, pazarlama, fi-

nansman
yönetimi, proje
yönetimi gibi
profesyonel yö-
netim anlayışı
yolundaki en

önemli eğitimleri alabile-
cekler" diye konuştu.

IŞIK, "NİTELİKLİ VE
KATMA DEĞERLİ ÜRE-
TİM, ÜLKE EKONOMİSİ
AÇISINDAN ÇOK
ÖNEMLİ”

Projeden KOSGEB'in
veri tabanına kayıtlı ve
güncel KOBİ beyanname-
sini doldurmuş olan işlet-
melerin yararlanabilece-
ğini bildiren Işık,
KOBİ’lerin artık dünyayla
yarışan ve katma değerli
ürün ve hizmet sunan bi-
rer marka haline gelmesi
gerektiğini vurguladı. KO-
Bİ'lerin ihtiyaçlarına yöne-
lik eğitim programlarının
elektronik ortama taşına-

rak; mesleki bilgi ve bece-
rilerin arttırılması, bilişim
teknolojilerinden yarar-
lanma düzeylerinin yüksel-
tilmesi, teknolojik yenilik-
lere uyumun
sağlanabilmesi ve destek
ve hizmetlerinin yaygınlaş-
tırılmasını amaçladıklarını
anlatan Işık, "Nitelikli ve
katma değerli üretim, ülke
ekonomisi açısından çok
önemli. Sunulacak altyapı
ve eğitimlerle, KOBİ'lerin
küresel pazarda söz sahibi
olması vizyonumuzu da
destekleyecek" değerlen-
dirmesinde bulundu.
(KOSGEB)
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KOBİ'ler dünyayla

yarışan ve katma de-

ğerli ürün ve hizmet

sunan birer marka

haline gelmeli”
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Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) kurucu üyesi olduğu ve 2012 yılından bu
yana başkanlığını yürüttüğü Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) 
globalpiyasa.com ile işbirliğiyle başlattığı sektörel sanal fuar ve insan kaynakları
portalı projesi ÇSD üyelerine tanıtıldı. Globalpiyasa.com firma ortağı Kadir Decdeli
Giyimkent dernek merkezinde bir sunum gerçekleştirdi.

Sektörel sanal fuar ve insan
kaynakları portalı, ÇSD üyelerine
tanıtıldı

ÇSD’nin Esenler’de Gi-
yimkent’teki merkezinde
düzenlenen seminerin
açılışını ÇSD Başkanı ve

aynı zamanda MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk yaptı. Sanal fuarın Türkiye’yi
dünya pazarında bütün firmalara aça-
cağını belirten Öztürk, firmaların
ürünlerini, referanslarını, vitrine koy-

mak istedikleri ne varsa bir web sitesi
üzerinden dünyaya açacağını kaydetti.
Öztürk, sanal fuar ile dünya çapında
alıcı ve satıcının bir “tık” ile buluşaca-
ğını söyledi. Sistemin bir sektörel iş
arama portalı de barındırdığını ifade
eden Hüseyin Öztürk, bu sayede iş ve
eleman arayan herkesi tek bir çatı al-
tında buluşturduklarını belirtti.

SANAL FUAR, İNSAN KAYNAKLARI
PORTALI, SOSYAL PAYLAŞIM AĞI
TEK BİR PORTALDE

Globalpiyasa.com şirket ortağı Ka-
dir Decdeli ise Federasyon çatısı altın-
daki üye derneklere bağlı firmalara
hem sanal fuar hem de insan kaynak-
ları yönetim hizmeti verileceğini kay-
detti. Decdeli, sanal platformun ticari
düzeyde, firmaları, ürünleri, satın
alma taleplerini, işbirliği tekliflerini, iş
ilanlarını içerirken, sosyal düzeyde de

iş adaylarını, makaleleri, soru – cevap
listelerini ve akademik projeleri kap-
sayan büyük bir veri tabanı ve arama
motoru olduğunu ifade etti. Kadir
Decdeli, portalın ticaret ağı, kariyer
ağı ve sosyal-akademik ağ olarak dün-
yada üçünü birden kapsayan tek uy-
gulama olduğunu belirtti. 

Kadir Decdeli daha sonra
mhgf.globalpiyasa.com sektörel porta-
lını tanıttı ve soruları yanıtladı. 

ÇSD üyesi firmalar sisteme özel
koşullarda katılarak portal içinde
ürünlerini sergileyebilecekleri ve yılın
her günü açık ve istenildiğinde kolay-
ca güncelleren bir web sitesine ve sa-
nal fuara sahip olabilecekler. Sisteme
katılmak isteyen firmaların ÇSD Se-
kreteryası ile iletişime geçmeleri ye-
terli olacaktır. Proje kariyer.net’in ku-
rulucuları tarafından altı yıllık bir ça-
lışma sonucu hayat geçti.
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Bağımsızlık
sonrası Hır-
vatistan eko-
nomisi düşük

enflasyon oranı, istikrarlı
para birimi ve büyüme
oranı gibi istikrar göster-
gesi verilere karşılık, yük-
sek cari açık ve dış borç
oranı, düşük rekabet gü-
cüyle tanımlanan bir eko-
nomik yapı görünümü ka-
zanmıştır. 

Hırvat ekonomisi devlet
mülkiyetindeki işletmelere

dayanan sosyalist ekono-
miden serbest piyasa eko-
nomisine geçişin yarattığı
yapısal sorunları tam ola-
rak aşabilmiş değildir.
Özelleştirme kapsamında
ilk olarak bankacılık ve ile-
tişim sektörleri özelleştiril-
miştir. Ancak, enerji, de-
mir-çelik, demiryolları,
gemi inşa sanayi gibi sek-
törlerde özelleştirme ve
yeniden yapılanma faali-
yetleri henüz hedeflenen
seviyeye ulaşamamıştır.

Özelleştirme programının
yavaş ilerlemesinde kamu
idaresinin ağır işleyişinin
yanı sıra yasal sorunlar, ya-
tırımcıların özelleştirme
projelerine ilgisizliği, satış
koşullarının yatırımcı için
uygun olmaması gibi ne-
denler etkili olmuştur.

Yapısal dönüşüm süre-
cine destek olması ama-
cıyla 2004 yılı Ağustos
ayında IMF ile imzalanan
20 aylık Stand-By Anlaş-
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Hırvatistan, çorapta yüzde 76’lık
artışla yakın ve önemli bir pazar
Bu yılın Ocak-Ağustos 2014 aralığında yaklaşık 2 milyon dolarlık çorap ihracatı
gerçekleştirdiğimiz Hırvatistan, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde
106’lık bir artış kaydetmiş. Dilerseniz Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Plat-
formu’nun verileri altında Hırvatistan pazarına bir göz atalım. 



ması doğrultusunda öde-
meler dengesi açığını kont-
rol etmek ve dış borç yü-
künü hafifleterek iç
borçlanmaya ağırlık ver-
mek amacıyla 2004 yılın-
dan itibaren sıkı para poli-
tikaları uygulanmıştır.

2005 yılı Aralık ayında
uygulamaya konulan Katı-
lım Öncesi Ekonomik Prog-
ram orta vadeli makroeko-
nomik politikaları ve
yapısal reform sürecini be-
lirlemektedir. 2006 yılı
Ağustos ayında başlatılan
Ulusal Kalkınma Stratejisi
de orta ve uzun vadeli eko-
nomik hedefleri ortaya
koymaktadır. IMF ve
Dünya Bankası ile işbirliği
makroekonomik politikala-
rın gövdesini oluşturmakla
birlikte, hükümet Kasım
2006’da sona eren anlaş-
manın ardından IMF ile
yeni bir Stand-By Anlaş-
ması imzalamama kararı
almıştır. Halen IMF ile de-
vam eden bir kredi ilişkisi

bulunmamakta, IMF yetki-
lileri ile rutin gözden geçir-
meler yapılmaktadır.

KURULU FİRMALARIN
YÜZDE 99’U KOBİ 
ÖLÇEKLİ

Hırvatistan ekonomi-
sinde küçük ve orta ölçekli
işletmelerin (KOBİ) payı
yıllar itibariyle artış göster-
mektedir. Toplam kurulu
firmaların % 99’u KOBİ ni-
teliğinde olup, toplam is-
tihdamın % 65,5’ini KO-
Bİ’ler sağlamaktadır. Uzun
vadeli finansman sorunu
yaşayan KOBİ’lere destek
sağlanması hükümetin orta
vadeli ekonomi politikası-
nın önemli bir unsuru ola-
rak görülmektedir.

Üretimde KOBİ’lerin
payının artmasına paralel
olarak özel sektörün üre-
timdeki payı da yıllar itiba-
riyle artış göstermektedir.
Ancak gemi inşa sanayi ve
demir-çelik gibi önemli
sektörlerde devlet mülki-

yetinin devam etmesi ne-
deniyle kamuda çalışanla-
rın oranı anılan sektörler
itibariyle yüksek bulun-
maktadır.

Ülkenin genel ekonomik
politikaları içerisinde dik-
kat çeken bir husus da üre-
tim sürecinde sağlanan
devlet yardımlarıdır. Ko-
nuya ilişkin mevcut düzen-
lemeleri AB mevzuatına
uyumlu hale getirmek
üzere hazırlanan Devlet
Yardımları Kanunu 2005
yılı sonunda yürürlüğe ko-
nulmuştur. Bu yardımların
çoğunluğu gemi inşa sa-
nayi, çelik, alüminyum sa-
nayi ile demiryollarına sağ-
lanmıştır. 

EKONOMİK 
PERFORMANS

IMF 2011 yılı verilerine
göre, Hırvatistan dünyanın
68. Avrupa’nın ise 23. bü-
yük ekonomisidir.

Bağımsızlık sonrası dö-
nemden 2008 yılına kadar

Hırvatistan ekonomisi dü-
şük enflasyon oranı, istik-
rarlı kur politikası ve ma-
kul büyüme seviyesine
sahip olmuş, ancak, yüksek
cari açık ve dış borç oranı-
nın yanı sıra, düşük reka-
bet gücüyle tanımlanan bir
ekonomik görünüm arz et-
miştir. 

2002-2010 döneminde
GSYİH’nın ortalama bü-
yüme hızı % 2,5 oranında
gerçekleşmiştir. Global
ekonomik krizin etkisiyle
Hırvatistan ekonomisi
2008 yılının üçüncü çeyre-
ğinden itibaren ciddi bir
yavaşlama içine girmiş ve
2009 yılında büyüme hızı
ilk defa %-6,9 ve 2010 yı-
lında ise %-1,4 olarak ger-
çekleşmiştir. 2011 yılında
ise ekonomi reel olarak de-
ğişmemiştir.

Hırvatistan’ın, 2012 yılı
Haziran ayı itibariyle dış
borcu 46,5 milyar Euro’ya
ulaşmış olup, bu toplamın
içindeki kamu borcunun
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payı 8,2 milyar € ile %
17,6’dır.

Döviz kurlarının istikra-
rını sağlamak üzere 2009
yılında döviz satışı yoluyla
sıklıkla piyasaya müdahale
eden Hırvatistan Merkez
Bankası 2010 yılında da
yerli para birimi olan
Kuna’nın değer kaybetme-
sine engel olabilmek için
bu politikasını sürdürmüş-
tür. 2010 yılı sonu itiba-
riyle parite 5,51'dir.

İşsizlik ülkenin önemli
makroekonomik sorunla-
rından birisi olmaya devam
etmektedir. İşsizlik oranı,
2010 yılında, % 17,6 ve
2011’de % 17,9 olarak ger-
çekleşmiştir. 

SANAYİ
Hırvat endüstrisinin %

30’u savaş zamanında tah-
rip olmuştur. Bu durumdan
en çok etkilenen sektörler
ise deri, ayakkabı, tekstil
sanayi ve makine üretimi-

dir. Özellikle metal eşya ve
donanım sanayi gibi strate-
jik iş kolları eski teknoloji-
leri ve aşırı istihdam sonu-
cunda verimsiz
çalışmaktadırlar. Ancak iş-
sizliği daha da artıracağı
endişesiyle bu sanayilerde
özelleştirmeye gidileme-
miştir. 

SANAYİ AĞIRLIKTA 
KOBİLERDEN OLUŞUYOR

Sanayi işletmelerinin %
59’u çok küçük ölçekli (9
kişiden az eleman çalıştı-
ran), % 28’i küçük ölçekli
(10-49 kişi çalıştıran), %
10’u orta ölçekli (50-249
kişi çalıştıran) ve % 3’ü bü-
yük ölçekli (250’den fazla
kişi çalıştıran) işletmeler-
dir.

2007 yılında % 4,9,
2008 yılında % 1,2 ora-
nında artan sanayi üretimi
global ekonomik krizin
olumsuz etkisiyle 2009 yı-
lında % -9,2, 2010 yılında

ise % -1,4 oranında düşüş
göstermiş olup, 2010/2011
yılı Ocak-Mayıs dönemleri
karşılaştırıldığında % -1,9
oranında azalma eğilimi
devam etmiştir. 2010 yı-
lında bir önceki yıla göre
sanayi üretimi içerisinde
sermaye malları üretimi %
12,6 ve enerji % 12 ora-
nında artış gösterirken; ara
malları üretimi % -6,6; da-
yanıklı tüketim malları
üretimi % -2,8; tüketim
malları üretimi % -2,4 ora-
nında düşüş göstermiştir.

SANAYİDE İSTİHDAM
ORANLARI

2010 yılında sanayide
çalışan sayısı bir önceki
yıla göre % -8,9 oranında
düşerken, 2011 yılı Ocak-
Nisan döneminde bir ön-
ceki döneme göre sektör-
deki ortalama ücretler %
-1,2 düşmüş, verimlilik ise
2011 yılı Ocak-Mayıs dö-
neminde bir önceki dö-

neme göre % 2,7 oranında
artış göstermiştir. 

İHRACATTA LOKOMOTİF
SEKTÖR GEMİ İNŞA SA-
NAYİ

Gemi inşa sanayii Hır-
vatistan'ın ihracatında
önemli bir yere sahiptir.
Pula (Uljanik), Split (Bro-
dosplit) ve Trogir (Brodot-
rogir)’de birer tane ve Rije-
ka'da iki tane (Kraljevica ve
3. Maj) olmak üzere beş
büyük tersane bulunmak-
tadır. Bu tersanelerde, her
tür deniz ulaşım aracı, son-
daj platformu, tanker ve
savaş gemisi üretilme im-
kanı bulunmaktadır.

Gemi üretiminde dünya
sıralamasında beşinci sı-
rada olan Hırvatistan, pa-
zarın % 2,5’ine sahiptir.
Ülkede toplam 13.500
gemi kapasiteli 37 marina
bulunmasına karşın tersa-
nelerin modernizasyona ih-
tiyacı bulunmaktadır.

Gemi inşa sanayiine
sağlanan devlet yardımla-
rının azaltılması ve özelleş-
tirme çalışmalarının hız-
landırılması AB ile
yürütülen üyelik müzake-
relerinde Hırvat tarafı için
sıkıntı yaratan alt başlıklar
arasında yer almaktadır.

Tersanelerde çalışan
işçi sayısı ve halihazırda
yüksek seyreden işsizlik
oranı dikkate alındığında
yeniden yapılandırma ve
özelleştirme çalışmalarının
makro ekonomik dengeler
açısından da hassasiyet ta-
şıdığı değerlendirilmekte-
dir.

AB, Rekabet başlığın-
daki müzakerelerin başla-
yabilmesi için gemi inşa
sanayiinde özelleştirme ça-
lışmalarına başlanmasını
talep etmektedir. Bu
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amaçla hükümet tarafın-
dan hazırlanan özelleş-
tirme planı AB’nin ilgili bi-
rimlerine sunulmuş ve
plana ilişkin AB mutaba-
katı sağlanmıştır. Özelleş-
tirme modeli ve takvimi
konusunda sendikalar ile
müzekereler devam et-
mekte olup 2009 yılı 2. ya-
rısında satış işlemlerine
başlanması beklenmekte-
dir.

HIRVATİSTAN İHRAÇ 
TAŞIMALARIMIZDA GE-
NELDE TRANSİT OLARAK
KULLANDIĞIMIZ BİR GÜ-
ZERGÂH ÜLKESİDİR

2007 Yılında yapılan
Türkiye-Hırvatistan KUKK
Toplantısında gündeme
getirilen Spacva-Wels Ro-
La Tren Hattı 6 Ekim 2008
tarihi itibariyle seferlerine
başlamış ve 2008 yılı Ara-
lık ayı sonuna kadar sefer-
lerine devam etmiştir.

Ancak, 2009 yılında
yaşanan ekonomik krizin
etkileri taşıma sektöründe
kuvvetli bir şekilde hisse-
dilmiş ve düşen sefer sayı-
larına istinaden Spacva-
Wels Ro-La hattı 2009 yılı
Mart ayına kadar geçici
olarak durdurulmuştur.

2009 yılında yapılan
KUKK Toplantısında Hır-
vatistan heyetinde yer
alan bir temsilci tarafın-
dan Spacva-Wels Ro-La
hattının kesintilere uğra-
dığı, ancak Hırvatistan ile
Slovenya arasında tren
güzergâhlarına ilişkin
daha kısa mesafe ve uy-
gun maliyet ile yeni bir
proje üzerinde çalışmalar
yapıldığı ve bu projenin
ancak 2010 yılında ta-
mamlanabileceği belirtil-
miştir.

Hırvat tarafı, bu hattın
Türk taşıtları tarafından
kullanılması halinde, her

bir Ro-La seferi (bir gidiş-
dönüş) için bir ödül izin
belgesi verileceğini, Türki-
ye’den Hırvatistan liman-
larına Ro-Ro hatlarından
gelen Türk taşıtlarının ge-
çiş belgesi olmaksızın Hır-
vatistan’a veya Hırvatis-
tan’dan transit olarak
taşımalarını gerçekleştire-
bileceklerini belirtmiştir.
Ancak bu zamana kadar
konu ile ilgili olarak Hırvat
tarafından olumlu her-
hangi bir bilgi alınmamış-
tır.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ
EKONOMİK DURUM

Ülkemiz ile Hırvatistan
arasındaki coğrafi yakın-
lığa karşın, ticari ve eko-
nomik ilişkilerimiz potan-
siyelinin oldukça altında
seyretmektedir. Türkiye
Hırvatistan’ın ihracatın-
dan ve ithalatından sıra-
sıyla %1,2 ve % 1,3’lük

pay almakta ve ihraca-
tında 16. ve ithalatında ise
20. sırada yer almaktadır.

Ülkemiz ile Hırvatistan
arasındaki Serbest Ticaret
Anlaşması 13 Mart 2002
tarihinde imzalanmış ve 1
Temmuz 2003 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Anlaş-
maya uyarınca Türkiye,
Hırvatistan menşeli tüm
sanayi ürünlerine uygula-
nan gümrük vergilerini
Anlaşmanın yürürlüğe gir-
diği tarihte kaldırmıştır.
Hırvatistan ise, Türkiye
menşeli sanayi ürünlerine
uyguladığı gümrük vergi-
lerini üç liste temelinde
belirlenen ürün grupları
itibariyle, 2004, 2005,
2006 ve 2007 yılına kadar
kademeli olarak sıfırla-
mayı kabul etmiştir. Bu
listeler dışında kalan
ürünlerdeki vergiler An-
laşmanın yürürlüğe gir-
mesiyle birlikte kaldırıl-
mıştır.

Hırvatistan ile ülkemiz
arasındaki ticaret hacmi
2002 yılında 52 milyon
dolar iken 2012 yılında bu
rakam yaklaşık olarak 410
milyon dolar olarak ger-
çekleşmiştir. İki ülke ara-
sındaki dış ticaret hacmi
2002- 12 yılları arasında
yaklaşık olarak 7 kat art-
mıştır. Bu yüksek oranlı
artışın temelinde iki ülke
arasında 1 Temmuz 2003
tarihinde yürürlüğe giren
Serbest Ticaret Anlaşması
yatmaktadır.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Yugoslavya’nın dağıl-

masının ardından ülkenin
geçirdiği pazar ekonomi-
sine geçiş ve özelleştirme
süreci neticesinde sosyo
ekonomik çevrede ortaya
çıkan dinamik gelişmeler-
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den dolayı Hırvat tüketici-
lerin değerleri ve yaşam
şekilleri de değişmiş, buna
bağlı olarak satın alma ve
tüketim alışkanlıkları da
dönüşüm geçirmiştir. 
- Hırvatların %60’ı alış-

verişlerini çoğunlukla
süpermarketlerden yap-
maktadır. 

- Tüketicilerin %40’ı ev
ihtiyaçlarını ayda bir kez
alışverişe çıkarak karşı-
lamaktadır.

- Günlük alışverişlerin
%70’i büyüklüğü 100
metrekareden az, küçük
dükkanlardan yapılmak-
tadır.

- Tüketicilerin %64’ü alış-
verişlerini çoğunlukla
geniş ürün yelpazesine
ve uygun fiyatlara sahip
olması nedeni ile belirli
bir dükkandan yapmak-
tadır.

- Tüketicilerin %74’ü gün-
lük alışverişleri için ev-
lerinin yakınındaki bir
dükkanı tercih etmekte-
dir.

- Büyük alışverişlerin
%97’si Hırvatistan’da
yapılmaktadır. (Hırvat
tüketicilerin komşu ül-
kelerden ucuz alışveriş
yapma alışkanlığı da bu-
lunmaktadır.)

- Hırvatların %70’i peşin,
%25’i kredi kartı ile
ödeme yapmaktadır. 

- Bir mağazanın tercih
edilmesinde en önemli
faktörler uygun fiyat,
geniş ürün yelpazesi,
ödeme koşullarının çeşit-
liliğidir.

HAZIR GİYİMDE İHRA-
CAT POTANSİYELİMİZ

Hırvatistan hazır giyim
ürünlerinde 2012 yılında
yaklaşık olarak 575 milyon
dolarlık ithalat gerçekleş-
tirmiştir. En önemli teda-
rikçiler Örme giyimde
İtalya (%23), Çin (%23),
Bangladeş (%13), Türkiye
(%9) ve Sırbistan (%5) ola-
rak sıralanmıştır. Dokuma
giyimde ise en önemli te-
darikçilerin başında Çin

(%39) gelmektedir. İtalya,
Türkiye, Bangladeş ve Hin-
distan diğer önemli teda-
rikçi ülkelerdir. 

Hırvatistan ile yapılan
Serbest Ticaret Antlaşması
gereği Türkiye’ye uygula-
nan gümrük oranı yüzde
sıfır olarak uygulanmakta-
dır. 61. ve 62. fasıllar için
Çin, Bangladeş ve MFN ül-
kelerine uygulanan güm-
rük tarifesi oranı % 12-14
arasında değişmektedir. 

Bölgede güçlü olan İtal-
yan, Alman, Sloven ve
Avusturyalı firmaların Hır-
vatistan’daki yüksek piyasa
payları dikkate alınarak ih-
racatçılarımızın Hırvatistan
pazarına giriş konusunda
mevcut rekabeti de dikkate
alarak uzun vadeli hedef-
lerle pazara girme çalışma-
ları yapmaları, Hırvatis-
tan’da düzenlenen
uluslararası fuarlara dü-
zenli katılım sağlamaları
tavsiye edilmektedir.

Hırvatistan piyasasına
mal satışlarında alıcı ile sa-

tış sözleşmesi imzalanma-
dan ticaretin konsinye
usulde yapıldığı durum-
larda paranın tahsili aşa-
masında zaman zaman so-
run yaşanmaktadır.
İhracatçılarımızın ileride
zor durumda kalmamala-
rını teminen ticari ilişkile-
rini satış sözleşmesi yo-
luyla ve akreditif ödeme
şeklinde yürütmelerinde
fayda bulunmaktadır.

Hırvatistan birçok ürün
grubunda net ithalatçı du-
rumundadır. Hırvatistan
pazarına girmeyi düşünen
firmalarımız açısından in-
şaat malzemeleri, otomotiv
ve yan sanayi, tekstil ve gi-
yim, ev tekstili-otel mefru-
şatı, mobilya ve endüstri-
yel mutfak eşyaları önemli
sektörler olarak değerlen-
dirilmektedir.

Ülkemiz menşeli ürün-
lerin ithalatında herhangi
bir ticaret politikası önlemi
veya tarife dışı bir engel
bulunmamaktadır. Ancak,
ekonomik krizle mücadele
önlemlerinden biri olarak
Hırvatistan tüm ülke men-
şeli ürünler için ithalat
aşamasındaki kontrollerini
arttırmış bulunmaktadır.
(T.C. Ekonomi Bakanlığı

İhracat Bilgi Platformu)

İhracatçılarımızın ileride

zor durumda kalmamala-

rını teminen ticari ilişkile-

rini satış sözleşmesi yo-

luyla ve akreditif ödeme

şeklinde yürütmelerinde

fayda bulunmaktadır”
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Modüller:
• Ön Maliyet
• Numune Takibi
• Model
• Sipariş
• Süreç Planı
• Kapasite Planı
• Tedarik ve Stok Takibi
• Barkotlu Stok Takibi
• Parça Üretim(Triko ve Çorap)
• Barkotlu Üretim Takibi 

• Paketleme ve Sevkiyat
• İhracat
• Finans
• Özel Belge Tasarımı
• Kodlama Sihirbazları
• Hızlı Giriş Şablonları
• Dahili Mesaj ve Otomatik

Bilgilendirme Sistemi
• Özel Rapor Tasarımı
• Standart Raporlar

• Numune talepleri oluşturarak müşteri temsilcisi ve modelhane
arasındaki iletişimi doğru bir şekilde organize edebilir,
oluşturulan numune çalışmalarını siparişte reçete olarak
kullanabilirsiniz.

• Süreç Planları yapabilir ve oluşturulan süreç planları üzerinden
ilgili kişilere otomatik olarak günlük iş listeleri gönderebilir ve
planlanan işlerdeki aksaklıkları takip edip yönetebilirsiniz.

• Otomatik hammadde rezervasyon sistemi ile stoklarınızı en
etkili şekilde yönetebilirsiniz.

• Kumaş, İplik, Aksesuar ve diğer stoklarınızı barkotlu olarak da
takip edebilirsiniz.

• Tüm imalat aşamalarınızı barkotlu takip edip yönetebilirsiniz.

• Sipariş kapama ve denklik sistemi ile bir tek ürünün dahi
takibini kaybetmeden sorgulayabilirsiniz.

• İhracat çeki listelerinizi, ihracat faturalarınız oluşturabilir, ihracat
dosyalarınızı sistemden takip edebilirsiniz.

• Ödeme, masraf ve kesintiler ile komisyon takibini hiçbir şeyi
kaçırmadan sistemden yapabilirsiniz.

• Kullanıcı bazında özel ekranlar tasarlayabilir, kendi özel
raporlarınızı ve evraklarınızı sistemden oluşturabilirsiniz.

• Otomatik bilgilendirme ve mesaj sistemi ile sistemin tüm kritik
işlemlerde ilgili kişileri haberdar etmesini sağlayabilirsiniz.

‘Teknoteks 
Tekstil İmalat ve
Yönetim Sistemi'
ile tanışın!
KEYBİLGİ SİSTEMLERİ TARAFINDAN TEKSTİL SEKTÖRÜNE ÖZEL GELİŞTİRİLMİŞ “TEKNOTEKS
İMALAT TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ” YAZILIMI, AR-GE AŞAMASINDAN BAŞLAYARAK TÜM
SÜREÇLERİNİZİ VERİMLİ BİR ŞEKİLDE TAKİP ETMENİZİ SAĞLAR.

Key Bilgi Sistemleri Ltd. Şti.  
Bahçelievler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:32/6 Bahçelievler / İSTANBUL

Tel: 0(212) 441 80 18 | E-posta: info@keybilgi.com | Web: www.keybilgi.com
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) üyesi Hatunoğlu Çorap, 25 yılı aşkın bir süre-
dir sektörde faaliyet gösteriyor. Ana faaliyet konusu erkek ve bayan çorabı üre-
timi ve pazarlaması olan Hatunoğlu Tekstil, Gama Socks markalı yün, pamuk
ve merserize ürünlerinin kalitesiyle çorap piyasasında ön plana çıkıyor.

Hatunoğlu Çorap, 25 yılı aşkın 
süredir sektörde faaliyet gösteriyor

Üretimin her
aşamasında
kalite anla-
yışını be-

nimseyen Hatunoğlu Ço-
rap, hammadde giriş kont-
rol, planlama, çorap örgü-
sü, yıkama, forma, kalite
kontrol, ambalajlama, da-
ğıtım, ihracat ve pazarla-
ma işlemlerini birebir ken-
disi yürüten entegre bir
tesis olarak İstanbul’da
Kocasinan-Bahçelievler’de
faaliyet gösteriyor.

25 yılı aşkın süredir
çorap sektöründeki faali-
yetleri ve titiz üretimi ile
zaman içerisinde hızla bü-
yüyerek Türkiye'nin sınır-
larını aşmış ve dünyanın
en önde gelen elit mağa-
zalarının vitrinlerine ulaş-
mıştır.

Kalite bilincinin bir
göstergesi olarak; imalat
faaliyetlerinin tümünde
ISO9001:2000 Kalite Gü-

vence Sistemi onaylanma-
sı ve belgelendirilme süre-
cine başlamıştır.

Bu amaçla sürekli iyi-
leştime ve geliştirme faali-
yetlerinde bulunan firma,
müşteri memnuniyeti ve
şikayetlerini inceleyerek
mevcut aksaklıklar
varsa düzeltici ve
önleyici faali-
yetler gerçek-
leştirerek
satış son-
rasında
da müşteri
memnuniye-
tini sağlamak-
tadır. Tamamen müşteri
odaklı üretim anlayışı ile
hareket eden Hatunoğlu
Tekstil çalışanlarının da
mutlu ve motive olmuş bir
ekip olmaları için elinden

her türlü yeniliği gerçek-
leştirmektedir.

ÜRETİMİN BÜYÜK 
BİR KISMINI BAMBU,
MODAL, YÜN, 
PAMUKLU, MERSERİZE
ÇORAPLAR 
OLUŞTURUYOR

Toplam 2500 m2 kapalı
alanda üretim gerçek-

leştiren Hatunoğ-
lu Tekstil’de tul-
lanılan makine
ve ekipmanın
çoğu dünyanın
en kaliteli ço-

rap örgü
makinala-

rından oluşmaktadır.
Üretimin büyük bir kısmı-
nı bambu, modal, yün, pa-
muklu, merserize çoraplar
teşkil etmektedir.

Hüseyin Erdoğan
Hatunoğlu Tekstil
(Gama Çorap)
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İTKİB Ocak-Ağustos 2013
ve 2014 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2014 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

Necip Öztaş 
Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İTALYA

İSVEÇ

BELÇİKA

İSPANYA

RUSYA FEDERASYONU

SLOVAKYA

POLONYA

DANİMARKA

İSVİÇRE

NORVEÇ

YUNANİSTAN

İRLANDA

2013 (ÇİFT)

242.788.883

200.865.548

90.439.579

45.349.837

32.582.355

29.933.529

28.169.160

29.404.068

26.213.389

17.869.627

18.922.715

12.926.039

13.196.216

8.896.627

15.269.249

6.712.339

2014 (ÇİFT)

274.352.278

215.940.572

105.419.236

42.452.779

36.770.153

33.505.882

31.424.912

29.166.535

24.684.927

23.411.952

17.339.372

16.026.280

12.461.602

11.369.367

11.337.137

8.819.232

DEĞİŞİM (%)

13,00

7,51

16,56

-6,39

12,85

11,93

11,56

-0,81

-5,83

31,02

-8,37

23,98

-5,57

27,79

-25,75

31,39

2013 (USD)

168.562.777,12

146.274.594,88

70.507.760,63

33.493.480,73

23.304.660,71

22.645.013,54

21.889.426,74

50.872.468,76

15.733.169,35

8.667.728,37

12.763.364,92

13.099.799,36

11.139.461,58

7.241.373,89

6.659.787,66

5.218.534,13

2014 (USD)

189.583.689,08

168.980.383,01

90.288.761,13

31.805.418,11

27.778.018,68

26.553.597,78

23.667.617,20

41.849.550,71

15.469.630,92

13.650.004,04

14.003.316,45

17.169.397,27

9.638.765,80

9.210.797,97

5.688.904,28

5.997.465,93

DEĞİŞİM (%)

12,47

15,52

28,06

-5,04

19,20

17,26

8,12

-17,74

-1,68

57,48

9,71

31,07

-13,47

27,20

-14,58

14,93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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ABD

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ROMANYA

UKRAYNA

AVUSTURYA

SUUDİ ARABİSTAN

MACARİSTAN

BOSNA-HERSEK

FİNLANDİYA

TÜRKMENİSTAN

IRAK

MAKEDONYA

BULGARİSTAN

LİBYA

İSRAİL

HIRVATİSTAN

SLOVENYA

KOSOVA

İRAN (İSLAM CUM.)

CEZAYİR

AVUSTRALYA

GÜRCİSTAN

ARNAVUTLUK

SIRBİSTAN

ESTONYA

KANADA

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ÇEK CUMHURİYETİ

SURİYE

KAZAKİSTAN

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

9.740.950

6.572.109

4.796.748

6.566.905

8.457.739

4.022.299

2.554.435

2.949.620

4.238.435

3.204.161

1.789.183

2.081.740

4.186.035

2.805.221

3.540.614

1.837.220

1.478.223

1.756.400

816.049

2.960.823

974.655

1.844.478

1.724.967

1.009.714

1.397.923

936.198

1.262.644

1.264.906

143.899

3.445.782

12.230.667

922.129.902

7.906.809

7.224.067

7.217.623

6.788.828

6.604.560

4.820.672

4.818.108

4.380.364

3.974.228

3.950.111

3.947.521

3.467.203

3.433.064

3.265.277

3.202.700

2.640.658

2.486.677

2.433.321

2.346.282

2.227.791

2.159.501

2.016.053

1.705.314

1.681.276

1.636.517

1.432.869

1.321.106

1.252.250

1.249.897

1.186.750

14.292.179

1.011.551.792

-18,83

9,92

50,47

3,38

-21,91

19,85

88,62

48,51

-6,23

23,28

120,63

66,55

-17,99

16,40

-9,54

43,73

68,22

38,54

187,52

-24,76

121,57

9,30

-1,14

66,51

17,07

53,05

4,63

-1,00

768,59

-65,56

16,86

9,70

12.536.073,18

5.501.644,89

4.789.068,41

4.582.349,04

6.424.416,21

5.296.163,26

1.461.067,54

1.164.456,83

3.370.734,17

649.172,56

1.162.515,34

1.036.718,71

2.457.482,67

1.762.353,99

2.458.349,95

1.144.927,99

1.224.092,09

1.416.295,94

741.847,44

1.406.221,89

1.179.535,44

1.098.361,71

432.787,09

734.954,82

513.961,33

1.262.247,00

1.483.928,13

940.413,32

44.398,75

2.586.252,13

12.763.861,58

701.700.055,77

9.137.496,19

7.178.180,99

12.718.260,45

3.731.147,13

5.620.713,70

6.731.106,79

2.013.062,89

2.066.076,20

3.454.008,32

1.429.101,19

2.596.369,73

1.507.753,32

1.283.733,20

2.181.829,81

2.571.587,98

2.023.314,46

1.820.226,97

1.897.997,11

2.795.205,41

1.304.796,32

3.065.763,94

1.061.303,99

530.662,59

1.448.479,27

789.675,37

1.467.435,09

1.516.873,93

1.232.586,48

820.237,56

1.367.832,55

14.246.939,62

792.945.076,91

-27,11

30,47

165,57

-18,58

-12,51

27,09

37,78

77,43

2,47

120,14

123,34

45,44

-47,76

23,80

4,61

76,72

48,70

34,01

276,79

-7,21

159,91

-3,37

22,62

97,08

53,64

16,26

2,22

31,07

1.747,43

-47,11

11,62

13,00

ÜLKELER 2013 (ÇİFT) 2014 (ÇİFT) DEĞİŞİM (%) 2013 (USD) 2014 (USD) DEĞİŞİM (%)
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Mevcut yasa
kira be-
dellerinin
belirlen-

mesinde bazı hükümler ge-
tirmiş ve ancak işyeri kira-
ları için bu kiracı lehine
hükümleri 8 yıl gibi uzun
bir süre ertelemiştir. Konu-
yu hukuki açıdan irdeler ve
bazı eleştirilerimizi dile ge-
tirirsek; 

TÜRK BORÇLAR KANUNU
344. MD ÇERÇEVESİNDE
KİRA BEDELİNİN BELİR-
LENMESİ KONUSU

01.07.2012 tarihinde
Türk Borçlar Kanunun yü-
rürlüğe girmesi ile beraber,
818 sayılı Borçlar Kanunu
ve de 6570 sayılı “Gayri-

menkul Kiraları Hakkında
Kanun” yürürlükten kaldı-
rılmıştır. Özellikle, 6570
sayılı kanunda yer alan hü-
kümler, 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nun “Ko-
nut ve Çatılı İşyeri kiraları”
başlıklı bölümüne aktarıl-
mıştır. 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu incelendi-
ğinde kiracıyı koruyan bir-
çok hükmün mevcut oldu-
ğu görülecektir. Bu bağ-
lamdaki önemli maddeler-
den bir tanesi de Türk
Borçlar Kanunu 344. mad-
desinde yer alan “kira be-
delinin belirlenmesi” konu-
sudur. Aşağıdaki yazımız-
da, söz konusu hükmün,
hem kiracıyı koruyucu ve
kamu düzenine ilişkin ol-
duğu noktasındaki açıkla-
malarımızı belirtmekle be-
raber, aynı zamanda ticari
yaşamdaki baskıların söz
konusu hükme getirdiği is-
tisnalardan bahsedilecektir. 

“TARAFLAR ARASINDAKİ
YENİ DÖNEME İLİŞKİN
KİRA BEDELİ ANLAŞMA-
LARINA GÖRE, KİRA
BEDELİ EN FAZLA BİR
ÖNCEKİ YILIN ÜRETİCİ
FİYAT ENDEKSİNDEKİ
ARTIŞ ORANINDA ARTIŞ
GÖSTEREBİLECEKTİR”

T.B.K. 344 / 1: “Tarafla-
rın yenilenen kira dönem-
lerinde uygulanacak kira

bedeline ilişkin anlaşmala-
rı, bir önceki kira yılında
üretici fiyat endeksindeki
artış oranını geçmemek ko-
şuluyla geçerlidir. Bu kural,
bir yıldan daha uzun süreli
kira sözleşmelerinde de uy-
gulanır

01.07.2012 TARİHİNDEN
İTİBAREN AKDEDİLECEK
YAHUT YENİLENECEK
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE,
YENİ DÖNEME İLİŞKİN
KİRA BEDEL ARTIŞ
ORANLARI, BİR ÖNCEKİ
KİRA DÖNEMİNDEKİ 
ÜFE ORANINI GEÇEMEYE-
CEKTİR

Söz konusu hüküm uya-
rınca anlaşıldığı üzere,
01.07.2012 tarihinden iti-
baren akdedilecek yahut
yenilenecek kira sözleşme-
lerinde, yeni döneme iliş-
kin kira bedel artış oranla-
rı, bir önceki kira dönemin-
deki ÜFE oranını geçeme-
yecektir. Bu noktada he-
men belirtmek gerekir ki;
T.B.K.’un yürürlüğe girme-
sinden önce akdedilmiş ve
T.B.K.’un yürürlüğe girme-
sinden sonra yenilenmiş
kira sözleşmeleri hakkında
da söz konusu hüküm uy-
gulama alanı bulacaktır.
Keza; “Türk Borçlar Kanu-
nun Yürürlüğü ve Uygula-
ma Şekli Hakkında Kanun”
un 2. maddesi uyarınca:

Kira öyle bir hukuki ilişkidir ki, toplumda kiraya veren veya kiracı sı-
fatıyla bu ilişkiye taraf olmayan çok az kimse vardır. Bu itibarla ya-
sada kiraya ilişkin değişiklikler pek büyük bir kitleyi ilgilendirir. 

Avukat Volkan Erel

İşyeri kira artırımlarında
mevcut yasa kiracıyı korur mu?
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“Türk Borçlar Kanunu-
nun kamu düzenine ve ge-
nel ahlaka ilişkin kuralları
gerçekleştirdikleri tarihe
bakılmaksızın, bütün fiil ve
işlemlere uygulanır."

hükmü uyarınca da,
yeni kanunun yürürlüğe
girmesinden önce akdedil-
miş olan kira sözleşmeleri-
nin yenilenmesinde de söz
konusu hüküm uygulama
alanı bulacaktır. 

Keza, YARG. 6. H.D.
2013/13435 E. 2013/16370
K. no’lu kararına göre de:

“Dava, kira alacağının
tahsili için tahliye istekli
olarak başlatılan icra taki-
bine yapılan itirazın kaldı-
rılması ve tahliye istemine
ilişkindir. Türk Borçlar Ka-
nununun kira artışına iliş-
kin düzenleme kiracıları
koruyucu nitelikte olup,
kamu düzenine ilişkindir.
TBK. nın yürürlüğünden
önce serbest irade ile be-
lirlenen sözleşmedeki artış
oranı, bir önceki kira yılın-
daki üretici fiyat endeksin-
deki artış oranını geçme-
mek koşuluyla geçerlidir.
Kira bedeli TBK.nın yürür-
lüğe girdiği 01.07.2012
tarihinden sonra, yenile-
nen 01.09.2012 tarihin-
den sonraki dönem için,
kira artış oranı TBK. nın
344. maddesinde belirle-
nen artış oranını geçmedi-

ği ölçüde sözleşmedeki ar-
tış oranına itibar edilerek
sonuca gidilmelidir. Söz-
leşmedeki artış oranının
yasal (ÜFE) artış oranını
geçtiği anlaşılmaktadır.
01.09.2012 tarihinde baş-
layan kira dönemi için kira
artışı üretici fiyat endek-
sindeki (12 aylık ortalama)
artış oranına göre belirle-
nerek hüküm altına alın-
ması gerekir.

şeklindeki kararı ile de
yukarıda ki açıklamalarımız
desteklenmiş olacaktır. 

“TARAFLAR ARASINDA
ANLAŞMA OLUP OLMA-
DIĞINA BAKILMAKSIZIN,
BEŞ YILDAN UZUN SÜ-
RELİ VEYA BEŞ YILDAN
SONRA YENİLENEN KİRA
SÖZLEŞMELERİNDE VE
HER BEŞ YILIN SO-
NUNDA, YENİ DÖNEM
KİRA BEDELİ,  ÜFE
ORANI, KİRALANANIN
DURUMU VE EMSAL
KİRA BEDELLERİ VE HAK-
KANİYETE GÖRE HAKİM
TARAFINDAN BELİRLENE-
CEKTİR” 

Söz konusu açıklamala-
rımız yasal dayanağını
T.B.K. 344/3’ten almakta-
dır. Buna göre:

“Taraflarca bu konuda
bir anlaşma yapılıp yapıl-
madığına bakılmaksızın,
beş yıldan uzun süreli veya
beş yıldan sonra yenilenen
kira sözleşmelerinde ve
bundan sonraki her beş yı-
lın sonunda, yeni kira yılın-
da uygulanacak kira bedeli,
hâkim tarafından üretici fi-
yat endeksindeki artış ora-
nı, kiralananın durumu ve
emsal kira bedelleri göz
önünde tutularak hakkani-
yete uygun biçimde belir-
lenir. Her beş yıldan sonra-
ki kira yılında bu biçimde
belirlenen kira bedeli, ön-
ceki fıkralarda yer alan il-
kelere göre değiştirilebilir,“

Hüküm incelendiğinde,
yasa koyucunun, ÜFE oranı
ile beraber, kiralananın du-
rumu ve emsal kira bedel-
lerini de göz önünde bu-
lundurarak bir kira bedeli
belirlenmesi süresini 5 yıl-
lık bir süreye tabi tutmuş-
tur. Bu, 5 yıllık veya 5 yıl-

dan uzun süreli kira sözleş-
melerinin sonunda ve bun-
dan sonra ki her 5 yılın so-
nunda, tarafların arasında
bir anlaşma yapılmış olsun
ya da olmasın, bir sonraki
kira dönemine ilişkin bedel
hakim tarafından, yukarıda
bahsedilen kriterle uygun
olarak belirlenecektir. 

“EĞER TARAFLARCA,
KİRA BEDELİ YABANCI
PARA OLARAK BELİR-
LENMİŞSE, 5 YIL BO-
YUNCA, T.B.K. 138
İSTİSNASI DIŞINDA 
KİRA BEDELİNDE BİR 
DEĞİŞİKLİK YAPILAMA-
YACAKTIR”

T.B.K. 344/4 söz konusu
açıklamalarımızın yasal da-
yanağını oluşturmaktadır:

“Sözleşmede kira bedeli
yabancı para olarak karar-
laştırılmışsa, beş yıl geç-
medikçe kira bedelinde de-
ğişiklik yapılamaz. Ancak,
bu Kanunun, “Aşırı ifa güç-
lüğü” başlıklı 138 inci
maddesi hükmü saklıdır.
Beş yıl geçtikten sonra kira
bedelinin belirlenmesinde,
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yabancı paranın değerinde-
ki değişiklikler de göz
önünde tutularak üçüncü
fıkra hükmü uygulanır.“

“TARAFLAR ARASINDA
KİRA BEDELİ ‘YABANCI
PARA’ BORCU OLARAK
BELİRLENMİŞSE, KİRA
SÖZLEŞMESİNDEKİ BU
BEDEL, BEŞ YIL BO-
YUNCA DEĞİŞMEYECEK-
TİR. ANCAK...”

Söz konusu hükme
göre, taraflar arasında kira
bedeli ‘yabancı para’ borcu
olarak belirlenmişse, kira
sözleşmesindeki bu bedel,
beş yıl boyunca değişme-
yecektir. Ancak, yine aynı
hükme getirilen bir istisna
olarak, T.B.K.’un 138.
maddesinde yer alan ‘aşırı
ifa güçlüğü’ hükümleri
saklı kalacaktır. Söz konusu
hükmün son cümlesine
göre ise, 5 yıl geçtikten
sonra ki kira bedellerinin
belirlenmesinde söz konu-
su maddenin 3.fıkrasının

uygulama alanı bulacağı
belirtilmiştir. Buna göre,
yabancı para borcu belirle-
nen kira sözleşmelerinde,
5 yıl geçtikten sonra, ha-
kim taraflar arasında bir
anlaşma olup olmadığına
bakmaksızın, kiralananın
durumu ve emsal kira be-
delleri ve yabancı para
cinsindeki değişiklikleri de
göz önünde bulundurarak
hakkaniyete uygun bir kira
bedelini belirleyecektir.“

DEĞERLENDİRME VE
AYRIK HÜKÜM

Yukarıda da belirttiği-
miz üzere, T.B.K. 344.
maddesince getirilen bu
hüküm, kiracıyı koruyucu
hükümler içermekte olup,
kamu düzeninden sayıl-
mıştır. Öte yandan, bu hü-
küm özellikle büyük
AVM’lerde kiracı olan ma-
ğazalar bakımından, AVM
sahiplerince çok eleştiril-
miş olup, bu hüküm uya-
rınca bir geçiş dönemi ba-

kımından bir erteleme ta-
lebi söz konusu olmuştur.
Keza, bu baskılar sonu-
cunda; 6217 sayılı kanun
geçici 2. madde ile söz ko-
nusu hüküm KİRACININ
TÜRK TİCARET KANUNU
UYARINCA TACİR OLDU-
ĞU ve de KİRA SÖZLEŞ-
MESİNİN KONUSUNUN İŞ-
YERİ KİRASI OLDUĞU
SÖZLEŞMELER BAKIMIN-
DAN uygulanması 8 yıl
boyunca ertelenmiştir. 

YARG 6. H.D.
2013/663 E. 2013/3867 K.
no’lu kararında:

“…… Bununla birlikte
6217 sayılı yasanın geçici
2. maddesinde değişiklik
yapan 6353 sayılı yasanın
53. maddesinde, kiracının
Türk Ticaret Kanununda
tacir sayılan kişiler ile özel
hukuk ve kamu hukuku
tüzel kişileri olduğu işyeri
kiralarında 6098 sayılı
T.B.K’NIN 323, 325, 331,
340, 343, 344, 346, 354

maddelerinin 01.07.2012
tarihinden itibaren 8 yıl
süreyle uygulanamayaca-
ğı, kira sözleşmelerinde
bu maddelere ilişkin belir-
tilmiş olan konulara ilişkin
olarak sözleşme serbestisi
gereği kira sözleşmesi hü-
kümlerinin tatbik olunaca-
ğı öngörülmüştür. “

şeklinde verilmiş gün-
cel bir kararla da 8 yıllık
erteleme Yargıtay içtiha-
tıyla da desteklenmiştir. 

SONUÇ VE 
ELEŞTİRİLERİMİZ 

T.B.K. 344 hükmü kira-
cıyı koruyan hükümlerden
bir tanesi olup, kamu düze-
nine ilişkin olması bakı-
mından T.B.K.’un yürürlü-
ğe girmesinden önceki söz-
leşmeler bakımından da
uygulama alanı bulacaktır.
Ancak, yukarıda bahsedil-
diği üzere, 6217 sayılı ka-
nunla getirilen düzenleme
uyarınca T.T.K.’na göre ki-
racının tacir olduğu ve de
kira konusunun işyeri kira
sözleşmesi olduğu sözleş-
melerde, şu an için söz ko-
nusu hükmün uygulama
alanı şimdilik yoktur. Kira
sözleşmelerinde, yeni dö-
neme ilişkin kira bedelinin
belirlenmesinde şu an için
en dikkat çekici nokta da
bu ikili ayrım olmaktadır.
Bu ayırımı ortaya koyan
hüküm; 

KANUN NO: 6353
BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNA-
MELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR
KANUN

Kabul Tarihi: 4 Tem-
muz 2012

Resmi Gazete ile Neşir
ve İlânı: 12 Temmuz 2012
- Sayı: 28351
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MADDE 53 –
31/3/2011 tarihli ve 6217
sayılı Yargı Hizmetlerinin
Hızlandırılması Amacıyla
Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun
geçici 2 nci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 –
Kiracının Türk Ticaret Ka-
nununda tacir olarak sayı-
lan kişiler ile özel hukuk
ve kamu hukuku tüzel ki-
şileri olduğu işyeri kirala-
rında, 11/1/2011 tarihli ve
6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 323, 325,
331, 340, 342, 343, 344,
346 ve 354 üncü madde-
leri 1/7/2012 tarihinden
itibaren 8 yıl süreyle uy-
gulanmaz. Bu halde, kira
sözleşmelerinde bu mad-
delerde belirtilmiş olan
konulara ilişkin olarak söz-
leşme serbestisi gereği
kira sözleşmesi hükümleri
tatbik olunur. Kira sözleş-
melerinde hüküm olmayan
hallerde mülga Borçlar
Kanunu hükümleri uygu-
lanır.”

Hükmüdür. Hükmün
sonunda sözleşmelerde

hüküm yoksa mülga , yani
“ortadan kaldırılan” , “ar-
tık olmayan” kanunun hü-
kümlerinin uygulanacağı
belirtilmiştir ki bu belirle-
me kanaatimizce hukuki
olmaktan uzak olduğu gibi
mantıki dahi değildir.
Maddedeki bu belirleme
kanaatimce durumun ne
kadar zorlama olduğunun
kanıtı niteliğindedir. 

AVM VE KİRAYA VER-
MEK ÜZERE İŞYERİ İN-
ŞASI YATIRIMLARINI
OLUMSUZ ETKİLEYECEK
BİR HÜKÜM

Ticari kiralamalarda er-
telenen bu hükümlerin uy-
gulanması bir çok ticari
gayrımenkul yatırımını,
özellikle AVM ve kiraya
vermek üzere işyeri inşası
imalatları yatırımlarını çok
olumsuz etkileyecektir. İn-
şaat sektörünün tek başı-
na ikiyüze yakın ayrı ka-
lemde hareket sağladığı ve
piyasaya olumlu yönde
ivme  getirdiği ülkemizin-
de son yıllarda bu hareketi
bolca kullandığı ve ön pla-
na taşıdığı bir gerçektir.
Bu itibarla kiracı lehine

radikal çözümlerin erte-
lenmesi çokta şaşırtıcı de-
ğildir. Hatta sekiz yıllık er-
teleme dönemi sonuna
doğru bu hükmün ticari
kiralamalar için ortadan
kaldırılması veya ertele-
menin uzatılması da hiç
şaşırtıcı olmayacaktır.
Tüm bunlara rağmen hu-
kuk tekniği bakımından
mülga kanunun uygulana-
cağı belirlemesi ise büyük
talihsizlik olmuştur. Kira
hukuku ve yasa ile müda-
hale hususunda ise şahsi
kanaatim özellikle ticari
kiralamalarda sözleşme
serbestisine müdahale
edilmemesi gerektiği yo-
lundadır. Tacir nereyi ne
kadar süre ve bedelle kira-
laması gerektiğini önce-
den hesaplayıp riskleri be-
lirleyebilecek nitelikte ve
yetenektedir. Yasa ile kira
sözleşmelerine müdahale
her ne kadar kiracı lehine
gözükmekteyse de aslen
bir kısım kira ilişkisi ve
miktarının gayrı resmi şe-
kilde yapılması ve kiracı-
lardan çok ağır harici te-
minatlar ve tavizler isten-
mesi neticesini doğuraca-

ğını düşünmekteyim. Bu
itibarla özellikle ticari iş
ve kiralamalarda kira be-
deline ve diğer hususlara
yasa ile müdahalenin doğ-
ru olmadığı kanaatinde-
yim. 

Bu çalışmamda gerekli
araştırmaları gerçekleşti-
ren Stajyer Avukat Barlas
Oskay’a teşekkür ederim.
Tüm ÇSD ailesine iyi çalış-
malar diler bayramınızı
kutlarım.

Yasa ile kira sözleşmele-

rine müdahale her ne ka-

dar kiracı lehine gözük-

mekteyse de aslen bir

kısım kira ilişkisi ve mikta-

rının gayrı resmi şekilde

yapılması ve kiracılardan

çok ağır harici teminatlar

ve tavizler istenmesi neti-

cesini doğuracağını düşün-

mekteyim”



İF Expo Uluslararası Çorap, İç Giyim
Fuarı üç yılda, üç kat büyüdü

Ekim ayında
yapılacak Ge-
nel Kurulu-
muz’da Çorap

Sanayicileri Derneği
(ÇSD), 11. Dönem Yönetim
Kurulunu belirleyecek. 
9. ve 10. Dönem Yönetim
Kurulu olarak üyelerimiz-
den aldığımız yetkiyle, biz-
den önceki başkan ve yö-
netim kurullarının samimi
gayret ve çalışmaları sonu-
cunda yaptıkları faaliyetle-
rin üzerine bir tuğla daha
koyma anlayışıyla çalışma-
larımızı gerçekleştirdik.
Başkanımız Hüseyin Öz-
türk öncülüğünde her iki
dönemde de ciddi başarı-
lara imza atıldı. Oluşturdu-
ğumuz komiteler aracılı-
ğıyla farklı alanlarda
sektörün faydasına yönelik
çalışmalar gerçekleştir-

meye gayret ettik. Bunlar
içerisinde temellerini 9.
Dönemde attığımız, ancak
ilki 2012’de 10. Dönemde
gerçekleştirilen İF Expo
Uluslararası Çorap, İç Gi-
yim Fuarı farklı bir öneme
sahip. 

SEKTÖRÜN İLK VE 
TEK NİŞ FUARI KISA 
ZAMANDA BÜYÜK 
BAŞARI KAZANDI

Sektörün ilk niş fuarı
olması yanında dünyada
çorapta ikinci büyük üre-
tim merkezi olan ülkemi-
zin  gücünü dünyaya gös-
termek açısından bu
organizasyon farklı bir
önem arz ediyor. İF Expo,
daha ilkinde yakaladığı ve
daha sonra katlayarak bü-
yüttüğü başarısıyla kısa
zamanda gerek derneğimi-

zin, gerekse sektörün gu-
rur kaynağı oldu. 2015 yı-
lında dördüncü kez kapıla-
rını açacak İF Expo’nun
bugün geldiği bu konumda
üye sanayicilerimizin katı-
lımlarıyla verdiği desteğin
payı büyük. Dileğimiz; İF
Expo Çorap, İç Giyim Fua-
rı’nın yakın gelecekte ala-
nında dünyada en önemli
organizasyonlardan biri
haline gelmesi. Sektörü-
müzün verdiği destekle
bunun gerçekleşeceğine
yürekten inanıyorum.
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Ahmet Bilal Kıymaz

ÇSD Başkan Yardımcısı  

Fuar ve Yeni Pazarlar Komitesi

Başkanı

Sektörün ilk niş fuarı olması yanında

dünyada çorapta ikinci büyük üretim

merkezi olan ülkemizin gücünü dün-

yaya göstermek açısından bu organi-

zasyon farklı bir önem arz ediyor.”
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Sektörü yurt dışına taşıyan rakipsiz fuar İF XPO 2015 Uluslararası 
İstanbul İç Giyim, Çorap Fuarı, sektörü yurtdışına taşıyan rakipsiz fuar 
5-7 Şubat 2015 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde dü-
zenleniyor. 

Türkiye tekstil
ve hazır giyim
sanayinin,
ürün kalitesi,

moda ve trendleri belirle-
me gücüne sahip tasarım-
ları ve yüksek teknolojisi
itibarıyla ön plana çıktığı iç
giyim ve çorap sektörü, ni-
telikli ziyaretçiler ile sektör
profesyonellerini İFEX-
PO’da buluşturmaya hazır-
lanıyor.

Renkli ve desenli kolek-
siyonlarıyla iç giyim ve ço-
rapta günün modasını yan-
sıtan fuar kapsamında; ba-
yan ince çorap, soket çorap,

külotlu çorap, erkek çorap,
çocuk çorap, bebe koton
çorap, spor çorap, teknik
çorap, çorap yan sanayi ve
aksesuarları, bayan
/erkek/çocuk /bebe iç giyim,
fonksiyonel iç giyim, termal
iç giyim, dikişsiz iç giyim,
korse, pijama, gecelik, sa-
bahlık, ev giysileri, spor gi-
yim-eşofman, t-shirt-tayt,
iç giyim yan sanayi ve ak-
sesuarları, mayo, bikini,
deniz şortu, plaj giysileri,
yan sanayi ve aksesuarları-
na kadar en son tasarımlar
profesyonel ziyaretçilerin
beğenisine sunulacak. 

Her geçen yıl yükselen
başarısı ile dikkatleri üze-
rine çeken İFEXPO Fuarı,
2014 yılında yurtiçinden
56 ilden 6.368, yurtdışın-
dan ise 60 ülkeden 1.312
sektör profesyoneli tara-
fından ziyaret edilmiştir.
Enerjisini yarattığı verimli
iş ortamından alan fuar,
2015 yılında da fonksiyon
ve tasarımın birleştiği
zengin ürün grupları ile iç
giyim ve çorap dünyasının
vitrinini süslemeye hazır-
lanıyor.

2015 yılında İFEX-
PO’da özel bir bölümde

sergilenecek olan Mayo ve
Deniz Giysileri,  yeni sezo-
nun, fuşya, turkuaz, sarı,
turuncu gibi pastel renkle-
rinin yanı sıra siyah ve be-
yaz gibi geleneksel renkle-
re de yer veren koleksi-
yonları, doğanın bütün sı-
caklığını şık ve dokulu ku-
maşlarla harmanlayan ye-
nilikçi tasarımları profes-
yonel ziyaretçilerle buluş-
turacak. 

2015-2016 SONBAHAR
/ KIŞ TRENDLERİ POD-
YUMDA YER ALMAYA
HAZIRLANIYOR

Göz alıcı defileler,
moda showları ve etkinlik-
lerle renklenen IFEXPO
2015, en son tasarım ve
trendleri eşsiz görsel show
ile sunuyor. 

5-7 ŞUBAT 2015’TE 
TÜYAP BÜYÜKÇEKME-
CE’DE

Tüm iç giyim ve çorap
sektörünün bir araya gele-
rek güç birliği yaptığı
İFEXPO 2015, 12. Uluslar-
arası İstanbul İç Giyim,
Çorap Fuarı 5-7 Şubat ta-
rihleri arasında düzenle-
necek. Fuar hakkında de-
taylı   bilgi almak için;
www.ifexpo.com web site-
sini ziyaret edebilirsiniz.
www.ifexpo.com

Çorap ve iç giyime dair her şey
İF Expo 2015’de
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Beş çocuklu
bir ailenin en
büyük ço-
cuğu olan

Süreyya Ağaoğlu, eğitimci
ve milletvekili Tezer Taşkı-
ran’ın; mühendis ve iş
adamı Abdurrahman Ağa-
oğlu’nun;  siyasetçi, ede-
biyatçı, hukukçu Samet
Ağaoğlu’nun ve tıp dok-
toru Gültekin Ağaoğlu’nun
ablasıdır.

GENÇLİĞİ MUSTAFA
KEMAL PAŞA’NIN YAKIN
ÇEVRESİNDE GEÇTİ

1910 yılında ailesiyle
birlikte Türkiye’ye göç
eden Süreyya Ağaoğ-
lu’nun çocukluğu ve gen-
çliği, Kurtuluş Savaşı ve
Cumhuriyetin kuruluş yıl-
larında Türk Ocağı Aydın-
ları ve Mustafa Kemal Pa-
şa’nın yakın dostlarından
oluşan bir çevrede geçti.
1921 yılında Bezm-i Alem
Valide Sultanisi’ni (şimdiki
İstanbul Kız Lisesi) bitirdi.
En büyük isteği hukuk öğ-
renimi görmekti.

HUKUK FAKÜLTESİNE
GİRİŞ ÖYKÜSÜ

Süreyya Ağaoğlu , “Bir
Ömür Böyle Geçti” isimli
eserinde İstanbul Darülfü-

nun’u Hukuk Mektebi’ne
yani İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ne giriş
öyküsünü şöyle anlatmak-
tadır.

“1921 yılı sonbaha-
rında üç arkadaşımla Da-
rülfünun’un, yani Zeynep
Hanım Konağı’nın merdi-
venlerini çıkıyorduk. Arka-
daşlarımdan biri fen, di-
ğeri de edebiyat
fakültesine girmek istiyor-
lar, ben de hukuk fakülte-
si’ni kızlara açtırmak ve
hukuk tahsili yapmak isti-
yordum. O zaman Hukuk
Fakültesi kadınlara kapalı
idi. Arkadaşlarım bana gü-
lüyorlardı, muvaffak olup

olamayacağım meçhuldü.
Hukuk Fakültesi Reisi Se-
lahattin Bey köşede bir
masa başında oturuyor ya-
nında Profesör Veli Bey,
karşısında da Katib-i
umumi Rauf Bey oturuyor-
lardı. İçeriye girip:

- “Ben Süreyya Ağaoğ-
lu’yum. Bezm-i Alem Va-
lide Sultanisi’ni bu sene
bitirdim. Hukuk tahsili
yapmak istiyorum, beni
hukuka kaydeder misi-
niz?” dedim. Selahattin
Bey hayretle yüzüme
baktı. Veli Bey her zaman
aşağıya inik başını kal-
dırdı, ikisi de şaka edip et-
mediğimi anlamaya çalışı-

yordu sanırım. O zaman
17 yaşındaki her genç  kız
çarşaf giyerdi ama ben
çarşafsızdım, gri bir tayyör
giymiştim. Nihayet Sela-
hattin Bey kahkaha ile
güldü:

- “Üç arkadaş daha bul,
hemen fakülteyi açalım”
dedi. Hakikaten fakülte
“açmak” gerekiyordu, zira
kadınlar erkekler ile bera-
ber okuyamıyorlardı. Öğle-
den önce erkekler, öğleden
sonra kadınlar ders görü-
yordu. Tabii bir tek talebe
için bütün hocalar öğleden
sonra ders veremezlerdi.
Veli Bey başını kaldırdı:

- “Kadına daha ziyade
doktorluk yakışır, o fakül-
teyi açtırsanız” dedi. Ben
de: 

- “Onu da doktor ol-
maya heves edenler açtır-
sın” cevabını verdim. Se-
lahattin Bey:

-  “Hak hukuk meselesi
değil mi?.  Süreyya Hanım
hakkını burada arıyor, mu-
vaffak olmasını dileyelim”
dedi.

Odadan deli gibi çık-
tım. Şimdi başka fakülte-
lere yazılmış olan arkadaş-
ları kandırmak lazımdı.
Hemen, sonradan Sıddık
Sami (Onar)’ nin eşi olan

Türkiye’nin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğlu 29 Temmuz 1903
tarihinde Azerbaycan’ın Şuşa kentinde dünyaya geldi. Babası Ata-
türk’ün fikir ve mücadele arkadaşı düşünür, yazar, siyasetçi ve hukuk
profesörü Ahmet Ağaoğlu, annesi ise Sitare Hanım’dır.

İlk kadın avukatımız
Süreyya Ağaoğlu
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Bedia’ya koştum. Başka fa-
külteye yazılmıştı. Hukuk
Fakültesi’nin açıldığını
söyleyerek onu ikna ettim.
Bedia ile diğer iki arkada-
şımız Melahat ile Saime’yi
de ikna ederek, dördümüz
hukuk fakültesine kayde-
dildik. Benim numaram
“1” di. Selahattin Bey
bana çarşaf giymem ge-
rektiğini söyledi.

İkinci yarıyılda bizi  er-
kek arkadaşlarımızla bir-
likte okutmaya karar ver-
diler. Dört talebe için
bütün profesörlerin öğle-
den sonralarının alınması
doğru değildi. Bir cumar-
tesi günü 63 kişilik sınıfa
girdiğimde birdenbire şa-
şırmadım desem, yalan
olur.

O zamana göre ben
ileri fikirli bir insandım.
Nitekim ilk fırsatta çarşafı
çıkartıp manto ile Fakül-
teye gitmeye başladım.
Evimizdeki telkinlerin et-
kisi ile kadın-erkek eşitli-
ğine inanıyor, bunu da

kendimce ispata uğraşı-
yordum.”

Hukuk Fakültesini
1924-1925 öğretim yı-
lında bitiren Süreyya Ağa-
oğlu’nun  bu başarısı Batı
hukuk çevrelerinde de çok
olumlu yankılar oluşturdu.
Kendisine Rockfeller Foun-
dation tarafından Paris
Uluslararası Enstitüsü’nde
üç aylık seminer bursu
teklif edildi. Fakat Tür-
kiye’de gerekli izinleri ala-
madığı için Paris’e gide-
medi ve Adalet
Bakanlığı’nda staja baş-
ladı.

1928 YILINDA AVUKAT-
LIK RUHSATI ALARAK
TÜRKİYE’Nİ İLK KATIN
AVUKATI OLDU

1928 yılında avukatlık
ruhsatını alarak Türki-
ye’nin ilk kadın avukatı
unvanının sahibi olur ve
yaşamı boyunca avukatlık
mesleğini sürdürür.

1929 yılında Ankara’da
Şurayı Devlet Tanzimat

Dairesi’nde çalışmaya baş-
lar. 1931 yılında İstan-
bul’a gitmek üzere bu gör-
evinden  ayrılır ve serbest
avukatlık yapar. 1932 yı-
lında ise ailesiyle birlikte
İstanbul’a göç eder.

LONDRA’DA EDWARDS –
ERWARDS FİRMASINDA
TÜRK HUKUK MÜŞAVİRİ
OLARAK GÖREV ALDI

İstanbul’daki meslek
hayatına  Fethi Okyar’ın
tavsiyesiyle Av.Maitre Bil-
liotti’nin yazıhanesinde
başlayan Süreyya Ağaoğlu
1945 yılında Londra’daki
Edwards –Erwards firma-
sında Türk Hukuk Müşa-
viri olarak görev alır. Artık
yılın altı ayında Türki-
ye’de, altı ayında da Lon-
dra’da çalışmaktadır. 1946
yılında Amerika’da topla-
nan Kadınlar Birliği Kon-
gresi’ne davet edilir. Fakat
formalitelerin uzaması ne-
deniyle bu kongreye yeti-
şemez ve üç ay süreyle
Amerika’da kalan Süreyya
Ağaoğlu, Yale, Colombia
ve Chicago Üniversite-
leri’nde incelemeler yapar,
Colombia Radyosu’nda ko-
nuşmaları yayınlanır.

‘Beynelmilel Barolar
Birliği’ ile görüşmeler ya-

parak İstanbul Barosu’nun
da bu birliğe üye olmasını
sağlar. 1960 yılına kadar
da bu kuruluşun yegane
“Kadın Yönetim Kurulu
Üyesi” olarak görev yapar.

Yine Amerika’da Kadın
Hukukçular Birliği’ne üye
olur. Beynelmilel Barolar
Birliği vasıtasıyla Av-
rupa’daki Beynelmilel
Avukatlar Birliği’ne
(Union International de
Avocats) üye olur.

HÜR FİKİRLERİ YAYMA
CEMİYETİ VE ÇOCUK
DOSTLARI DERNEĞİ’NİN
KURUCUSU

1947 yılında Prof. Ali
Fuat Başgil ve Ahmet
Emin Yalman ile birlikte
“Hür Fikirleri Yayma Ce-
miyeti’ni kurarlar.

“Hayattaki en büyük
uğraşım çocuklar” diyen
Süreyya Ağaoğlu, 1949 yı-
lında yüzlerce kimsesiz ya
da imkanları sınırlı çocuk-
ları topluma kazandıran,
Çocuk Dostları Derneği’ni
kurar. Vefatından sonra
“Süreyya Ağaoğlu Çocuk
Dostları Derneği” adını
alan, Süreyya Ağaoğ-
lu’nun bu kazandırımı, ha-
len dimdik ayaktadır ve
yurdun dört bir yanından
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gelen çocukları okutarak
yurt binasında barındır-
maktadır. Süreyya Ağa-
oğlu Eğitim ve Öğretim
Vakfı ise orta ve yüksek
öğretim düzeylerinde öğ-
rencilere burslar vermek-
tedir.

ÜNİVERSİTELİ KADIN-
LAR” VE “SOROPTOMİST
KADINLAR” DERNEKLE-
RİNİN TÜRKİYE KOLLA-
RINI KURAR

1950 yılında ise Lon-
dra’dan ayrılarak Tür-
kiye’ye  döner. Süreyya
Ağaoğlu, 1950 yılında
“Üniversiteli Kadınlar” ve
“Soroptomist Kadınlar”
derneklerinin Türkiye kol-
larını kurar. 1951 yılında
ise Londra’daki Barolar
Birliği Kongresi’ne gider,

1952 yılında ise Ame-
rikalı kadınlar tarafından
kurulan Hukukçu Kadınlar
Kongresi Süreyya Ağaoğ-
lu’nun öncülüğü ve teşeb-
büsü ile İstanbul’da topla-
nır. Toplantıda bu
kuruluşa başkan seçilir,
başkanlık görevi 1954 yı-

lına kadar sürer.
Yine 1952 yılında Mad-

rit’deki Beynelmilel Baro-
lar Birliği Kongresi’ne  ka-
tılır. Madrit Kongresi’ni,
Berlin’deki Beynelmilel
Hukukçular Komisyonu
Kongresi izler. Ayrıca
1952 yılında Pakistan Ka-
dınlar Birliği’nin düzenle-
diği konferansa davet edi-
lir.

1953 yılında Beynelmi-
lel Muhacirler Kongresi’ne
katılmak üzere Strasbo-
urg’a gider. 1954 yılında
Finlandiya’ da, Helsinki’de
toplanan Hukukçu Kadın-
lar Kongresi’ne başkanlık
eder. Bunu izleyen gün-
lerde Berlin Hukukçu Ka-
dınlar Toplantısı’nı açar.
Aynı yıl Monte Carlo’daki
Barolar Birliği ve Hukukçu
Kadınlar Toplantıları’nda
bulunur. 1956 yılında Bey-
nelmilel Barolar Birliği’nin
Oslo  Kongresine katılır.

1958 yılının Şubat
ayında Nazlı Tlabar ile
Hint Kadın Teşkilatı’nın
davetlisi olarak Seylan’a
giderler..

1959 yılında ise New
Delhi’de Hukukçular Kon-
feransı’na katılır.

1960’da Kadın Hukuk-
çular Birliği Süreyya Ağa-
oğlu’nu Birleşmiş Milletler
Cenevre Teşkilatı’na tem-
silci seçer. 1965 yılında
Noter Fahriye Akman ile
Atina’da Hukukçu Kadın-
lar Kongresi’ne katılırlar.

TÜRK HUKUKÇU KADIN-
LAR CEMİYETİ’NİN DE
KURUCUSU

1968 yılında İstan-
bul’da bir grup kadın hu-
kukçu arkadaşıyla Türk
Hukukçu Kadınlar Cemi-
yeti’ni kurarlar.

1971 yılında Monte
Carlo’da Beynelmilel Baro-
lar Birliği Konferansı’na ,
1973 yılında da Londra’da
Kadın Hukukçular Konseyi
Toplantısı’na katılır.

1975 yılı yazında, Türk
Hukukçu Kadınlar Derne-
ği’nden 20 kişilik bir
grupla Uluslararası Kadın
Hukukçular Konfederasyo-
nu’nun  Varna Kongresine
katılırlar. Bu kongrede
Uluslararası Hukukçu Ka-
dınlar Konfederasyonu
ikinci başkanlığına seçilir.

28-29 Mayıs 1977’de
Uluslararası Hukukçu Ka-
dınlar Federasyonu’nun
Palermo’da düzenlediği
“organ nakli” konulu sem-
pozyuma Türk Hukukçu
Kadınlar Derneği’nden bir
grupla katılır.

14-18 Kasım 1979 ta-
rihleri arasında Hukukçu
Kadınlar Federasyonu’nun
Atina’daki toplantısına,
Kasım 1980’de  Prof. Nihal
Uluocak ve Aysel Çelikel
ile birlikte Brüksel’de ya-
pılan Hukukçu Kadınlar
Federasyonu Konsey top-
lantısına, 1982 yılı Ocak

ayında da Caracas’ta top-
lanan Uluslararası Kadın
Avukatlar Kongresine katı-
lır.

MESLEKTE 50. YILINDA
CUMHURBAŞKANI FARHİ
KORUTÜRK TARAFINDAN
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Süreyya Ağaoğlu, 1974
yılında meslekte kırk yılını
tamamlayan kırk avukat
arasına seçilmiş Cumhuri-
yetimizin kuruluşunun
50.yıl dönümünde de dö-
nemin Cumhurbaşkanı
Fahri Korutürk  tarafından
ödüllendirilmiştir.

BİR PANEL ÇIKIŞINDA
DÜŞÜP BEYİN KANAMA-
SINDAN ÖLDÜ

“Londra’da Gördükle-
rim” ve “Bir Hayat Böyle
Geçti” adlı kitapların yanı
sıra çeşitli hukuki makale-
lerin yazarıdır.1952 yı-
lında Alman Hukukçu
Werner Taschenbreker ile
evlenen Süreyya Ağa-
oğlu’nun bu evliliği 1960
yılında son bulur. Süreyya
Ağaoğlu, 29 Aralık 1989
yılında İstanbul’da katıl-
dığı “Kadın Hakları ve
Çağdaşlaşma” konulu bir
panelden ayrılırken düşüp
beyin kanaması geçirerek
yaşama veda eder. .

Aile fotoğrafları, mek-
tupları, gazete kupürleri;
belgelerden oluşan özel
arşivi, İstanbul’daki Kadın
Eserleri Kütüphanesi’nde
bulunmaktadır.

Hukukçuluğunun yanı
sıra Atatürk ilke ve inkı-
laplarının ve kadın hakla-
rının yılmaz bir savunu-
cusu olan Süreyya
Ağaoğlu’nun seçkin kişi-
liği ve  bıraktığı seçkin
eserlerle hatırlıyoruz.
Kaynak: www.sacdd.com
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Sinema tarihinde gerilim filmi de-
nince akla ilk gelen isimlerden

biridir Hitchcock. Efsane yönetmenin
en ilgi çekici erken dönem filmlerinden
olan Cinayet Var’da Hitchcock tarzının
ilk şekillenmeye başlamasına tanık
oluyoruz. Sir John Menier (Herbert
Marshall) bir cinayet duruşmasında jüri üyesidir.
Cesedin yanında bulunan ve yaşadığı şok nedeniyle

hafızasını kaybeden genç bir kadın suçlu
bulunur ve ölüm cezasına çarptırılır. Ka-
rarın doğruluğundan emin olmayan Sir
John Menier kadının erkek arkadaşından
kuşkulanır.

Okurlarımıza bir seri halde Hitchcock
filmlerini izlemelerini kan göstermeden

nasıl mükemmel bir gerilim filmi yapılır görmelerini
şiddetle tavsiye ederiz.

Yüzyıllık Yalnızlık'ı yazmaya başla-
dığımda, çocukluğumda beni et-

kilemiş olan her şeyi edebiyat aracılı-
ğıyla aktarabileceğim bir yol bulmak
istiyordum. Çok kasvetli kocaman bir
evde, toprak yiyen bir kız kardeş, gele-
ceği sezen bir büyükanne ve mutlulukla çılgınlık
arasında ayrım gözetmeyen, adları bir örnek bir yı-
ğın hısım akraba arasında geçen çocukluk günlerimi
sanatsal bir dille ardımda bırakmaktı amacım. Yüz-
yıllık Yalnızlık'ı iki yıldan daha kısa bir sürede yaz-
dım, ama yazı makinemin başına oturmadan önce bu
kitap hakkında düşünmek on beş, on altı yılımı aldı.

Büyükannem, en acımasız şeyleri, kılını
bile kıpırdatmadan, sanki yalnızca gör-
düğü olağan şeylermiş gibi anlatırdı bana.
Anlattığı öyküleri bu kadar değerli kılan
şeyin, onun duygusuz tavrı ve imgelerin-
deki zenginlik olduğunu kavradım. Yüzyıl-
lık Yalnızlık'ı büyükannemin işte bu yönte-

mini kullanarak yazdım. Bu romanı dikkat ve keyifle
okuyan, hiç şaşırmayan sıradan insanlar tanıdım. Şa-
şırmadılar, çünkü ben onlara hayatlarında yeni olan
bir şey anlatmamıştım, kitabımda gerçekliğe dayan-
mayan tek cümle bulamazsınız."
Gabriel Garcia Marquez

İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ

İzlenesi:
Cinayet Var

Okunası:
Yüzyıllık Yalnızlık

Günümüz önemli Viyolonsel sa-
natçısı Uğur Işık’ın “Taşplakla-

rın kaldığı yerden” başlığı ile oluştur-
duğu ve  “adeta müziğimize saygı
duruşu” şeklinde ifade ettiği Alaturka Records’un
“Girizgâh” adını verdiği ilk albüm ve LP’ni Kalan
Müzik etiketiyle çıktı.

Çift CD ve detaylı bir kitapçıktan oluşan albümde
Zekâi Dede, Nikoğos Ağa, Hacı Ârif Bey, Şevki Bey
gibi klasik, Faiz Kapancı, Kaptanzâde Ali Rıza Bey,

Artâki Candan, Osman Nihat Akın  gibi
Cumhuriyet dönemi bestecilerinin eser-
leri Alaturka Records sanatçıları tarafın-
dan seslendiriliyor.

Taşplaklar devam etseydi toplu icra
nasıl olurdu, ses sanatçıları ne şekilde şarkı söylerler,
saz sanatçıları sazlarını hangi tarzda çalarlardı soru-
larına cevap niteliğinde olan ve taşplaklardaki o si-
hirli havayı, ifadeyi, neş’eyi, hüznü anlatan  “Giriz-
gâh” albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.

Dinlenesi:
Grizgah
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Hayatı esir alan bir ruhsal
hastalık: Şizofreni

Şizofreni; kişinin
düşüncesini, ha-
reketlerini, duy-
gularını ifade
şeklini, gerçeği
algılamasını çar-
pıtan ve kişinin
diğerleriyle ilişki-
lerini bozan ciddi
bir beyinsel ra-
hatsızlıktır. Şizof-
reni hastaları
çoğunlukla top-
lumda, işte,
okulda ve ilişki-
lerde problem ya-
şarlar.

Şizofreni hayat
boyu süren bir
hastalıktır,
doğru teda-

viyle kontrol altına alına-
bilir. Yaygın inanışın aksi-
ne şizofreni bölünmüş ki-
şilik değildir. Şizofreni ki-
şinin neyin gerçek neyin
hayali olduğunu anlaya-
madığı bir zihinsel hasta-
lık, bir psikozdur. Zaman
zaman psikotik rahatsızlığı
olanlar gerçekle ilişkilerini
kaybederler. Dünya kafa

karıştırıcı düşünceler, gö-
rüntüler ve sesler karma-
şası gibi görünebilir. Şizof-
renlerin davranışları çok
garip hatta şok edici olabi-
lir. Hastalar gerçekle iliş-
kilerini kaybettiklerinde
oluşan ani kişilik ve davra-
nış değişikliklerine psiko-
tik epizod adı verilir. Şi-
zofreninin şiddeti kişiden
kişiye değişir. Bazıları ha-
yatlarında tek epizod ya-
şarken, diğerleri birkaç
tane epizod yaşar, bu epi-

zodlar arasındaysa nispe-
ten normal bir yaşam sü-
rerler. Şizofreni belirtileri
nüksetme (relaps) ve du-
raksama (remisyon) olarak
bilinen döngüler esnasın-
da kötüleşebilir ve azala-
bilir.

ŞİZOFRENİ TÜRLERİ
Paranoid şizofreni:
Paranoid şizofreni has-

taları zulüm gördükleri ya
da birileri tarafından ceza-
landırıldıkları ile ilgili yan-

lış inançlara (sanrılar) sa-
hiptirler. Fakat düşüncele-
ri, konuşmaları, duyguları
oldukça normaldir.

HEBEFRENİK 
ŞİZOFRENİ:

Hebefrenik şizofreni
hastalarının zihni karışık
ve tutarsızdırlar, konuş-
maları karma karışıktır.
Dışarıdan bakıldığında
davranışları duygusuz
veya yüzeysel veya uygun-
suz, hatta şapşalca ve ço-
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cuksu görülebilir. Çoğun-
lukla duş almak veya ye-
mek hazırlamak gibi nor-
mal günlük işlerini yapma
becerilerini bozan düzen-
siz davranışları vardır.

KATATONİK ŞİZOFRENİ:
Bu türün en çarpıcı

semptomları fizikseldir.
Katatonik şizofreni hasta-
ları genelde hareketsizdir
ve çevrelerindeki dünyaya
karşı reaksiyon vermezler.
Genellikle çok katı ve sert
olurlar ve hareket etmeye
isteksizdirler. Ara sıra yüz-
lerini buruşturmak veya
biçimsiz duruşlar yapmak
gibi garip hareketler ya-
parlar. Veya başkasının
söylediği bir kelimeyi veya
cümleyi tekrar edebilirler.
Yetersiz beslenme, bitkin-
lik ve kendilerini yaralama
riskleri çok yüksektir.

AYRIŞMAMIŞ 
ŞİZOFRENİ:

Kişinin semptomları
yukarıdaki üç türden biri-
ne net olarak uymadığında
bu tanı konur.

KALINTI (REZİDÜEL) 
ŞİZOFRENİ:

Bu türde şizofreni
semptomlarının şiddeti
azalmıştır. Halüsinasyon-
lar, delüzyonlar veya diğer
semptomlar hala vardır,
fakat şizofreni tanısı kon-
duğu zamanki kadar şid-
detli değildir.

ŞİZOFRENİ 
BELİRTİLERİ

Şizofreni hastalarında
beceri ve kişilik değişlikle-
rini içeren birçok semp-
tom vardır, ve değişik za-
manlarda farklı davranış-
lar sergileyebilirler. Hasta-
lık kendini ilk kez göster-

diğinde semptomlar ge-
nellikle ani ve şiddetlidir.
En yaygın şizofreni belirti-
leri üç grupta toplanabilir:
pozitif belirtiler, dezorga-
nize belirtiler ve negatif
belirtiler.

POZİTİF BELİRTİLER:
Burada “pozitif” iyi an-

lamında kullanılmaz, sade-
ce şizofreni rahatsızlığı ol-
mayan insanlarda görül-
meyen belirgin belirtiler
anlamında kullanılır. Bu
belirtilere bazen psikotik
semptomlar da denir, bun-
lar;

Delüzyonlar: Gerçeğe
dayanmayan, gerçeğe da-
yalı bilgilerle izah edilse
bile kişinin vazgeçmeyi ka-
bul etmediği garip inanç-
lardır. Örneğin kişi başka-
larının düşüncelerini
duyabildiğini, kendisinin
Tanrı veya şeytan oldu-
ğunu veya başkalarının ka-
fasına düşünceler yerleştir-
diğine inanabilir.

Halüsinasyonlar: Ger-
çekte olmayan şeyleri gör-
mek, sesler duymak, garip
kokular duymak, ağızda

“tuhaf” tat hissi ve bede-
nine dokunan olmasa da
temas hissi gibi gerçek
dışı şeyler algılanır. Şizof-
reni hastalarında en yay-
gın olanı sesler duymaktır.
Sesler kişinin davranışları
hakkında yorumlar yapa-
bilir, kişiyi taciz edebilir
veya emirler verebilir.

DEZORGANİZE 
BELİRTİLER:

Bu semptomlar kişinin
net olarak düşünme ve
doğru reaksiyon verme
becerisinin olmamasını
kapsar. Dezorganize semp-
tomlara örnek olarak:
• Kişinin iletişim kurması-

nı ve konuşmaya katıl-
masını zorlaştıran an-
lamsız kelimeler kullan-
ması ve hiçbir anlamı ol-
mayan cümleler kurması

• Çabucak bir düşünceden
diğerine geçmek

• Yavaş hareket etmek
• Karar verme yetisinden

yoksun olmak
• Aşırı fakat anlamsız şey-

ler yazmak
• Bazı şeyleri unutmak

veya kaybetmek

• Daireler çizerek yürü-
mek gibi tekrarlanan ha-
reketler

• Günlük görüntü, ses ve
duygulardan anlam çı-
karmada problem yaşa-
ma

NEGATİF BELİRTİLER:
Negatif kelimesi şizof-

reni hastalarındaki belirli
normal davranışların ek-
sikliğini yansıtır. Negatif
semptomlar:
• Duygu ve duygu ifadesi

eksikliği veya duruma
uymayan duygular, dü-
şünceler ve ruh hali (ör-
neğin; bir şakaya gül-
mek yerine ağlamak)

• Aileden, arkadaşlardan
ve sosyal aktivitelerden
uzaklaşma

• Düşük enerji
• Motivasyon eksikliği
• Yaşamdan zevk almama

ve yaşama karşı ilgi ek-
sikliği

• Temizlik alışkanlıkları-
nın kötü olması

• Okulda, işte ve diğer ak-
tivitelerde problemler

• Dengesizlik (çok mutlu
veya çok üzgün olmak
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veya ruh hali oynamala-
rı)

• Katatoni (çok uzun bir
süre kişinin aynı pozis-
yonda hareketsiz kalma-
sı)

• Şizofreniye ne sebep
olur? (Şizofreni nedenle-
ri)

Şizofreninin tam nede-
ni kesin olarak bilinme-
mektedir, fakat kanser ve
diyabet gibi biyolojik bazlı
gerçek bir hastalık olduğu
bilinmektedir. Bu hastalık
kötü ebeveynlik veya kişi-
lik zayıflığı sonucu oluş-
maz. Araştırmacılar şizof-
reni gelişiminde rol oyna-
yan bazı faktörleri açığa
çıkarmıştır, bunlar;

Genetik (kalıtım): Şi-
zofreninin ebeveynden ço-
cuğa geçme olasılığı var-
dır.

Beyin kimyası: Şizofre-
ni hastalarında beyindeki
belirli kimyasallarda bazı
dengesizlikler vardır. Ya
dopamin adı verilen nörot-

ransmitere karşı hassastır-
lar ya da çok fazla dopa-
min üretirler. Dopamin
dengesizliği beynin ses,
koku, görüntü gibi belirli
dürtülere karşı verdiği re-
aksiyonu etkiler ve bu da
halüsinasyonlara ve delüz-
yonlara yol açabilir.

Beyin anomalisi: Yeni
araştırmalar şizofreni has-
talarında anormal beyin
yapısı ve fonksiyonu sap-
tamıştır. Yine de bu tür bir
anormallik tüm şizofreni
hastalarında görülmez ve
şizofreni hastası olmayan
kişilerde de bu tür anor-
mallikler görülebilir.

Çevresel faktörler:
Araştırmalar viral enfeksi-
yon, zayıf sosyal etkileşim-
ler veya yüksek stresli du-
rumlar gibi sosyal faktör-
lerin kalıtımsal olarak şi-
zofreniye meyilli insanlar-
da hastalığı tetikleyebildi-
ğini göstermiştir. Şizofreni
genellikle buluğ çağı ve
gençlik dönemlerinde be-
dende hormonsal ve fizik-

sel değişiklikler oluşurken
yüzeye çıkar.

KİMLERDE ŞİZOFRENİ
GÖRÜLÜR?

Herkes şizofreni hasta-
sı olabilir. Dünyadaki tüm
ırk ve kültürlerde bu has-
talığa rastlanır. Her yaştan
insanda görülebilir, genel-
likle ilk olarak 20’li yaşlar-
da ortaya çıkar. Erkekleri
ve kadınları eşit derecede
etkiler. Fakat kadınlara
(20’li yaşlar 30’lu yaşların
başı) nazaran erkeklerde
genellikle daha erken yaş-
larda ortaya çıkar (buluğ
çağında veya 20’li yaşların
başında). 5 yaş üstündeki
çocuklarda da görülebilir,
fakat buluğ çağından önce
oluşan bu durum çok na-
dirdir.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ
NASIL KONUR?

Eğer şizofreni belirtileri
varsa, doktor tıbbi geçmişi
inceleyip hastayı tam bir
fiziksel muayeneden geçi-
recektir. Özellikle şizofreni
teşhisi için kullanılan bir
laboratuvar testi yoktur.
Doktor, bu belirtilere
sebep olabilecek başka bir
rahatsızlık olup olmadığını
kontrol etmek için, rönt-
gen ve kan testleri isteye-
cektir. Bundan sonra
doktor hastayı mental has-
talıklar alanında uzman-
laşmış bir psikolog veya
psikiyatriste gönderir. Psi-
kiyatristler özel olarak di-
zayn edilmiş testlerle
hastayı psikotik hastalık
açısından değerlendirir.
Terapist hastanın tavır ve
davranışlarını gözlemleye-
rek bildirilen semptomlara
göre teşhisini koyar. Bir ki-
şiye şizofreni teşhisi kon-
ması için semptomların en

İlk paniizofreni hayat

boyu süren bir hasta-

lıktır, doğru tedaviyle

kontrol altına alınabi-

lir. Yaygın inanışın

aksine şizofreni bö-

lünmüş kişilik değil-

dir. Şizofreni kişinin

neyin gerçek neyin

hayali olduğunu 

anlayamadığı bir 

zihinsel hastalık, bir

psikozdur”
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az 6 ay boyunca görülmüş
olması gerekir.

ŞİZOFRENİ NASIL TEDAVİ
EDİLİR?

Şizofreni tedavisinin
hedefi belirtilerihafiflet-
mek ve nüksetme (tekrar-
lama)  riskini azaltmaktır.

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE
KULLANILAN YÖNTEM-
LER:

İlaç tedavisi: Şizofreni
tedavisinde kullanılan
ilaçlara antipsikotikler
denir. Bu ilaçlar şizofreniyi
ortadan kaldırmaz, fakat
delüzyonlar, halüsinasyon-
lar ve düşünme problem-
leri gibi semptomları
hafifletmeye yardım eder.
Eskiden beri kullanılan
ilaçlar; Thorazine, Proli-
xin, Haldol, Navane, Stela-
zine, Trilafon ve Mellaril,
yeni ilaçlar ise; Abilify,
Clozaril, Geodon, Invega,
Risperdal, Saphris, Sero-
quel ve Zyprexa’dır. Psiko-
sosyal terapi: İlaçlar
belirtileri hafifletmeye
yardımcı olurken, çeşitli
psikososyal tedaviler de
hastalıkla alakalı davranış-
sal, psikolojik, sosyal ve
mesleki problemlerde 
faydalı olabilir. Terapi 
yoluyla hastalar semptom-
larını kontrol etmeyi,
erken uyarı işaretlerini
fark etmeyi ve nüksetmeyi
önleyici bir plan yapmayı
öğrenebilirler. Psikososyal
tedaviler şunları 
kapsar:

Rehabilitasyon: Şizof-
reni hastalarının toplumda
faaliyette bulunmalarına
ve mümkün olduğunca ba-
ğımsız yaşamalarına yar-
dım etmek için sosyal
beceriler ve meslek eğiti-
mine odaklanır

Bireysel psikoterapi:
Kişinin hastalığını daha iyi
anlamasına, başa çıkmayı
öğrenmesine ve problem
çözme becerisini geliştir-
mesine yardımcı olur.

Aile terapisi: Ailelerin
şizofreni hastası olan ya-
kınlarına daha iyi yardımcı
olmalarını ve onlarla daha
etkin bir şekilde ilgilen-
melerini sağlar.

Grup terapi/destek
grupları: Karşılıklı yardı-
mın sürekliliğini sağlar.

Hastaneye yatma: Şi-
zofreni hastalarının çoğu
ayakta tedavi edilir. Bu-
nunla beraber şiddetli
semptomları olanlar veya
kendilerine ya da diğerle-
rine zarar verme tehlikesi
olanların durumlarının
dengelenmesi için hasta-
neye yatırılmaları gereke-
bilir. Elektrokonvulsif
Terapi (EKT): Bu kişinin
kafasına yüzeysel elektrot-
ların yerleştirilerek bir dizi
elektrik şokunun beyne
gönderildiği bir prosedür-
dür. Şoklar beyinde nörot-
ransmitterlerin
salınmasına sebep verir.
Bu tedavi şekli günü-
müzde şizofrenide nadir

olarak kullanılır. İlaçlar ye-
tersiz geldiğinde veya ka-
tatoni veya depresyon
hastalığın tedavisini zor-
laştırdığında, EKT faydalı
olabilir. 

Beyin cerrahisi: Beyin-
deki belirli sinir bağlantı-
larının kesilerek ayrıldığı
lobotomi önceleri şiddetli,
kronik şizofreni hastala-
rında kullanılıyordu. Gü-
nümüzde ise çok nadir
durumlarda kullanılır,
çünkü bu ameliyat ciddi
kişilik değişikliklerine yol
açabilir ve esasen daha iyi
sonuçlar genellikle daha
az şiddetli ve tehlikeli iş-
lemlerden elde edilebilir.

ŞİZOFRENİ HASTALARI
TEHLİKELİ MİDİR?

Kitaplar ve filmler ço-
ğunlukla şizofreni hastala-
rını tehlikeli ve vahşi
gösterir. Oysa bu her
zaman geçerli değildir.
Çoğunlukla çevrelerinden
uzaklaşmayı ve yalnız ol-
mayı tercih ederler, fakat
hastalığın yanında madde
veya alkol bağımlılığı
olanlar tehlike ve şiddet
içeren davranışlarda bulu-
nabilir. Öte yandan şizof-

reni hastaları kendilerine
zarar verebilir. Şizofreni
hastaları arasında genç
yaşta ölümün birinci ne-
deni intihardır. Doğru te-
daviyle şizofreni hastaları
psikiyatri hastaneleri ye-
rine, aileleriyle veya top-
lum içinde üretici bir
hayat yaşayabilirler. 

Çoğunlukla çevrele-

rinden uzaklaşmayı

ve yalnız olmayı

tercih ederler, fakat

hastalığın yanında

madde veya alkol

bağımlılığı olanlar

tehlike ve şiddet

içeren davranış-

larda bulunabilir” 
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Yüzyıllar
öncesinden
günümüze gelen
meslek: 
Şerbetçilik
Yüzyıllar ötesinden günümüze taşı-
nan kültür değerlerimizden biri de
şerbetçiliktir. Yazı yoğun yaşadığımız
şu günlerde bizi gerçek anlamda se-
rinleten ve aynı zamanda şifa kayna-
ğı olan şerbet…

Eskiler bilir;
şerbet insanın
sağlıklı olduğu
zamanda içtiği

gibi, hastalandığında da
kullanılan bir ilaçtı. Bal şer-
beti örneğin. Kabızlık
çekene ılık bal şerbeti, ishal
olana soğuk bal şerbeti iyi
gelir. Bu gibi bilgiler yüzyıl-
larca nesilden nesile
aktarılarak şimdiye ulaş-
mış. 

DÜNYACA BİLİNEN, ÜN
YAPMIŞ ŞERBETLERİMİZ
ÇEŞİT ÇEŞİT

Şerbet yaz-kış içilebilen
bir içecek. Ancak yaz ayla-
rında özellikle tercih
ediliyor. Hem susuzluğu
gidermeye hem
serinlemeye yardımcı olu-
yor. Dünyaca bilinen, ün
yapmış şerbetlerimiz çeşit
çeşit. Meyan şerbetinden
tutun da vişne, erik, limon,
kayısı, ayva, tarçın, gül,

üzüm, dut, karanfil, gelin-
cik ve daha neler neler…
Bir çok çiçekten, meyveden
ve bitkiden şerbet yapılıyor.
Hepisinin tek tek rengi,
kokusu, tadı muhteşem.
Hepsinin ayrı ayrı faydaları
var insan vücuduna.

ANADOLU SELÇUKLULARI
ZAMANINDA VE 
OSMANLI DÖNEMİNDE DE
ŞERBETÇİLİK KÜLTÜRÜ
DEVAM ETMİŞ

Şerbet yüzyıllardır yapı-
lagelen bir içecek dedik.
Kültürümüzde büyük yeri
var. Tarihe baktığımızda
kazılarda şerbet için özel
yapılmış kaplara rastlanı-
yor. Hatta Kaşgarlı
Mahmut’un Divan-ı Lügat-
it Türk adlı eserinde Orta
Asya’da Türklerin üzümle-
rin suyunu sıkarak suyunu
içtiklerine dair bölümler
bulunmakta. Anadolu Sel-
çukluları zamanında ve
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Osmanlı döneminde de
şerbetçilik kültürü devam
etmiş. Hatta sarayda bu
içecekler çok önemli bir
hale gelmiş. Yabancılar
saraya geldiğinde ikram
edilen şerbetleri ülkelerine
döndüklerinde heyecanla
anlatırlarmış. Saray mutfa-
ğında şerbet yapımı çok
ayrıcalıklı bir konuma yük-
selmiş. Şerbet kar ya da
buzla soğutulduktan sonra
kristal sürahilerle şık bir
biçimde ikram edilirmiş. 

ÖZELLİKLE SICAK 
GÜNLERİN VAZGEÇİLMEZ
İÇECEĞİ OLAN ŞERBET
ANADOLU’NUN BİR ÇOK
YERİNDE SOKAK ŞER-
BETÇİLERİ TARAFINDAN
SATILIRDI

Evliya Çelebi de Seya-
hatname’sinde şerbetçiliğe
uzun bir bölüm ayırmış.
Sokaklarda şerbet satanla-
rın kıyafetlerine, sırtlarında
taşıdıkları pirinçten yapılan
güğüme değinmiş. Özel-
likle sıcak günlerin
vazgeçilmez içeceği olan
şerbet Anadolu’nun bir çok
yerinde sokak şerbetçileri
tarafından satılırdı. Günü-
müzde bir hayli azalsa da
hala sokak şerbetçilerine
rastlamak mümkün. Turis-
tik yörelerde ve bazı
organizasyonlarda görülen
şerbetçiler, özellikle
Güneydoğu Anadolu bölge-
mizde hala satış yapıyor.
Özellikle şifa kaynağı olan
meyan şerbeti bu yörenin
vazgeçilmezi.

YABANCI DİLLERE
“SORBE” VE “SOR-
BETTO” OLARAK GEÇMİŞ

Günümüzde yabancı
ülkelerin yemek tariflerine
bakacak olursak bizim şer-
betimizi “sorbe” adıyla

sunduklarını görüyoruz.
İtalyancaya “sorbetto”
adıyla giren buzlu meyve-
nin kökeninin şerbet
olduğu hem adından hem
yapılışından anlaşılıyor. 

HAZIR MEYVE SULARI,
HAZIR LİMONATALAR
YERİNE HEMEN BİRAZ SU
İLE KAYNATACAĞIMIZ
KURU ÜZÜM YA DA
KENDİ YAPACAĞIMIZ 
LİMONATA PAHA BİÇİLE-
MEZ BİR İÇECEK

Ancak ne yazık ki kül-
türümüze ait bu önemli
içecek, hazır gıdaların göl-
gesinde kalıyor.
Marketlerden, bakkallar-
dan evde sağlıklısını
yapmaya üşenerek hazır
içecekler alınıyor. Bunların
içine bilindiği üzere uzun
süre dayanması için katkı
maddeleri ekleniyor. Hele
asitli içeceklerin zararı
uzmanlarca her defasında
söyleniyor. Bir nebze
susuzluğu gidermeye,
serinlemeye yardımcı olsa
da bu gıdaların
vücudumuza fayda değil
zarar verdiğini bilmemiz
gerek. Çocuklarımıza hazır

meyve suları, hazır limona-
talar yerine hemen biraz
su ile kaynatacağımız kuru
üzüm ya da kendi yapaca-
ğımız limonata paha
biçilemez bir içecek, gıda
olacaktır.

Böylece kültürümüze
dayanan şerbeti ve şerbet-
çiliği yaşatmış oluruz.

Meyan şerbetinden tutun

da vişne, erik, limon, kayısı,

ayva, tarçın, gül, üzüm,

dut, karanfil, gelincik ve

daha neler neler… 



“Armutlu” adının
nereden geldiğine
dair iki rivayet bu-
lunmakta: 

İlki bilindik efsane Bizans Kralı’nı-
ın kızı. Efsaneye göre “Armutlu” ismi
Bizans Kralı’nın kızının ismidir. Pren-
ses Armodies’in vücudunun her ye-
rinde yaralar çıkar. Kral kızının bu
durumundan utandığı için askerleriy-
le birlikte kızını şimdiki kaplıcaların
bulunduğu mevkide bırakır.  Kız bu-
radaki termal sularla her gün yıkanır
ve bütün yaraları iyileşir. Bu bölgede-
ki kaplıcalar için anlatılan hikaye hep
aynı olsa da kaplıcaların bir çok has-
talığın tedavisinde etkili olduğu bili-
niyor.

EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÖZÜYLE 
ARMUTLU

Evliya Çelebi’ye göre ise Armutlu
ismi Seyahatname’sinde de anlattığı
üzere şöyledir; "Nahiyedir. Naib otu-
rur. Bursa Beyi tarafından tayin edilir.
Kasaba düz sahraya bağlı, bahçeli ve
etrafı armut bahçeleri ile süslü olup

bakımlıdır. Onun için Armutlu der-
ler." Evliya Çelebi Seyahatname'sinde
1050 senesinin Sefer ayının altıncı
günü Mudanya Kasabası'na vardıkla-
rından ve oradan bir gemi ile Bozbu-
run İskelesi'ne geldiklerinden söz
eder : "Eskiden bakımlı bir iskele
imiş. Rüzgar almayan akıntılı bir kör-
fezde olduğundan, gelen gemiciler
girdaba düşerek beş on gün, yahut

bir iki ay yatarlar. İşte burada bekle-
ye bekleye bıkan taife ve tüccarın
bedduası eseri olarak burası harab ol-
muş ve olmakla devam etmektedir.
İskele başında bir han, birkaç misafir-
hane, küçük bir camii şerif ile birkaç
bakkal dükkanı, ekmekçi ve bozacı
dükkanları var. Başka bir bina eseri
yoktur. Fakat dört tarafında bağ bah-
çeleri çoktur. İskele başında camii şe-
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Yalova’nın şirin ilçesi
Armutlu, Marmara De-
nizi'nin doğusunda
Gemlik Körfezi’nin ku-
zeyinde yer alıyor. Ar-
mutlu adı "Armodo"
veya "Armodies" söz-
cüklerinden türetilmiş.
Bu sözcükler "donan-
ma" veya "donanmaya
gözcülük eden kimse"
anlamına geliyor. 

Armutlu: Denizi, yeşili ve termal 
kaplıcaları ile bir dünya cenneti



rifin kap ve duvarında, misafirlerin
şikayet yazılarından bir zarf yazacak
yer kalmamıştır."

Armutlu'nun tarihteki durumuna
bakacak olursak, buraya ilk yerleşen-
lerin kimlikleri pek bilinmiyor. Ancak

tarihi kayıtlarda önceleri MÖ. V.yüz-
yılda Bithynia Krallığı'nın sınırları
içerisinde, MÖ. I.yüzyıldan sonra
Roma İmparatorluğu’nun egemenli-
ğinde, Roma'nın ikiye ayrılmasından
sonra Bizans İmparatorluğu’nun yö-
netiminde, daha sonra Selçuklu İm-
paratorluğu egemenliğine girmiş.
1324 yılında ise Orhan Gazi döne-
minde Osmanlı topraklarına geçmiş.

Osmanlı, Armutlu'yu topraklarına
katmasından sonra Mudanya ve Tril-
ye'den getirdiği Türkleri buraya yer-
leştirmiştir. Uzun bir dönem Türkler
ve Rumlar burada birlikte yaşamış-
lardır. Ancak Cumhuriyetin ilanı ile

birlikte burada bulunan Rumlar Ar-
mutlu'dan göç etmişlerdir. Bugün Ar-
mutlu'da hiç Rum kalmamış olup, bu-
rada yaşayan Türklerin kökeni ise
Mudanyalılar ile o sıralarda Rus isti-
lası altında olan Gürcistan'dan göç
eden Türkler'den oluşmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yı-
lında kaplıcalar için Armutlu'ya gel-
miş, arkadaşlarıyla burada bazı

önemli konularda çalışma ve araştır-
malar yapmıştır. Bu çalışması esna-
sında Başbakan İsmet İnönü'ye de
telgraf çekerek onun da gelip çalış-
malara katılmasını istemiştir.

Atatürk'ün termal kaplıcalardan
sonra Armutlu Kaplıcalarına da uğra-
mış olması tesadüf değildir. Ölümün-
den çok kısa bir süre önce, 1938'teki
ikinci ziyaretinde de tedavisi için
kaplıca kürü yapmıştır. Her yıl, Ata-
türk'ün Armutlu' ya gelişi şerefine 9
Ağustos'ta festivaller düzenlenmek-
tedir. (Kaynak: armutlu.gov.tr)

İlçenin gerek jeotermal kaplıcala-
ra, gerekse Marmara Bölgesi'nin en
temiz denizine sahip olması turistik
önemini artırmakta. Sağlık turizmi
açısında da her yıl önemli bir o kadar
artan ilçede yerli ve yabancı yatırım-
lar bulunuyor. Armutlu,günümüzde
turizmden büyük bir gelir elde edi-
yor. 

KAPLICA TURİZMİ
Armutlu-Yalova yolunun yaklaşık

3.km.' sinde,vadinin yüksekçe bir sır-
tından çıkan jeotermal su, kaplıca tu-
rizminin temelini teşkil etmektedir.
Suyun bulunduğu yer ağaçlarla kaplı,
dinlenmeye uygun, havadar bir böl-
gedir.Armutlu kaplıca suyu Türki-
ye'de en fazla radyoaktiviteye sahip
kaplıca suyudur. Armutlu kaplıcala-
rından yararlanma, tarihte Bizans dö-
nemine kadar gidiyor. Buradaki ilk
banyo o zamanlarda kurulmuş. 

Armutlu Kaplıcaları, ilçe merkezi-
nin 2.5 km kuzeyinde olup, Yalova'ya
50 km . mesafededir. Kaplıca bölge-
sinde; otel, lokanta, Türk Hamamı,
masaj salonları, jakuzi ve kapalı yüz-
me havuzu bulunmaktadır. Kaplıca
suları kimyasal sınıflandırma bakı-
mından sülfatlı, bikarbonatlı, klorür-
lü, kalsiyumlu, sodyumlu ve karbon-
dioksitli bir bileşime sahiptir. Kay-
naklarda mineral miktarı 2100-2421
mg . arasındadır. Banyo ve içme kür-
lerine uygun olan kaplıca suları, ban-
yo, içme ve çamur olarak uygulandığı
gibi, sudan çıkan gazlar solunum yo-
luyla da uygulanır. Armutlu kaplıca-
ları, radyoaktivitesi yüksek kaplıcalar
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sınıfına girmektedir. Kaplıcalar kalbin
işlemesinde, asidin vücuttan atılma-
sında, sinirler üzerinde, iltihabi has-
talıklarda ve kadın
hastalıklarında,mide ve bağırsak has-
talıklarında, yaraların iyileşmesinde,
karaciğerin düzenli çalışmasında,
hormonların düzenlenmesinde ve id-
rar söktürücü olarak faydalıdır. Lyon
Tıp Fakültesi’nden su ve iklim tedavi-
leri uzmanı Profesör Piery'in yazıla-
rında şöyle bahsedilmektedir; 

SUDAN KENDİLİĞİNDEN ÇIKAN
GAZLARDA, HER LİTRESİNDE
18,45 MİLİMİKROKÜRİ RADYO-
AKTİVİTE BULUNMAKTADIR

“Bizce, suyun beher litresinde, en
az bir milimikroküri Radyo-aktivite
bulunan kaplıcalar, tibbi olarak rad-
yo-aktiviteyi haiz olan kaplıcalar nite-

lenir”. Buna göre Armutlu Kaplıca-
sı’nda, gerek İstanbul Üniversitesi
hocaları tarafından yapılan, gerekse
Sıhhat Vekaleti tarafından yaptırılan
tahlillerde, suyunda beher litrede bir
milimikroküriden fazla (1.04 milimik-
roküri) radyo-aktivite bulunmuştur.
Fakat daha mühim olan bir nokta var-
dır; radyo-aktiviteden edilen istifade
en çok nefes yolu ile olduğundan
kaplıca gazlarındaki radyo-aktivite
daha önemlidir. Armutlu Kaplıca-
sı’nın asıl kubbeli hamamında ise,
sudan kendiliğinden çıkan gazlarda,
beher litresinde 18,45 milimikroküri
radyo-aktivite bulunmaktadır. Bu du-
rum Armutlu Kaplıcaları’nın radyo
aktivite bakımından zengin bir kaplı-
ca olduğu anlamına gelmektedir. 

EN FAZLA RADYOAKTİVİTEYE
SAHİP KAPLICA

Açıklamalara göre radyoaktivite
özelliği kaplıca sularının, toprağın de-
rinliklerinden kaynayıp gelen ve yer
yüzüne çıkana kadarda pek çok ma-
denleri eritip içeriğine hapsederek,
bu arada radyum, toryum gibi ele-
mentlerin etkisiyle kazanılmakdır. Bu
gün gelişen bilim dalları sayesinde
kaplıca sularının iyileştirici özellikle-
rinin neler olduğu, hangi hastalıklara
yararlı olduğu ve diğer bilimsel yan-
ları bilinmektedir. Armutlu Kaplıcala-
rı uzun yıllardır yapılan araştırmalar
sonucu hazırlanan rapor ve bilimsel
incelemelerle, en fazla radyo-aktivi-
teye sahip kaplıca özelliği ile ülke-

mizde tek, dünyada ise ikinci sırada
gelmektedir.

DENİZ VE DOĞA TURİZMİ 
Armutlu deniz turizmi açısından

da şanslı bir durumda.  Marmara böl-
gesinin en temiz denizine sahip bu il-
çemiz denizi , kaplıcası ve doğasıyla
dört mevsimi bir arada yaşayan en-
der yerlerden biridir. 

İklimi, Marmara Bölgesi iklimi
özellikleri göstermektedir. Yazları sı-
cak, kışları yağışlı ve ılıktır. Bitki ör-
tüsü ise maki, fundalık ve zeytinlik
ile çam ormanlarından oluşmaktadır.
Ormanlık alanı ise 14.522 hektardır.
Ayrıca Armutlu’daki bu zengin or-
manlık alanlar ve doğal ortam çeşitli
hayvan türlerinin yaşamasına olanak
vermektedir. Bu nedenle av turizmi
de cazip bir hal almakta. Armutlu
kamp ve karavan turizmi açısından
da elverişlidir. Özellikle doğal güzel-
liklere sahip kıyılarda, dağ yamaçla-
rında ve yaylalarda gençlere yönelik
doğal değerleri koruyarak kamp
programları düzenlenmektedir. 

Armutlu çevresinde bulunan ka-
yalık alanlar zıpkınla dalmaya ve su
sporlarına uygun olduğundan su
sporcuları tarafından tercih ediliyor.
Bu spor faaliyetleri Bozburun ve Ayı-
burnu açıklarında yapılmakta.

ORGANİK TARIM 
Armutlu köylerinden Mecidiye,

Hayriye, Fıstıklı’nın bulunduğu havza
“organik tarım” havzası olarak belir-
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lenmiş olup, bu bölgede her türlü or-
ganik bitki, sebze ve hayvansal ürün-
lerin üretimi teşvik edilerek devam
etmekte. Ayrıca bu bölgede eko turiz-
mi canlandırmak amacıyla eko pansi-
yon adıyla pansiyonculuk, yeme içme
ve yöresel ürünlerin satışı ile doğada
kamp ve atlı yürüyüş aktiviteleri ya-
pılmaktadır. 

TARİHİ EVLER
Armutlu'da tarihi eserler ve ken-

dine özgü mimari yapılar, geçmiş kül-
türleri yansıtmak istercesine yeşil
bitki örtüsünün içinden gururla ken-
dilerini gösterirler. Ataların özel bir
mirası olarak korunan Armutlu evle-
ri, bunca yıla rağmen güzelliklerini
korumaya devam etmektedirler. Bel-
denin merkezinde bulunan Köy Ha-
mamı, Hacı Ali Paşa Camii, Tarihi
Köprü, Eski Kitabeli Çeşme ve Eski
Hamam en önemli tarihi eserlerin-
dendir. 16 km .lik bir sahil şeridine
sahip olan Armutlu'nun Yılanlar
mevkiinde tertemiz denizi ile 4 km
.lik pırıl pırıl bir kum sahili yer al-
maktadır. İlçeye 5 km .lik mesafede
bulunan ve sürekli ulaşımı olan Ar-
mutlu Kaplıcaları, yıl boyunca şifalı
sulardan yararlanmak isteyen sayısız
insana şifa dağıtır. Yemyeşil bir vadi-
de bulunan kaplıcalar birçok kaynak-
tan oluşmakta, ziyaretçilere banyo ve
içme yoluyla tedavi sunarken solu-
num yolu ile de fayda sağlamaktadır.

ARMUTLU KAPLICALARININ 
FAYDALARI; 
• Kalbin çalışmasına ve kuvvet bul-

masına faydalıdır. 
• Vücudun bütün hücrelerinin canlı-

lığını arttırır. 
• Bitkiler daha çabuk büyür. 
• Yaşlı kimselerin vücudunda biriken

ve bir çok hastalıkların anası olan
(Asitürik)'i vücuttan atar. 

• Hormonların faaliyetini hızlandırır. 
• Mikropları öldürme özelliği vardır. 
• Hastalıklara karşı vücudu koruyan

kandaki ak yuvarları çoğaltır. 
• Damarları genişletir, kırmızı kan

damarı basıncını düşürür. 
• İdrar çözücüdür. 

• Siniler üzerinde tesir edici, ağrı sızı
dindirici, romatizmal hastalıklara
faydası bulunmaktadır. 

• İltihapları ve şişlikleri giderir. 
• Kadın hastalıklarına çok iyi gelir. 
• Deri üzerindeki (pleatron) rahatsız-

lıklarda etkindir. 
• Karaciğerin çalışmasını düzenler.

Ayrıca kaplıca tedavisi almak için
belirli bir yaş sınırının olmamasına
dikkat çeken uzmanlar ileri yaştakiler
ve çocukların da kaplıcalardan rahat-
lıkla kür uygulaması alabileceğini be-
lirtmektedirler. Çocuklarda saman
nezlesi, astım gibi üst solunum yolu
rahatsızlıklarında kaplıca kürlerinden
yararlanılmakta iken yaşlılarda yaşlı-
lıkla birlikte ortaya çıkan birçok kro-
nik rahatsızlıkta, örneğin hipertansi-
yon, kroner kalp hastalığı, diyabet
(şeker hastalığı), kronik akciğer has-
talığı gibi durumlarda kaplıca kürleri-
nin olumlu etkileri kanıtlanmıştır. 

Hastalıkların çeşidine göre uygun
kaplıca suyunun seçimi, yararlanma
teknikleri ve süreleri bir uzman tav-
siyesiyle yapılmalıdır. Kaplıca kür uy-
gulaması bir uyarı ve uyum tedavisi
olduğundan belirli bir zaman aralı-
ğında gerçekleştirilir ki bu süre ge-
nelde en az 10 gün, en uygunu 15
gündür. Yine kaplıcalardaki ideal su

sıcaklığı 36-38 derecedir ancak bazı
durumlarda (çocuklar ve yaşlılar ha-
riç) 40 derecelik banyolar da öneril-
mektedir.

Kaplıcalarda termal mineralli su-
lardan sonra en sık kullanılan diğer
bir tedavi unsuru; sudan biraz daha
farklı termo fiziksel özellikleri bulu-
nan şifalı çamurlardır. Ülkemizde bir-
çok kaplıcada şifalı su ve banyo tera-
pisi uygulanabilmektedir. 
(www.armutlu.bel.tr)
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Yüzlerce yıldır insanlara şifa dağıtan Tuzla Kaplıcaları, Istanbul’a en
yakın olan kaplıcamızdır. Aynı zamanda Istanbul’un tek termal kaplı-
cası olan Tuzla kaplıcaları, yaklaşık 500 yıldır biliniyor. 

KAPLICALAR...

İstanbul içinde termal merkez:
Tuzla Kaplıcaları



1611 yılında Evliya Çele-
bi’nin ziyaret edip övgü-
ler yağdırdığı kaplıca,
ünlü

“Seyahatname”sinde de yer almakta.
Eserinde bu kaplıcalara olan hayran-
lığını gizleyemeden edememiş ve
"Efsaf-ı ab-ı müshilat, içme (bağır-
sakları yumuşak tutan içme suyu)
Her sene mah-ı temmuzda kiraz
mevsiminde cümle istambol'dan ve
gayrı büleydelerden nice bin adem

cem'olup çadırlarında bir saz(u) söz
uayş ve nuş edüp kırk gün kırk gice
leb'i deryada top u tüfenk ve fişenk
şamdanları olur kim diller ile tab'ir
ve tavsif olunmaz. Ehl'i derd olup
ahlat-ı faside marazına mübtela
olanlar bunda üç gün üç gice İçme
suyundan nuş edüp biemrillahi Te'ala
kimi istifrağ edüp sarı sarı ve yeşil
yeşil safra ve sevda ve balgam ve
ahlatlar çıkar kim rayiha-i habisin-
den adem helak mertebesine varır..."
cümlelerine yer  vermiştir. 

TESİSLER 2000’Lİ YILLARDA 
MODERNİZE 

Tarihi bu kadar eskiye dayanan
Tuzla İçmelerinin insan sağlığı için
önemini anlayan Mustafa Kemal Ata-
türk de Tuzla İçmelerini fırsat bul-
dukça ziyaret etmiş ve arazinin
imtiyaz hakkı üç doktor ve iki iş ada-
mının kurduğu Anonim Şirkete veril-
miştir. 1927 yılında kurulan Tuzla
İçmeler A.Ş. günümüze kadar gel-
mekle birlikte, 1970 yılından sonra
çok iyi işletilmemiş ve ihmal edilmiş-
tir. 2000’li yıllara yaklaşıldığında bu
olumsuz durumun giderilmesi için
girişimde bulunulmuş ve  Tuzla İç-
meleri yeni ve modern tesislerine
kavuşmaya başlamıştır.

ROMATİZMAL HASTALIKLARDAN,
DEPRESYON VE İLTİHABA BİRÇOK
DERDE DEVA BARINDIRIYOR

Tuzla Termal Tesisleri’nin termal
havuzu, romatizmal hastalıklara (ro-
matoid artrid), kireçlenmelere, kadın
hastalıklarından fonksiyonel kısırlık
ve iltihabi hastalıklara, ortopedik
ameliyatlar sonrası yaşanan depres-
yon durumlarında, iş ve normal ya-
şantıya sağlıklı dönebilme gibi pek
çok hastalığa iyi gelmekte ve dene-
yenlerce tavsiye edilmektedir.

İÇME BÖLÜMÜNDEKİ ŞİFALI
SULAR BİRÇOK SİNDİRİM VE
İDRAR YOLU HASTALIĞINA 
İYİ GELİYOR

Şifalı suların içme bölümü ise
sodyum klorürlü (toplam NaCl
1300mg/L mineralli hipotermal

doğal çıkışlı su) olup, mide-barsak
sistemi hastalılarından kronik gas-
trid, mide salgı bozukluğu ve kabız-
lığa, böbrek ve idrar yolları
hastalıklarından, böbrek taşları, kro-
nik böbrek ve yolları iltihaplarına,
şeker hastalığına ve safra kesesi taş-
larına iyi gelmektedir. Fazla yağların
vücuttan atılmasında da içme suları-
nın etkili olduğu gözlenmiştir.

Bu şifalı suların faydaları Çapa
Tıp Fakültesi’nin Tıbbi Ekoloji ve
Hidroklimatoloji kürsüsü tarafından
yapılan deneylerle de kanıtlanmıştır.
Ruhsal ve bedensel sağlığa kavuş-
mada etkili olma adına onay veril-
miştir.

Tesislerde konaklamak isteyenler
için imkanlar hazır ancak günü birlik
kalmak isteyenler için de hem kaplı-
cadan ve içmelerden yararlanılabilir
hem de 70 dönümlük çam ağaçları
ile kaplı alanda piknik yapılabilir. Bu-
rada bulunana açık ve kapalı aş evle-
rinden de yararlanılabilir.

Tuzla tesislerine ulaşım da bir
hayli kolay. Kadıköy-Tuzla, Harem-
Gebze, Topkapı-Cevizlibağ arasında
çalışan araçlar buluyor. Sabiha Gök-
çen Havaalanına da sadece 17 km.
uzaklıkta.

İSTANBUL’A YAKIN AMA AZ BİLİ-
NEN BİR ŞİFA KAYNAĞI

Istanbul’a bu kadar yakın bu şifalı
tesislerin adını daha çok duyurması
ve gelişmesi için ziyaretçilere ihti-
yacı var. En azından hafta sonları
kaplıcalar ve içmeler ziyaret edile-
rek, hem sağlık, huzur kazanılabilir,
hem de kaplıcanın daha etkin olma-
sına yardımcı olunabilir.
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Tuzla tesislerine ulaşım da bir hayli

kolay. Kadıköy-Tuzla, Harem-Gebze,

Topkapı-Cevizlibağ arasında çalışan

araçlar buluyor. Sabiha Gökçen Havaa-

lanına da sadece 17 km. uzaklıkta”
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Temelde 
renkli
hamurlardan
istenen obje-

lerin elle ve ya bir takım
el aletleri kullanılarak
yapılması, ardından 
bunların fırınlanarak
hamurun sertleştirilmesi
prensibine dayanır.
Çocukların oyun hamuru

ile yaptıklarının daha
gelişmişi de diyebiliriz.

BİRÇOK ŞEY 
ÜRETİLEBİLEN FİMO 
HAMURUNU EVDE DE
YAPABİLİRSİNİZ

Küçük süs eşyaları,
anahtarlıklar, heykelcikler,
mıknatıslı süs objeleri, ta-
kılar, mumluklar, çiçekler

ve daha neler neler...
Hepsini fimo hamuru ile
oluşturmak mümkün.

Hobi marketlerde satı-
lan bu hamur pahalı bir
ürün de değil. Diğer adı
“Polimer Kil” olan fimo
hamuru, herkesin ulaşabi-
leceği fiyat aralıklarında
satılmakta. Ancak iste-
nirse evde bile hazırlana-

Hobi severlerin yeni tutkularından biri olan fimo hamuru ile
objeler yapma gerçekten inanılmaz. Hayal gücü ile sınırlı olan
bu hobide yapılabilecek şeyler çok çeşitli. 

Polimer kil ya da fimo hamuru
mucizesi
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bilir. Hamurun tarifi 
şöyle:

2 su bardağı un, 2 su
bardağı su, 1 su bardağı
tuz, 2 yemek kaşığı sıvı
yağ, parmak boyası ya da
gıda boyası. Un, su, tuz ve
sıvıyağ karıştırılarak ha-
mur haline gelene kadar
pişirilir. Küçük parçalara
ayırarak her bir parçaya
gıda boyası ya da parmak
boyası eklenerek renklen-
dirilir ve bu iyice özleşene
kadar yoğurulur. İşte bu
kadar! Bundan sonra iste-
nilen her şey uygulanabi-
lir. Kullanım alanı oldukça
sınırsız olan bu hamurla
her türlü obje yapılabilir.

OYUN HAMURUNU ANDI-
RIYOR. FIRINDA PİŞİRİ-
LİNCE SERTLEŞİYOR

Fimo hamuru oyun ha-
murunu andıran, kolayca
şekil verilebilecek yumu-
şaklıkta ancak fırında pişi-
rildiğinde sertleşen bir
malzeme. Kullanım alan-
ları oldukça sınırsız. Kolye,
küpe, bileklik, toka gibi
her türlü takı yapımında,

vazo, biblo gibi ev süs eş-
yalarında ve her türlü obje
yapımında fimo hamurun-
dan faydalanılıyor.

PİŞTİKTEN SONRA ZIM-
PARALANABİLİYOR

Fimo hamurunun her
rengi birbiriyle çok kolay
karışıyor. Bu nedenle yeni
renkler ortaya çıkarılabili-
yor. İçeriğinde su olmadı-
ğından kuruma ve çatlama
gibi problemler de yaşan-
mıyor. Piştikten sonra ha-
murda renk değişimi ve şe-
kil bozukluğu
olmadığından sürprizi ol-
mayan bir hamur. Ayrıca
bu hamurun diğer iyi bir
özelliği; pişirildikten sonra
zımparalanabiliyor, yontu-
labiliyor, pişmiş hamur piş-
memiş hamura eklenerek
tekrar pişirilebiliyor. Ha-
mur zehirsiz bir ürün oldu-
ğundan çocuklar bile gü-
venli şekilde kullanabiliyor.
Ancak her şey gibi, bu ha-
murun da gözle temasın-
dan kaçınmak gerek.

Hamur pişerken 130
derecenin üzerine çıkılma-

malı ve 30 dakikadan fazla
fırında tutulmamalı. Çünkü
bu durumda hamur yanar,
yanma da kokulu gaz çıkış-
larına neden olur. Bu gazı
solumamak, ortamı hava-
landırmak gerekir. Paketi
açılan hamur kurumaz. Pi-
şirene kadar tekrar tekrar
kullanılabiliyor. Bu özelliği
de zaman problemi olma-
dan çalışmaya olanak veri-
yor. Fimo ile yapılan ça-

lışma kırıldığında tutkalla
yapıştırılabilir. Tatilde ço-
cuklarla kaliteli zaman ge-
çirmek isteyenler ya da boş
vakitlerini değerlendirmeyi
amaçlayanlar, hatta bun-
dan para kazanmak iste-
yenler için hiç te yabana
atılamaması gereken bir
çalışma olabilecek bir uğ-
raş sayılabilir fimo. Yap-
mak isteyenlere şimdiden
kolay gelsin.
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KÜLTÜR...

20. YÜZYILIN ETKİN SANATÇILARINDAN JOAN MİRÓ’NUN SEMBOLLEŞTİRDİĞİ

“Kadınlar, Kuşlar ve Yıldızlar”
Sakıp Sabancı Müzesi’nde!
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Barselona doğumlu Katalan
ressam ve heykeltıraş Joan Miró'nun eserlerinden oluşan kapsamlı bir sergiye
ev sahipliği yapıyor. 20. yüzyılın çok yönlü, çığır açan sanatçısı Joan Miró'nun
olgunluk dönemine odaklanan sergi, Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar adıyla
sanatseverlerle buluşuyor. 



SSabancı Hol-
ding sponsor-
luğu ile
düzenlenen ve

Barselona'daki Joan Miró
Vakfı, Mallorca’daki aile
koleksiyonu Successió
Miró ve yine Mallorca’daki
Pilar ve Joan Miró Vakfı iş-
birliğiyle gerçekleştirilen
sergi 23 Eylül 2014 - 1
Şubat 2015 tarihleri ara-
sında ziyaret edilebilecek.
Akdeniz coğrafyası ve in-
sanına dair gözlemlerin-
den ilham alan Miró’nun,
kadın, kuş ve yıldız tema-
larına yoğunlaşan sergi,
resim, baskı, heykel ve se-
ramiklerin bulunduğu zen-
gin bir seçkiyle sanatçının
sembolik dilini anlama
olanağı sunuyor. Miró'yla
İstanbul'da buluşacak olan
sanatseverler, sanatçının
Akdeniz kültüründen al-
dığı enerjinin farklı form-
lardaki izdüşümlerine
tanık olacaklar. 

SERGİ ÜÇ YIL SÜREN 
GÖRÜŞMELER SONUCU
GETİRİLDİ

Sergiyle ilgili bilgi
veren SSM müdürü Dr.
Nazan Ölçer, "Bu önemli
Katalan sanatçının eserle-
rini müzemize getirmek
üzere Barcelona’daki Miro
Vakfı ile üç yıl önce görüş-
melere başladık. Müze
olarak hayalimizde, Pablo
Picasso ile başlayıp  Salva-
dor Dali ile devam eden
İspanya’nın büyük ustala-
rının üçlemesinde son hal-
kayı tamamlamak vardı.
Bugün bu sergi ile bunu
başarmanın heyecanını
yaşıyoruz. Bu süreçte Bar-
celona’daki Joan Miro
Vakfı ile sanatçının olgun-
luk dönemine odaklanan,
onun vazgeçemediği ka-

dınlar, kuşlar ve yıldızları
merkeze alan ve sanatçı-
nın çok yönlülüğünü or-
taya çıkaran bir seçki
yapmaya karar verdik. 
Bu çok yönlülüğü ortaya
çıkarmak için ayrıca, Mal-
lorca’daki aile koleksiyo

nunda yer alan eserlerle
yine Mallorca’daki Pilar ve
Joan Miro Vakfı’nda bulu-
nan atölye malzemelerini
de ödünç aldık. Sanatçının
farklı tekniklerdeki kimi
eserleri ve bazı kişisel eş-
yaları ise dünyada ilk defa
Türkiye’de Sakıp Sabancı
Müzesi’nde sergilenecek.
Ayrıca sergide yer alan bir
dizi belgesel filmde Joan
Miro’nun yaşamını, iç
dünyasını, değişimlerini,
dostlarını, ülkesindeki ve
dünyadaki siyasi olaylara
duyduğu öfke ve tepkisini
izleyerek sanatçının kolay
ele vermediği gizli dünya-
sını tanıma imkanına
sahip olacağız.” dedi. 

TÜRK MÜZECİLİĞİNDE
ÇIĞIR AÇAN PİCASSO
SERGİSİ’NDEN BU YANA
BÜYÜK USTALARIN SER-
GİLERİNE DESTEK VERİ-
YORUZ

Sabancı Holding
CEO’su Zafer Kurtul, ko-
nuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Bizim için sadece
ekonomik faaliyetlerimiz
değil, kültür-sanat ala-
nında da var olmak, bu
kapsamdaki projeleri des-
teklemek her zaman önce-

likli. Sabancı Holding ola-
rak, Türk müzeciliğinde
çığır açan Picasso Ser-
gisi’nden bu yana büyük
ustaların sergilerine des-
tek veriyoruz. Bunu ku-
rumsal vatandaşlık
yaklaşımımızın bir gereği
ve sorumluluğumuz olarak
görüyoruz. Bu alandaki ça-
lışmalarımız toplumsal so-
rumluluk penceresinden,
topluma bir katkı yapma
isteği ve inancıyla yapılı-
yor. Ne mutlu bize ki, hal-
kımız da bizim bu
isteğimize yürekten karşı-
lık veriyor. İnanıyorum ki,
bu sergimiz de önceki-
lerde olduğu gibi yoğun
ilgi görecek, kapıda kuy-
ruklar olacak.  Miro; Pi-
casso, Rembrandt ve
Monet’den sonra halkı-
mızla buluşmasına aracılık
ettiğimiz dördüncü büyük
usta oldu. Sabancı Hol-
ding’in vizyonu farklılıklar
yaratarak kalıcı üstünlük-
ler sağlamak. Miro da sa-
natıyla, eserleriyle fark
yaratmış bir sanatçı. Sergi
aracılığıyla bu büyük us-
tayı  sadece eseriyle değil
tüm yaşamıyla yakından
tanıma ve anlama fırsatı
bulacağız.” dedi. 
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Akdeniz coğrafyası 

ve insanına dair 

gözlemlerinden

ilham alan Miró’nun,

kadın, kuş ve yıldız

temalarına yoğunla-

şan sergi, resim,

baskı, heykel ve se-

ramiklerin bulunduğu

zengin bir seçkiyle

sanatçının sembolik

dilini anlama olanağı

sunuyor”
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Samsun mutfağı Karadeniz, Anadolu, Balkan ve Kafkas izleri taşır. Bölgeye özgü bit-
kilerden çorba, tencere yemekleri ve turşu yapılmaktadır. Karalahana çorbası, dol-
ması ve kavurmasıyla; fasülye ise turşusu ve diblesiyle sık tüketilen yiyeceklerden-
dir. Mısır ile buğdaysa unundan yapılan kuymak, yarmasından yapılan çorba ile en
çok tüketilen tahıllardır. 

Samsun mutfağı Karadeniz’in
karakteristiğini yansıtıyor

Yapılışı:
Kaz etinin yağlı kısmı ayrıldıktan sonra

yeterince tuz ilave edilerek iyice haşlanır.

Daha önce ayrılan kaz yağı küçük küçük 

doğranarak tavada eritilir. Eritilen bu yağ ile

üçgen şeklinde kesilen tirit ekmeği (yufka )

yağlanır.  Sonra haşlama suyuyla bulgur pilavı 

hazırlanır. Didiklenen kaz eti pişirilen bulgur

pilavının üzerine eklenir. Yağlanıp hazırlanan

tirit ekmeği de katık edilerek servis edilir. 

MISIR ÇORBASI

Malzeme: 
Yaklaşık 300 gr mısır tanesi 

1 su bardağı kuru fasulye 

4 su bardağı su 

2 çorba kaşığı dolusu tereyağı 

Yarım su bardağı yoğurt 

Yarım su bardağı süt 

Biraz tuz 

Yapılışı:
Fasulye bir gün önceden ıslatılır. Fasulyeler ve mısırlar bir tencerede iyice haşlanır, öz-

leştirilir. Tuzu eklenir ve ocaktan alınır. Diğer tarafta  yoğurt ve süt çırpılarak, mısır ve fasul-

yelere karıştırılır. Bir sahanda tereyağı kızdırılır, çorbanın üzerine gezdirilir. Sıcak olarak ser-

vis yapılır. 

KAZ TRİDİ

Malzeme: 
1 kg ince bulgur 

1 kg Tirit ekmeği (Yufka) 

1 kg kaz eti 

½ kg kaz yağı 

Biraz tuz 
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TURŞU KAVURMASI

Malzeme: 
2 orta boy soğan 

200 gr fasulye turşusu 

200 gr havuç turşusu 

200 gr lahana turşusu 

3 yumurta 

5 çorba kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:
Sıvı yağ bir tavaya alınır. Piyazlık doğranmış so-

ğanlarbu yağda iyice sarartılarak kavrulur. Küçük kü-

çük doğranan turşular soğanlara eklenir , biraz daha

kavurmaya devam edilir. Bir kapta çırpılan yumurtalar

tavaya eklenir. Yumurtalar pişince yemeğimiz hazırdır,

sıcak servis edilir. 

DOLANGER

Malzeme: 
Hamur Malzemeleri:

1 çay fincanı süt

1 çay fincanı yoğurt

1 çay fincanı sıvıyağ

1  yumurta

1 çorba kaşığı sirke

Biraz tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Ara malzeme: 

2 su bardağı fıstık veya ceviz

2 su bardağı sıvıyağ

Hamur açmak için buğday nişastası

Şerbeti İçin:

4 su bardağı tozşeker

4 su bardağı su

Biraz limon suyu

Yapılışı:
Büyük bir hamur yoğurma kabında

öncelikle tüm sıvı malzemeler karıştırılır.

Sonra un, tuz, kabartma tozunu eklenerek

kulak memesi yumuşaklığında bir hamur

yoğurulur. Hazırlanan hamur serin bir

yerde yarım saat dinlendirilir.

Bu arada şerbeti hazırlanır. Yarım

saat sonra hamurdan ceviz kadar parçalar

ayrılıp, bezeler hazırlanır. Nişasta yardımı

ile hamurlar ince açılır. İç malzeme

serpiştirilir ve bir yemek kaşığı sıvıyağ

gezdirilir. Sonra oklavaya dikkatlica

sarılarak kenarlarından büzdürülür.

Oklavadan çıkarılıp, yağlanmış tepsiye

dizilir. Bütün bezeler böyle hazırlandıktan

sonra üzerlerine kalan sıvıyağ ya da biraz

tereyağ gezdirilir. 180 derecede ısıtılmış

fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirilir.

Biraz soğuyunca şerbeti üzerine dökülür.

Şerbeti çekince servis edilir.

HALUÇKA

Malzeme: 
1 kg un

2 yumurta

Tuz 

Yoğurmak için biraz ılık su

İçi İçin:

750 gram kıyma

2 büyük soğan

Yarım demet maydonoz

Sosu için

125 tereyağı

3 yemek kaşığı salça

2-3 kepçe haşlama suyu

Yapılışı:
Öncelikle iç malzemenin hepsi

karıştırılarak hazırlanır.Diğer tarafta

hamur malzemeleri karıştırılarak ha-

mur yoğrulur. Yumuşak bir hamur ol-

masına dikkat edilir. Hamur dört eşit

parçaya ayrılır. Her bir parça unlana-

rak açılır. Küçük kareler halinde kesi-

lir. Ortalarına iç malzeme konularak

üçgen şeklinde katlanır, kenarları

bastırılarak kapatılır.Hamurların birbi-

rine yapışmaması için tepsi biraz un-

lanır, hamurlar tepsiye dizilir.

Diğer tarafta bir tencereye bol

miktarda su konur. Biraz tuz ve az

zeytiyağı eklenir. Su kaynayınca

hamurlar tek tek içine atılır. Pişirilen

hamurlar bir kaba alınır. Üzeri için

tereyağı ve biraz salça kızdırılır. Sosu

da eklendikten sonra servis edilir.
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Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz sporlardan biri de paramotor. Dün-
yada yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip. Paraşütün motor ile geliştiril-
miş şekli de denilebilir. Bu spora. Diğer adı “Motorlu yamaç paraşütü”
olan bu spor inanılmaz heyecan ve adrenalin içeriyor ve aynı zamanda
cesaret istiyor.

Paramotor spo-
ru, pilotun sırt
çantasına ben-
zeyen şekli ile

sırtına takılan bir motor ve
bunun pervanesinden
oluşmakta. Bu motor ve
pervanenin ağırlığı  mode-
le ve markaya göre değişi-
yor. Yaklaşık 17 ila 28 kilo
aralığında bir ağırlık söz-
konusu.

PARAMOTOR İÇİN 
GEREKLİ ŞARTLAR

Paramotor için ekipman
temininden sonra kalkış
yapılabilmesi için etrafta
geniş bir boş alan bulun-
ması gerekli. Bu boşluğun
20-40 metre gibi geniş ol-
ması gerekli. Bu durumda
paramotor sporu her yerde
yapılamayan bir spor türü.
Bunun yanında hava şart-
larının da uygun olması
gerekli. Eğer uygun hava
şartları varsa, 200 km. ve
üzerine çıkılabiliyor. Para-
motor hızı ortalama -şart-
lara bağlı olarak- saatte
30-60 km. olarak gerçekle-
şiyor.

Yükselme yani “Uçuş
irtifası” paramotor pilotu
kontrolünde. Pilot isterse

yerden binlerce km. yuka-
rıya yükselebilir. Peki uçuş
süresi ne kadardır diye dü-
şündüğümüzde, yakıt de-
posunun durumuna göre 6
saat kadar uçuş yapılabili-
yor. 

YASAL OLARAK 160 
KİLONUN ALTINDA 
OLDUĞU İÇİN UÇUŞ İZNİ
GEREKTİRMİYOR

Bu sporda güzel olan
bir yön daha; uçuş için izin
gerekli olmayışı. Çünkü
yasaya göre 160 kilogra-
mın altında kalan araçlar
için izne gerek bulunmu-
yor. İstenildiği zaman iste-
nilen yerde uçuş gerçek-
leştirilebilir. 

HAVA ŞARTLARI SON 
DERECE ÖNEMLİ

Paramotor eğer pilot
eğitimli ve deneyimli ise
bazı kara araçlarından bile
daha güvenli sayılmakta-
dır.Güvenliği büyük ölçüde
paraşüt sağlamaktadır. Di-
ğer donanım da kontrol
edilip, her türlü bakımı ya-
pılınca normal şartlar al-
tında paramotorla yolculuk
yapmak son derece keyifli-
dir. Hava şartları burada

mutlaka göz önünde tutul-
malıdır. 

PARAMOTOR EĞİTİMİ
Türkiye’de henüz 8-10

yıllık bir geçmişi olan pa-
ramotor kullanımı için tec-
rübeli eğitmenlerden ders
alınması gerekli. Uçuş için
yaklaşık iki hafta eğitim al-
mak gerekiyor. 4 ya da 6.
derste adaylar uçuşu öğ-
renmiş oluyor ancak dene-
yim paramotorda çok
önemli olduğundan ilk
uçuştan sonra 5 saatlik bir
uçuş eğitimi de alınıyor.
Simülatörler yardımı ile
eğitim pekiştiriliyor.

İKİ KİŞİNİN BİRLİKTE 
UÇMASI MÜMKÜN

Paramotorda tekli 
(single) uçuş yanında iki
kişinin birlikte (tandem)
uçabilmesi de mümkün.
Her işte tecrübenin büyük
önemi olduğu gibi paramo-
torla iyi uçmak için de ke-
sinlikle tecrübe ve zaman
gerekiyor. 

Paramotor genellikle
hobi uçuşları için kullanılı-
yor. Ancak hava reklamcı-
lığı ve hava fotoğrafçılığın-
da da tecrübeli paramotor

kullanıcıları çalışabilmek-
teler. Bazı ülkelerde para-
motor daha başka amaçlar-
la da kullanılarak, alanı ge-
nişletilmiş. Örneğin: sahil
güvenlik, can kurtaran, ve
belgesel çekimlerinde pa-
ramotordan faydalanılmak-
ta. Bu da paramotorun adı-
nın gelecekte daha çok du-
yulabileceği anlamına ge-
lebilir.

Paramotor genellikle

hobi uçuşları için kulla-

nılıyor. Ancak hava rek-

lamcılığı ve hava fotoğ-

rafçılığında da tecrübeli

paramotor kullanıcıları

çalışabilmek teler. Bazı

ülkelerde paramotor

daha başka amaçlarla

da kullanılarak, alanı

genişletilmiş”

Gökyüzünde adrenalin ve
özgürlüğün adı: Paramotor
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Paramotor için ekipman temininden sonra kalkış yapılabilmesi için etrafta geniş

bir boş alan bulunması gerekli. Bu boşluğun 20-40 metre gibi geniş olması ge-

rekli. Bu durumda paramotor sporu her yerde yapılamayan bir spor türü. Bunun

yanında hava şartlarının da uygun olması gerekli. 

Paramotor eğer pilot eğitimli ve deneyimli ise bazı kara araçlarından bile daha

güvenli sayılmaktadır.Güvenliği büyük ölçüde paraşüt sağlamaktadır. Diğer do-

nanım da kontrol edilip, her türlü bakımı yapılınca normal şartlar altında para-

motorla yolculuk yapmak son derece keyiflidir.



www.csd.org.tr

MODA-TREND...

86 Çorapland Eylül-Ekim 2013

Buket Sekban Kantar
Kavram MYO Çorap ve 

Moda Tasarımı Bölümü 

Öğr. Görevlisi

bsekban@kavram.edu.tr

Ortak nokta doğallık
İTKİB’in konuklarından biri 2014-2015 kış
trendlerinin tanıtımı için WGSN trend tahmin
firmasıydı ve onların aktardıklarından yorumla-
yacak olursak, önümüzdeki sezon özetle aşağı-
daki gibi olacak.

1.MISS MOD: 
Şık bayan anlamına gelen ilk trend esin kaynağını 1960’lardan almakta. Görsel

etki olarak ruhunda hafiften kız çocuğu ile erkek çocuğun birlikteliğini taşıyor. Naif
ve ağırbaşlı olan Miss mod kadını
ayakları yere basan, entelektüel, zarif
ve bir o kadar da çocuksu sadeliğe
sahip bir kadın. Pastel renklerden ve
rahat kesimlerden hoşlanıyor. Bebe
yakalar, dökümlü elbiseler, garnili
parçalar, benekli desenler, triko giysi-
ler ve kalın kürk kabanlar trendin
esas hatlarını oluşturuyor.
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2.OUTDOOR URBAN: 
Kentte açık havada, diğer bir

trend. Sokağın verdiği spor etkisi,
hareketini kısıtlamayacak ve rahat
etmesini sağlayacak kesimlerden
hoşlanan dinamik ruha sahip özgür
yaşamayı seven bir kadın, sporu gün-
lük hayatının içine sokabilen ve canlı
renklerden hoşlanan. Denimler, mif-
lonlu ve kürk yakalı kapşonlu
montlar, polarlar, sweatshirtler, triko
üzerine kaplama montlar bu trendin
olmazsa olmazları.
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3. LUXE CASUAL: 
Günlük rahat bir o kadar da  şık

ve zarif. Lüks ipliklerden üretilmiş
yumuşacık hacimli giysileri seviyor.
Kaşmir en gözde kumaşlarından biri
lux casual kadınının. Doğal ve sağlıklı
yaşamdan hoşlanan şehirli kadın.
Doğal ve huzur veren renkleri kulla-
nıyor.
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4. NOUVEAU BOHEMİA: 
Rahat yaşayan, sanatçı ruhlu ken-

dine ait masalsı bir dünyası olan 
el işi etkilerden hoşlanan bohem

bir kadın. Trikolar, etnik desenli hır-
kalar, salaş görüntülü elbiseler,
dantel  ve kadifeler ve doygun bir
renk paleti, tabi ki onun için çok
önemli.
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“We managed together”
Dear Friends,

Civil society associations
are significant service
resorts founded to pre-
serve the interests and

benefits of their members and the
market they are related to. Works of
these associations totally depend on
willingness and on a policy to add
one brick more upon the wall built
by previous generations. As 9th Pe-
riod Socks Manufacturers’ Associati-
on (ÇSD) Management Board, we
took the flag over and in 2011, with
the authority assigned by the valu-
able members of the next ÇSD Ge-
neral Meeting we kept this policy on
in the 10th Period Management Bo-
ard under my chairmanship. While
doing all these we paid attention to
remain within principles of common
culture, love and respect. Thanks to
your encouragement, contribution
and participation we have been suc-
cessful for two periods. We owe this
success to our industrials who laid
the base for ÇSD in 1996, to all in-
dustrialists who had worked in the
sector and to our friends. With re-
spect to that, on behalf of myself and
my friends in 9th and 10th Period
Management Boards,  I would like to
thank to:

• To our industrialists who laid the
base for ÇSD and founded it in
1996,

• To our Founding Chairman Süley-
man Örmeci and to all chairmen
and management board members
who had worked in the market un-
til we took the flag over in 9th Pe-
riod,

• To my valuable colleagues at Ma-
nagement Board who let me work
with them in 9th and 10th Periods,

• To my friends who worked in
ÇSD’s activity committees in 9th

and 10th Periods,
• To our valuable colleagues who

have been representing our mar-
ket in all umbrella organizations
since the very first date ÇSD was
founded,

• To the valuable members of ÇSD,
• To all our friends in the market,
• To the masters of the market who

guide us with their knowledge and
experience,

• To our Ministers of Economy and
all other relevant Ministers, under-
secretaries and Ministerial officers
we found a chance to work toget-
her,

• To local managements and all pu-
blic institutions that have contri-
buted to our members with the
works they did at areas our market
is located at.

• To the valuable chairmen and ma-
nagement board members of um-
brella organizations we are asso-
ciated to, Istanbul Chamber of
Commerce, Istanbul Chamber of
Industry, Istanbul Ready Made
Garments Exporters’ Union,

• To the managers of Small and Me-
dium Enterprises Development Or-
ganization and Turkish Employ-
ment Agency,

• To all our solution partners,
• To the managers, academicians,

teachers and students at universi-
ties, high schools and vocational
high schools we cooperate with in
our projects,

• To all companies supporting the
organizations we carry out as ÇSD,

• To the organizations supporting
our official media organ Çorapland
with their advertisements and arti-
cles,

• To the valuable members of our
market who managed to lift our
country to the second rank follo-
wing China and provided employ-
ment for 70 thousand people di-

rectly and 110 thousand people in-
directly,

• To all employees in the sector from
the tea lady to the Long Vehicle
driver who contribute much to our
country’s economy,

• And to all other members of the
market, who have participated in,
supported and contributed to all
our works.

Our association, members of the
association and the market authori-
zed us in both periods. We think we
managed our duties well enough.
Please note that our duty will conti-
nue even though our authority has
finished.

I would like to wish success to
ÇSD 11th Period Management Board
Chairman and Members who will
take over the flag after us in this
race of service.

Yours sincerely,

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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With 13% increase, socks industry had
793 million dollars of export activities
in January-August 2014 period 

According to Turkish Statistical Institute
date declared by TEA, success of Socks
sector in export activities continues fast.
With an increase of 13%, increase, socks

market experienced 793 million dollars of export activi-
ties in July-August 2014 compared to the same period of
the last year.  Whereas Turkey exported 922 million
pairs of socks last year, it rose beyond 1 billion 11 mil-
lion pairs of socks this year.

ENGLAND IS STILL THE FIRST WITH 189,6 MILLION
DOLLARS 

Looking at the first ten countries regarding export
activities we can see that EU countries are leaders. Eng-
land comes the first with 189,9 million dollars, Germany

comes the second with 168 million dollars and then
comes France with 90 million dollars. Netherlands, Italy,
Sweden, Belgium, Spain, Russian Federation and Slova-
kia are among the first 10 countries. 

Rise in export activities in that period was with Syria
the most. We exported only 44 thousand dollars of socks
to Syria last year while we exported over 820 million
dollars of socks to that country this year. Subsequently
come Iran with 276% increase, Romania with 165% in-
crease and Australia with 160% increase.

EXPORT SALES PRICE OF A PAIR OF SOCKS 
IS 0,78 DOLLAR CENT

Comparing export price with the number of pairs,
sales price per pair comes as 0,78 cent.

January-August period export statistics were declared by Turkish Exporters As-
sembly. In April, export activities in Turkey increased 5,2% compared to the
same period of last year and was experienced as 11,7 billion dollars. Socks in-
dustry kept its sustainable rise and performed 793 million dollars of export ac-
tivities with 13% increase compared to the same period of last year. 
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Due to the analysis of
Indonesia and Pak-
istan, I had no chance
to analyze Turkey’s

trend in EU28 market in the last few
issues. As the term between is long,
statistics of the last 9 months has
revealed a surprising change of
trend. The most significant of these
is the decrease in Cotton prices.

Cotton prices had their share

from the speculative commodity
demand America started with the
cheap Hedge funds they obtained
with the first monetary expansion in
2009. In April 2011, price of a
pound (0,453 kg) of cotton rose
slightly above 2 USD in World Com-
modity markets. When speculation
was over, it immediately decreased
back to 1 USD in 2011. Chinese sock
manufacturers, who were more
aware of the fact that cotton prices
would increase (I would like to dis-
cuss later on that, I believe
fluctuations in world cotton prices
are sooner reflected on cotton string
prices in China compared to us and
thus, sock manufacturers are able to
see trends sooner than us) seemed
reluctant to meet Europe’s demand
for socks, and thus, first half of 2010
and 2011 had been the years Turk-
ish sock manufacturers were
resorted to mostly. The issue was
the same for socks machine manu-
facturers, indeed.

The European financial crisis that
rose up in 2011 August caused as
decrease in Europe’s demand for
socks and the decrease in demand
and cotton prices enabled Turkey to
reduce price in German market.
Price reduction trend for China came
later than us, but was continuous
since early 2012 while we had price

increase in German market since
mid-2013 despite the decreasing
prices of cotton. Possibly lower
priced socks segment that was
launched in German market in mid-
2013 was relatively transferred to
China which can be explained as the
remaining upper segment socks’
raising our average prices. 

STRING MANUFACTURERS SHO-
ULDN’T CUT THEIR OWN THROAT

Whereas String suppliers in
Turkey react fast to the increases in
world cotton prices, they do not
react fast to decreases in prices
which make sock manufacturers suf-
fer and lose market share. I hope
string manufacturers soon get
aware that they are trying to cut
their own throat.

WE ARE ON DECLINE IN GERMAN
MARKET

The process of China’s loss of
market share which started in 2010
seems to have been directed though
relatively to a market share acquisi-
tion process since mid-2013. When
China experienced losses in German
market after 2010, Turkey, Indone-
sia and Pakistan benefited from its
losses. Latest Eurostat statistics of
2014 show that while China has
progressed in German market, par-

Decrease in world raw cotton
prices shall be reflected on string
prices in Turkey!
In this issue of our journal, Çorapland, I will try to analyze market 
dynamics in EU28 countries cotton wrist-length socks with regards to 
EUROSTAT statistics. 

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Turkey
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ticularly Turkey has lost market
share on the contrary to Indonesia
and Pakistan. 

THE ENGLISH MARKET HAS ONCE
MORE BEEN OUR RESCUER 

The English market was the only
market among all European markets
which China was unable to pass us
regarding market share after 2004.
In the process that started in 2010
and continued with the European
crisis of 2011, China challenged us a
lot in the English market. Our
improvement in the English market
which started with the development
of the English economy in 2013 has
become even faster in 2014 as
opposed to the German market.
What is the reason for this surpris-
ing situation? According to the
statistics of Eurostat,  England buys
socks mostly for itself and for Ire-
land. This rate is 50%-50% in
Germany. That is, Germany sells
half of the products it has imported
to other European countries. It is a
dealer. Consequently; it buys lower
segment socks compared to
England, and it is closer to cheap
sock supplier countries. England on

the other hand has tended towards
Turkey which is able to offer quality
with most reasonable prices, which I
believe is the result of the fact that
England has regained its economic
development.

CHEAP SEEKER NETHERLANDS
HAS TENDED BACK TO CHINA

Those who remember my previ-
ous articles on Netherlands would

remember that the Dutch market
jumped at the cheap socks coming
from China when quotas to China
were removed. As you can see in
Graphic 7 and 8, China had lost its
share in Dutch market with the
increases in prices. Chinese socks
market share was around 90% in
2010 and reduced back to 30%-40%
in mid-2013. In an article I wrote at
that period I noted that we should
get the news from Netherlands.
Signs of increasing Chinese prices
were firstly revealed in Dutch mar-
ket. With its decreasing prices,
Pakistan had lately replaced China in
Dutch market.

It can be possible to say that
Turkish sock manufacturers are irre-
placeable in expensive socks class
owing to the facts that we can give
a better quality/fast services com-
pared to China, we have fast
delivery and credit options, the win-
ter season which is becoming less
predictable day by day makes it
risky to give long-term winter pur-
chase orders placed to China, latest
toe model machines are used more
and more in Turkey compared to its
rivals etc. 
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Socks sector has taken
attention with its per-
formance both in
Turkish market and in

the international market. The Econ-
omy Newspaper, Dünya mentioned
about this success to its
readers in the special supple-
ment it issued and gave place
to the views of Socks Manu-
facturers’ Association
Chairman Hüseyin Öztürk
and leader companies in the
market.

16% INCREASE IN EXPORT
ACTIVITIES IN 2013

It was emphasized in that
supplement that Turkish socks
market, which came the second
after China, experienced a 16%
rise in export activities last year.
It was stated that “Export activi-
ties, which were around 680
million dollars in 2009 rose up to
1,2 billion dollars in 2013. Experts draw attention to the
fact that export activities in the market will almost dou-
ble with an average 15% rise in 2014.” It was also noted
that general export activities of Turkey increased 5,7% ,
export activities of the ready-made garment sector increased
6,3% and socks sector increased 16% in 2013.

It was emphasized in the news that share of socks in
woven ready-made garments export activities was around
15% and around 80 thousand people were employed in the
market.  On the other hand; leaders of the market noted the

low consumption level in
domestic market. Whereas
average annual sock con-
sumption was 20-30 pairs
per person in Europe, the
number has just gone
over 5 pairs in Turkey.

INTERVIEW WITH 
ÇSD CHAİRMAN 
HÜSEYİN ÖZTÜRK
ALSO TOOK PLACE IN
THE NEWSPAPER

The interview made
with ÇSD Chairman
Hüseyin Öztürk was
given with the title

“We Are Way Back in Sock
Consumption”. In his interview
Öztürk mentioned about the
sustainable development of the
market throughout the years
and said “We expect to observe
this development rate we
gained as Turkish socks indus-
try in 2014, too. Despite the
negative influence of the polit-

ical crises experienced in regions such as Russia,
Iraq, Syria and North Africa, we expect to see around 15-
20% increase in export activities.” Öztürk also talked about
the success of IF Expo International Socks and Underwear
Exhibition, 4th of which will be held this year and the only
Sock and Fashion Design Associate Degree Program in
Turkey opened in cooperation with Kavram Vocational
School of Higher Education.

DÜNYA NEWSPAPER ISSUED A SUPPLEMENT FOR THE SOCKS MARKET:

Export activities doubled in the
last five years
Dünya Newspaper, which is an Economy Newspaper, issued a supplement for
the socks market. The supplement gave place to interview with ÇSD Chair-
man Hüseyin Öztürk and revealed the power of the market with numbers. It
was emphasized that export activities which was 689 million dollars in 2009
rose up to 1,2 billion dollars in 2013.
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Find anything about underwear
and socks at IFEXPO

The underwear and hosiery
industry of the Turkish
textile and clothing indus-

try, which stands out with its high
quality products, powerful trend-set-
ting designs and high technology, is
preparing to bring together qualified
visitors and industry professionals at
IFEXPO.

In this fair, which reflects today’s
fashion with colorful and patterned
designs in underwear and socks, the
latest designs including ladies’ stock-
ings, ankle socks, pantyhose, men’s
socks, sports socks, technical socks,
hosiery sub-industry and accessories,
ladies/mens/kids/babies underwear,
functional underwear, thermal
underwear, seamless underwear,
corsets, pyjamas, night gowns, morn-
ing gowns, home clothing,
sportswear-tracksuits, t-shirts, leg-
gings, underwear sub-industry and
accessories, swimsuits, bikinis, beach
shorts, beachwear, and their sub-
industry and accessories will be
exhibited for our professional
visitors. 

Attracting attention thanks to its
increasing success every year, the
IFEXPO Fair was visited by 6368
industry professionals from 56 cities
of Turkey, and 1312 industry profes-
sionals from 60 countries in 2014.
Powered by the productive work
environment created by itself, the
fair is preparing once again for the

year 2015 to decorate the window of
the underwear and hosiery world
with rich product groups that com-
bine functionality and design.

AN IMPORTANT NOVELTY TO THE
FAIR: SWIMWEAR AND BEACH-
WEAR SPECİAL SECTİON

Swimwear and Beachwear will be
exhibited in a special section at
IFEXPO 2015, which will showcase
collections of the new season with
pastel colors like fuchsia, turquoise,
yellow and orange in addition to con-
ventional colors like white and black,
and innovative designs that blend
warmth of the nature with chic and

textured fabrics to professional visi-
tors. 

2015-2016 AUTUMN AND WIN-
TER TRENDS PREPARING TO HIT
THE RUNWAY

Enlivened with eye-catching fash-
ion shows and events, IFEXPO 2015
will present the latest designs and
trends with a unique visual show. 

Gathering the entire underwear
and hosiery industry to join forces,
IFEXPO 2015, the 12th International
Hosiery and Underwear Fair will be
organized between 5-7 February. For
detailed information on the fair,
please visit www.ifexpo.com.

IFEXPO 2015, the 12th International Hosiery and Underwear Faır, the unrIvalled
fair that extends the Industry overseas where Fashion and Apparel Federation
(MHGF), Hosiery Manufacturers Association (ÇSD), All Underwear Manufacturers
Association (TIGSAD), Aegean Clothing Manufacturers Association (EGSD), Denizli
Textile and Clothing Manufacturers Association (DETGIS), and Clothing Subsidiary
Manufacturers Association (KYSD) unite their forces, Is being organized at Tüyap
Fair Convention and Congress Center between 5-7 February 2015.
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İnsan yüreği, ancak ona açılan
yüreğe karşılık verir.   

Maria Edgeworth

İnsanlar sahip olamadıklarını
önemser.

Malcolm Forbes

Çağırılan yere erinme,
çağırılmadığın yere görünme.

Türk Atasözü

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

Bir yalancının iyi bir hafızası
olmalıdır.
Quintilian

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

Johann Kaspar LavaterJohann Kaspar Lavater

Kendinize gülebildiğiniz ilk gün
büyümeye başlarsınız.

Ethel Barrymore

Sevgin yoksa, 
dost arama.
Sadi Şirazi

Akıllılar dövüşmeden önce
kazanırlar.

Zhuge Liang

Dişi daima sakinliğiyle erkeği
yener. 

Lao Tzu

Dostluk iki vücutla birleşik bir
ruha benzer.

Aristo

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

ondan yahşidir.ondan yahşidir.
Azeri AtasözüAzeri Atasözü

Yeteri kadar nedeniniz varsa
herşeyi yapabilirsiniz. 

Jim Rohn

Kendini beğenmekten daha
büyük bir yalnızlık yoktur.

Hz. Ali

Beni kötülerin zulmü değil,
iyilerin sessizliği korkutuyor.

Martin Luther King

Sırtında her keman taşıyan
müzisyen değildir.

A. S. Clara

Arkadaşlık insanın kendisine
verdiği armağandır.

Stevenson

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

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








