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Sektörümüzün Saygıdeğer 
Üyeleri ve Sayın Çorapland Okurları, 

İyisiyle, kötüsüyle 2014 yı-
lını geride bıraktık. Hem
ülke, hem de sektör olarak
yeni ümitlerle, 2015 yılına

adım attık. Tüm olumsuzluklara rağ-
men, yeni yılda da firmamızı, sektö-
rümüzü ve beraberinde ülke ekono-
misini daha yukarılara taşımaya
azimliyiz. Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) 11. Dönem Yönetim Kurulu
olarak sektörümüzün yurt içi ve yurt
dışında önünü açmak, rehberlik et-
mek için 2015’te de aynı kararlılıkla
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Sektörümüzün en büyük sorunla-
rından biri, diğer sanayi dallarında
olduğu gibi yetişmiş, nitelikli işgücü.
Sanayicilerin bir araya geldiği her
toplantıya ve platforma işgücü so-
runu damgasını vuruyor. Çözüm
adına ÇSD olarak, devletimizin çalış-
malarının yanı sıra bizim de konu-
nun bileşenlerini organize etme, sa-
nayi-eğitim kurumlarını bir araya
getirme yönünde geçmişten günü-
müze önemli bir misyonumuz var.
Bu çerçevede 1999 yılında İHKİB
Yenibosna Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde bir çorap bölümü aç-
tık. Yıllar sonra benzer bir bölümü

İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde de eğitime ka-
zandırdık. 2012 yılında bir adım
daha ileri giderek Kavram Meslek
Yüksekokulu ile işbirliğiyle dünyada
ve Avrupa’da tek olma özelliğini ta-
şıyan Çorap ve Moda Tasarımı Önli-
sans Programı’nı hayata geçirdik. Bu
üç okulumuza da eğitim süreçleri
boyunca destek olduk, katkı sağla-
dık.

11. Dönem ÇSD Yönetim Kurulu
olarak, eğitime verdiğimiz önemle,
göreve gelir gelmez eğitim kurumla-
rımızı da ziyaret ederek çalışmaları-
mızı yeniden ve daha verimli yürüt-
meyi ve işbirliğimizi artırmayı
planlıyoruz. Bu ziyaretlerde okul
idarecileri ile yaptığımız görüşme-
lerde, öğrencilerimizin daha fazla
sektörle iç içe eğitim görmeleri, ve-
rimli staj yapmaları, müfredatlarına
paralel fabrika gezileri ile sanayicile-
rimizin konuşmacı olduğu seminer
programlarına ağırlık verilmesi yö-
nünde fikir birliğine vardık. Eğitim
Komitesi Başkanı Ceyda Özdoğancı
arkadaşımızın koordinasyonu ile
önümüzdeki dönemde bu çalışmala-
rımızı sürdürülebilir ve sonuç odaklı
hale getireceğiz. Ayrıca meslek lisesi
düzeyinde benzer bölümlerin sektö-
rümüzün yerleşik olduğu yerlerde

sayılarını artırmayı planlıyoruz. Yeni
dönemde ihtiyaç duyduğumuz nite-
likli işgücü ihtiyacını karşılamak için
mesleki eğitim alanındaki çalışmala-
rımıza daha fazla ağırlık vereceğiz.
Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı’mızın
da aralarında olduğu eğitimdeki çö-
züm ortaklarımızla birlikte başarabi-
leceğimize inanıyorum.

Bu vesileyle 5-7 Şubat 2015 ta-
rihleri arasında gerçekleştirilecek
İF Expo İç Giyim, Çorap Fuarı’nın,
sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı
olmasını, katılımcılarımız için ve-
rimli ve kazançlı geçmesini diliyo-
rum.

Saygılarımla,

Bülent İyikülah
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

“Sektörümüzün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını

karşılamak için, mesleki eğitim
alanındaki çalışmalarımıza 

daha fazla ağırlık vereceğiz”
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ARTIŞLA KAPATTI
2000 yılından bu yana düzenli artışlarla dört katın
üzerinde bir büyüme kaydeden Türkiye’nin Çorap
ihracatı yılın başında yüzde 20 artışlarla başladığı

ihracat hızını Ekim ayından itibaren bir frene basa-
rak yılı 5.9’a düşürdü. 2014 ihracatı 1 milyar 228

milyon Dolar olarak gerçekleşti. 

11. Dönem Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) Yönetim Kurulu, çözüm ortağı eğitim
kurumlarını ziyaret ederek, çalışmalarda iz-
lenecek yol haritasını belirledi. Bu çerçe-
vede Kavram Meslek Yüksekokulu ile İH-
KİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’ne ziyaret gerçekleştirilerek, görüş
alışverişinde bulunuldu. 
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ÇSD’nin üyeler
arası oryan-
tasyonu ve
bilgi paylaşı-

mını artırmak ve sektör dı-
şından konukları da ağırla-
yarak diyalog ve işbirliğini
geliştirmek amacıyla dü-
zenlediği Geleneksel Ye-
mekli Toplantısının konuğu
İHKİB Başkanı Hikmet

Tanrıverdi oldu. Aynı za-
manda yılın son geleneksel
toplantısı olma özelliğini
de taşıyan bu davette İH-
KİB Başkanı Tanrıverdi,
ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah ve Yönetim Kurulu’nun
ev sahipliğinde ÇSD üye-
leri ile buluştu. Sektörün
İHKİB’deki temsilcileri Öz-
kan Karaca ve Fatih Yar-

kın’ın da katıldığı toplan-
tıda önemli mesajlar ve-
rildi, ihracatçının yaşadığı
sorunlar ve çözüm yö-
nünde öneriler ele alındı.

“İHKİB BAŞKANI VE 
EKİBİNİ AĞIRLAMAKTAN
ONUR DUYUYORUZ”  

Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan ÇSD Baş-

kanı Bülent İyikülah, Baş-
kan Tanrıverdi ve ekibini
ağırlamaktan duyduğu
memnuniyet dile getirdi.
Başkan İyikülah, “İHKİB
Başkanı Hikmet Tanrıverdi
ve beraberinde sektörü-
müzün birlikteki temsilci-
leri Özkan Karaca ve Fatih
Yarkın arkadışımızı İHKİB
Ekibini bugün burada ya-

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi 
ÇSD’nin Geleneksel Yemekli 
Toplantısının konuğu oldu
Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) Geleneksel Yemekli Toplantısının konuğu İstan-
bul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrı-
verdi oldu. ÇSD 11. Dönem Yönetim Kurulu’nun göreve geldikten sonra ziyaret ede-
rek davet ettiği Tanrıverdi ile 22 Aralık’ta Şazeli Restoran’da bir araya gelen ÇSD
üyeleri, ihracatta ve üretimde yaşadıkları sorunları ve önerileri aktardı. Tanrıverdi de
sektörün çatı kuruluşu olarak ÇSD ile işbirliğine verdikleri önemi dile getirdi.



nımızda olduklarını gör-
mek bizim için büyük bir
onur kaynağı” diye ko-
nuştu. 

TANRIVERDİ: 
“EN BÜYÜK İHTİYACIMIZ
OLAN ŞEY; BİRLİK VE 
BERABERLİK”

Daha sonra sözü alan
İHKİB Başkanı Hikmet
Tanrıverdi ise Birlik’te bir
seçim süreci yaşandığını
ve bunun geride kaldığını
belirterek “En büyük ihti-
yacımız olan şey; birlik ve
beraberlik” diyerek, gö-
reve geldikleri günden bu
yana tüm sektörel dernek-
leri bir arada tutmaya ve
iyi ilişkiler kurmaya çalış-
tıklarını ve bunu büyük öl-
çüde başardıklarını söy-
ledi. Kendilerine gelen 
her sorunu çözmeye çalış-
tıklarını, çözemediklerini
de niye çözemediklerini
anlattıklarını söyleyen
Tanrıverdi, firma bazında
bile işleri takip edip, çö-
züm bulmaya, yardımcı ol-

maya çalıştıklarını kay-
detti. 

“KIRMIZI HATTA DÜŞME
KONUSUNDA BAKANLIK
DÜZEYİNDE GİRİŞİMLE-
RİMİZ SÜRÜYOR”

İlgilendikleri sorunlar
arasında son zamanlarda
İhracatta Kırmızı Hatta
düşme olayının sık yaşan-
dığını söyleyen İHKİB Baş-
kanı, bununla ilgili bakan-
lık düzeyinde yaptıkları
girişimleri ve gelinen nok-
tayı anlattı. Bu tür sorun-

larda 24 saat kendisine ve
yönetim kurulu üyelerine
ulaşılabileceğini belirten
Tanrıverdi, “Zamanımın
yüzde 90’ını İHKİB’de ge-
çiriyorum. Unutmak müs-
tesna bana ulaşılmaya ça-
lışıldığında muhakkak geri
dönüyorum” diye konuştu.

Özellikle yurt dışı tanı-
tım noktasında yeni proje-
ler hazırladıklarını kayde-
den Hikmet Tanrıverdi,
yurt dışı heyet gezilerinin
süreceğini ama bunun ya-
nında derneklerin ihracatı

artıracak, İHKİB’in de
içinde yer alabileceği pro-
jelerlerle gelebileceklerini
ve bu anlamda teknik des-
tek de dahil her türlü yar-
dıma hazır olduklarını söy-
ledi. 

“GETİRECEĞİNİZ HER
PROJEDE BİRLİKTE ÇALI-
ŞABİLME İHTİMALİMİZ
VAR. ÖNEMLİ OLAN
PROJE ÜRETEBİLMEK”

Çorap sektörüyle de
yakından ilgilendiklerini
bunun devam edeceğinin
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ÇSD Başkanı Bülent İyikülah ÇSD’nin Geleneksel Yemekli Toplantısında İHKİB Başkanı
ve ekibini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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altını çizen Tanrıverdi,
“Getireceğiniz her projede
birlikte çalışabilme ihti-
malimiz var. Önemli olan
proje üretebilmek. Biz
çünkü kendi içimizde bir-
çok dala ayrılıyoruz, birçok
alt dalımız var. Bunun ya-
nında Laleli ve Osman-
bey’deki gibi bölgesel
farklılıklar gösteren, farklı
talepleri ve sorunları olan

derneklerimiz var” dedi.
Tanrıverdi sözlerini şöyle
sürdürdü:

“HER TÜRLÜ İMKANI
SİZLER İÇİN SEFERBER
ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

“İşimizi iyi yapabilme-
miz için sizlerin desteğine,
bilgisine ve taleplerine ih-
tiyacımız var. Sizlerden
gelen talepler doğrultu-

sunda programımızı, büt-
çemizi ona göre ayarlar ve
hep birlikte yapabileceği-
miz etkinlikleri en iyi şe-
kilde yapmaya çalışırız.
Her ne kadar kısıtlı bütçe-
miz varsa da yine de eli-
mizden geldiği kadar her
türlü imkanı sizler için se-
ferber etmeye çalışıyo-
ruz.”

“YENİ TASARIM TEBLİĞİ
BUGÜNE KADAR VERİ-
LENLER İÇİNDE EN UYGU-
LANABİLİR TEŞVİK”

Konuşmasında yeni çı-
kan Tasarım Tebliği’ne de
değinen Tanrıverdi, firma-
ların kendi içlerinde bir
tasarım ofisi kurup, bir ta-
sarımcı çalıştırması duru-
munda üç yıl için bir mil-
yon dolara kadar destek
sağlanacağını söyledi. Bir
milyon dolarlık destek al-
mak için iki milyon dolar-
lık harcama yapılması ge-
rektiğini devletin yüzde
50’sini karşılayacağını be-
lirtti. Modelistlik, danış-
manlıklar, cihaz yatırım-
ları, yurt dışı gezileri, fuar
katılımları, dergi abonelik-
leri gibi kalemlerin bu an-
lamda gider kabul edildi-
ğini ifade etti. Tanrıverdi,
bunun bugüne kadar veri-
len destekler içinde ciddi
ve en çok uygulanabilir
desteklerden biri oldu-
ğuna dikkat çekti, sektöre
ciddi katkı sağlayacağını
belirtti.

Şu an herkesin kolayca
ulaşabildiği Eximbank kre-
dileri ile ilgili bir dönem
yoğun bir çalışma yaptık-
larını da söyleyen Tanrı-
verdi, yeni çalışmaları ile
sigortalanmış ihracatların
da banka teminat mek-
tubu olmadan kullanılabil-
diğini kaydetti. 

En büyük sıkıntılardan
birinin Türkiye’nin algısı
ve marka değerinin yük-
selmesi olduğuna değinen
İHKİB Başkanı, Global
Connection adında bir
dergi çıkardıklarını ve
Rusya’da Pravda, İngilte-
re’de The Guardian, Al-
manya’da Bild olmak
üzere 4-5 ülkede en büyük
tirajlı gazelerle birlikte da-
ğıtıldığını ve burada sek-
törün tanıtıldığını, bilgi
verildiğini dile getirdi.  

Bunun dışında ticari
heyetlere ve yurt dışı fuar-
larına devam ettiklerin
vurgulayan Tanrıverdi,
ülke bazında talepler ol-
ması durumunda değer-
lendirilebileceğini de ifade
etti.  

“SORUNLARINIZI AKTA-
RIN, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ-
NİZİ DİLE GETİRİN”

İHKİB Başkanı Tanrı-
verdi daha sonra Gelenek-
sel Yemekli Toplantı’ya ka-
tılan ÇSD üyelerine,
sorunlarını aktarmaları,
talep ve çözüm önerilerini
dile getirmeleri yönünde
çağrıda bulundu. 

İHKİB’DE ÇORAP ZÜMRE
TOPLANTISI YAPILACAK

ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah, 11. Dönem Yö-
netim Kurulu olarak İHKİB
Başkanı Tanrıverdi’yi ma-
kamında ziyareti esna-
sında sektör zümre top-
lantıları başlattıkları
hatırlatarak, ortaklaşa bir
gün belirlendiğinde 50-60
kişilik bir “Çorap Zümre
Toplantısı” gerçekleştirile-
ğini belirtti. Başkan İyikü-
lah, dünyada ikinci üretim
gücüne sahip bir sektörün
Türkiye’deki çatı kurulu-
şunda geçtiğimiz Ekim
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2014’te yapılan genel ku-
rulla kendisinin ve arka-
daşlarının 11. Dönem Yö-
netim Kurulu olarak
seçilmesi ve hizmet etme
olanağı verilmesinin ken-
dileri için büyük bir gurur
olduğunu dile getirdi ve
duyulan güvene layık ol-
maya çalışacaklarını ifade
etti. Başkan İyikülah ay-
rıca 2023 ihracat hedefi
adına çorap sektörü olarak
ellerinden geleni yapacak-
larına dikkat çekti. 

ÖZKAN KARACA, TÜRKİ-
YE’NİN 2014 ÇORAP
İHRACAT RAKAMLARINI
PAYLAŞTI

Daha sonra söz alan
İHKİB Yönetim Kurulu
Üyesi ve ÇSD önceki dö-
nem başkanlarından Öz-
kan Karaca, çorap ihracatı-
mızın yıllar içinde artışı ile
ilgili bilgiler verdi. 2000
yılında 281 milyon dolarlık
ihracatın artarak 2012
sonu itibariyle 1.1 milyar
dolara ulaşıldığını söyledi.
2014’ün ilk 11 ayı olarak
1 milyar 37 milyon dolar-
lık çorap ihracatı yapıldı-
ğını belirterek, “Öyle gö-
rünüyor ki; bu yılı 1 milyar
150 milyon dolarlık ihra-
catla kapatacağız. Hedef
aslında 1.3 milyar dolardı
ancak Ekim ayından itiba-
ren bir düşüş yaşanmaya
başlandı. Türkiye ihracatı
yüzde 6, hazır giyim ihra-

catı yüzde 8 düştü. İlk
defa çorap ihracatı yüzde
15 düşüş yaşadı. 2015 he-
pimiz açısından zor bir yıl
olacak” diye konuştu.
Dünya çorap ithalatının
yaklaşık 13.9 milyar dolar
olduğuna dikkat çeken Ka-
raca, bunun yüzde 44’ünü
tek başına Çin’in karşıladı-
ğını, Türkiye ve İtalya’nın
yaklaşık oranda yüzde 8’er
olmak üzere bu ihracatta
payının olduğunu söyledi.
Özkan Karaca, Türkiye’nin
aktif olduğu ülkeler ve ih-
racat bilgilerini de pay-
laştı. 

“TÜRK ÇORAP SEKTÖRÜ,
DÜNYANIN EN BÜYÜK
HAZIR GİYİM PAZARI
ABD’DE YER ALMALI”

Türk çorap sektörünün
dünyanın en büyük hazır
giyim pazarı ABD’deki du-
rumuna da değinen Ka-
raca, Türkiye’nin bu ülke-
deki pazar payının yüzde 1
dahi olmadığını doların
euro karşısında değer kay-
bıyla bu pazarda kan kay-
bının hızla başladığını söy-
ledi. Önümüzdeki beş yılın
dolar yılı olacağını tahmin
ettiklerini belirterek dün-
yanın en büyük hazır gi-
yim pazarında yer almak
gerektiğinin aşikar oldu-
ğunu vurguladı. Ticari fu-
arların bu çerçevede bü-
yük önem taşıdığını
belirterek bu amaçla sağ-

lanan devlet desteklerine
dikkat çekti.

İHKİB Yönetim Kurulu
Üyesi Fatih Yarkın ise ya-
şanan ihracatçı birliği se-
çim sürecinin ardından,
ÇSD’nin yeni göreve gelen
yönetim kurulu ile ilişkile-
rin güçlenerek devam ede-
ceğini umduğunu ifade
etti. Yarkın, İHKİB’teki ço-
rap komitesini de yeniden

canlandırmayı düşündü-
ğünü söyledi. 

SANAYİCİNİN YAŞADIĞI
İŞGÜCÜ SORUNU 
TOPLANTIYA DAMGASINI
VURDU

Daha sonra soru-cevap
bölümüne geçilerek ÇSD
üyelerinin sorun ve öneri-
leri alındı. Toplantıya sa-
nayicinin yaşadığı eleman
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sorunu damgasını vurdu.
Ağırlıkta olarak çalışanla-
rın güvenlik gibi hizmet
sektörüne kaymalarından
ötürü yaşadığı işgücü bu-
lamama konusu dile geti-
rildi. Bunun yanında böl-
gesel teşvik ile ilgili
değerlendirmeler, ihra-
catta ağırlıkta yaşanan so-
runlar da gündeme geldi
ve İHKİB Başkanı Hikmet

Tanrıverdi’den çözüme
ilişkin destek istendi. 

ÇSD Başkan Yardımcısı
Ahmet Bilal Kıymaz da,
yüzde 85 İstanbul ağırlıklı
yerleşik çorabın da arala-
rında bulunduğu sektörle-
rin Doğu ve Güneydoğu
Anadolu gibi teşvikli böl-
gelere gitmesinin teknik
açıdan çok mümkün olma-
dığını, İstanbul Sanayi

Odası (İSO) Başkanı Erdal
Bahçıvan’ın da dile getir-
diği gibi İstanbul’da mer-
kezden uzak Silivri gibi
bölgelerde ihtisas organize
sanayi bölgeleri açılarak
yerinde dönüşüm imkanı
verilmesinin doğru olaca-
ğını kaydetti. 

Geleneksel yemekli
toplantı karşılıklı iyi niyet
dilekleri ile son buldu.
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2000 yılından bu yana düzenli artışlarla dört katın üzerinde bir büyüme kay-
deden Türkiye’nin Çorap ihracatı yılın başında yüzde 20 artışlarla başladığı
ihracat hızını Ekim ayından itibaren bir frene basarak yılı 5.9’a düşürdü.
2014 ihracatı 1 milyar 228 milyon Dolar olarak gerçekleşti. 

Çorap ihracatı yıl sonunda frene 
basarak 2014 yılını yüzde 5,9 artışla
kapattı

Son 15 yıl içinde istikrarlı
üretim artışı ile dünyada
Çin’in ardından ikinci
büyük üretim merkezi

konumuna gelen, küresel ölçekteki
çorap üretiminin yüzde 8.5’ini ger-
çekleştiren Türk çorap sanayimiz,
ihracatta da yakaladığı paralel bü-
yüme ile büyük başarı sağladı.
Dünya ihracatında adet bazında da
Çin’in ardından ikinci olan Türkiye,
değer bazında İtalya’nın ardından
üçüncü sıraya yerleşti. 

Sektör; İTKİB verilerine göre,
2008 yılında 860 milyon Dolar, 2009
yılında 905 milyon Dolar, 2010’da
911 milyon Dolar, 2011’de ise 1 mil-
yar 83 milyon Dolar’lık ihracat yaptı.
2012 yılında küçük bir gerileme ile
1 milyar 4 milyon Dolar’lık dış satım
yapılırken 2013 yılında tarihi bir re-
korla 1 milyar 162 milyon Dolar’a çı-
kıldı.

DEĞER BAZINDA YÜZDE 5.9, ADET
BAZINDA YÜZDE 7.13’LÜK ARTIŞ
KAYDEDİLDİ

Yeni bir tarihi rekor kırma ümi-
diyle başlanan 2014 yılının başında
ise bir önceki yılın aynı aynı aylarına
göre yüzde 20’lerle başlayan ihracat
artışı kaydedildi. Yılın son aylarına
doğru özellikle Ekim ayında bugüne
kadar görülmemiş yüzde 15 gibi bir
oranla eksi ivme kaydetti. Türki-
ye’nin toplam ihracatınnın yüzde 4,
hazır giyim ihracatının yüzde 8 dola-
yında artış sergilediği 2014’te, çorap

ihracatı yüzde 5.9 artışla 1 milyar
228 milyon Dolar olarak gerçekleşti.
Adet bazında ise 7.13 artış sağlana-
rak 1 milyar 517 milyon çift çorap
ihraç edildi.

İNGİLTERE EN GÜÇLÜ PAZAR 
NİTELİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

İTKİB 2014 yıl sonu ihracat veri-
lerine bakıldığında en fazla ihracat
yaptığımız ülkeler sırasıyla İngiltere,
Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya
olarak sıralanıyor. Geçtiğimiz yıla
göre yaklaşık yüzde 14 artışla 321
Milyon Dolar’lık ihracat yaptığımız
İngiltere pazarı hala en büyük paza-
rımız olmayı sürdürüyor. Onu yüzde
7,8 artış, 254 milyon Dolar hacimle
takip eden Almanya’nın ardından
yüzde 14,25 artış ve 129 milyon ih-
racatla Fransa geliyor. Hollanda’da
yüzde 6,65, İtalya’da yüzde 0,67’lik

bir pazar kaybı söz konusu. Ancak
en büyük düşüşler, yüzde 56 ile Mol-
dovya, yüde 42 ile Bulgaristan ve
yüzde 41 ile Kazakistan’da yaşandı. 

SURİYE, YÜZDE 632 İVME 
ARTIŞTA BİRİNCİ 

Artış açısından baktığımızda
yüzde 632 gibi astronomik artış ile
Suriye birinci sırada yer alıyor. İç sa-
vaş ve siyasal istikrarsızlığın hakim
olduğu bu pazardaki toparlanma ra-
kamlara da yansımış durumda. 2013
yılında 233 milyon Dolar’lık çorap ih-
racatı yapılan Suriye’ye 2014 yılında
1 milyon 226 milyon Dolar’lık satış
yapılmış. Suriye’yi yüzde 169 artış
5.4 milyon dolarlık ihracatla İran,
yüzde 124 artış 4.5 milyon Dolar’lık
artışla bir Avrupa ülkesi olan Avus-
turya takip ediyor. 

Yüksek artış hızıyla 2014’e hızlı
başlayan çorap sektörünün yılı bek-
lenin aksine yüzde 5,9 artışla kapat-
masının en büyük nedenleri ara-
sında düşen pamuk fiyatları ile
Euro’nun Dolar karşısında hızlı de-
ğer kaybı yatıyor. Düşen pamuk fi-
yatlarını ivedi bir şekilde fiyatlarına
yansıtan Çin, başta Türkiye’nin etkin
olduğu Avrupa pazarında ucuzu ter-
cih eden ülkelerde pastadaki payını
artırdı. 

2015 yılına ihtiyatlı olarak giren
sektörün dünyadaki konumunu kur-
lar, aktif pazarlardaki siyasi ve eko-
nomik gelişmeler ile pamuk fiyatları
yaşanan belirleyeceğe benziyor. 
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11. Dönem Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu, çözüm ortağı eğitim kurum-
larını ziyaret ederek, çalışmalarda izlenecek yol haritasını belirledi. Bu çerçevede Kavram
Meslek Yüksekokulu ile İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyaret ger-
çekleştirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu. 

ÇSD 11. Dönem Yöne-
tim Kurulu çözüm or-
tağı eğitim kurumları
ile ilişkilerini ve işbirli-

ğini geliştirmek amacıyla ziyaretlere
ve istişare toplantılarına başladı. 
Bu çerçevede ikili işbirliğiyle 2012
yılında dünyada alanında tek olarak
açılan Kavram Çorap ve Moda 
Tasarımı Önlisans Programı ile 

İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ne bir ziyaret gerçek-
leştirildi. Başkan Bülent İyikülah ve
Eğitim Komitesi Başkanı Ceyda Öz-
dağancı ile birlikte Yönetim Kurulu
Üyeleri Mustafa Erdal, Serdar Bek-
mizci, Ahmet Aktaş’tan oluşan ÇSD
heyeti her iki okul yöneticileri ve 
bölüm öğretim üyeleri ile bir araya
geldi.

İlk olarak Kavram Meslek Yük-
sekokulu’nda Mütevelli Heyet Baş-
kanı Bora Gündüzyeli, Okul Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Sakin Öner, Çorap Bö-
lümü Başkanı Nebahat Aral ve Öğre-
tim Görevlisi Buket Sekban ile bir
toplantı yapıldı. 

Kavram Mütevelli Heyeti Başkanı
Bora Gündüzyeli yerinde uygulamalı
eğitimin önemine değinerek, “Öğren-

ÇSD Yönetim Kurulu’ndan eğitim 
kurumlarına ziyaret 

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah, Kavram Mütevelli Heyeti
Başkanı Bora Gündüzyeli ile birlikte.

ÇSD heyeti İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lise Müdürü Canan Erte-
kin ile birlikte.

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah, Kavram Meslek Yüksek-
okulu Müdürü Sakin Öner. 
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ci okul yerine kurumlarda görev al-
malı. Gelecek nesile, sektöre ne kata-
biliriz bunu planlamalıyız. Bu amaçla
bizden gelecek öğrencilerde kurum-
larınızda görevlendirilmeli. Öğrenci-
lerimiz işletmelerinizi benimsemeli.
Ocak ayından itibaren sektördeki fir-
malar ile Kavram MYO Kariyer Mer-
kezi’nin tanışması, koordinesini sağ-
layabiliriz” diye konuştu. ÇSD Başka-
nı Bülent İyikülah ise projeye her tür-
lü katkıya hazır olduklarını belirtti.

İSTANBUL’DAKİ ÇORAP BÖLÜMÜ
OLAN LİSELERLE DAHA İYİ KOOR-
DİNASYON 

Yüksekokul Müdürü Sakin Öner
ise ilişkileri daha rahat yürütme öne-
risinde bulundu ve ÇSD’nin çorap
bölümü olan İHKİB Avcılar Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi ile İHKİB
Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi yöneticileri ve öğretmenlerini
Kavram Meslek Yüksekokulu ile koor-
dine edebileceğini söyledi.

ÇORAP VE MODA TASARIMI 
ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİ-
LERİ 5 ŞUBAT 2015’TE TÜYAP’TA
İF EXPO İÇ GİYİM ÇORAP FUA-
RI’NDA DEFİLE YAPACAK

Görüşmede ayrıca 5-7 Şubat 2015
tarihleri arasında gerçekleştirilecek
İF Expo İç Giyim, Çorap Fuarı’nda
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı Ön-
lisans Programı öğrencilerinin kendi
özgün tasarımlarıyla mankenliğini de
kendileri yapacakları defile de konu-
şuldu. Öğrencilerin tasarımlarının
ürüne dönüşmesi ve bu şekilde sergi-
lenmesinin onları motive ettiği dile
getirildi. 

“ÇORAP TASARIM YARIŞMASI
DEVAM ETMELİ”

Öte yandan, üç yıldır iki kurumun
işbirliğiyle gerçekleştirilen Çorap Ta-
sarım Yarışması’nın da devam etmesi
yönünde mutabık kalındı.

İKİNCİ DURAK AVCILAR MESLEKİ
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÇSD Yönetim Kurulu’nun ikinci
durağı İHKİB Avcılar Mesleki ve Tek-

nik Anadolu Lisesi oldu. Okul Mü-
dürü Canan Ertekin ve Giyim Üretim
Teknolojisi Bölümü öğretmenleri ve
bölüm öğrencileri ile bir araya gelen
ÇSD heyeti okulda incelemelerde bu-
lundu. Görüşmede iki bölümle yeti-
nilmemesi, bu bölümlerinin benzer-
lerinin sayısının İstanbul’da ve tüm

Türkiye’de artırılması gerektiği de
vurgulandı. Ayrıca İHKİB Avcılar
Mesleki ve Teknik Anodolu Lisesi ile
İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi arasında diyaloğun ar-
tırmasının da yararlı olacağı kayde-
dildi. Görüşmede öğrencilerin stajları
da konuşuldu.
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Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) 22. yılını sek-
tör ve sektör dostlarıyla birlikte İzmir’de kutladı.
Swiss Otel Büyük Efes’te düzenlenen geceyle Çorap
Sanayicileri Derneği (ÇSD) Başkanı Bülent İyikülah da
katıldı.

EGSD der-
nek üye-
leri ile ara-
larında

ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikü-
lah’ın da bulunduğu si-
vil toplum kuruluşları-
nın başkan ve
temsilcilerinin katıldığı
gecede konuşan EGSD
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mukadder Özden,
bundan tam 22 yıl
önce sektörün önde ge-
len 30 girişimcisinin
önderliğinde kurulan
derneğin bugün, IF

Wedding Fashion Fuarı,
Gelinlik Tasarım Yarış-
ması, Millfest Moda ve
Sanat Festivali, Orga-
nic Fashion gibi önemli
projeleri hayata geçir-
diğini söyledi.

EGSD YÖNETİM 
KURULU VE KONUK-
LAR PASTAYI BİR-
LİKTE KESTİ

EGSD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mukadder
Özden, üyeler ve da-
vetliler derneğin yeni
yaş pastasını hep bir-
likte kestikten sonra

Blue Note Orkestra-
sı’nın birbirinden güzel
şarkılarıyla eğlendiler. 

EGSD, 22. yılını sektör
ve sektör dostlarıyla
birlikte kutladı

EGSD, bundan 22

yıl önce sektörün

önde gelen 30 

girişimcisinin ön-

derliğinde kuruldu”

İmalat 
sanayinin 

sorunları ele
alındı

Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Sanayi Odaları
Konseyi, yılın ilk toplan-

tısını Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık’ın da katılımıyla
imalat sanayinde yaşanan sorun-
ları görüşmek üzere İstanbul’da
yaptı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin bir
an evvel yüksek teknoloji üreterek
rekabetin içine girmesi gerektiği-
nin altını çizdi. Türkiye’nin cari
açık verdiğini söyleyen Bakan Fikri
Işık, “Yerli üretime destek konusu
artık hayata geçti. Yerli üretime
destek verirken ihaleye girmeyi
engelleyen iş bitirme belgesini de
halledeceğiz” diye konuştu. 

YERLİ MALI BELGESİ ALANA
YÜZDE 15 FİYAT AVANTAJI

Yerli Malı Belgesi lansmanında
ise Kamu İhale Kanunu kapsa-
mında mal alımı ihalelerinde Yerli
Malı Belgesi sayesinde yüzde 15
fiyat avantajı uygulanacağı açık-
landı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık KOBİ’lerin öne-
minden bahsederek, sanayimizin
orta yüksek ve yüksek teknoloji
üreten bir yapıya kavuşması ge-
rektiğinin altını çizdi. İmalat sana-
yinde ARGE yapılanmasının öne-
mine değinen Bakan Fikri Işık,
Türkiye’de diğer ülkelere göre
ARGE harcamasının daha az oldu-
ğunu ve bunun artırılması gerekri-
ğini kaydetti.

Toplantının sonunda bir fir-
maya, Bakan Işık, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve İSO Başkanı
Erdal Bahçıvan tarafından Yerli
Malı Belgesi verildi. (İSO)



www.csd.org.tr

BİR KONU, BİR UZMAN...

19Çorapland Ocak-Şubat 2015



Etkinliği 82.000
kişi TİM
TV'den canlı
olarak izledi.

Konuşmacıları arasında
dünyaca ünlü çok sayıda is-
min yer aldığı etkinliğin
partner ülkesi Hollanda
oldu. 3 gün boyunca süren
etkinlikte, ihracatçı birlikle-
rinin düzenlediği 7 Ar-Ge
proje pazarı ve 21 tasarım
yarışmasında toplam 502
proje sergilendi. Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın da katıldığı etkinlik-
te, TİM'in düzenlediği ve
yılın en inovatif şirketleri-
nin seçildiği İnovaLİG ödül-
leri sahiplerini buldu.

İlk kez 2012 yılında İs-
tanbul'da düzenlenen Tür-
kiye İnovasyon Haftası
2014 yılında Anadolu'ya
açılma planı ile Mayıs ayın-
da İzmir'de, Ekim'de Anka-
ra'da ve Kasım'da Gazian-
tep'te düzenlenen etkinlik-

lerin ardından İstanbul'da
büyük finalini gerçekleştir-
di. Etkinliğe 35 Ar-Ge mer-
kezi, 21 teknopark, 39 üni-
versite, 9 bilim ve teknoloji
merkezi katıldı.

İHRACAT, İNOVASYONLA
TIPKI BAMBU GİBİ KÖK
SALIYOR

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi etkinliğin ilk
günkü açılış konuşmasında
şunları söyledi;

"Tüm Türkiye'ye ektiği-
miz inovasyon tohumları
daha da yeşerecek, tomur-
cuklanacak, çiçek açacak.
Bu sayede ülkemizi çok
daha yukarılara taşıyacağız.
Eğitimde, nitelikli istih-
damda, sanayide ve ihra-
catta Türkiye'yi en üst sevi-
yelere çıkaracağız. İnovas-
yon sayesinde ülkemizin
refah seviyesini, yaşam ka-
litesini yükselteceğiz.”

PARTNER ÜLKE 
HOLLANDA

Etkinliğin partner ülkesi
olan Hollanda adına ilk
günkü açılış konuşmasında
söz alan Hollanda Kraliyet
Büyükelçisi Ron Keller; ino-
vasyonla anılan bir ülke
olarak, Türkiye İnovasyon
Haftası'nın partneri olmak-
tan mutluluk duyduklarını
ve gelecek yıl tekrar buluş-
mak istediklerini söyledi.
Konuşmasında Türkiye'nin
2023 hedeflerini takdir et-
tiklerine değinen Keller,
bunun sadece rakamsal bir
ihracat hedefi olmadığını,
aynı zamanda küresel ve
güçlü bir ekonomi olma yo-
lunda stratejiler barındırdı-
ğını söyledi. Konuşmasında
inovasyona odaklı çalışma-
nın önemine dikkat çeken
Keller: "İnovasyon konu-
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İnovasyon Haftası 40 bin
kişiyi ağırladı
Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin üçünücüsü 4-5-6 Aralık2014 tarih-
lerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) organizatörlüğünde, Ekonomi Bakanlığı'nın katkıları ile düzenle-
nen Türkiye İnovasyon Haftası'na üç gün boyunca 40.000 kişi katıldı. 



sunda Türkiye ile birlikte
çalışarak sadece iki ülkenin
değil diğer ülke toplumları-
nın da birbirine yakınlaş-
masına katkı sağlayacağı-
mıza inanıyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDO-
ĞAN, "İNOVASYON VE
İNOVASYONA DAYALI
ÜRETİM BİZİM OLMAZSA
OLMAZIMIZ OLMALI

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ise konuş-
masında, yüksek teknolojili
üretimin önemine değindi.
"İşin kendisini yaparken
sergilediğimiz beceriyi, işi
sisteme dökerken de ger-
çekleştirmeliz” diye konu-
şan Erdoğan, format ve sis-
temlere uygun çalışma be-
cerilerinin firmalara kazan-
dırılması gerektiğini ifade
etti. Bu bağlamda, TİM ta-
rafından düzenlenen İnova-
LİG'in önemine vurgu ya-
pan Erdoğan, "İnovasyon ve
inovasyona dayalı üretim
bizim olmazsa olmazımız
olmalı. Mal ve hizmetlerin
tasarlanması ve ticarileş-
mesi konusunda bir alan
açmalıyız. Bizim Zihni Sinir
Projeleri olarak kategorize
ettiğimiz şey, gelişmiş ülke-
lerde inovasyonun ilk adımı
olarak görülüyor” dedi.

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU:
“İNOVASYON KELİMESİ
YERİNE TÜRKÇE ‘UYGU-
LAMALI YENİLİK’ KULLA-
NILSIN”

Türkiye İnovasyon Haf-
tası'nın 2'inci gün açılışına
katılan Başbakan Ahmet
Davutoğlu, inovasyon keli-
mesi yerine Türkçe "uygu-
lamalı yenilik” kavramının
kullanılmasını önerdi. İno-
vasyon alanında topyekun
bir seferberlik ilan ettikleri-
ni açıklayan Davutoğlu, "

Geleneksel hale gelen Tür-
kiye İnovasyon Haftası, bize
yıllık bir muhasebe yapma
imkanı sunacaktır” dedi.
Davutoğlu, inovasyonun 5
farklı aşaması olduğunu an-
lattı. Bu aşamaları, " hayal
aşaması, fikir veya tez aşa-
ması, uygulama ya da tek-
noloji aşaması, ticarileşme
ya da pazarda karşılık bul-
ma aşaması ve rekabet aşa-
ması” olarak tanımlayan
Davutoğlu, inovasyonda
sıçrama yapabilmek için
özellikle temel bilimler ala-
nında bir yenilenmeye ihti-
yaç olduğunu sözlerine ek-
ledi.

BAKAN ZEYBEKCİ: 
“ÜRETEN ÜLKE AŞAMA-
SINDAN TASARLAYAN
ÜLKE AŞAMASINA”

Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci ise konuşmasında,
inovasyon kavramının ta-
mamen Bakanlığın ana işti-
gal alanlarından biri oldu-
ğunu söyledi. Zeybekci,
üretilen ürünlerin özgün
tasarımlar olmadığı ve
marka haline gelmediği sü-
rece çok faydalı olmayaca-
ğını söyleyerek, " Ülkemiz,
üreten ülke konumundan
tasarlayan ülke aşamasına
geçiş döneminde. Bugünün
inovasyonu, yarının müte-
ahhididir.” diye konuştu.

13 FARKLI ÖDÜL 
İnovasyon Haftası kap-

samında; Ar-Ge, Tasarım,
Marka ve Girişim Liderleri
gibi alanlarda toplam 13
ödül Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu tarafından verildi.
Ödüller ve sahipleri şöyle:

- Ar Ge Liderliği Arçelik
A.Ş Genel Müdürü Levent
Çakıroğlu

- Müşteri Odaklı Hizmet
İnovasyonu Ödülü Brisa

Brıdgestone Genel Müdürü
Hakan Bayman

- En Yenilikçi KOBİ ve
Girişim Bankacılığı Ödülü
TEB Genel Müdürü Ümit
Leblebici

- Uluslararası Alanda En
Başarılı Şirket Ödülü Türk
Hava Yolları Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hamdi Topçu

- Teknoloji Geliştirmede
Liderlik Ödülü Arçelik A.Ş.
Genel Müdürü Levent Çakı-
roğlu

- Marka Geliştirmede
Liderlik Ödülü Konya Şeker
Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Konuk

- Tasarım Geliştirmede
Liderlik Ödülü ASELSAN
Yönetim Kurulu Üyesi Cela-
lettin Döver

- En Fazla Tasarıma Kat-
kı Ödülü Mimar Sinan Üni-
versitesi Rektörü Prof. Yal-
çın Karayağız

- En Fazla Ar Ge ye Kat-
kı Ödülü İstanbul Teknik
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Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Karaca

- Yılın En İnovatif Giri-
şimi Ödülü Borsa İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdür Dr. Mehmet
İbrahim Turhan

- Yılın En Aktif Melek
Girişim Sermayecisi Ödülü
Aslanoba Capıtal Başkanı
Hasan Aslanoba

- En İnovatif Ar Ge Pro-
jesi Ödülü Mehmet Erdem
İnci

- En İnovatif Tasarım
Projesi Ödülü Seher Süley-
manoğlu

Türkiye'nin ilk inovas-
yon geliştirme programı
İnovaLİG

Bu yıl TİM olarak bir ilki
daha gerçekleştirdiklerini
vurgulayan Büyükekşi;
AB'de 17 ülkede uygulanan
IMP3rove programına Tür-
kiye'yi dahil ederek, inovas-
yon'da artık AB'ye ortak

olunduğunu ve Türk firma-
larının IMP3rove'da Avru-
palı rakiplerle yarışmasının
önünü açtıklarını bildirdi.
Beş kategoride başvuran
460 firmadan 330'unun de-
ğerlendirmeye alındığı İno-
vaLİG 'de, İnovasyon Stra-
tejisi dalında Arçelik, İno-
vasyon Organizasyonu ve
Kültürü dalında İnci Akü,
İnovasyon Döngüsü dalında
Vestel Elektronik, İnovas-
yon Kaynakları dalında TEB
ve İnovasyon Sonuçları da-
lında Labris Networks oldu.

GİRİŞİM EVLERİ GENÇ-
LERE VİZYON KATTI

TEB Genel Müdürü
Ümit Leblebici de Ataşe-
hir'deki TEB Girişim Evi,
TİM ile ortaklaşa hayata
geçirdikleri Gaziantep TİM
TEB Girişim Evi ve tekno-
kentlerden video konferans
ile canlı bağlantı kurdu.
Leblebici, proje ile girişim-
cilere ücretsiz danışmanlık
hizmeti ve bilgi desteği
sağlandığına dikkat çekti. 

Koç Holding A.Ş. Daya-
nıklı Tüketim Grubu Başka-
nı ve Arçelik Genel Müdürü
Levent Çakıroğlu da Arçe-
lik'teki iş modelinde ino-
vasyona verilen önemden
bahsetti. 

Bilgisayarlarda mou-
se'un terk edileceğini ve
ekranların parmakla yöne-
tileceğini 1984 yılındaki bir
konuşmasında öngören ve
bunun gibi birçok inovatif
fikirleriyle öne çıkan MIT
Media Laboratuvarı Kuru-
cusu Nicholas Negroponte,
İnovasyon Haftası'nın en
önemli konuklarından birisi
olarak öne çıktı. Konuşma-
sında inovatif olabilmenin
ipuçlarını veren Negropon-
te, "Biri size geliştirdiğiniz
bir düşüncenizin saçma ol-

duğunu söylerse, bundan
onur duymalısınız. Bunu
tavsiye olarak almalısınız”
dedi. Negroponte, bu nok-
tada yeni öngörüsünü de
insanla bilgisayarın konuş-
ması fikri olarak açıkladı.
Bugüne kadar hiçbir ülke
önerdiklerimi yapmadı.
Şimdi Türkiye'ye öneriyo-
rum. Türkiye bunu yapabi-
lirse başarılı olur. Bağlantı-
yı, interneti ücretsiz yapa-
bilirse topluma katkı olur.
Daha büyük bir ekonomi
için internet ücretsiz olma-
lı” dedi.

Brisa Bridgestone Genel
Müdürü Hakan Bayman,
günümüzde yaşanan ileti-
şim devriminden örnekler
verdi.

DÜNYA GİBİ OLABİLECEK
İKİ GEZEGEN KEŞFEDİLDİ

Son günün en önemli
konuşmacılarından olan
Manchester Üniversitesi Fi-
zik Profesörü, CERN Büyük
Hadron Çarpıştırıcısı ve AT-
LAS Deneyi Bilim İnsanı
Brian Cox, fizik alanında
inovasyon kavramı sayesin-
de yeni gelişmeler yaşandı-
ğının altını çizdi. 1970'ler-
den bu yana evrende kaç
tane gezegende daha hayat
kurabileceklerini araştırdık-
larını ve dünya gibi olabile-
cek, yüzeyinde likid su bu-
lunan iki gezegen keşfettik-
lerini söyleyen Cox, "Artık
elimizdeki cihazlarla uzak-
lardaki yıldızlar ve geze-
genlere bakarak atmosfer-
lerinde fotosentez var mı,
yaşam var mı anlıyoruz”
dedi. Cox, Avrupa Uzay
Ajansı'nın yaptığı robotların
2018'de Mars'a gideceğini
hatırlatarak "Belki de gele-
cek 20-30 yıl içinde zama-
nında Mars'ta hayat varmış
diye konuşacağız” dedi. (TİM)
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OLUMLU GEÇEN
2014’ÜN AR-
DINDAN SÜRP-
RİZLERLE DOLU
BİR 2015 BİZİ
BEKLİYOR
Bülent İyikülah -
ÇSD Başkanı -
Hobby Çorap:

Genel olarak baktığımızda 2014, iki
seçim olmasına rağmen sektörümüz
açısından olumlu geçti diyebiliriz. En
fazla çalıştığımız Avrupa pazarındaki
toparlanma bizi iyi yansıdı. Ne var ki;
2014’ün başında yüzde 20’lere varan
rekor ihracat artışına, Ekim’den itiba-
ren tarihimizde görülmemiş yüzde
15’lik bir ihracat düşüşü ile ket vurul-
muş oldu. Yılı ancak yüzde 5,9’luk bir
artışla kapatabildik.

2015’e ise belirsizliklerle giriyo-
ruz. İçeride bir genel seçim, Rusya,
Ukrayna ve Ortadoğu’da ise siyasi ve
ekonomik krizler var. Euro’nun değer
kaybı ağırlıklı olarak Euro bölgesine
çalışan sektörümüzü zorlayacağa ben-
ziyor. Yeni ümitlerle girdiğimiz
2015’te sektör olarak daha dikkatli
hareket etmeliyiz. 2014’in sektörü-
müz ve tüm ülke ekonomisi için hayır-
lı ve verimli bir yıl olmasını diliyorum.

2015’İ TEM-
KİNLİ BİR YIL
OLARAK DÜŞÜ-
NÜYORUM
Ahmet Bilal Kıy-
maz - ÇSD Baş-
kan Yardımcısı -
Üç-Ar Çorap:

2014 sıkıntılı olmakla birlikte 
sektörümüz açısından güzel bir yıl
oldu. . Ancak 2015’i temkinli bir yıl
olarak düşünüyoruz. Büyümenin
devam edeceğini ama bunun ya-
nında dikkat etmemiz gerektiğine
inanıyorum. 

BİZİM GİBİ 
AVRUPA AĞIR-
LIKLI ÇALIŞAN
İHRACATÇILAR
İÇİN 2015 
OLDUKÇA ZOR
GEÇECEK
İlker Öztaş - ÇSD
Başkan Yardım-

cısı - Öztaş Çorap: 2014’te ticari ola-
rak iş hacmimiz arttı ama Euro olarak
baktığımızda boşa kürek çekmiş
olduk. Euro çok etkiledi ve şu anda
piyasalar da oldukça kötü. 2015’in
daha kötü geçeceğini düşünüyorum.
Euro bölgesi ağırlık çalışan bir sektö-
rüz bu nedenle döviz kurları ve pari-
telerdeki belirsizlik, Euro’nun değer
kaybı ihracatçıyı oldukça zor du-
rumda bırakıyor. Euro/Dolar paritesi-
nin ötesinde Euro’nun TL karşısında
da güçlü olması tercihimizdir. Çünkü
işçilik dahil bir çok giderimizi TL ola-
rak ödüyoruz. 

2015’te  belki çift bazında, adet
bazında ihracatımız artış kaydedecek
ancak değer bazında aynı şey söz ko-
nusu olmayacak. Birim fiyat düşecek,
kar marjları daha da azalacak. Bu ne-
denle özellikle bizim gibi Avrupa
ağırlıklı çalışan ihracatçılar için 2015
oldukça zor geçecek.

2014’ÜN 
ÖZELLİKLE
ÇORAP SEK-
TÖRÜ AÇISIN-
DAN VERİMLİ
BİR YIL OLDU-
ĞUNU DÜŞÜ-
NÜYORUM
Osman Cengiz -

ÇSD Genel Sek reteri - Erbos Çorap:
2014 yılını geride bırakırken, tekstil
ve hazır giyim sektörü özellikle de
çorap sektörü açısından verimli bir
yıl olduğunu düşünüyorum. Döviz
kurlarındaki artış ihracatçının yü-
zünü güldürürken bu olumlu yan-
sıma ihracat rakamlarındaki artışla
da kendini göstermektedir. 
Ancak aynı olumlu havanın 2015’te
devam edeceğini düşünmüyorum.
Bunun birkaç nedeni var:
• Döviz kurlarındaki düşme ve düşü-

sün devam edeceği eğilimi.
• Özellikle Euro/Dolar paritesinin düş-

mesi ve düşmeye devam edeceği
öngörüsü sektörümüz gibi Euro böl-
gesine ihracat yapan firmalar için
bu kötü haber. Çünkü hammadde
girdilerinin bir çoğu Dolar’a endeks-
lidir.

• Sabit girdi maliyetlerinin artık ab-
sorbe edilebilecek noktaya gelmiş
olmasıdır. Çünkü kar marjları o
kadar düştü ki; bu maliyetlerdeki
yükselişleri bu marjlar artık karşıla-
mıyor.

“İnşallah 2015 yılı her şeye rağmen
hakkımızda daha hayırlı ve bereketli
bir yıl olur” temennisinde bulunmak
istiyorum.

2014 geride kalırken, yeni
yıldan ne bekliyoruz?
Türk çorap sektörü iyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bıraktı. Yönetim kurulu
üyelerimizin de aralarında bulunduğu sektör mensubu sanayicilerimize 2014
ile ilgili değerlendirmelerini ve 2015 beklentilerini sorduk.
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2015 YILININ,
2014’TEN İYİ
OLACAĞINI,
DAHA GÜVENLİ
İLERLEYECEĞİ-
MİZE İNANIYO-
RUM
Ender Doğan -
ÇSD Yön. Krl.

Üyesi - Çimpa Çorap: 2014 beklediği-
miz gibi bir yıldı ve çok sürprizlerle
karşılaşmadık. Malum Türkiye’de iki
tane de seçim vardı. Bu seçimlerin
neticesinde işlerde düşüş bekliyorduk.
Gerek Ramazan ayı, gerekse seçimler
ortadaki 4-5 ay Türkiye ekonomisi açı-
sından oldukça sıkıntılı geçti. Ancak
buna rağmen satışlarımızı düzgün bir
şekilde yürütmeyi başardık. Türkiye
de bu konuda fazla yara almadan is-
tikrarını sürdürdü. Haliyle bu durum
bize işlerde olumlu yansıdı. Bu sayede
de şirketimizi fazla hasar görmeden iç
piyasada aynı şekilde, aynı büyüklükte
tutmayı başardık. Hatta büyüme de
gerçekleştirdik. Bu noktada kendimizi
şanslı hissediyoruz. 
2015 yılının, 2014’ten iyi olacağını,
daha güvenli ilerleyeceğimize, Türki-
ye’deki siyasi istikrarın da aynı şekilde
devam edeceğine inanıyoruz. Bu nok-
tada da çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz.  

PAMUK FİYAT-
LARININ GERİ
GELMESİYLE
BİRLİKTE HE-
DEFLER BÜYÜ-
YEREK DEVAM
EDECEK
Niyazi Şahin -
ÇSD Yön.Krl.

Üyesi, Sayman - UÇS Çorap: 2014
yılında bilindiğe üzere görev değişik-
liği oldu ve yeni ÇSD Yönetim Ku-
rulu göreve başladı. Geçmiş
dönemde ÇSD’ye hizmet eden başta
Hüseyin Öztürk olmak üzere yönetim
ve denetim kuruluna değerli katkıla-
rından dolayı teşekkür ediyorum. Ger-
çekten sektörümüzün temsil adına
sivil toplum kuruluşlarla ve tedarikçi-
lerle ilişkilerde verimli bir dönem ol-

duğunu  düşünüyorum. Yeni dönem
için seçilen Başkanım Bülent İyikülah
ve benim de yer aldığım yönetim ve
denetim kurulu arkadaşlarıma başarı-
lar  diliyorum. Meslektaşlarımızın gü-
venine layık olacağımızı ve bir önceki
dönemden aldığımız bayrağı daha ile-
riye götürmek adına hep beraber çalı-
şarak hizmet edeceğimizi belirtmek
isterim.

2014 yılını sektörümüz olarak ve-
rimli ve başarılı geçtiğini düşünüyo-
rum. İhracat hedeflerinde büyüyerek
çıktık. Geçen yılın ikinci dönemi Laleli
esnafı Rusya ve Ukrayna krizinden
ciddi olarak etkilenmiş, hatta parasını
alamayan veya bir kısmından vaz
geçen, zarar eden esnafımız oldu.
Artık meslektaşlarımızın bilmesi gere-
ken bundan böyle ders çıkararak açık
hesap mal verirken çok risklere gir-

meden tahsilatını yapabileceği kadar
risk almalarıdır. Esasından bu  bölge-
lere satışların ya devlet garantisi sağ-
lanmalı ya da devlet olarak açık hesap
satışlarına izin vermemesi gibi tedbir-
lerin alınması gerekir. Alacakların si-
gorta yapılmasını zorunlu yapıp bunu
da Eximbank üstlenmeli yoksa sıkıntı-
lar devam eder. 

2015 yılına girdiğimiz şu günlerde
Avrupa’ya ihracatın daha artacağını,
pamuk fiyatlarının geri gelmesi ile
birlikte hedeflerin büyüyerek devam

edeceğini düşünüyorum. Burada olu-
şacak tek sıkıntının Euro’nun Dolar
karşısında değer kaybetmesidir. 2015
yılının ikinci yarısına doğru Doğu
Bloku ülkelerine satışın kısmen de
olsa artmasını bekliyorum. 
Umutların bitmediği, barışın egemen
olduğu yarınlar diliyorum.

2015 YILINDA
ARGE ÇALIŞ-
MALARINA
AĞIRLIK VERİ-
LEBİLİR
Asım Yavuzars-
lan - ÇSD
Yön.Krl. Üyesi -
Bross Çorap:

Çorap için 2014 yılı ülkemizde başa-
rılı bir yıl daha geçirdi. 2000li yılların
başlarına baktığımızda, büyüme oran-

ları düşük olsa da ihracat rakamları
olarak artık 200 milyon dolarlardan 1
milyar dolarları aşmış durumdayız.
2013 yılındaki toplam büyüme %16
idi.  2014 yılının henüz 3.çeyreği ta-
mamlandığında 2013 yılının aynı dö-
nemine göre %11 oranında büyüdük.
Türkiye çorap üretimi olarak 2 milyar
çift ile dünyada 2. Sırada. 2014 te de
bu sıralama değişmedi. Ürettiğimiz
çorapların %85 ini de ihraç ediyoruz.
İhracatta ise %8’lik pay ile dünyada
2. Sıradayız.  Türkiye neredeyse hiç



ithal etmiyor. İthalat rakamları her
geçen yıl düşüyor. 

Rakamlar değişiyor tabi ama bir
gerçek var ki sürekli büyüyoruz. Ço-
rap üreticileri ise gün geçtikçe artı-
yor. Sadece kayıtlı 350’yi aşkın üre-
tici var ve yaklaşık 17 bin istihdam
sağlıyor. Marka değeri yüksek şirket-
lerin üretimleri de uzak doğudan
Türkiye’ye kaydı bunda en büyük et-
kenlerden biride kaliteli üretim tabi
ki. Üretim, Kaliteli üretim için “tek
sıra” tekniği ile dikişsiz çorap üreten
son teknoloji makinelere yöneldi. 

Çorap için moda dediğimizde sa-
dece bayan külotlu çoraplar aklımıza
gelirdi önceleri. Ama şimdi tüm ço-
rap türleri için, çorap artık sadece ih-
tiyaç ürünü olmaktan çıktı ve moda
ikonu haline geldi. Yeni trend panto-
lonlarda tercih edilen kısa paçalar ço-
rapları artık görünür bir ürün haline
getirdi. Dünyada çorap tasarımı çıl-
gınlığı yaşanıyor. 2014 yılının Ar-Ge
ve tasarım olarak ta çok iyi geçtiğini
söyleyebiliriz. Tabi Türkiye de bunu
en iyi yapan ülkeler arasında. 

2014’te her ne kadar Türkiye için
her şey iyi gitse de Euro’nun istikrar-
sızlığı, Avrupa ülkeleriyle çalıştığımız
için Türk şirketlerini olumsuz etki-
ledi. AB’ye ihracat yapan şirketlerin
büyük bir bölümü dolar ile ham-
madde temin edip, Euro ile satıyor.

Çift bazında üretim artarken kârlılık
azalıyor. 2015 yılında böyle devam
ederse özellikle Rusya ve Ukrayna’da
Pazar sıkıntısı artabilir. Dışarıdan na-
sıl gözüküyor bilinmez tabi ama sek-
törümüzün yaşadığı en büyük sıkın-
tılardan biriside istihdam. Bu sorun
gün geçtikçe büyüyor. Hatta önce-
den kalifiye eleman tercihi yaparken
şimdi vasıfsız çalışan konusunda bile
büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İnsanla-
rın çoğunlukla hizmet sektörüne yö-
nelmesi onları üretimden uzaklaş-
tırdı. İşsizlik oranı hala yüksek fakat
artık insanlar iş bulamadığı için de-
ğil iş beğenmedikleri için işsiz. Bu
üretimin yavaşlaması için başlı ba-
şına bir etken. Bir eleman yetiştiri-
yorsunuz ve çok geçmeden onun ye-
rine bir daha, bir daha… Hem
zaman kaybı hem de maliyet oluyor. 
2015 yılında ARGE çalışmalarına
ağırlık verilebilir. Bu, dünyadaki
çorap tasarım eğilimlerinin değiş-
mesiyle alakalı bir durum. Olduğu-
nuz yerde sayamazsınız. Daha çok
tasarım ve yeni fikirler bulmak,
katma değer yaratmak lazım. Özel-
likle tasarım, maliyet düşürme ve
kalitenin yanında özel iplikler, anti-
bakteriyel ve medikal ürünlerle des-
teklenebilir. Sağlığı ön plana
çıkarmak önemli bu araştırmalarda,
sağlık ayaktan başlar. 

ÜRETİCİ OLA-
RAK İYİ ÜRÜN-
LERYAPIYOR-
SAK, DEVLETÇE
KORUNMAMIZ,
GÖZETİLMEMİZ
LAZIM
Mert Deniz -
ÇSD Yön.Krl.

Üyesi - Yümese Çorap: Çevre ülke-
lerda siyasi ve ekonomik krizler de-
vam ediyor. Birinde bitiyor, diğerin-
de başlıyor. Biz de bu krizleri aşmak
için yollar bulmaya çalışıyoruz. Bu
noktada devletin yanımızda olmasını
ve yol açmasını istiyoruz. Rusya ör-
neğinden bakarsak iki ülke arasında
örneğin Ruble üzerinden ticaret ya-
pılması ile ilgili bir anlaşma olsaydı,
bu krizi rahat ve zarar görmeden at-
latabilirdik. Genel olarak bakarsak ör-
neğin “Niye doğalgazı Ruble olarak
almıyoruz?.  Doğalgazı Ruble ile ala-
lım, tekstil ve hazır giyim ürünlerimi-
zi yine Ruble ile satalım. Üretici ola-
rak iyi ürünler yapıyorsak, korunma-
mız, gözetilmemiz lazım. Takım ha-
linde dünya pazarlarında rekabet edi-
yorsak, biz devletin oyuncularıyız, ve
ondan iyi bir menajerlik bekliyoruz. 

2015’in de ülkemiz ve sektörü-
müz için hayırlı olmasını diliyorum.
Bir çocuğun büyümesi ve berabe-
rinde sorunların artması gibi bizim
de her yıl sorunlarımız daha da artı-
yor.  2015’te deyim yerindeyse bu
“çocukla” ilgilenmeliyiz. 

2015, ÇORAP
SEKTÖRÜMÜZ
İCİN DAHA DA
ZOR BİR YIL
OLACAĞININ
SİNYALLERİNİ
2014’TE 
VERMİŞTİ
Mustafa Güler -

ÇSD Yön.Krl. Üyesi - Çağdaş Çorap:
Çorap sektörümüz icin 2014 yılı ger-
çekten zor bir yıl olarak tarihe geçti.
2014 yılının ilk çeyreğinde talep az-
lığı ile boğuşuldu. Sonraki aylarda
talep gelmeye başladı fakat bu sefer
yeterli iş gücü olmadigi icin firmala-
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rımız tam kapasiteyle çalışamadı.
2015, çorap sektörümüz icin

daha da zor bir yıl olacağının sinyal-
lerini 2014 yılının son aylarında ver-
meye başlamıştı zaten

MALİYETLER
HER ZAMANKİ
GİBİ ARTTI,
BİZLERİN 
REKABET 
GÜCÜNÜ 
DÜŞÜRMEYE 
DEVAM ETTİ

Kenan Koç
- ÇSD Denetim Kurulu Üyesi - Teks-
türe Çorap: 2014 yılı yüksek kurlarla
döviz borcu olmayan imalatçı ihra-
catçılarımız için hoş bir başlangıçtı.
Her zamanki gibi “AMA”larla devam
eden bir yıl oldu. İplik fiyatlarında
anormal dalgalanmalar, boya 
fiyatlarında ne kadar yukarı itilebilir
çabaları Avrupa’da resesyon beklen-
tilerimizi sipariş anlamında gerçek-
leştirdiyse de son etapta karlılıkta di-
ğer sektörler gibi geçmişi arattı.
Finalde Euro %4.1 düştü USD %8.65
arttı. İngiliz Sterlini %2.41 arttı. Tür-
kiye’de maliyetler her zamanki gibi
arttı, bizlerin rekabet gücünü düşür-
meye devam etti.

“2015’ten neler beklemeliyiz?”
sorusunda Euro’nun düşmeye 
devam edeceği, ilk 6 ayda seçim eko-
nomisi gereği sepet kurun düşürül-
meye çalışılacağı hükümetin çalışan-
lara yüksek zam vermek isteyeceği
bir resmi görmeliyiz diye düşünüyo-
rum.

Bir de politik olarak açılımla ilgili
kavganın seçim öncesi patlaması du-
rumunda bir kaos planımızın da ol-
ması lazım diyorum. Hepimize bere-
ketli bir sene olsun.

BU SENE KO-
LEKSİYONU-
MUZU DEĞİŞTİ-
REREK, KATMA
DEĞERİ YÜK-
SEK ÜRÜNLERE
AĞIRLIK VERE-
CEĞİZ
Mustafa Limboz

- Desen Çorap: Geçtiğimiz sene bi-
zim için iyi geçti. Rusya başta olmak
üzere bazı ülkelerin ekonomisinde
yaşanan sıkıntılar, bu pazarlara ihra-
cat yapan meslektaşlarımızı olumsuz
etkiledi. Genelde 2014 çorap sek-
törü için iyi geçti diyebiliriz. 
Ancak kar marjları her yıl düşüyor.
Birçok ülke üretim yapıyor,kıyasıya

rekabet var  bir de kendi aramızda
rekabet ediyoruz. Maalesef bu tür
durumlar da oluyor ama biz
2015’ten ümitliyiz. Bu sene koleksi-
yonumuzu değiştirerek, katma de-
ğeri yüksek ürünlere ağırlık vermek
istiyoruz. 

Ülkemiz ihracatını artırıyor, bu
yıl da daha iyi olacağına inanıyoruz.
Seçimler var ancak artık eskisi gibi
etkilemiyor, vatandaş işine bakıyor,
günü geldiğinde oyunu kullanıyor.
Bizim için önemli olan işimizi  doğru
yapıp, malımızı zamanında gönder-
mek. 

2014 DURA-
ĞAN GEÇTİ.
2015 YILINI 
BU ŞARTLARLA
DEĞERLENDİ-
RİRSEK ÇOK
İYİ BEKLEMİ-
YORUZ.
İbrahim Tansık -

Güleçler Çorap: 2014 yılı oldukça
durağan geçti. 2015 yılını bu şart-
larla değerlendirirsek çok iyi bekle-
miyoruz. En büyük kriz Avrupa diye
düşünüyorum. Rusya sorunu da de-
vam ediyor. Ayrıca döviz kurları da
olumsuz etkileyebilir. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) 2014 Sanayi
Kapasite Raporu’nu yayım-
ladı. Rapordan bazı başlık-

lar şöyle:

Yıl sonu itibariyle 71.825 adet
geçerli Sanayi Kapasite Raporu bu-
lunmaktadır.
• 2013 yılında 68.443 olan Kapasite

Rapor sayısı, 2014 yılında  %4,94
artışla 71.825 olmuştur. 

• Bu raporların ait olduğu üretim
tesislerinin %38,38’inde 1-9 ara-
sında, %46,57’sinde 10-49 ara-
sında, %7,14’ünde 50-99
arasında, % 5,63’ünde 100-249
arasında, %2,28’inde ise 250’den
fazla çalışan bulunmaktadır.

2014 yılında geçerliliği devam
eden 71.825 adet raporda yer alan
bilgilere göre toplam çalışan sayısı
2.843.679’tür. İstihdamın en fazla
olduğu il 649.605 ile İstanbul.
• Bu tesislerde 2013 yılında toplam

çalışan sayısı 2.663.764 iken 2014
yılında %6,75 artışla 2.843.679 ol-
muştur.

• Geçerli Raporlara göre istihdamın
en fazla olduğu ilk beş il sırası ile
İstanbul (649.605), Bursa
(235.592), İzmir (183.640), Ko-
caeli (161.994) ve Ankara
(154.408) olmuştur.

2014 sonu itibariyle sanayi tesis-
lerinde en çok mühendis İstanbul’da
çalışmaktadır.

• İstanbul’da çalışan 20.420 mü-
hendise karşılık, Ankara’da
14.954, Kocaeli’nde 10.176, Bur-
sa’da 9.348 , İzmir’de 8.151 mü-
hendis sanayi tesislerinde
istihdam edilmiştir.

• Toplam çalışanların %3,77’sini
mühendis, %4,07’sini teknisyen,
%7,22’sini usta, %73,12’sini işçi,
%10,87’sini idari personel ve
%0,95’ini diğer personel ( geçici,
mevsimlik vb.) oluşturmuştur.

2014 sonu itibariyle sanayi tesis-
lerinde ortalama 40 kişi çalışmakta-
dır.
• Sanayi tesislerinde ortalama çalı-

şan sayısı 2013’de 39 iken
2014’de 40 olmuştur.

TOBB 2014 Sanayi Kapasite Raporu’nu yayımladı 

Teşvik sistemine yeni düzenleme
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, "Teşvik sistemimizi yeniden ele
alıyoruz ve yüksek teknoloji ürünlerde birinci bölgenin dahi beşinci bölge
desteklerinden yararlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Eskişe-
hir Valiliği'ni ziyaretinde
"Teşvik sistemimizi ye-

niden ele alıyoruz ve yüksek teknoloji
ürünlerde birinci bölgenin dahi be-
şinci bölge desteklerinden yararlan-
masını hedefliyoruz" dedi.

Eskişehir'in Türkiye'nin önemli il-
lerinden birisi olduğunu ifade eden
Işık, "Nüfusunun ötesinde özgül ağır-
lığa sahip bir ilimizdir. Eskişehir, sa-
dece Türkiye'nin kültürel açıdan en
önemli illerinden biri değil, sanayi
açısında da ülkenin en önemli illerin-
den birisidir. Eskişehir'de zamanında
kurulan kamu tesislerinin Türk sana-
yisine yaptığı hizmetleri gayet iyi bi-
liyoruz" dedi.

Eskişehir'in devrim otomobiline
ev sahipliği yapan bir kent olduğunu,
hızlı bir büyüme ve gelişme kaydetti-
ğini anlatan Bakan Işık, şunları kay-
detti.

"2012-2013 yılları arasında Eski-
şehir'deki toplam ciro büyümesi yak-

laşık 3 milyar liranın üzerinde, yüzde
15'in üzerinde bir büyüme var. 2013
yılı sonu itibariyle Eskişehir'de top-
lam ciro 20 milyar Türk lirasının üze-
rine çıkmış durumda. Bu bizim giri-
şimci bilgi sisteminden aldığımız
önemli bir veri. Eskişehir'in bu büyü-
mesinin daha da hızlanmasını arzu
ediyoruz. Eskişehir, birinci bölge ille-
rimizden. Eskişehir'de temel hedefi-
miz de yüksek teknolojide Türki-
ye'nin önemli merkezlerinden birisi
olmasıdır. Teşvik sistemimizi yeniden
ele alıyoruz ve yüksek teknoloji ürün-
lerde birinci bölgenin dahi beşinci
bölge desteklerinden yararlanmasını
hedefliyoruz. O açıdan da Eskişehir
önümüzdeki süreçte en avantajlı il-
lerden bir tanesi olacak."   
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Ancak son
günlerde,
özellikle fa-
soncu kesi-

minde görülen, sezonsal
etkilerin ötesinde oldu-
ğunu düşündüğüm, bir
kısım yavaşlamanın izle-
rini, İngiltere pazarında
sürebilirmiyiz düşünce-
siyle başlıyorum yazıma.

EU28 Pazarında İngil-
tere Çorap İthalatı Alman-
ya’nın Önüne Geçti. 2004

yılında, Çin’e kotaların
kalkmasıyla başlayan sü-
reçte, Avrupa’nın iki
büyük çorap ithalatçısı
olan Almanya ve İngil-
tere’nin ithalat pastasın-
daki pazar payı
değişimlerini grafik 1’de
görmekteyiz. 2004 yılı ba-
şında Avrupa’nın ithal et-
tiği her 100 çorabın
30-35’ini gerçekleştiren
Almanya pazarı, Çin’in
daha küçük ülkelere doğ-

rudan satış yapıyor olma-
sının getirdiği dezavan-
tajla azalan bir pazar payı
trendine girmişti, 2004-
2010 döneminde. 2010 yı-
lından sonra ise bu pazar
kaybı hızlanmış, %20’nin
biraz üzerinde payla, son
aylarda ani atak yapan İn-
giltere’in gerisine düşm-
üştür. İngiltere pazarı
2004 yılında %20-30 ara-
lığında olan ithalat payını,
özellikle Amerikan finan-

Çorapland dergimizin, 2015 yılındaki bu ilk sayısında, sizlere EUROSTAT ra-
kamları ışığında, Avrupa pamuklu çorap segmentindeki ithalat rakamlarını,
İngiltere pazarı özelinde analiz etmeye çalışacağım. İngiltere pazarı, Tür-
kiye’nin Almanya pazarındaki kayıplarını telafi eden ve Çin’in pazar payı an-
lamında bizi geçemediği tek Avrupa pazarıdır. Bu durum yazımın ilerleyen
bölümlerinde göreceğiniz gibi hala devam etmektedir. 

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

Türkiye için İngiltere’nin ağırlığı
artarken riski de çoğalıyor
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sal krizinin yaşanmaya
başladığı 2008-2012 yıl-
ları arasında düşürmüş,
ancak 2012 yılından sonra
hızlı bir toparlanma yaşa-
maktadır. Bu toparlanma
pazardaki diğer ithalatçı
ülkelerin üzerinde bir
oranda gerçekleşmekte ve
bu durum yazımın ana te-
malarından birini oluştur-
maktadır. 

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE
İNGİLTERE PAZARINDAN
TÜRKİYE’YE AZALAN
TRENDDE ÇORAP TALEBİ
GELEBİLECEĞİ SONU-
CUNU ÇIKARABİLİRİZ

Bu yazıda irdeleyece-
ğim soru, ekonomisi diğer
Avrupa ülkelerine göre,
Amerika paralelinde daha
hızlı toparlanan İngilte-
re’nin, çorap alımındaki
artış gerçekten ekonomik
toparlanmanın yaratttığı
satışlardaki olası yükşeliş
paralelinde mi oluyor
yoksa, Çin’li çorapçıların
azalan pamuk fiyatları ne-
deniyle bize göre daha
hızlı fiyat kırabilmeleri ne-
deniyle bir kısım ithalatçı-
nın Çin’den uygun fiyatlı
mal alımı yapabilmesi ne-
deniyle mi oluyor? Yani
Çin’den çorap alan grup,
daha fazla satış yapabilme
beklentisiyle çorap stoklu-
yor. Veya başka bir de-
yişle, Türkiye’den daha
yüksek fiyatla çorap alan
bir grup alıcıyla, Çin’den
uygun fiyatlarla çorap alıp
stoklayan, iki grup ara-
sında pazar payı savaşımı
sürecini mi yaşıyoruz? Bu
sorunun cavabı bizim açı-
mızdan önemli. Çünkü ce-
vabımız büyüyen İngiliz
ekonomisinin yükselttiği
satışlar ithalatı arttırı-
yorsa, bize önümüzdeki

dönemde gelecek çorap
talebi artarak devam ede-
bilecektir. Bu artış belki de
diğer Avrupa ülkelerinde
de görülmeye başlana-
caktr. Ancak, Türkiye’den
daha yüksek fiyatlarla
çorap ithal eden alıcılarla,
Çin’den son günlerde daha
ucuz fiyatlarla çorap alabi-
len iki farklı grubun kapış-
masını yaşıyorsak,
önümüzdeki dönemde İn-
giltere pazarından Türki-
ye’ye azalan trendde çorap
talebi gelebileceği sonu-
cunu çıkarabiliriz. Bu du-
rumu yazının ilerleyen
kısımlarında analiz etmeye
çalışacağım. 

TÜRKİYE’NİN ÇORAP 
İHRACATINDA İNGİLTE-
RE’NİN PAYI GİTTİKÇE
ARTIYOR

Çin’in devreye girmeye
başladığı 2004 yılı ba-
şında, Türkiye, Grafik 2’de
göreceğiniz gibi pamuklu
soket çorap segmentinde,
Avrupa ülkelerine yaptığı
her 4 çorabın birini İngil-
tere pazarına satmaktadır.
2004 yılından sonra İngil-
tere’ye yapılan çorap sa-
tışlarının payı, 2008
yılında yaşanan Amerikan
krizi esnasında %10-15
aralığına kadar düşmüş,
son aylardaki hızlı artışla
2004 öncesi seviyeleri ya-
kalamıştır. Gerçekten İn-
giltere pazarında yaşanan
bu ani talep artışının eko-
nomik temelleri var mı?
Diğer taraftan, aynı gra-
fiğe baktığımızda, 2004
yılında Türkiyenin Av-
rupa’ya sattığı çorapların
%10-15’ini yaptığı Al-
manya pazarı, hızlı bir şe-
kilde, özellikle Çin
pazarına yönelmesi so-
nucu, çoraplarımızın yal-

nızca %5-10’unu alır hale
gelmiştir ve son günlerde
İngiltere pazarında çorap-
larımıza gelen talep artışı
Almanya pazarında görül-
memektedir. Diğer değişle
Türkiye her geçen ay İn-
giltere pazarına daha fazla
çorap satmakta ve bu pa-
zara gittikçe daha bağımlı
olmaktadır. Bu durum
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acaba nekadar süre devam
edebilir? 

ÇİN, İNGİLTERE’DE TÜR-
KİYE’Yİ GEÇEMEDİ

2004 Yılı Sonrasında
Çin’in Pazar Payında Tür-
kiye’nin Gerisinde Kaldığı
Tek Ülke İngiltere

Çin’in 2004 yılı sonra-
sında Türkiye’nin Pazar
payını geçemediği tek Av-

rupa ülkesi İngiltere oldu-
ğunu Grafik 3’de görmek-
teyiz. 2008 finansal krizi
sonrasında Türkiye’nin bu
pazara yaptığı satışların
azalması, pazarın daha
uygun fiyatlı Çin çorapla-
rına ilgisinin artması, Tür-
kiye’nin pazar payını
%40’lara kadar düşürse de
Çin hiç bir dönemde Tür-
kiye’yi geçememiştir. Son

günlerde Hem Türkiye’nin
hem de özellikle Çin’in bu
pazara yaptığı artan satış-
lara rağmen Türkiye’nin
üstünlüğü devam etmek-
tedir. Türkiye henüz 2004
yılında yakaladığı %70
pazar payına geri döne-
mese de, İngiltere paza-
rında iyi tutunmaktadır. 

Grafik 4’de çift bazında
Çin ve Türkiye’nin İngil-
tere pazarına çorap satış-
ları görülmektedir. 2004
yılı başında aylık 20-30
milyon çift çorap sattığı-
mız İngiltere pazarı 2008
kriz sonrasında aylık 10
milyon çift alımla dibi
2011 yılında vurmuş ve
son aylarda hızlı artış son-
rası 2004 yılı seviyelerini
yakalamıştır. Aynı artışı
İngiltere’nin Çin’den aldığı
çorap miktarlarında da
görmekteyiz. İngiltere
gerçekten bu artışı hake-
decek ekonomik büyüme

yaşıyor mu? Bu konuda
pek emin olmadığımı söy-
lemek isterim. 

Bu güçlü artış trendi
devam edebilir mi? Pazar
payı analizi bize bu soru-
muzu cevaplayabilecek ye-
terli bilgi veremediği için
yazımın bir sonraki bölü-
münde İngilteredeki çorap
fiyat analizini yaparak
devam edeceğim.

ÇİN İNGİLTERE PAZA-
RINDA HIZLA FİYAT KIR-
MAYA BAŞLADI

Son durumu özetler-
sek, İngiltere pazarında
fiyat kıramayan Türkiye
de, hızla fiyat kıran Çin de
satışlarını son aylarda
hızla arttırmaya başlamış.
Madem İngiltere pazarı
ekonomik olarak, Avrupa-
nın ilerisinde büyüme gös-
teriyor ve daha hızla çorap
talebinde bulunuyor,

32
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neden Çin fiyat kırmak zo-
runda hissediyor kendini.
Çorabına talep varsa
neden fiyat kırsın ki? Bu
durum benim kafamı ka-
rıştırdı bir miktar. Ya ger-
çekten ekonomik
büyümenin getirdiği satış
artışı paralelinde ithalat
artışı yoksa ve Çin’in aza-
lan fiyatları farklı bir gru-
bun daha fazla çorap alıp
stoklamasına neden ol-
muşsa, bu da önümüzdeki
dönemde, satılmayan stok-
ların artışına neden olup,
üzerimizde satış ve dolayı-
sıyla fiyat baskısı yarata-
caksa halimiz ne olur ?
Umarım durum bu şekilde
değildir ve stabil giden fi-
yatına rağmen, artan talep
nedeniyle İngiltere paza-
rında satışlarımız gerile-
mez. Çünkü bu pazarın

ikinci bir alternatifini bul-
mak hiç kolay olmayabilir
bizim için.

ÇİN AVRUPA’DA FİYAT
KIRMAYA BAŞLADI

Son günlerde aniden
düşen Avro Türk lirası ku-
runun, sizler üzerinde fiyat
arttırma baskısı yaptığını,
veya en azından sizleri
azalan pamuk ipliği fiyat-
ları paralelinde fiyat kır-
mama yönünde davran-
maya ittiğini hissediyorum.
Alıcılar ise bu ortamda al-
ternatif tedarik olanakla-
rını araştırmak isteyecek-
lerdir doğal olarak. İlk fiyat
araştırması yapacakları yer
ise Çin olacaktır muhteme-
len. Son günlerde, Çin bize
göre, Fransa gibi bazı pa-
zarlarda, buna İngiltere de
dahil, fiyat kırmaya başla-
dığını, Fransa’da Pazar payı
kazanmaya başladığını EU-
ROSTAT rakamlarında gör-
mekteyim. Dolarla maliyet
yapan Çin’in, avro bazında
fiyat kırabilmesi her ne ka-
dar şaşırtıcı görünse de,
bize göre maliyetlerinde
daha yüksek oranda yer
alan iplik fiyatlarındaki dü-
şüşü fiyatlarına daha rahat
yansıtabildiklerini de kabul
etmemiz gerekir diye dü-
şünüyorum. 

Piyasalarda son gün-
lerde Petrolde, Avro da ol-
duğu gibi tarihi büyüklükte
trend değişimlerinin ol-
duğu bu günlerde, Avru-
palı alıcılarla pazarlık ya-
parken ne kadar
zorlandığınızı anlayabiliyo-
rum. Ortalık yatışıp yeni
dengeler bulunana kadar
uzun bir süre daha geçe-
ceği de çok açık. 2015 yılı-
nın hepimize başarı, mut-
luluk ve sağlık getirmesini
dilerim...
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Meslekî ve
teknik
eğitim
süreci,

kalkınma planları, hükü-
met programları ve strate-
jik planlar çerçevesinde,
Millî Eğitim Bakanlığı’nın

yanında diğer paydaş
kurum ve kuruluşlarla iş
birliği içerisinde politika
ve hedeflerin belir -
lenmesiyle başlamaktadır.
Mesleki ve Teknik Eğitim
son yıllarda ülkemizde sü-
rekli gündeme gelen, üze-

rine vurgu yapılan, hak-
kında projeler düzenlenen
bir eğitim alanıdır. Gerek
kamu kurumları, gerek
sivil toplum kuruluşları,
gerek iş hayatının önde
gelen firmaları ardı ardına
mesleki eğitimi tanıtmak

adına çeşitli faaliyetlerde
bulunmaktadırlar.  Milli
Eğitim Bakanlığının 2010–
2014 Stratejik Planında
“Orta öğretim İçerisinde
Mesleki ve Teknik Eğitim
Okullaşma Oranını Dönem
Sonuna Kadar En Az

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DR. MUAMMER YILDIZ:

“Okul Sanayi İşbirlikleri 
ve İstihdam Odaklı Yaklaşım”
Meslekî ve teknik eğitim süreci, kalkınma planları, hükümet program-
ları ve stratejik planlar çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yanın-
da diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde politika ve
hedeflerin belir lenmesiyle başlamaktadır. 
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%50’ye Çıkarmak” hedefi
bulunmaktadır.

YAPILAN YENİ 
DÜZENLEMELER İLE 
ÜLKEMİZDEKİ TÜM 
MESLEK LİSELERİ 
“MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ”NE
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR

Yapılan çalışmalar
sonuç vermiş, Ortaöğre-
timde mesleki eğitimin
payı giderek artmıştır. Bu
artışa paralel olarak mes-
lek liselerindeki eğitimin
kalitesinin yükseltilmesi
ve bu okullarda okuyan
öğrencilerimizden yüksek-
öğrenime devam etmeyi
düşünenlerin, diğer okul
türlerine devam eden öğ-
rencilerle aynı seviyede
eğitim alabilmeleri için
müfredat programlarında
gerekli düzenlemeler ya-
pılmış ve ülkemizdeki tüm
meslek liseleri “Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi”ne
dönüştürülmüştür. 

MESLEK LİSESİ ÖĞREN-
CİLERİMİZ BAZI OKUL
TÜRLERİNDE YAZ 
STAJINA, BAZI OKUL
TÜRLERİNDE İSE EĞİTİM
ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇERİ-
SİNDE İŞLETMELERE 
BECERİ EĞİTİMİNE 
GİTMEKTEDİRLER

Yüksek öğrenime
devam etmek yerine, sa-
nayi kuruluşlarında ara
eleman pozisyonunda is-
tihdam edilerek, yaşıtla-
rına göre hayata daha
erken atılıp, daha avantajlı
duruma geçen öğrencileri-
mizle okul yöneticileri ve
öğretmenlerimiz iletişime
geçerek verdikleri eğiti-
min sanayideki geçerlili-
ğini ve uygulanabilirliğini
sorgulamaktadırlar. Ayrıca

meslek lisesi öğrencileri-
miz bazı okul türlerinde
yaz stajına, bazı okul tür-
lerinde ise eğitim öğretim
dönemi içerisinde işletme-
lere beceri eğitimine git-
mektedirler. Bu
doğrultuda meslek dersi
öğretmeni arkadaşlarımız
haftanın belirli günlerinde
öğrencilerimizi işletme-
lerde ziyaret etmektedir-
ler. Bu ziyaret esnasında
meslek dersi öğretmenle-
rimiz işletme yetkilileri ile
bilgi alışverişinde bulun-
makta, güncel teknoloji ve
uygulamaları yerinde gör-
mekte ve kendilerini “pi-
yasanın” taleplerini tespit
etmektedirler. Bu aşamada
birçok işletme yetkilisi öğ-
retmenlerimizle işbirliği
içerisinde bulunsa da, sa-

yıları az da olsa maalesef
bazı işletme yetkileri fikir
ve bilgi alışverişine sıcak
bakmamaktadır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE
ORTAK YÜRÜTÜLEN OR-
GANİZE SANAYİ BÖLGE-
LERİ İÇİNDE ÖZEL
MESLEK LİSESİ PROJESİ

Son yıllarda özellikle
sağlık sektöründe başarılı
uygulamaları görülen hiz-
met satın alma yöntemi-
nin bir benzeri olarak
2014/2015 eğitim öğretim
yılından itibaren öğrenci-
lerini özel okullarda okut-
mak isteyen velilerimize
devletimiz teşvik vermeye
başlamıştır. Aslına bakı-
lırsa bizlere ilk defa yapı-
lan, yeni bir uygulama

Yüksek öğrenime

devam etmek yerine,

sanayi kuruluşlarında

ara eleman pozisyo-

nunda istihdam edi-

lerek, yaşıtlarına

göre hayata daha

erken hayata 

atılmak...”
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olarak görülen özel okula
teşvik uygulaması iki sene-
dir meslek liseleri için uy-
gulanmaktadır.
Bakanlığımız ve Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığının ortaklaşa yürüttüğü
proje kapsamında Organize
Sanayi Bölgeleri içerisinde
bulunan Özel Meslek Lise-
lerinde öğrenim gören öğ-
renciler için devletimiz
teşvik ödemesi yapmakta-
dır. Bu okulda eğitim
gören öğrencilerimiz nere-
deyse hiçbir ücret ödeme-
den, sanayi ile iç içe
eğitimlerine devam etmek-
tedirler. 

ÇSD GİBİ KAMU YARARI
GÖZETMEK İÇİN KURU-
LAN SİVİL TOPLUM KU-
RULUŞLARIYLA DA
GEREK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
GEREK BAKANLIĞIMIZ İŞ
BİRLİĞİNE DEVAM ET-
MEKTEDİR

Kar amaçlı kurulmuş
sanayinin kuruluşları ya-
nında, Çorap Sanayici Der-

neği gibi Kamu yararı gö-
zetmek için kurulan sivil
toplum kuruluşlarıyla da
gerek Müdürlüğümüz
gerek Bakanlığımız iş birli-
ğine devam etmektedir.
Çorap Sanayicileri Derneği
ile 2011 yılında sektörün
ihtiyaç duyduğu mesleki
bilgi ve beceriye sahip ni-
telikli iş gücünün sektör ve
ülke ekonomisine kazandı-
rılması amacıyla imzalanan
protokol kapsamındaki ça-
lışmalar halen devam et-
mektedir. 

İŞ VE EĞİTİM DÜNYASI-
NIN BU TÜRDE YAKLA-
ŞIMLARI, FİKİR VE GÜÇ
BİRLİKLERİ İLE DAHA DA
GÜÇLENEREK DEVAM
EDECEKTİR

Bakanlığımız mesleki
eğitime, hem teorik prog-
ram düzeyinde hem de
pratik uygulama alanında
öncelik vermektedir. Bu
konuda hiç de azımsana-
mayacak çalışmalar yap-
maktadır ve yapmaya

devam edecektir. Bu çalış-
maların sonucunda ulusal
ve uluslararası piyasalara
istihdam sağlamak gibi bir
görevimizde olacaktır. İş
ve eğitim dünyasının bu
türde yaklaşımları, fikir ve
güç birlikleri ile daha da
güçlenerek devam edecek-
tir. Dünya çorap sanayi-
sinde ikinci olmak gibi bir
seviye yakalayan Türkiye
çorap sanayisinin bilgile-
rini yenileme, kendini gün-
celleme ve istihdam gibi
konularında elimizden ge-
leni yapmak boynumuzun
borcudur. Çorap Sanayici-
leri Derneği’ne yapılan ça-
lışmalara sağladığı
katkılardan dolayı ve eğiti-
min her kademesine gös-
terdikleri destekten ötürü
emeği bulunan ve çaba
sarf eden herkese teşekkür
ediyorum.

Dr. Muammer Yıldız
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürü

Dünya çorap sanayi-

sinde ikinci olmak

gibi bir seviye yaka-

layan Türkiye çorap

sanayisinin bilgilerini

yenileme, kendini

güncelleme ve istih-

dam gibi konula-

rında elimizden

geleni yapmak boy-

numuzun borcudur.

Çorap Sanayicileri

Derneği’ne yapılan

çalışmalara sağla-

dığı katkılardan do-

layı ve eğitimin her

kademesine göster-

dikleri destekten

ötürü emeği bulu-

nan ve çaba sarf

eden herkese teşek-

kür ediyorum”
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Aralık ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1
artışla 13 milyar 137 milyon dolar oldu. 2014 yılının tamamında ise
Türkiye'nin ihracatı yüzde 4 artışla 157 milyar 622 milyon dolara ulaştı.
Bu rakam Türkiye Cumhuriyeti'nin senelik ihracatta yeni rekoru oldu.
Hazır giyimin geneli yılı yüzde 8, çorap ise yüzde 5,9 artışla kapattı. 

Türkiye İhra-
catçılar Birli-
ği (TİM) Baş-
kanı Mehmet

Büyükekşi, 2015 yılına
yeni umutlarla girdiklerini
belirttir. Dünya ekonomi-
sinde yaşanan gelişmeleri
ve 2015 öngörülerini pay-
laşan TİM Başkanı Büyü-

kekşi, "Zorluklarla geçen,
hareketli bir yılın ardından
2015 yılı için Dünya Ban-
kası'nın yüzde 3,5, IMF'nin
ise 3,8 küresel büyüme ön-
gördüğünü” belirtti.

TİM Başkanı, açıklama-
sını şöyle sürdürdü:

"2015 yılında ABD eko-
nomisinin yüzde 3,1, Euro

Bölgesi'nin ise yüzde 1 bü-
yümesi bekliyoruz. Gelişen
ülkeler tarafında ise Orta
ve Doğu Avrupa'nın büyü-
me beklentisi %3,8, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika'nın
ise %3,5. Dolayısıyla 2015
yılında 2014 yılına göre
daha iyi bir büyüme raka-
mı yakalanacak. Buna rağ-

men dünya ticaretinde sı-
nırlı bir artış öngörüyoruz.
Dünya ticaretinde miktar
bazında yüzde 3, değer ba-
zında yüzde 1,5-2'lik bir
büyüme tahmin ediyoruz.
Şartlar en az 2014 yılı ka-
dar zorlu olabilir, temkinli
ancak iyimser olarak ihra-
catta karşımıza çıkacak fır-

İHRACAT 2014'Ü DE REKORLA KAPATTI

Türkiye’nin yıllık ihracatı yüzde 4
artışla 157,6 milyar dolar
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satları değerlendirmemiz
ve yeni fırsatlar yaratma-
mız gerekiyor.”

ABD EKONOMİSİNDEKİ
TEMPOLU BÜYÜME VE
AVRUPA'DAKİ TOPAR-
LANMA SÜRÜYOR

ABD Ekonomisinde ya-
şanan son gelişmeleri de-
ğerlendiren TİM Başkanı;

"ABD ekonomisi yılın
son döneminde tempolu
büyümesini sürdürüyor. Bu
büyüme temposunun de-
vamı ile birlikte FED'in yı-
lın ortalarında faiz artışına
gitmesi ve piyasalardaki
bol likidite döneminin sona
ererek tersine bir trendin
başlaması bekleniyor. Yıl
sonuna kadar faizlerin yüz-
de 1 ila 1,25 seviyesine ka-
dar çıkması olasılık dahilin-
de. Faiz artışları küresel fi-
nansal piyasalarda genel
faiz seviyesinde, yani borç-
lanma maliyetinde yukarı
yönlü baskı yaratabilir. An-
cak gelişmiş ülke merkez
bankalarını toplam bilanço
büyüklüğü artmaya devam
edecek. Dolayısıyla küresel
likidite 2015 yılında da
yüksek olacak.

EURO BÖLGESİ'NDE 
VE AB-28'DEKİ TOPAR-
LANMA ÖNÜMÜZDEKİ
YIL HIZLANABİLİR

Diğer taraftan Avrupa
Merkez Bankası'nın parasal
genişlemeyi artırması ile
Euro Bölgesi'nde ve AB-
28'deki toparlanma önü-
müzdeki yıl hızlanabilir.
Parite açısından da 2015
yılının oldukça dalgalı bir
yıl olmasını bekliyoruz.
2013 ve 2014 yıllarında or-
talama 1,32 seviyelerinde
gerçekleşen Euro-Dolar pa-
ritesinin 2015'te 1,22 sevi-
yelerinde olmasını bekliyo-

ruz. 2015'te Dolar'da orta-
lama kur beklentimiz 2,35,
Euro'da ise yıl içerisinde
2,90 olarak şekillendi”
dedi.

2015 yılında gerek em-
tia fiyatlarında gerekse de
euro-dolar paritesinde bir
önceki yıla göre ortalama
değerlerde düşüş gerçekle-
şecek. Euro/dolar kuru or-
talamasının bu sene ortala-
mada yüzde 10 daha aşağı-
da olması bekleniyor. Bu
da ihraç birim fiyatlarına
baskı oluşturabilir. Önü-
müzdeki dönemde döviz
kurlarındaki oynaklık da
devam edebilir. Dolayısıyla
AB'ye ihracatta fiyat tut-
turmak daha da zorlaşacak.
O yüzden şu gerçeğinde al-
tını çiziyoruz:

KURLA OYNAYANIN 
ELİ YANAR! 

İhracatçılarımız paritey-
le oynamasın. İhracatçılara
mesajımız şu: "Riskini hed-
ge et. Kendini hiç etme!”
Ayrıca ihracatçılarımız ih-
racat sigortası imkanların-
dan sonuna kadar fayda-
lansınlar. Bu zorlu geçen
senede, zaten sınırda olan
karlarını kur hareketlerine
feda etmesinler.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BARIŞ İÇİN MAKSİMUM
İHRACAT, DENGELİ DIŞ
TİCARET

Bölgesel gelişmelerin
bir yandan umut vadeder-
ken, bir yandan da risk ba-
rındırmaya devam ettiğini
söyleyen TİM Başkanı;
"Rusya'da ekonomik kriz
derinleşirken, ülke aynı
zamanda ciddi bir siyasi
krize sürükleniyor” dedi.

TİM Başkanı açıklama-
sına şöyle devam etti: "Su-
riye'de Rusya Federasyo-

nu'nun inisiyatif alması is-
tikrarın sağlanması için ol-
dukça önemli görülüyor.
Irak'ta IŞID'in geri püskür-
tülmesi ve Bağdat'taki re-
jimin kendini konsolide et-
mesi umut vaat ediyor. Di-
ğer Katar'ın Mısır ile ilişki-
lerin iyileştirilmesi, İsra-
il'de yapılacak seçimler
sonrası çözüm yanlısı hü-
kümetin gelme ihtimali,
Tunus'da Essebsi'nin seçil-
mesi bölgemiz ve ülkemiz
açısından umut vadeden
gelişmelerdir. Bu umutlu
gelişmeler ve yeni fırsatlar
ışığında "sürdürülebilir ba-
rış için maksimum ihra-
cat” demeye devam ediyo-
ruz”

TÜRKİYE 2014'TE NET
İHRACATIN KATKISIYLA
BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisi ve
ihracatı ile ilgili gelişmele-
ri değerlendiren TİM Baş-
kanı 2014 yılında Türkiye
ekonomisinin dünya eko-
nomilerinde yaşanan zorlu
koşullara rağmen büyüme-
sini hız kesmeden sürdür-
düğünü söyledi. TİM Baş-

kanı Büyükekşi şu şekilde
açıklama yaptı;

"İlk çeyrekte yüzde 4,7,
ikinci çeyrekte yüzde 2,1
olan büyüme, üçüncü çey-
rekte yüzde 1,7 olarak
gerçekleşti. Bunun sonu-
cunda da ilk 9 aylık büyü-
me yüzde 2,8 oldu. Yılın
ilk 9 ayında net ihracatın
büyümeye katkısı 2,7
puan oldu. Bu büyümenin
neredeyse tamamının net
ihracattan gelmesi bizleri
son derece mutlu etti.
2014'ün tamamında ise
büyümenin yüzde 3 civa-
rında gerçekleşmesini
muhtemel görüyoruz. Bu
büyümede aslan payı ihra-
catçılarımıza ait, ne mutlu
ki ihracatçılarımız zorlu
bir seneden daha alınları-
nın akıyla çıktılar. 2014 yı-
lında tüm ihracatımız yüz-
de 4 artış gösterdi. Tam
157,6 milyar dolara yük-
seldi.

2014'TE DÜNYA TİCARE-
TİNDEN ALDIĞIMIZ PAYI
ARTIRDIK

Siyasi risklerden dolayı
bölgesel pazarların bazıla-
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rında yüzde 40'lara varan
talep düşüşlerine ve yılın
ikinci yarısından sonra
AB'nin durgunluğa girme-
sine rağmen ihracatımızı
artırdık. Zira bu gelişmeler
olmasıydı ihracatımız çok
daha iyi seviyelerde ola-
caktı. 

DÜNYA TİCARETİNİN
YÜZDE 2,5 ARTTIĞI BİR
YILDA İHRACATIMIZI
YÜZDE 4 ARTIRDIK

Benzer şekilde AB'ye
ihracatımız da yılın ikinci
yarısında temposunu dü-
şürdü. Yılın ilk yarısında
AB'ye ihracatımız yüzde
14 artmıştı. İkinci yarıda
AB'ye ihracat artış hızımız
yüzde 5'e düştü. Bunun
sonucunda da AB'ye genel
ihracat hızımız yüzde 9'da
kaldı. Tüm bu gelişmelere
rağmen ortaya konan ihra-
cat artışı başarıdır. Dünya
ticaretinin yüzde 2,5 arttı-
ğı bir yılda ihracatımızı
yüzde 4 artırarak, Dünya
ticaretinden aldığımız payı
artırdık.”

Orta Vadeli Programa
göre, 2015 yılı ihracat he-
definin 173 milyar dolar
olarak belirlendiğini söyle-
yen TİM Başkanı "Biz bu
hedefin Türkiye'nin sürdü-

rülebilir büyümesi için çok
önemli olduğuna inanıyo-
ruz. Çünkü bizim yıllık ih-
racat artış tempomuzu bir
an önce yüzde 10'nun üze-
rine çıkarmamız gerekiyor,
önümüzdeki yıl OVP hede-
fine ulaşmak için de
%9,7'lik bir artış gerçek-
leştirmemiz gerekiyor. An-
cak bu şekilde Türkiye'nin
büyüme trendini yüzde
5'in üzerine çıkarabiliriz.
Petrol fiyatlarındaki gerile-
me bizim için önemli bir
fırsat. Bu sayede 2015 yı-
lında Türkiye'nin enflas-
yon ve cari açık rakamla-
rında önemli bir iyileşme
yaşanacak. Cari açıkta
2015 yılında en az 15-20
milyar dolarlık bir avantaj
sağlayabiliriz” dedi.

Türkiye'nin diğer geli-
şen ülkeler içinde pozitif
ayrıştığını ve bu ayrışma
ile birlikte sermaye girişi
artığını söyleyen TİM Baş-
kanı bu fırsatın iyi değer-
lendirilmesi gerektiğini
söyledi ve "Şunu unutma-
yalım: Değerlendirileme-
yen fırsat, fırsat değildir”
dedi.

Ekonomide ve sanayide
inovasyon temelli bir deği-
şim için çok iyi bir zemin
yakaladıklarını belirten

TİM Başkanı "Başbakanı-
mız Sayın Davutoğlu'nun
açıkladığı planları çok
olumlu bulduk. 2015 yılın-
da bu planların hayata ge-
çirilmesini hassasiyetle ta-
kip edeceğiz. Biz de kendi
üzerimize düşeni yaparak
ihracatımızın katma değe-
rinin artması için çok de-
taylı çalışmalara imza atı-
yoruz.

2014 YILINDA TÜRKİ-
YE'NİN İHRACATI 157,6
MİLYAR DOLAR OLDU

Aralık ayında Türki-
ye'nin ihracatı, geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 1,1
artarak 13 milyar 137 mil-
yon dolar oldu. 2014 yılı-
nın genelinde Türkiye'nin
ihracatı ise yüzde 4 artışla
157 milyar 622 milyon do-
lar oldu.

2014 yılında Türki-
ye'nin ihracat şampiyonu
22 milyar 270 milyon do-
larla otomotiv sektörü
oldu. Bu sektörü 18,7 mil-
yar dolarla hazırgiyim ve
konfeksiyon ile 17,8 mil-
yar dolarla kimyevi mad-
deler sektörleri takip etti.

2014 yılında en fazla
ihracat artışını yüzde 38
ile mücevher, yüzde 31,2
ile fındık ve mamülleri, ve

yüzde 18,7 ile tütün ve
mamülleri sektörleri ile
aynı oranda artış yakala-
yan savunma ve havacılık
sektörleri yakaladı.

ALMANYA BİRİNCİ
2014 yılında en fazla

ihracat yapılan 5 ülke sıra-
sıyla Almanya, Irak, İngil-
tere, İtalya ve Fransa oldu.
Almanya'ya ihracat yüzde
11,3, İngiltere'ye yüzde
12,6, İtalya'ya yüzde 7,4,
Fransa'ya yüzde 1,3 yükse-
lirken, Irak'a ihracat yüzde
10,1 geriledi.

2014 yılında en fazla
ihracat yapılan 30 ülke
arasında, en yüksek ihra-
cat artışı yüzde 60,8 ile
Suriye'ye oldu. Suriye'yi,
yüzde 57,4 ile İran ve yüz-
de 17,9 ile Türkmenistan
takip etti.

2014 yılında ihracat ar-
tışında öne çıkan ülkeler
şöyle oldu;

2014 yılında Ruanda'ya
ihracat yüzde 295, Suri-
nam'a yüzde 158, Dubai'ye
yüzde 113, Vietnam'a yüz-
de 55 ihracat artışı yakala-
dık.

KUZEY AMERİKA’YA İH-
RACAT YÜZDE 16 ARTTI

Bölgesel olarak bakıldı-
ğında 2014 yılında AB'ye
ihracat yüzde 9, Ortado-
ğu'ya yüzde 6, Kuzey
Amerika'ya yüzde 16 artış
gösterdi. 

En fazla ihracat yapan
ilk 10 il arasında ihracatını
en fazla artıran il yüzde
16,3 artış ile Sakarya oldu.
Manisa'nın ihracatı yüzde
7, İstanbul'un yüzde 6,6,
Denizli'nin yüzde 3,9, An-
kara'nın yüzde 3,7, Gazi-
antep'in yüzde 2,5, İz-
mir'in yüzde 0,4, Hatay'ın
yüzde 0,2 artış gösterdi.
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ABD dünya-
nın en fazla
doğrudan
yabancı ser-

maye çeken ülkelerinden
birisidir. Ayrıca, Amerikan
Hazinesi’nin çıkardığı
borçlanma tahvilleri ve bo-
noları bütün dünya yatı-
rımcıları açısından önemli
bir yatırım aracıdır.
ABD’deki sermaye piyasa-
ları tüm dünya yatırımcıla-
rının sermaye aktardığı pi-
yasalardır. 

ABD, YABANCI YATIRIM-
CIYA KONUKSEVER 

Amerika Birleşik Dev-
letleri genellikle yabancı
yatırımcıya konuksever bir
yatırım ortamı ile birlikte

geniş pazar imkanları sun-
maktadır. Vergi kanunları,
haksız rekabet, menkul
kıymetlerin halka satışı,
tüketicinin korunması, işçi
ve göçmen hukuku, telif
hakkı, marka ve patent,
icra-iflas, gıda, eczacılık
ürünleri, çevre ve kirlilik
kontrolüne ilişkin düzenle-
meler, yabancı yatırımcıyı
ilgilendiren federal kanun-
lar kapsamındadır. ABD
hukuk düzeni, federal yar-
gının yanı sıra, eyalet ve
yerel hukuk düzenlemeleri
üstüne kurulmuş ender bir
kanuni sistemdir.

ABD’de işletme kurma-
yı planlayan yatırımcılar
belli federal ve eyalet iş
teşviklerinden ve yardım-

larından faydalanabilmek-
tedir. 

DOĞRUDAN YABANCI
YATIRIM 2.650 MİLYAR
DOLARA ULAŞTI

ABD’ye yönelik yabancı
sermaye yatırımlarının bü-
yük bir kısmı başta İngilte-
re olmak üzere, Japonya,
Almanya, Hollanda, Kana-
da ve Fransa tarafından ya-
pılmaktadır. 1980’lerden
itibaren ABD’deki yabancı
sermaye yatırımları dikkat
çekici boyutta artarken,
ABD’nin yurtdışına yönelik
yatırımlarında özellikle
2000’li yıllarda dikkate de-
ğer artışlar görülmektedir.

2009 yılında 2.069 mil-
yar Dolar olan ABD’deki
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İhracat ve yatırım açısından
dev ABD pazarı 
Doların Euro karşısında değer kaybetmesi ile 2008 başından itibaren Türk ihracatı-
nın hızla kan kaybettiği ABD pazarı, paritenin dolar lehine hareket etmesi ve topar-
lanması ile ülkemizin dış ticareti açısından yeniden önem kazanan ve yükselişe
geçebilecek bir hedef pazar. Bu sayımızda Ekonomi Bakanlığı Ülke Masaları’nın de-
ğerlendirmesiyle ihracat ve yatırım açısından ABD pazarını ele alacağız.



doğrudan yabancı yatırım-
lar, 2010 yılında 2.280 mil-
yar Dolar olarak gerçekleş-
miş, 2011 yılında ise 2.502
milyar Dolar seviyesine çık-
mıştır. 2012 yılında ise
doğrudan yabancı yatırım-
lar %6 artarak 2.650 milyar
Dolara yükselmiştir. 

SERBEST BÖLGELER
Serbest Ticaret Bölgele-

ri kamu ve özel sektöre ait
kuruluşların sponsorluğun-
da kurulabilmektedir. Daha
önceden ilan edilen ücret
tarifelerleriyle, belediye
hizmetlerine benzer şekilde
hizmet verilmektedir.

Genel amaçlı bir serbest
ticaret bölgesi, kullanıcılara
çok uygun fiyatlar ve ula-
şım imkanlarıyla donatılmış
stoklama ve dağıtım depo-
ları sunmaktadır. Bu bölge-
lerin çoğu kullanıcılarına
kendi yerlerini inşa etme
olanağı tanıyan endüstri
parklarını da içermektedir.

Öte yandan alt-bölgeler
(subzone) genellikle genel
amaçlı serbest ticaret böl-
gelerinde faaliyet göster-
mesi mümkün olmayan be-
lirli bir fabrika veya üretim
kompleksine benzer hakla-
rın tanınması şeklindedir.

Serbest ticaret bölgele-
rine en fazla girişi olan
ürünler, araba ve yedek
parçaları, ham petrol ve
türevleri, elektronik ürün-
ler ve parçaları, makina ve
ekipman, bilgisayar, ofis
ekipmanları, tekstil, kon-
feksiyon ve deri, audio-vi-
deo ekipman, kimyasallar,
meyve suyu konsantreleri,
tütün metal ve mineral
ürünler, mücevher ve saat
olmuştur.

ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
VE MARKA SATINAL -
MALAR

ABD’de sınır ötesi şirket
birleşmeleri ve el değiştir-
meler serbest piyasa kural-
ları içerisinde gerçekleş-
mekte, herhangi bir devlet
teşviki bulunmamakla be-
raber bazı satınalmalar ulu-
sal güvenlik nedeniyle en-
gellenebilmektedir. 

ABD PİYASASI, TEKSTİL
VE HAZIR GİYİM İHRA-
CATÇIMIZA ÖNEMLİ İM-
KANLAR SUNMAKTADIR

ABD piyasası, tekstil ve
konfeksiyon, makine, oto-
motiv ve yan sanayi, beyaz
ve kahverengi eşya, gıda,
yer ve duvar kaplama mal-

zemesi, çelik ve porselen
mutfak eşyası, mobilya,
cam mamulleri gibi pek
çok üründe ülkemiz ihra-
catçılarına önemli imkanlar
sunmaktadır. Söz konusu
ürünlerin büyük bir bölü-
mü, ülke çapında örgütlen-
miş perakende satış mağa-
zalarında piyasaya sürül-
mektedir. Dolayısıyla satın
alınması finansal bakımdan
güç görünen bu mağazala-
rın dağıtım ağına girmek,
küçük ölçekli firmalar için
daha anlamlı görünmekte-
dir.

Ayrıca ülkede ülkede
belirli ölçüde satış ağının
da oluşturulması imkan
dahilindedir. ABD piyasa-
sında tutunan firmaların
büyük bir bölümünün, it-
halat, ihracat ve satış iş-
lemlerini bu ülkede kur-
dukları şirketleri vasıtasıy-
la bizzat yönettikleri göz-
lemlenmektedir.

ABD’de özellikle tüke-
tim malları olmak üzere
üretim faaliyetleri, ülkede-
ki yüksek maliyetler nede-
niyle diğer ülkelerde yaptı-
rılmaktadır. Bu çerçevede,
üretim ve ihracat gerçek-
leştirmek amacıyla küçük
ölçekli Türk firmalarının
kendi aralarında birleşerek
ölçeği çok büyük olan ABD
pazarına yönlenmelerinde
fayda görülmektedir. 

ABD, TÜRKİYE DAHİL
BİRÇOK ÜLKEYLE, İKİLİ
YATIRIMI VE TİCARETİ
TEŞVİK ETMEK AMA-
CIYLA YATIRIM ANLAŞ-
MALARI YAPMIŞTIR

Bu anlaşmalar genellik-
le ithalat ve ihracatı olum-
lu etkilemekle beraber “en
çok tercih edilen” ülke sta-
tüsünü de güçlendirmekte-
dir. Bu anlaşmaların diğer

faydalarının arasında iş atı-
lımlarının, uluslararası
kadro transferlerinin, ulus-
lararası finansal, para ve
bankacılık işlemlerinin ko-
laylaştırılması ile patent,
marka ve telif haklarının
korunması da sayılabilir.
Yabancı yatırımcılara
ABD’deki yatırımlarını ger-
çekleştirmeden önce bu tür
anlaşmaların getirdiği im-
kanları ve kısıtlamaları
gözden geçirmeleri tavsiye
edilmektedir.

İTHALAT REJİMİ
ABD’nin ithalat politi-

kasının üç temel özelliği şu
şekilde sıralanabilir: 
• Amerikan halkının itha-

lat eğiliminin oldukça
yüksek düzeyde bulun-
ması,

• Amerikan dolarının ulus-
lararası piyasalarda ha-
kim rolü,

• Mukayeseli olarak ABD
iç ekonomik planlaması-
nın yokluğu.

ABD, ithalatının nere-
deyse tamamını kendi milli
parasını kullanarak ödeyen
tek ülke olup, diğer ticari
ortaklarının aksine cari iş-
lemler açığını (mal ve hiz-
metler) finanse etmek için
ayrıca döviz kazanma çaba-
sına girmemektedir.

ABD’de ihracat ve itha-
lat ile ilgili kurum Amerika
Gümrük ve Sınır Koruma
kurumudur.

GTS - Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi, UNC-
TAD/GATT çerçevesinde
gelişmekte olan ülkelere
gelişmiş ülkeler tarafından
sağlanan bir dizi tarife ta-
vizini ifade etmektedir.
ABD, GTS kapsamında 126
ülkeye yaklaşık 4.980 ka-
lem malın ithalinde güm-
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rük muafiyeti uygulamak-
tadır.

Söz konusu muafiyetten
yararlanabilmek için;

• Ürün GTS listesinde ol-
malıdır. 

• Ürün GTS programı çer-
çevesinde GTS’den fay-
dalandırılan ülkeler ara-
sında olmalıdır. 

• Faydalanan ülke, ilgili
üründe GTS’den yararla-
nabilmelidir. 

• Ürün katma değer şartla-
rını sağlamalıdır. 

• Ürün ABD’ye doğrudan
faydalanan ülke veya
topluluktan ihraç edilme-
lidir. 

• İthalatçı GTS’den yarar-
lanmak istediğini belirt-
melidir.

GTS Listeleri’nde yer
alan ürünler Armonize
Gümrük Cetveline göre lis-

telenmiştir. ABD 2013 yı-
lında Genelleştirilmiş Ter-
cihler Sistemi (GTS) kapsa-
mında toplam 18,5 milyar
dolarlık ithalat gerçekleşti-
rilmiştir. Diğer taraftan
2013 yılında ABD’nin GSP
kapsamında gerçekleştirdi-
ği ithalatta ülkemiz; Hin-
distan, Tayland, Brezilya,
Endonezya ve Filipin-
ler’den sonra 6. sırada yer
almaktadır. Ülkemiz 2013
yılında ABD’ye GSP kapsa-
mında 1,2 milyar dolarlık
ihracat yapmıştır.

ABD’de gümrükten
mal çıkarmanın iki yolu
vardır:

1. Gayriresmi Giriş (In-
formal Entry): Bu sistemde
daha az resmi işlem ve dol-
durulması gereken daha az
resmi evrak vardır. Sadece
gümrük formu doldurarak
ödenmesi gereken gümrük

vergilerini ödeyerek ihraç
edilen mallar gümrükten
çıkarılabilmektedir.

2. Resmi Giriş (Formal
Entry): İhraç edilen mallar
bazı standartlar ile bazı
belgeleri gerektiriyorsa, il-
gili belgeler ve doldurula-
cak resmi evraklar tamam-
lanarak mallar gümrükten
geçirilmektedir. Ancak, 11
Eylül olaylarının ardından
ABD limanlarındaki güven-
lik önlemleri artırılmış, for-
maliteler ve kontroller
daha da sıkılaştırılmıştır.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ
ABD’de kişi başına

milli gelir 45.000 Dolar’ın
üzerindedir. Bu özelliği ile
ABD özellikle gıda ve teks-
til sektörlerinde büyüyen
dengeli bir pazar özelliğini
taşımakta olup, ülke tüke-
ticileri markadan çok kalite
ve fiyata önem vermekte-
dir. Amerikan tüketicisinin
haklarını çok iyi bilmesi ve
bu haklarını koruması da
pazarın bir diğer önemli
özelliğidir. 

ABD tüketiminde ithal
mallarına yönelik talep es-
nekliğini ölçmek amacıyla
yapılan bir araştırmada it-
halata yönelik talep esnek-
liğinin pozitif ve önemli öl-
çüde yüksek olduğu tespit
edilmiştir.Bu durum, yerli
malların fiyatındaki artış
karşısında Amerikan tüke-
ticisinin ithal mallara olan
talebinin fiyattaki artıştan
daha fazla arttığı anlamına
gelmektedir.Dolayısıyla,
Amerikan tüketicisi fiyat
değişikliklerine son derece
hassastır.Bu nedenle,
Amerika’ya yönelik ticaret-
te fiyatın iyi tespit edilmesi
son derece önemlidir.

Bu ülke piyasası, pek
çok üretici ve tüketici ör-

gütünden oluşan özdeneti-
mi yüksek, oldukça koru-
macı bir yapıya sahiptir. Bu
çerçevede, ülkedeki mev-
zuat ve yasal düzenlemeler
hakkında çok iyi bilgi sahi-
bi olunması gerekmektedir.

ABD Tüketici Ürünleri
Güvenliği Komisyonu
(CPSC) tarafından hazırla-
nan “Tüketici Ürünleri Gü-
venliğini Geliştirme Kanu-
nu” 14 Ağustos 2008 tari-
hinde ABD Başkanı tarafın-
dan onaylanarak yürürlüğe
girmiştir. Komisyon, bin-
lerce çeşit tüketici ürünle-
rinin yol açabileceği yara-
lanma ve ölüm riskine kar-
şı tüketiciyi koruyucu ön-
lemler almakla yükümlü-
dür. Kimyasal, mekanik,
elektrik ya da yangın ile il-
gili tehlike barındırabilecek
ürünlere karşı düzenlenen
Kanun, ABD’ye ihracatımız
açısından önem arz etmek-
tedir.

Kanun kapsamında
ABD’ye ihracat yapan giri-
şimcilerimizin başvuracağı
ve CPSC tarafından yetki-
lendirilmiş ülkemizde yer-
leşik laboratuarlar vardır.

DÜNYANIN EN BÜYÜK
TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
TÜKETİCİSİ

ABD, dünyadaki en bü-
yük tekstil ve hazır giyim
tüketici kitlesini oluştur-
maktadır. Amerikalı tüketi-
cilerin giyim eşyası, ev
tekstili ve halı satın alma
isteği ve merakı, gelişmek-
te olan ülkelerden dış göç
nedeniyle daha da hızlı art-
maktadır.

ABD’YE İHRACATIMIZ
2010 ve 2011 yıllarında

birçok ürün grubunda göz-
lenen ihracatımızdaki artış
eğilimi 2012 yılında da de-
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vam etmiştir. 2013 yılında
ise ABD’ye ihracatımız yal-
nızca %0,6 oranında arta-
rak 5,64 milyar dolara
ulaşmıştır. ABD’ye 2013
yılı ihracatımızın %72’sini
oluşturan ihracatımızda
önde gelen ilk 40 ürün
grubu incelendiğinde; ürün
gruplarının %65’inin ihra-
catında artış gözlenmekte-
dir. 

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
HALA EN ÖNEMLİ İHRAÇ
KALEMLERİMİZDEN

Ülkemizden ABD’ye en
çok otomotiv ve demir-çe-
lik ürünleri ihraç edilmek-
tedir. Tekstil & hazır giyim,
tarım & gıda, makine, ve
hava taşıtları da ABD’ye
ihraç ettiğimiz diğer önem-
li ürün gruplarıdır.

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
İHRACATIMIZ 2013’TE
YÜZDE 3 ARTIŞ SAĞLADI

2013 yılında tekstil ve
hazır giyim (halı hariç) ih-

racatımız %3 artarak 752
milyon dolara yükselirken
özel olarak hazır giyim sek-
törü ihracatımız 2013 yı-
lında bir önceki yıla göre
%3,6 azalarak 229 milyon
dolar seviyesine gerilemiş-
tir. Ev tekstili ihracatımız-
da %3,4’lük bir artış tespit
edilmiş olup söz konusu
sektör ihracatımız yaklaşık
183 milyon dolardır.
ABD’ye halı ve yer kapla-
maları ihracatımız ise 2013
yılında %21 artarak 220,6
milyon dolara ulaşmıştır.

İHRACAT POTANSİYELİ
OLAN BAŞLICA SEKTÖR-
LER

ABD, büyük ve orta-
uzun vadeli politikalara ih-
tiyaç duyulan ve çetin re-
kabet koşulları bulunan bir
pazardır. ABD'nin eyalet-
lerden oluşması ve her
eyaletin kendine has eko-
nomik, sosyal ve yasal ya-
pısının bulunması, pazara
giriş açısından bölgesel

yaklaşımların benimsen-
mesini zorunlu kılmakta-
dır. ABD pazarına yönelik
Ekonomi Bakanlığınca ge-
liştirilen stratejide, ihracatı
artırmaya yönelik olarak
"eyalet bazlı" ve "sektör
bazlı" bir yaklaşım getiril-
miştir. 

Hedef eyaletler New
York, California, Texas, Ge-
orgia, İllinois ve Florida
olarak belirlenmiştir. Bu
eyaletler seçilirken, eyalet-
lerin dış ticaret hacimleri,
nüfus yapıları, alım güçleri,
üretim yapıları, GSYİH’ları
gibi bir dizi kriter dikkate
alınmıştır.

TEKSTİL VE HAZIR 
GİYİM POTANSİYEL 
ARZEDEN SEKTÖRLER
ARASINDA

ABD pazarının özellik-
leri sadece bölgesel değil,
aynı zamanda sektörel bir
yaklaşımı da zorunlu kıl-
maktadır. Bu nedenle, stra-
teji kapsamında ABD paza-

rının genelinde ve hedef
olarak belirlenen eyaletler
bazında potansiyel arz
eden sektörler de tespit
edilmiştir. Bu kapsamda
hedef sektörler gıda, kim-
yasal ürünler, deri ve ma-
mülleri, tekstil ve hazır gi-
yim, toprak ürünleri, ku-
yumculuk ürünleri, demir-
çelik, demir dışı metaller,
makine ve elektrik-elektro-
nik, otomotiv ve mobilyalar
olarak belirlenmiştir. Bu
çalışma yapılırken, Türkiye
ile ABD arasındaki ikili ih-
racat ve ithalatın sektörel
yapısı, Türkiye’nin genel
ihracat ve ithalatının sek-
törel bazda 2000 yılından
bu yana izlediği seyir,
ABD’nin ürün grupları iti-
bariyle en çok ithalat yaptı-
ğı ülkeler, dış ticaret mev-
zuatı ve gümrük vergileri
gibi unsurlar dikkate alın-
mıştır. Bu çalışmalar sonu-
cunda hedef eyalet/sektör
matrisi oluşturulmuştur.
(T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI)
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin olağan aylık toplantısında konuşan
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bu yılki zorlu koşullara rağmen
üretimini artırmayı başaran sanayinin Türkiye ekonomisinin büyümesinin
üçte birini tek başına karşıladığını söyledi.

İSO Meclisi, yılın son olağan
aylık toplantısını “2014’ü Bi-
tirirken Sanayimizin ve Eko-
nomimizin 2015’ten Beklen-

tileri” başlıklı ana gündemi ile ger-
çekleştirdi. İSO Meclis Başkan Yar-
dımcısı İsmail Gülle’nin yönettiği
Aralık Meclisinde Oda’nın 2015 yılı
bütçesi de onaylandı. Toplantıda sa-
nayinin bu yılki performansını değer-
lendiren ve gelecek yıla ilişkin görüş-
lerini paylaşan İSO Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni yılın
Türkiye ekonomisi için 2014’e kıyasla
daha olumlu geçmesini beklediklerini
belirterek, “Küresel ekonomideki to-
parlanmanın yol alması halinde ülke-
miz de bu gelişmeden olumlu etkile-
necek” dedi.

ÇEVRE ÜLKELERDEKİ SİYASİ VE
EKONOMİK KRİZ İLE KUR ETKİSİ

Türkiye sanayisinin 2014 yılında
zorlu koşullara rağmen üretimini ar-
tırdığını ve ekonomik büyümeye
önemli katkı sağladığını belirten Bah-
çıvan, “Ocak-Ekim 2014 döneminde
sanayi üretim endeksimiz yüzde 3,8
artış gösterdi. Yılın ilk üç çeyreğinde
gerçekleşen yüzde 2,8’lik büyümenin
1 puanlık kısmı sanayi sektörü katma
değerindeki artıştan kaynaklandı”
dedi. İhracat performansındaki artı-
şın iyileşmeye önemli katkıda bulun-
duğuna dikkat çeken Bahçıvan, Euro
Bölgesi’nde durgunluğun devam et-
mesi, Rusya-Ukrayna krizinin etkileri
ve Irak-Suriye odaklı gelişmelere

rağmen, sanayi sektörü ihracatının
yüzde 5,4 oranında arttığını, TL’nin
geçen seneye kıyasla daha rekabetçi
bir düzeyde olmasının da ihracatın
iyileşmesinde etkili olduğunu söyledi.

2015 yılında ise olumlu beklenti-
lere karşın ihracat konusunda bazı
endişeler taşıdıklarını kaydeden Bah-
çıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“DİR BELGELERİ KAPATMA İŞLEMİ
DEVRİ ENDİŞE KAYNAĞI”

“Daralan ihracat pazarlarımıza,
çapraz kurdan kaynaklanan Euro baz-
lı olumsuz gelişmeye, temel ham
madde girdilerinin birim fiyatların-
dan kaynaklanan ciro kaybına ilave-
ten, ülke içinde ihracatçılarımızı kay-
gılandıran bir başka gelişmeye dikkat
çekmek istiyorum. Dahilde İşleme
Rejimi Belgeleri Kapatma İşlemle-
ri’nin, Ekonomi Bakanlığı tarafından
yürütülecek olması, endişenin kayna-
ğını oluşturuyor. Bu düzenleme, ihra-

catçılarımızın son zamanlarda güm-
rüklerde yaşadığı sorunları daha da
artıracağı gibi, artan bürokrasinin ih-
racatımıza ivme kaybettirme riskini
de göz ardı etmemeliyiz. Zorlu küre-
sel rekabet koşullarında bir doların
bile değer kazandığı bu dönemde, ku-
rumlar arası rekabet ve çekişme ne-
deniyle ekonomimizin hızını kesecek,
sanayicimizi ve ihracatçımızı demo-
ralize edecek uygulamalardan kaçı-
nılmasını önem taşıyor.”

EYLEM PLANLARI SANAYİCİLERLE
İŞBİRLİĞİ İÇİNDE UYGULANMALI

Hükümetin açıkladığı Ekonomide
Dönüşüm Programları ve eylem plan-
larının kararlı, şeffaf ve sanayiciler
başta olmak üzere tüm paydaşlarla
güçlü bir iş birliği içinde uygulanma-
sının önemine değinen Bahçıvan, “Bu
yapıldığı takdirde ülkemizin ihtiyaç
duyduğu üretim odaklı, sürdürülebi-
lir, toplumun refah düzeyini artıran
ve gelir dağılımını iyileştiren bir bü-
yüme modeline geçişin başarılacağı-
na ve küresel aktör olacağımıza ina-
nıyoruz. Ekonomi ve yatırım için gü-
ven ve istikrar her şeyden önce geli-
yor. Bu konuda dönüp arkamıza baka-
cak olursak, dış dünyadan koparak
içeriye odaklanmanın, enerjimizi kısır
iç hesaplaşmalar uğruna harcamanın
bedelini geçmiş yıllarda çok ağır öde-
dik. Aynı bedeli bir daha ödememek
için sorunları, toplumsal barışa önem
vererek, hukuk çerçevesinde çözmek,
herkesin vazgeçilmezi olmalı” dedi.

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

“Türkiye’nin büyümesindeki aslan
payı sanayinin”
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İhracatta ağırlıklı
çalıştığınız pazar-
lar neresi?

Değişen piyasa koşulla-
rı, kurlardaki ve pariteler-

deki dalgalanmalar bizi
farklı pazarlar aramaya
sevketti. Şu anda biz de
piyasanın lokomotifi olan
Avrupa ülkeleri ile çalışıyo-
ruz ama Euro, İngiliz Ster-
lini dışında bir para çeşitli-
liği yapabilmek için ABD
Doları ile de satmayı plan-
ladık. Türk Lirası dahil dört
para birimi ile çalışalım ki
dalgalanmalardan en az öl-
çüde zarar görelim diye
düşündük. Dolarla çalıştı-
ğımız ve gelişmekte olan

pazarların ihracattaki payı-
nı artırmaya çalışıyoruz.
Birebir müşteri ziyaretleri
ile ilişkilerimiz güçlendir-
me ve yeni müşteriler ara-
yışındayız. Calza Bella

adında kendi markamız
var. Gelişmekte olan pazar-
lara satışlarımızı da bu
marka ile yapıyoruz. 

Ağırlıkta hangi ürün
grubu odaklı üretim ger-
çekleştiriyorsunuz?

Yüzdesel olarak söyle-
mek gerekirse yüzde 65
dolayında bayan, geri kala-
nı erkek olmak üzere pa-
muklu soket çorap üretiyo-
ruz. Mümkün olduğunca
özellikli, katma değeri yük-

sek, birim fiyatı olarak pa-
halı denebilecek çoraplar
üretmeye çalışıyoruz. Çoğu
üreticinin yapmak isteme-
diği, kaçındığı, en pahalı ip-
liklerden, el işçiliği ağırlıklı
üretime yoğunlaşıyoruz ki;
bir fark yaratabilelim. 

Satışlarınızda ihracatın
ağırlığı hangi oranda?

Şu an istesek yüzde
95’lere kadar çıkabilir ama
Türk Lirası ile de mal sat-
ma arzusu içinde olduğu-
muzdan ihracatımızı yüzde
70’ler düzeyinde tutuyo-
ruz. Geri kalan kısmını da
iç piyasada iyi bilinen zin-
cir mağazalara pazarlama-
ya çalışıyoruz. 

2014 nasıl geçti ve
2015’ten beklentileriniz
nedir?

Bizim yapımız daha çok
stabil bir yapıdır. Hacimle-
rimiz çok fazla değişiklik
göstermez. Farklı iştigal
alanlarımız olduğu için,
çok büyütmek çabasında
değiliz ve kontrollü gitme
taraftarıyız. Adet ve ciro
bazında yüzde 5-6 dolayın-
da bir büyüme performan-
sı ile hareket ediyoruz. 

2015 yılında bizi en
çok endişelendiren ve bas-
kı oluşturan kurlardaki ve
paritelerdeki dalgalanma-
lar olacak. 

Biraz önce bahsettiğim
gibi katma değeri yüksek
ürün ağırlıklı çalıştığımız
için, makineden çıktıktan
sonra insan emeği yoğun
oluyor. Bu anlamda yılın
12 ayı yüzde 25 daha fazla
insan çalıştırmak duru-
munda kalıyoruz. Buna
göre işçilik maliyetlerimiz
ve doğal olarak ürünleri-
mizin birim fiyatı piyasa
ortalamasına göre yüksek
oluyor. Müşteri grubumuz
da bunu bilir ve buna ben-
zer siparişleri gönderir.
Gerek tedarikçilerimiz, ge-
rek müşterilerimizle uzun
yıllara dayalı ilişkilerimiz
var ve olağanüstü bir şey
olmazsa kolay kolay değiş-
tirmeyiz. Aynı şey çalışan-
larımız için de geçerli. Ço-
rap imalatına başladığımız
günden bu yana bizimle
çalışan arkadaşlarımız var.

Cemil İplik’in adı 1970’li yılların sonu ile ile çorap üretimine geçtiği 2001 yılına kadar işti-
gal ettiği iplik ticaretinden geliyor. 2001’de çorap sektörüne geçiş yapan Cemil İplik, katma
değeri yüksek üretimiyle dikkat çekiyor. Firma sahibi Cemil Ersöz’le gerçekleştirdiğimiz
kısa sohbette, sektörü ve pazarı değerlendirme olanağı bulduk.

Cemil Ersöz / Cemil İplik (Calza Bella Çorap)

Bizi endişelendiren, kurlardaki ve
paritelerdeki dalgalanmalar 

Çoğu üreticinin yapmak

istemediği, kaçındığı, 

en pahalı ipliklerden, 

el işçiliği ağırlıklı üretime

yoğunlaşıyoruz ki; 

bir fark yaratabilelim”
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Avrupalı markalar ülkemizin çorap 
üretimi konusundaki başarısını ve önemini
geç de olsa anlamaya başladı 

Türk çorap endüstrisinin
yılın dokuz aylık döne-
mindeki ihraç geliri ge-
çen yılın aynı dönemine

kıyasla yüzde 12 oranında artarak
922 milyon dolara yükseldi. Çin ve
İtalya’nın ardından dünyanın en bü-
yük üçüncü çorap ihracatçısı ve Av-
rupa Birliği (AB) pazarında ikinci bü-
yük tedarikçi olan Türk çorap sektö-

rü, özellikle AB pazarındaki payının
büyümesiyle 2014 yılında ihraç per-
formansını önemli oranda artırdı.
Geçen yılın Ocak-Eylül periyodunda
824 milyon 229 bin dolar olan çorap
sektörünün ihraç geliri, bu yılın eş
döneminde yüzde 12 oranında arta-
rak 922 milyon 42 bin dolara ulaştı.
Söz konusu dönemde ihraç edilen
çorap miktarı da yüzde 9’luk artışla
1 milyar 129 milyon 847 bin çift ola-
rak gerçekleşti. 

2015’TE İHRACATTA YİNE CİDDİ
BİR ARTIŞ BEKLİ YORUZ

Zarif Çorap Tekstil ve Simse
Tekstil Pazarlama ailesi olarak 2015
yılında sektörümüzde bir önceki yıla
göre ihracat rakamlarında yine ciddi

bir artış beklemekteyiz. Birçok ünlü
firma ülkemizde büyük çapta ofisler
açtılar ve açmaya devam ediyorlar.
Bu da Avrupalı markaların artık ül-
kemizin çorap üretimi konusundaki
başarısını ve önemini geç de olsa
anlamaya başladıklarının bir göster-
gesidir. 

2015 yılı için sektör içinde ve dı-
şındaki bütün ihracatçı firmalara ba-
şarılar ve bol siparişler diliyorum.

Caner Çelik
Birçok ünlü firma ülkemizde

büyük çapta ofisler açtılar ve aç-

maya devam ediyorlar. Bu da Av-

rupalı markaların artık ülkemizin çorap üretimi

konusundaki başarısını ve önemini geç de olsa

anlamaya başladıklarının bir göstergesidir”

2011 yılında çorap sektöründe yaşadığımız kriz nedeniyle sektörde önemli
ölçüde daralma oluştu. Fakat 2011'den sonraki yıllarda sektörümüzde her
geçen yıl ihracat rakamlarında artışlar meydana geldi. İstanbul Tekstil ve
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından yapılan araştırmalara ba-
karsak bunu daha net bir şekilde görme şansımız olacaktır. 

Caner Çelik / Simse Tekstil Pazarlama İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Zarif Çorap)
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İTKİB Ocak-Aralık 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

YUNANİSTAN

NORVEÇ

ABD

2013 (ÇİFT)

374.456.967

303.284.015

137.338.132

72.542.851

49.135.080

44.934.298

43.928.479

45.567.620

37.914.223

26.696.520

26.783.968

19.600.646

18.764.371

20.104.771

13.219.975

14.183.955

2014 (ÇİFT)

427.977.357

321.367.213

149.282.157

65.394.538

51.475.206

47.461.171

46.539.596

41.660.306

32.884.120

31.379.354

24.041.410

23.133.300

20.534.417

17.664.992

16.214.379

13.209.064

DEĞİŞİM (%)

14,29

5,96

8,70

-9,85

4,76

5,62

5,94

-8,57

-13,27

17,54

-10,24

18,02

9,43

-12,14

22,65

-6,87

2013 (USD)

282.179.605,95

235.562.618,48

113.072.985,47

54.470.659,28

38.596.508,06

36.344.421,92

36.012.873,50

90.647.914,01

23.699.354,24

14.099.410,76

22.954.558,63

21.165.778,43

16.519.971,61

9.371.060,50

11.471.611,80

18.141.682,86

2014 (USD)

321.155.037,64

253.865.921,79

129.184.659,25

50.848.585,23

38.337.295,30

38.492.569,36

35.143.693,29

59.241.714,90

22.246.110,88

19.297.249,75

20.531.960,31

24.092.436,11

15.594.262,65

8.748.644,49

13.312.787,45

14.926.861,67

DEĞİŞİM (%)

13,81

7,77

14,25

-6,65

-0,67

5,91

-2,41

-34,65

-6,13

36,87

-10,55

13,83

-5,60

-6,64

16,05

-17,72

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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İRLANDA

ROMANYA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

AVUSTURYA

UKRAYNA

TÜRKMENİSTAN

BOSNA-HERSEK

SUUDİ ARABİSTAN

IRAK

MAKEDONYA

MACARİSTAN

BULGARİSTAN

LİBYA

FİNLANDİYA

İSRAİL

İRAN (İSLAM CUM.)

KOSOVA

CEZAYİR

HIRVATİSTAN

AVUSTRALYA

SLOVENYA

GÜRCİSTAN

SIRBİSTAN

ARNAVUTLUK

KANADA

SURİYE

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ESTONYA

ÇEK CUMHURİYETİ

KAZAKİSTAN

LİTVANYA

JAPONYA

MOLDAVYA

MEKSİKA

ŞİLİ

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

10.962.171

9.397.433

10.526.634

12.601.595

12.742.865

5.819.744

5.198.318

5.513.670

4.171.975

3.822.701

4.674.793

6.213.208

4.788.640

5.899.466

5.194.801

2.793.916

3.137.314

4.167.963

3.022.227

1.611.407

2.283.589

3.188.912

2.651.446

2.447.489

1.810.209

299.702

1.769.708

2.470.187

2.362.633

4.712.321

1.762.979

1.115.268

2.094.767

693.410

612.440

15.834.452

1.416.826.224

12.875.431

12.503.787

12.430.280
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Alacaklı taraf-
lar çok doğal
olarak ken-
dilerinin

üzerlerine düşen tüm
edimlerini ifa etmiş olma-
larına rağmen herhangi bir
riskten evvelce haberdar
edilmeksizin alacaklarını
tahsil etme imkanlarının
engellenmesini kendileri
açısından kendilerine ya-
pılmış bir haksızlık olarak
algılamaktadırlar. İflas er-
telemenin şartları, riskleri
ve sistemi bakımından İcra
ve iflas yasası hükümlerini

incelemenin bu anlamda
faydalı olacağı kanaatinde-
yim. Uygulama yasanın
179 179/a ve 179/b mad-
desinde belirlenmiştir. 

“MADDE 179 - (Değişik
madde ve başlığı: 4949 -
17.7.2003 / m.49) Sermaye
şirketleri ile kooperatiflerin
borçlarının aktifinden fazla
olduğu idare ve temsil ile
vazifelendirilmiş kimseler
veya şirket ya da kooperatif
tasfiye halinde ise tasfiye
memurları veya bir alacaklı
tarafından beyan ve mah-
kemece tespit edilirse, ön-

Hukukçu olarak bana ifade ettiği anlam farklı olsa da, piyasadan, özellikle ala-
caklı durumda olan taraflardan edindiğim izlenim , iflas ertelemenin adeta bir
moda akımı gibi yaygınlaşarak , alacaklıları mağdur eden bir uygulama halini al-
dığı yolundadır. 

Avukat Volkan Erel

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
iflas erteleme hükümlerinin 
değerlendirmesi
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ceden takibe hacet kalmak-
sızın bunların iflasına karar
verilir. Şu kadar ki, idare
ve temsil ile vazifelendiril-
miş kimseler ya da alacak-
lılardan biri, şirket veya
kooperatifin mali durumu-
nun iyileştirilmesinin
mümkün olduğuna dair bir
iyileştirme projesini mah-
kemeye sunarak iflasın er-
telenmesini isteyebilir.
Mahkeme projeyi ciddi ve
inandırıcı bulursa, iflasın
ertelenmesine karar verir.
İyileştirme projesinin ciddi
ve inandırıcı olduğunu gös-
teren bilgi ve belgelerin de
mahkemeye sunulması zo-
runludur.

Mahkeme, gerekli gö-
rürse idare ve temsille va-
zifelendirilmiş kimseleri ve
alacaklıları dinleyebilir. İf-
lasın ertelenmesi talepleri
öncelikle ve ivedilikle so-
nuçlandırılır.“

BORÇLARININ AKTİFİN-
DEN FAZLA OLMASI 
ŞEKLİNDE İFADE EDİLEN
DURUMRLA İFLAS ERTE-
LEME İSTEYEN BAKIMIN-
DAN BAŞVURUNUN 
SON DERECE RİSKLİ

Madde içeriğinden an-
laşılacağı üzere iflasın er-
telenmesinin ön şartı, za-
ten erteleme isteyenin as-
lında iflas halinde bulun-
masıdır diyebiliriz. Borçla-
rının aktifinden fazla olma-
sı şeklinde ifade edilen bu
durum aslında iflas ertele-
me isteyen bakımından
başvurunun son derece
riskli olduğunu da izaha
yeterlidir. Erteleme isteyen
Mahkemeye kendisinin
borçlarının aktifinden fazla
olduğunu bildirerek netice-
de erteleme talebi kabul
edilmez ise hakkında iflas
kararı verileceği bilinciyle

hareket etmektedir ve an-
cak bu durumun ortadan
kaldırılmasını teminen cid-
di ve inandırıcı bir projesi
olduğu iddiasındadır. Du-
rum ve proje erteleme is-
teyenin tek taraflı beyanı
ile kabullenilmemekte
Mahkeme hem durumun
gerçekliğini hem de proje-
nin inandırıcılığını tetkik
etmektedir. Buradan hare-
ketle alacaklıların algılayış-
larına ilişkin tespitimize
dönersek, erteleme başvu-
rusu olması ve olmaması
arasındaki farkı değerlen-
dirmemiz gerekecektir.
Evet alacaklı taraf üzerine
düşen tüm yükümlülüğü
yerine getirmiş durumda-
dır, kendisine evvelce bir
risk iletilmemiştir, bu tica-
rete dayanarak kendi tahsi-
lat ve ödeme düzenini kur-
gulamıştır ve şimdi kendi
hatası dışında bir nedenle
sıkıntı yaşayacaktır ancak,
erteleme başvurusu olma-
saydı ticareti sıkıntısız ve
eskisi gibi devam etmeye-
cek,muhtemelen karşısında
muhatap olarak iflas masa-
sı olacaktı. Alacağının bir

kısmını veya tamamını ala-
mayacaktı ve bunun belir-
lenmesi de yine zamana
yayılan bir durum olaca-
ğından mevcut algılayışın-
dan daha kötü bir algılayış
içinde olacaktı. Erteleme
talebi ile aslında borçlu
borçlarına sahip çıktığını
belli şartları sağlayabilece-
ğini ve bunu sağlamak için
vade istediğini ileri süren
durumundadır. Buraya ka-
dar iflas erteleme talebinin
borca batık borçlularca
gerçekleştirilmesinin ala-
caklılar bakımından iflas
etmelerinden daha iyi bir
alternatif olduğu hususun-
da sanırım bir tereddütü-
müz yoktur. Ancak ileride
inceleyeceğimiz maddeler-
le bundan sonraki aşama-
ları da değerlendirmemiz
gerekir. 

İFLASIN ERTELENMESİ
İSTEMİNİN ARDINDAN
MAHKEMENİN ALDIĞI
ÖNLEMLER

MADDE 179/a - (Ek:
4949 - 17.7.2003 /
m.50)(Değişik: 6103 -
14.1.2011 / m.41/2-i / Yü-

rürlük / m.43) Mahkeme,
iflâsın ertelenmesi istemin-
de bulunulması üzerine,
envanter düzenlenmesi ve
yönetim kurulunun yerine
geçmesi ya da yönetim ku-
rulu kararlarını onaylan-
ması için derhal bir kayyım
atar; ayrıca şirketin ve koo-
peratifin malvarlığının ko-
runması için gerekli diğer
önlemleri alır.

ERTELEME TALEBİNİN
MAHKEMECE KARARA
BAĞLANMASI

Kayyımın atanmasına
ilişkin karar, kayyımın
mahkemece belirlenmiş
görevleri ve temsil yetkisi
ile bunların sınırları ve iflâ-
sın ertelenmesine ilişkin
talep 166 ncı maddenin
ikinci fıkrasındaki usul ile
mahkeme tarafından ilân
ve ticaret siciline tescil et-
tirilir. Mahkeme bu arada
erteleme talebini karara
bağlar.

İflâs ertelenmişse kay-
yım her üç ayda bir şirke-
tin projeye uygun olarak
iyileştirme gösterip gös-
termediğini mahkemeye
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rapor eder, mahkeme bu
rapor üzerine veya gerek
gördüğünde alacağı bilir-
kişi raporuna göre, ertele-
me istemini değerlendirir
ve iyileştirmenin mümkün
olamayacağı kanaatine va-
rırsa erteleme kararını kal-
dırır.“

O SEKTÖRE AİT TEKNİK
BİLGİSİ OLAN BİLİRKİŞİ-
LERDEN FAYDALANIL-
MALI

Madde içeriğinde ilk
dikkati çeken ve alacaklı-
lar bakımından kanaatim-
ce en kritik olan nokta
Mahkemenin iflas ertele-
me isteyenin mal varlığı-
nın korunması için önlem
almasına yönelik hüküm-
dür. İşte bu genel ifade ile
maddeye geçirilmiş hü-
küm işin sonunda alacaklı-
nın mevcut durumdan
daha kötü durumda olup
olmamasını sağlayacak
olan hükümdür. Her so-
mut olayda Mahkemenin
durumu doğru tespit et-
mesi ve mevcut mal varlı-

ğının korunmasını sağlayı-
cı tedbirlerin neler olaca-
ğında hataya düşmemesi
çok önemlidir. Her sektö-
rün, her borçlunun her
durumun kendisine ait
özellikleri olacağından bu
tedbirlerin somut olayda
işlerliğinin sağlanması için
o sektöre ait teknik bilgisi
olan bilirkişilerden fayda-
lanılmasının doğru olacağı
kanaatindeyim. Ancak
mutlaka dikkat edilmesi
gerektiğini düşündüğüm
husus ise alacaklının bu
noktadaki yapabilecekleri-
dir. Bir çok durumda borç-
lunun fiili durumu, sektö-
rün özellikleri, riskler gibi
bir çok bilgiye aslında ala-
caklı sahiptir. Bu itibarla
alacaklıların bu aşamada
davaya müdahil olarak
tedbirlerin neler olduğu-
nun takibi ile gerekirse bu
yönde Mahkemeye beyan-
da bulunmasının ve hatta
iyileştirme projesi hakkın-
daki fikirlerini de sunma-
sının faydalı olacağı ka-
naatindeyim. 

Erteleme kararı veril-
mesi halinde neler olacağı-
nı incelersek;

ERTELEME KARARI 
ÜZERİNE BORÇLU ALEY-
HİNE YAPILAN TAKİPLER
DE DAHİL OLMAK ÜZERE
HİÇBİR TAKİP YAPILA-
MAZ VE EVVELCE BAŞLA-
MIŞ TAKİPLER DURUR

MADDE 179/b - (Ek:
4949 - 17.7.2003 / m.50)
Erteleme kararı üzerine
borçlu aleyhine 6183 sayılı
Kanuna göre yapılan takip-
ler de dahil olmak üzere
hiçbir takip yapılamaz ve
evvelce başlamış takipler
durur; bir takip muamelesi
ile kesilebilen zamanaşımı
ve hak düşüren müddetler
işlemez.

Erteleme sırasında taşı-
nır, taşınmaz veya ticari iş-
letme rehniyle temin edil-
miş alacaklar nedeniyle
rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip başlatılabilir
veya başlamış olan takiple-
re devam edilebilir; ancak
bu takip nedeniyle muha-

faza tedbirleri alınamaz ve
rehinli malın satışı gerçek-
leştirilemez. Bu durumda
erteleme süresince işleye-
cek olup mevcut rehinle
karşılanamayacak faizler
teminatlandırılmak zorun-
dadır.

206 ncı maddenin bi-
rinci sırasında yazılı ala-
caklar için haciz yoluyla ta-
kip yapılabilir.( MADDE
206 - (Değişik: 3890 -
3.7.1940) Alacakları rehinli
olan alacaklıların satış tu-
tarı üzerinde, gümrük res-
mi ve akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden mu-
ayyen eşya ve akardan
alınması lâzım gelen resim
ve vergi o akar veya eşya
bedelinden istifa olunduk-
tan sonra rüçhan hakları
vardır.)

ERTELEME SÜRESİ EN
FAZLA BİR YILDIR

(Değişik 4. fıkra: 5092
- 12.2.2004 / m.4) Ertele-
me süresi azami bir yıldır.
Bu süre kayyımın verdiği
raporlar dikkate alınarak
mahkemece uygun görüle-
cek süreler ile uzatılabilir;
ancak uzatma süreleri top-
lamı dört yılı geçemez.
Kayyım, mahkemenin be-
lirleyeceği sürelerde iflası
ertelenenin faaliyetleri ve
işletmenin durumu konu-
sunda düzenli olarak mah-
kemeye rapor verir. 

İflasın ertelenmesi ta-
lebinin reddi ya da ertele-
me süresi sonunda iyileş-
menin mümkün olmadığı-
nın tespiti üzerine mahke-
me, şirketin veya koopera-
tifin iflasına karar verir. Er-
teleme süresi dolmamakla
birlikte, mahkeme kayyı-
mın verdiği raporlardan
şirketin veya kooperatifin
mali durumunun iyileştiril-
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mesinin mümkün olmadığı
kanaatine varırsa, erteleme
kararını kaldırarak şirketin
veya kooperatifin iflasına
karar verebilir.

OLUMSUZ ÖRNEKLERİN
ÇOĞALMASI ERTELEME
UYGULAMASINA BAKIŞ
AÇISINI SON DERECE
KÖTÜ ETKİLEMİŞ DU-
RUMDADIR

Kısaca alacaklı bakı-
mından görünümü değer-
lendirecek olursak ertele-
me kararı müddetince ceb-
ri icra yoluyla borçludan
herhangi bir tahsilat yap-
ma imkanı olmayacağını
söyleyebiliriz. Her şey ön-
görüldüğü gibi giderse
borçlunun çalışabilmek ve
durumunu düzeltmek için
istediği imkanı elde etmesi
karşılığında nihayetinde
alacaklıların geçte olsa ala-
cağına kavuşmasını bekle-
mek hata olmayacaktır.
Ancak erteleme kararı ve-
rilmesi ile hiç verilmemesi
arasında borçlunun duru-
munu kötüleştirebilecek
ihtimaller ise borçlunun
erteleme kararına rağmen
durumunun düzelmemesi
ve iflasına karar verilmesi
durumunda ortaya çıkabi-
lecektir. Eğer yukarıda
bahsettiğimiz malvarlığı-
nın korunmasına yönelik
tedbirler yeterli değilse
veya bunlar yeterli olsa
bile borçlunun ticaret ha-
yatına devam edebilmesini
ve iyileştirme projesini uy-
gulayabilmesini teminen
bazı stoklarını kullanması
ve varlığının bir kısmını iş-
lerinin devamı için sarfet-
miş olması ve dışarıdan bir
sermaye katkısı sağlanma-
mış olması halinde alacak-
lının durumu ilk anda iflas
kararı verilmesi halinden

daha olumsuz olacaktır.
İşte alacaklıların hakkani-
yet duygularını en çok et-
kileyen noktada bu olmak-
tadır. Erteleme kararı ön-
cesi belki de borçlunun
bazı mal ve haklarını hac-
zetme imkanına sahip olan
ve alacağını veya bir kısmı-
nı buradan tahsil etme im-
kanı bulunan alacaklı artık
iflas etmiş bir borçlu ile
karşı karşıya kaldığı gibi ilk
anda mevcut olan bu varlık
ve haklarda artık olmaya-
caktır. Olumsuz örneklerin
çoğalması erteleme uygu-
lamasına bakış açısını son
derece kötü etkilemiş du-
rumdadır. Durumu suiisti-
mal eden borçlular hakkın-
da şartları mevcutsa hileli
iflas, alacaklıdan mal kaçır-
ma, dolandırıcılık gibi ne-
denlere dayanılarak şika-
yette bulunulabilecektir
ancak verilecek hiçbir ce-
zanın keyifle yapılan bir ti-
caret sonunda yapılan tah-
silatın yerine geçemeyece-
ği ortadadır. Bu itibarla as-
len bu imkanın milli serve-

ti korumaya ve bir çok in-
sana iş imkanı sağlayan
kuruluşları ayakta tutmaya
yönelik olduğunun bilin-
cinde davranılması çok
önemlidir. Evet bir dönem
alacağını almaktan mah-
rum kalan alacaklı tabiki
bundan ötürü rahatsızlık
duyacaktır ancak bu rahat-
sızlık sonunda borçlunun
iflas etmesinden duyacağı
rahatsızlıkla kıyaslanamaz.
Sonuç olarak bu tedbire ih-
tiyaç duyan tacirlerin kes-
kin bir bıçak üzerinde yü-
rüdüklerinin farkında ol-
ması, yasanın ve ticari ah-
lakın gerektirdiği özeni en
üst seviyede göstermeleri
uygulamanın amacına uy-
gun kullanımının şartların-
dandır kanaatindeyim. 

Ayrıca ertelemenin top-
lamda beş yıl gibi uzun bir
süreye yayılabilecek olma-
sının da değerlendirilerek
borçlunun mutlaka bu sü-
reç içinde borçlarını öde-
mesi gerektiği, erteleme
süresi sonuna kadar ala-
caklıları hiçbir tahsilat yap-

maksızın beklemeye mah-
kum edilmemesi gerektiği
kanaatindeyim. 

Hepinize keyifli ve ha-
yırlı işler diler, bu vesile ile
sizin ve ÇSD ailesinin yeni
yılını kutlarım.

Durumu suiistimal eden

borçlular hakkında şartları

mevcutsa hileli iflas, ala-

caklıdan mal kaçırma,

dolandırıcılık gibi neden-

lere dayanılarak şikayette

bulunulabilecektir ancak

verilecek hiçbir cezanın

keyifle yapılan bir ticaret

sonunda yapılan tahsilatın

yerine geçemeyeceği 

ortadadır” 



www.csd.org.tr

SAĞLIK...

64 Çorapland Ocak-Şubat 2015

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının hemen tamamında boğazda yerleşmiş
vücudun direnç sisteminde rol oynayan lenfoid doku (Bademcik, Geniz eti)
komponentlerinin bir veya birkaçı etkilenir. Bu lenfoid doku elemanlarının
enfekte olmasıyla oluşan hastalık tablosuna tonsillit (Anjin, Bademcik ilti-
habı) denir. Klinik tabloya göre; Akut ve kronik tonsillit olarak sınıflanır. 

Akut tonsillit-
ler, yüksek
ateş, halsiz-
lik ve boğaz

ağrısı, kronik tonsillitler
boğazda yanma, kuruma ve
lokal enfeksiyon semptom-
ları ile seyreder. Bazı du-
rumlar tonsillit olmayı ko-
laylaştırır. Bunlar; 
• Tonsillerin (bademcikle-

rin) boyut olarak büyük
olması,

• Kronik tonsillit, 
• Kriptlerde taş oluşumu, 
• Kış mevsimi, 
• Hijyenik olmayan koşullar, 

• Su ve süt ile salgınlar,
• Yıpratıcı kronik hastalık-

lar (anemi,tuberküloz,
diyabet), 

• Akut burun enfeksiyon-
larının aşağı inmesi so-
nucu, 

• Alt solunum yollarının
enfeksiyonları, 

• Fizik, kimyasal, mekanik
tahriş, 

• İmmün yetmezliktir

ENFEKSİYON ETKENLERİ 
Bakteriler (Streptokok-

lar, h. influenza, pnömo-
koklar) ve virüsler ile ola-

bilir. Patolojik durumlarda
A grubu Beta hemolitik
streptokoklar sorumludur
ve kronik tonsillitlerin
%63’ünde bu etken so-
rumludur. Akut tonsillit
olguların çoğunda etken
virüs olmakta, ancak bak-
teriler kısa bir süre sonra
hastalık yapıcı etken ha-
line geçmektedir.

Viral Tonsillitler; Ton-
silde (Bademcik) yaygın
bir kızarıklık saptanır.
Tonsil ve üzerindeki çu-
kurları(kript) döşeyen mu-
kozada damarlarda ileri
derecede genişleme görü-
lür. Virüs hem tonsilin de-
fans mekanizmalarını za-
yıflatarak hem de epitelde
bazı küçük defektlere se-
bep olarak bakteri enfeksi-
yonu için zemin hazırlar.
Bu dönemi bakteriyel et-
kenlerin(streptokok) ha-
kim olduğu kriptik tonsillit
izler. 

KRİPTİK ANJİN
Bakteriyel Tonsillitler

(Kriptik Anjin); Başlangıç
dönemi daha derin ve şid-
detlidir. Tonsillerde kıza-
rıklık yanında, lökositer
infiltrasyonlu multiple
odaklar oluşur. Bu odak-
larda seröz eksuda, mem-
branlı karakter alır ve

KIŞ AYLARININ EN YAYGIN SAĞLIK SORUNLARI:

Akut ve kronik boğaz enfeksiyonları 

Prof. Dr. Abdullah Taş
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

KBB Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi
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kriptleri doldurur. Kriptik
veya foliküler anjin denen
bu dönemde kriptlerin
tonsil yüzündeki açılış de-
likleri hizasında sarımtrak
ve beyaz lekeler halinde
yığıntılar görülmeye baş-
lar. Ayrı ayrı duran beyaz-
lıklar birbiriyle birleşip
tüm bademciğin yüzeyini
kapsayacak özellikte mem-
branların ortaya çıkmasına
neden olur.

AKUT TONSİLLİTLERİN 
BELİRTİLERİ

Akut tonsillitlerin be-
lirtilerinin ortaya çıkışı ge-
nellikle ani ve gürültülü-
dür. Hafif bir ateş,
halsizlik ve baş ağrısı ile
geçen bir prodrom dönemi
ve daha sonra birden ateş
yükselmesi, titreme eklem
ve boğaz ağrısıyla hastalık
belirginleşir. Boğaz ağrısı
kulağa yansıyabilir. Ateş
özellikle çocuklarda daha
yüksek olabilir. Çene al-
tında lenfadenopati (lenf
bezesi) saptanabilir ve
çene köşesinde hassasiyet
olabilir.

TANI
Viral ve bakteriyel ton-

sillitlerin klinik bulguları
benzer olduğundan klinik
ayırımı güçlük gösterir

Viral Tonsillitler; Ate-
şin olmadığı, Konjonktivit,
Öksürük, Ses kısıklığı,
sulu burun akıntısı, Ağız
mukozasında ülseratif lez-
yon, Stomatit, İshal gibi
ek bulgularla seyreden ol-
gulardır. 

Bakteriyel Tonsillitler;
Ani başlayan boğaz ağrısı,
yutma güçlüğü, ateş, baş
ağrısı, bulantı, kusma, ka-
rın ağrısı ile seyreder.

Boğaz kültürü ve /veya
hızlı antijen testleri kulla-
nılır. Boğaz kültürü A
grubu Beta hemolitik
streptokok anjinlerinin ta-
nısında altın standarttır
(%95 duyarlılık). Ancak
süre gecikmesi dezavanta-
jıdır. Hızlı antijen saptama
testleri: özgüllüğü daha
düşüktür negatif çıktı-
ğında boğaz kültürü yapıl-
malıdır.

TEDAVİ
Viral etkenlere bağlı

olanlarda; istirahat, sıvı
alımının arttırılması, vü-
cut direncini arttıran yiye-
cekler alınması ve belirti-

lerin azaltılmasına yönelik
tedbirler önerilir. Bakteri-
yel etkenlere bağlı olan-
larda Antibiyotik ve anti
enflamatuvar ilaçlar kulla-
nılmalıdır. Bakteriyel era-
dikasyon için antibiyotik
tedavisi 10 gün sürdürül-
melidir. 

AKUT TONSİLLİTLERİN
KOMPLİKASYONLARI

Lokal ve sistemik
komplikasyonlar meydana
gelebilir.

Lokal komplikasyonlar;
Kronik tonsillit, Peritonsil-
ler ve perifarengeal abse,
Süpüratif servikal adenit
Akut otitis media

Sistemik Komplikas-
yonlar; Akut romatizmal
ateş, Akut glomerülonef-
rit, Subakut bakteriyel en-
dokardit gibi böbrek ve
kalp üzerine etkili kompli-
kasyonlar olabilir. 

KRONİK TONSİLLİT
Sık tekrarlayan akut

tonsillitler sonucunda kro-
nik tonsillit oluşur. Yılda
1-2 kez akut tonsillit geçi-

Üst solunum yolu en-

feksiyonlarının hemen

tamamında boğazda

yerleşmiş vücudun

direnç sisteminde rol

oynayan lenfoid doku 

(Bademcik, Geniz eti)

komponentlerinin bir

veya birkaçı etkilenir” 
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rilmesi normaldir. Tonsil-
ler her zaman büyük ol-
mayabilir. Hastada bo-
ğazda yutma güçlüğü,
batma hissi, kulağa yansı-
yan ağrı, kuru öksürük,
ağızda kötü koku ve tat
bozukluğu belirtileri sık-
tır. Kronik tonsillit ge-
nelde erişkin hastalığıdır
ancak her yaşta olabilir.
Boğaz muayenesinde ba-
demcikler değişik büyük-
lükte olabilir. Bademcikle-
rin önündeki plikada
pembe renkli konjesyon
şeridi varlığı ve iki dil ba-
sacağı arasında sıkıştırıl-
dığında bademciklerden
beyaz, kokulu materyal
(magma) çıkışı tipiktir.
Ağız kokusu ikincil enfek-
siyonlar eklenip bademcik
üzerindeki kriptlerin tı-
kanması sonucunda olur.
Kronik tonsillitte bas-
makla ağrılı boyunda lenf

nodu bulunuşu kronik ol-
duğunun göstergesidir.
Kronik tonsillitte tedavi;
istirahat, belirtilerin azal-
tılması, sıvı alımı, ağrı ke-
siciler, akut alevlenme-
lerde antibiyotik
kullanımıdır. Kronik ton-
sillitin en etkili tedavi
tonsillektomidir (Badem-
ciklerin Alınması). 

AKUT FARENJİT
Çoğunlukla viral daha

az sıklıkla bakteriyel bir
enfeksiyondur. Boğazda
ağrı yanma yutkunma
zorluğu şikayeti mevcut-
tur. Ateş çocuklarda 38-
39 dereceye yükselebilir.
Boğazda yumuşak da-
makta kızarıklıkla seyre-
der. Viral farenjitlerde be-
lirtilerin azaltılmasına
yönelik tedavi sıvı alımı-
nın arttırılması, istirahat
önerilir. Bakteriyel olan-

larda 7-10 gün süreli an-
tibiyotikler tedaviye ek-
lenmelidir.

KRONİK FARENJİT
Burun, sinüs hastalık-

ları veya reflü, kimyasal
tahriş sonucu meydana
gelir. Boğazda kuruma,
batma, yabancı cisim
hissi, kuru öksürük mev-
cuttur. Boğazda badem-
ciklerin kenarlarında fa-
renkste kızarıklık,
mukozada kuruluk görü-
lür. Akut alevlenmeler
gösterebilir. Tedavi asıl
sebebe yönelik ve belirti-
lerin azaltılmasına yönelik
olmalıdır.  

Prof. Dr. Abdullah Taş
Trakya Üniversitesi 

Tıp Fakültesi

KBB Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi

Burun, sinüs 

hastalıkları veya reflü,

kimyasal tahriş sonucu

meydana gelir. 

Boğazda kuruma,

batma, yabancı cisim

hissi, kuru öksürük

mevcuttur. Boğazda

bademciklerin kenarla-

rında farenkste 

kızarıklık, mukozada 

kuruluk görülür”
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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 Sis-
temi' 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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5-7 Şubat 2015 tarihleri arasında açılacak, sektörün sabırsızlıkla beklediği
İF Expo 2015, Uluslararası İstanbul İç Giyim, Çorap Fuarı dünyanın farklı
coğrafyalarından gelen alıcıları bir araya getiriyor

İF Expo 2015, Uluslararası
İstanbul İç Giyim, Çorap
Fuarı, Tüyap tarafından ku-
rucusu üyesi olduğumuz

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(MHGF) şemsiyesi altında; biz Çorap
Sanayicileri Derneği (ÇSD) ile birlik-
te Tüm İç Giyim Sanayicileri Derne-
ği (TİGSAD), Denizli Tekstil ve Gi-
yim Sanayicileri Derneği (DETGİS),
Ege Giyim Sanayicileri Derneği
(EGSD), Konfeksiyon Yan Sanayicile-
ri Derneği (KYSD), İstanbul Nakış
Sanayicileri Derneği (İNSAD) ve İz-
mir Nakış Sanayicileri Derneği (İN-
DER)’in desteğiyle 5-7 Şubat 2015
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

Çoraptan iç giyime, deniz giysile-
rinden ev giysilerine kadar farklı ka-
tegorilerde, özel tasarım ürünlerin
sergilendiği İF Expo, yerli ve yabancı
sektör profesyonellerini ülkemizin
en önemli üreticileri ile buluşturu-
yor. Sektörün yoğun olarak sipariş
aldığı Şubat ayında iç giyim, çorap
ve deniz giysileri üreticileri yeni se-
zon ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pa-
zarın beğenisine sunuyorlar.

YURT DIŞI ZİYARETÇİ SAYISIN-
DAKİ %300’LÜK ARTIŞ

2014 yılında toplam 60 ülkeden
7.680 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, son
3 yılda toplam ziyaretçi sayısındaki
%43’lük ve özellikle yurtdışı ziyaret-
çi sayısındaki %300’lük artış oranı
ile tüm dünyanın dikkatlerini üzeri-
ne çekmeyi başararak, katılımcı ve
ziyaretçisinden tam not aldı.

Çorap, İç Giyim, Ev ve Plaj Giysi-
leri, Nakış İşleme, Yan Sanayi ve Ak-
sesuarlar ile sektörün tüm alt grup-
larını bünyesinde barındıran İF Expo,
sektör profesyonellerinin tüm alım
ihtiyaçlarını tek noktadan elde edebi-
lecekleri en kapsamlı tedarik merkezi
olarak ön plana çıkıyor.

ULUSLARARASI TİCARET YOLLA-
RININ KESİŞTİĞİ İF EXPO ’DA, 
TASARIM VE MODA ÖN PLANA 
ÇIKIYOR

İF Expo 2015 yılında göz alıcı de-
fileler, moda showları ve etkinliklerle,
en son tasarım ve trendlerin sunula-
cağı eşsiz görsel şölene ev sahipliği
yapmaya hazırlanıyor.

İç giyim ve çorap sanayinin tasa-

rım gücü, son trend ve koleksiyonlar
İF Expo  moda show’ları ile sektörün
beğenisine sunuluyor. Geçtiğimiz yıl
ziyaretçi akınına uğrayan ve defileler
ile görselleşen fuar, 2015 yılında da
sektör profesyonellerinin vazgeçilmez
adresi olma yolunda emin adımlarla
ilerliyor.

12. Uluslararası İstanbul İç Giyim,
Çorap Fuarı, 5-7 Şubat 2015 tarihleri
arasında ziyaret edilebilecek. 2015 –
2016 trendlerine damga vuracak İF
Expo , iç giyim ve çorap sektörünün
buluşma merkezi olarak birbirinden
farklı ülkelerden gelen sektör pro-
fesyonellerini ağırlamayı bekliyor.
Fuar hakkında detaylı bilgi almak
için; www.ifexpo.com adresini ziya-
ret edebilirsiniz.

İF Expo İç Giyim, Çorap Fuarı’nda
geri sayım başladı

68



www.csd.org.tr

FUAR...

69Çorapland Ocak-Şubat 2015



www.csd.org.tr

KİM KİMDİR...

Mikro cer-
rahinin
nöroşirür-
liğini keş-

fetti. Epilepsi ve beyin tü-
mörlerinin tedavisi için
yeni yöntemler buldu. Nö-
roşirüji alanında yüzyılın
en büyük ve önemli geliş-
melerine imzasını attı. Bir-
çok öğrenci yetiştirdi. Yıl-
larca yurt dışında
araştırma ve çalışmalarını
sürdürdü ancak sonunda
Türkiye’de çalışmalarına
başladı.

KAYMAKAM BABASININ
GÖREV YERİ DİYARBA-
KIR’DA DÜNYAYA GELİR

Anne tarafının Karade-
nizli bir aile, baba tarafı-
nın da Beypazarı’na ilk
yerleşen Kayhan aşiretine
mensup bir aile olduğu bi-
linir. Babası Asım Bey, bir
kaymakam olduğu için,
görev nedeni ile Diyarba-
kır Lice’de bulunduğu dö-
nemde 6 Temmuz 1925’te
oğlu Gazi dünyaya geldi. 

Babası 1924’te Diyar-
bakır Lice’ye kaymakam
olarak atanır. Lice’deyken
iki yaşındaki İhsan abisi
tifo yüzünden kaybettiler.
1925 yılında Gazi Yaşargil
henüz bebekken bir grup

Kürt çeteci, hapiste olan
arkadaşlarına karşılık ta-
kas yapmak üzere, o sı-
rada orada bulunmayan
Kaymakam Asım Bey’in
ailesini kaçırır. Pazarlık
günlerce sürer ancak çete-
ciler istediklerini alama-
yınca, “Eşkiyalığın da bir
raconu var” diyerek rehi-
neleri zarar görmeden ser-
best bırakırlar. Bu olaydan
bir süre sonra Gazi Yaşar-
gil üç aylık olduğunda, ba-
balarının tayini sebebi ile
Ankara’ya taşındılar. Bu
nedenle ilk ve ortaokulu
Ankara’da bitirdi. 1943’de
Lise eğitimini Ankara Ata-
türk Lisesi’nde tamamla-

dıktan sonra Ankara Üni-
versitesi’ne devam etti. 

TIP EĞİTİMİNE 1944’TE
ALMANYA’DA BAŞLADI

1944 yılında Al-
manya‘ya giderek Jena
Thüringen Friedrich Schil-
ler Üniversitesi’nde tıp
eğitimine başladı. İkinci
Dünya Savaşı‘nın etkileri
yüzünden 1945 yılında
buradan ayrılarak
İsviçre‘deki Basel Üniver-
sitesi’ne geçiş yaptı. 1950
yılında bu üniversitede
doktora eğitimi ve nörop-
sikiyatri, dahiliye ve genel
cerrahi asistanlığı yaptı.
1953’de Zürih’de, Prof. Dr.

Hugo Krayenbühl’ün ya-
nında beyin cerrahisi ça-
lışmaya başladı. 1953-64
yılları arasında çalışmala-
rını beyin damarları ve an-
jiyografisi üzerinde yoğun-
laştırdı.

ABD’DE ÇALIŞMALAR
YÜRÜTTÜ

1965 yılında yardımcı
profesörlüğe yükseldi.
1965 ve 1967 yılları ara-
sında, Amerika Birleşik
Devletleri‘nin Burlington
kentindeki Vermont Üni-
versitesi’nin Nöroşirüji
Bölümü’nde, Profesör Pe-
ardon Donaghy ile birlikte
mikrovasküler cerrahi ala-
nında çalışmaları yürüttü.

ZÜRİH’TEKİ ÇALIŞMALA-
RIYLA DÜNYADA ADIN-
DAN ÇOK SÖZ ETTİRDİ

Buradaki çalışmalarını
tamamlayan Yaşargil, Zü-
rih’e döndü. 30 Ekim
1967’de cerrahi mikroskop
ve mikrocerriyatını ger-
çekleştirdi. Bu başarısı ile
nöroşirüji dünyasında
adını daha çok duyurdu.
Ancak Yaşargil cerrahi ala-
nında kullanılan ekipman-
ları yetersiz buluyordu. Bu
yönde yaptığı çalışmalar
sonunda cerrahi alanında

Adını duymayanımız yoktur Gazi Yaşargil’in. Dünyaca ünlü Türk tıp
doktoru ve nöroşirüji uzmanımız. Adını buluşları ile tüm dünyada hay-
ranlıkla sözettiren kişidir Gazi Yaşargil.

Yüzyılın beyin cerrahı:
Gazi Yaşargil
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büyük değişiklere sebep
olan, yüzer mikroskop ve
anjiyografi gibi önemli
katkılarda bulundu. Beyin
ameliyatlarında kullandığı
mikroskop, anverizmaların
giderilmesinde çok önemli
bir yenilik olarak tarihe
geçti. 1973 yılında profe-
sörlük ünvanını kazandı ve
Zürih Üniversite’si Nöroşi-
rüji Bölümü’nün bölüm
başkanlığına getirildi.
1992’ye kadar klinik şef-
liği yaptı. 1993’de emekli
oldu.

KENDİNDEN SONRAKİ-
LERE ÇOK ÖNEMLİ BİLGİ-
LER BIRAKTI

Harvey Cushing ile be-
raber 20. Yüzyılı’ın en
önemli nöroşirüji uzmanı
olarak nitelenen Yaşargil,
kendisinden sonra gelen
nesillere bu alanla ilgili
çok önemli bilgiler aktardı
ve onların da yetişmesini
sağladı.

BULUŞLARINDAN 
BİRİNE KIZININ ADINI
VERDİ: “OTOMATİK
LEYLA EKARTÖRÜ”

Prof. Dr. Yaşargil’in bu-
luşlarından biri kızının
adını verdiği, beyin lopla-
rını açmada kullanılan
“Otomatik Leyla Ekartörü”
dür. Ayrıca dizaynını yap-
tığı “Yaşargil Anevrizma
Kliplerini” de ona ait bir
buluştur. 

1973 yılından beri cer-
rahi operasyonlarda ya-
nında bulunan uzman
mikrocerrahi hemşiresi
Dianne Bader-Gibson ile
evlenmiştir. Yaşargil uzun
yıllar meslek yaşamını
ABD’de Arkansas eyale-
tinde Little Rock şehrin-
deki Tıp Bilimleri Üniver-
sitesi’nde sürdürmüştür.

Arkansas Üniversitesi Tıp
Fakültesi, dünyada beyin
cerrahisinde isim yapmış
bir merkezdir.

AMERİKA’DA DALINDA
“YÜZYILIN ADAMI” 
SEÇİLDİ

Amerikan Beyin Cer-
rahları Birliği tarafından
“yüzyılın adamı” seçilen
Yaşargil’e, birliğin saygın
yayın organı olan Neuro-
surgery adlı derginin ka-
pağında yer verilmiştir.
Ayrıca 20. yüzyılın en bü-
yük beyin cerrahı oldu-
ğunu anlatmak için kendi-
sine tam 81 sayfa
ayrılmıştır. Neurosur-
gery’nin editörü Michael
Apuzzo beyin ve sinir cer-
rahisinin şu anda geldiği
inanılmaz boyutu Harvey
Cushing ile Gazi Yaşargil’e
borçlu olduğunu söylemiş-
tir. 

“Counterbalanced”
destekli cerrahi mikrosko-
pun kullanılmaya başlan-
ması ve Yaşargil tarafın-
dan pek çok mikrocerrahi
aletin tasarımının yapıl-
ması sonucu mikrocerrahi
nöroşirurjide yaygın bir
şekilde uygulanmaya baş-
lanmıştır. Bu katkılarından
dolayı Yaşargil’e, Amster-
dam’da 1997’de XI. Ulus-
lararası Nöroşirurji Kon-
gresi esnasında “The
World Federation of Neu-
rosurgical Societies”in
onur madalyası da veril-
miştir.

ARKANSAS ÜNİVER -
SİTESİ’NDE “DR. GAZİ
YAŞARGİL KÜRSÜSÜ”
KURULDU

2002 yılında Arkansas
Üniversitesi Hastanesi Be-
yin Cerrahi Merkezi’nde
“Dr. Gazi Yaşargil Kür-

süsü” kurularak, Yaşargil
Hocamızın adı verildi.
Böylece, ABD’de ilk kez
saygın bir üniversitenin
bilim kürsüsü bir Türk’ün
adını taşımış oldu.

1912 yılında Fransız
cerrah ve fizyolog Alexis
Karel 3 milimetrelik da-
marda ameliyat yaptığı
için Nobel ödülü almıştı.
Gazi Yaşargil ise bunu 
1 milimetreye indirip
ameliyatı gerçekleştirdi.
Gazi Yaşargil alanında
öncü olarak tanınmakta.
Hatta Amerika’da yaşadığı
Little Rock şehrinde, bu
şehrin en önemli sembol-
lerinden biri olarak göste-
riliyor.

KENDİSİNE VERİLEN SÖZ-
LER TUTULMADI

Leyla, Ceylan ve Can
adında 3 çocuğu var. Er-
dem ve Günay adındaki
kardeşleri de yurtdışında

eğitim görerek tıp doktoru
olmuşlardır. Önceleri bir-
kaç defa Türkiye’ye gelme
girişimi olan Gazi Yaşargil
tüm çabalara karşın veri-
len sözlerin tutulmaması
ve teknik olanaksızlar yü-
zünden vatanında çalış-
malarını yürütememişti.
Ancak ne mutlu ki, şimdi
Yeditepe Üniversitesi bün-
yesinde, ülkesinde çalış-
malarını sürdürüp, öğrenci
yetiştiriyor.
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Hemen herkesin çocuk-
luğunda sevdiği, özel
bir yeri olan oyuncağı
ya da oyuncakları ol-

muştur. Bunların çoğu el emeği ile
yapıldığından ve kırılınca ya da bozu-
lunca yenisinin hemen alınmadığı
için daha bir değerli idi. Az ve özdü
yani.  

EL EMEĞİ BEZ BEBEKLERİ
Oyuncaklardan en önemlileri özel-

likle de kız çocukları için; tabi ki bez
bebeklerdi. Aslında hala piyasada çok
yerde bulmak olanaklı bez bebekleri.
El emeği bez bebeklerin çocukların
oyun arkadaşlığına devam ediyor ol-
ması çok güzel bir durum tabi. 

Seri üretim olan bez bebeklerden
çok yerde var ancak el emeği ile yapı-
lan bebekler daha bir farklı ve kıy-
metli. El emeği ile yapılanlara daha
az rastlanıyor. Kimi pazar yerlerinde,

kimi internette, kimisi de açtıkları
dükkanlarında satışa sunuyor. İnanıl-
maz güzellikte, değişik çeşit ve ebat-
ta bebekler çocukların ilgisini çekiyor.
Üstelik bu el yapımı bebekler hiç bir
kimyasal ve zararlı madde kullanıl-
madığı için çocuklar açısından son
derece güvenli. 

Aslında bez bebek, iğne-iplik kul-
lanabilen herkesin kolaylıkla yapabi-
leceği bir oyuncak. Adı üzerinde, ya-
pımında ağırlıkla bez yani kumaş kul-
lanılıyor. Bunun yanında bir kaç renk
ip, dolgu için pamuk-elyaf gibi mal-
zemeler, artık kumaş parçaları ya da
çorap, bir kaç düğme de sadece hayal
gücü ile bir bebeğe dönüşebilir. İste-
nirse daha uzmanca bir dikim için ka-
lıp ta çıkarılabilir. Büyükanneler ya
da çevremizdeki yaşlılar bu konuda
yol gösterebilir. İnternette de çok de-
ğişik ve güzel anlatımları bulmak
mümkün tabi.

Şimdiki kumaşların çok çeşitli ol-
ması da, yapılacak oyuncakların daha
farklı olmasını sağlıyor. Bu sayede ço-
cuklara sadece bebek olarak değil,
değişik hayvanlar bile dikilebilir. Ör-
neğin peluş kumaşlardan bir ayıcık ya
da tavşan küçükleri mutlu etmenin
yanında, onlara artık maddelerin na-
sıl değerlenip geri dönüşebildiğini de
gösterebilir. 

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN
İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Özellikle tatil yörelerinde bu tür-
den bez bebek yapıp satanlara daha
sık rastlanıyor. Ancak bunlar genelde
yöresel nitelikte bebekler oluyor.
Bunlar gerçekten emek ve beceri is-
teyen uğraşlar. Aynı zamanda kültü-
rümüzü tanıtım amaçlı. Yerli-yabancı
turistlerin ilgisini çeken yöresel be-
bekler, sadece çocukların değil kolek-
siyon yapanların da ilgisini çekiyor.
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Çocukluk döneminin vazgeçilmezidir, çocuğu “çocuk” yapandır oyuncak-
lar. Hele yaşı biraz ileri olanlar, şimdiki döneme kıyasla oyuncakların
daha az ve değerli olduğu dönemlerde çocukluklarını geçirdiklerinden
belki de, bunu daha iyi anlarlar. 

Nostaljik ve değerli bir hobi:
Bez bebek yapımı
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Kemankeşlik: Geleneksel ata
sporumuz okçuluğun diğer adı

Kemankeşlik
Osmanlı İmpa-
ratorluğu zama-
nında yapılan
okçuluk sporu-
na verilen 
addır. 

Okçuluk
Türklerin
aslen Orta-
asya’da en

önemli uğraşlarından idi.
Küçük yaşlarda kız-erkek
tüm çocuklara at binmek,
ok atmak gibi eğitimler ve-
rilirdi. Bu sayede yetişen
tüm bireyler kendi başına
da kalsa hem yiyecek
bulma, hem kendini sa-
vunma konusunda sıkıntı
yaşamazdı. Kısacası ha-
yatta kalma için toplumun
tüm bireyleri eğitilirdi. Ok-
çuluk, ok ve yay o kadar
önemliydi ki türkülerde,
destanlarda hikayelerde
konu olmuş, bir tür yaşam
arkadaşı haline gelmiştir.

GÖÇLERLE DÜNYANIN
DÖRT BİR YANINA 
YAYILDI

Göçlerle dünyanın bir-
çok bölgesine giden okçu-
luk, toplumların neredeyse
olmazsa olmazı haline gel-
miştir. 

Gerek Anadolu Selçulu-
lar döneminde gerekse Os-
manlı İmparatorluğu
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döneminde okçuluk öne-
mini hiç yitirmemiş. Nispe-
ten askeri alana kaysa da
varlığını sürdürerek günü-
müze kadar gelmiş.

BOSNA'LI ŞÜCA, 
HAVANDELEN SOLAK
BALİ, TOZKOPARAN 
İSKENDER BİLİNEN EN 
İYİ USTALARMIŞ

Göçlerle Anadolu’ya
gelen atalarımız da bu ge-
leneklere sahip çıkmışlar.
Çok iyi ok ustaları yetiştir-
mişler. Bunlar arasında
akıllarda yer eden Bosna'lı
Şüca, Havandelen Solak
Bali, Tozkoparan İskender
sayılabilir. Bu sporcular
menzil atışları ile (1275
gez-800-850 metre) kırıl-
ması güç rekorlar gerçek-
leştirmişlerdir.

KEMANKEŞLİĞİN İKİ
ARACI, OK VE YAY İÇİN
BELİNMESİ GEREKENLER

Kemankeşlik için ge-
rekli olan iki araç ok ve yay
için bilinmesi gereken şun-
lardır;

Okun boyu "gez" olarak
ölçülür. Çam ağaçlarının
kuzey rüzgarı alan kısımla-
rından veya bambu kamı-
şından yapılır.

Ok ucuna "demren" ya
da "temren" adı verilir. Bu
bölüm kemik veya demir-
den yapılır,

Okun son kısımı olan
tüy kısmına ise "yelek"
denir. Genelde kuğu, kartal
gibi kuşların tüyleri kulla-
nılır.

YAY İPİNE TİRKEŞ YA
DA ÇİLE DENİR

Yay ipine “tirkeş” veya
“çile” denir. Tirkeş, ge-
nelde koyun bağırsağından
yapılır ancak ibrişimden
olanı da vardır. Yay sadece

kullanılacağı zaman gergin
hale getirilir. Normal za-
manda gevşek halde bıra-
kılır. Yay kurma ustalıkve
güç gerektirir. Tekniğini
bilmeyen yay kuramaz.
Harbiye Askeri Müze'sinde
yay örnekleri ve kurulu-
mun nasıl olması gerekti-
ğine dair çizimler
bulunmaktadır.

OKÇULUK ÇALIŞMALARI,
MÜSABAKALAR 
İÇİN OTUZDÖRT MEY-
DAN TAHSİS EDİLMİŞTİ: 
BUNLARDAN BİRİ 
İSTANBUL’DAKİ 
OKMEYDANI’DIR

Türklerde okçuluğun bu
derece önemli olması Os-
manlı İmparatorluğu döne-
minde de üst sıralarda yer
almasını sağladı. Okçuluk
çalışmaları, müsabakalar
için otuzdört meydan tah-
sis edilmişti. İstanbul’daki
Okmeydanı bunlardan en
meşhur olanı idi. Öyle ki
bu okmeydanı denilen yer-
ler kendine has yaşam bi-
çimi olan yerler olarak
biliniyordu. Okçuluk antre-
manları yapılması dışında,
kendine ait idarecileri,
ödenekleri, hizmetlileri
olan tesisler olup, sporcu-
lar da burada ikamet eder-
lerdi. Bir anlamda belli
düzeni ve kuralları olan
eğitim kurumu halinde,
mayıs ayından kasım ayına
kadar çalışırlardı. Bu düze-
nin korunması için sultan
fermanı bile çıkarılmıştı.

SAVAŞLARDA ÇOK
ÖNEMLİ GÖREVLER 
ALIYORLARDI

Bu denli önem verilen
bu okçu eğitim kurumla-
rında yetişen kişiler özel-
likle savaş zamanlarında
çok önemli görevler alıyor-

lardı. Ateşli silahların bu-
lunmasına kadar da bu
önemlerini en üst düzeyde
korudular.

Dünyada okçuluğun
spor olarak kabul edilmesi
ancak 1931 yılında Ulus-
lararası Okçuluk Federas-
yonu’nun (FITA) kurulması
ile gerçekleşmiştir. Yedi
ülkenin katılımıyla, Polon-
ya’nın  Lwow kentinde dü-
zenlenen toplantıda dünya
okçuluk sporunun temel-
leri atılmıştır. Merkezinin
İsviçre’nin  Lozan ken-
tinde olan Federasyonun
bugün 142 üyesi bulun-
maktadır. Türkiye ise
1955 yılında 16. üye ola-
rak  bu federasyonun bün-
yesine dahil olmuştur.
Türkiye’de okçuluk sporu
bakanlığa bağlı, Türkiye
Okçuluk Federasyonu 
olarak sporcu yetiştirmek-
tedir.

Göçlerle Anadolu’ya gelen

atalarımız da bu geleneklere

sahip çıkmışlar. Çok iyi ok

ustaları yetiştirmişler. Bunlar
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Solak Bali, Tozkoparan İs-
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cular menzil atışları ile
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Longoz, denize doğru
akan derelerin taşıdığı
kumların birikerek kı-
yıda set oluşturmasıyla

birlikte dere ağzını kapatması ve bu
birikimin oluşturduğu özel bir eko-
sistemdir. Bu ekosistemin devamlı-
lığı için koşul; bol suyun varlığıdır.
Akan su, yani derelerin getirdiği kil
ve organik materyal ile bu sahaların
topraklarını mineral ve organik ma-
teryal yönünden zenginleştirir. Bu
suya bağımlı ormanlar yağmur or-
manları gibi gür ve zengin olurlar.
Ancak farkları, yağmur ormanları
gibi sadece yağışa ve hava nemine
değil, daha çok 'taban suyu'na ihti-
yaçları olmasıdır. Bu nedenle de yal-
nızca belirli ağaç, bitki ve kuş türleri
bu ortamı tercih ederler.

ÜLKEMİZDEKİ SU BASAR NİTELİ-
ĞİNDEKİ ORMANLARIN ARTIK
KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ KALMIŞTIR

Longoz ormanları nadir rastlanan
ekosistemlerdir diye belirttik. Türki-
ye'de İğneada (Kırklareli), Acarlar
(Sakarya) ve Sarıkum'daki (Sinop)
longoz ormanları ve  bir de Kızılır-
mak Deltası'nda (Samsun) longoz ni-
teliğine sahip ormanların küçük bir
bölümü kalmıştır.

Acarlar Gölü de bu anlamda
önemli bir göldür. Göl, Sakarya’nın
kuzeyinde Karasu ile Kaynarca İlçe

sınırlarının birleştiği bölgede yer
alır. Gölün hemen yanındaki Acarlar
Gölü Longoz Ormanı 1.derece doğal
sit alanı olarak ilan edilmiştir. Türki-
ye'nin tek parça halindeki en büyük
longoz (subasar) ormanı olarak ta bi-
linir.

YAZ AYLARINDA KURUYAN 
LONGOZU KÖYLÜLER EKİP, BİÇER 

Koruma bölgesi içinde bulunan
Acarlar Longozu, yaz aylarında ku-

rusa da, kışın su birikintisi ile tekrar
oluşur. Longozun yüzölçümü 1.562
hektar, derinliği de 1,5 metre kadar-
dır. Yazın suları çekilen ve kuruyan
longoz toprakları, köylüler tarafın-
dan paha biçilemez bir tarım arazisi-
dir. Burayı ekip-biçerler.

TATLI SU BALIĞI AVCILĞI
Bu değerli longozun çevresi ta-

mamen dişbudak ormanlarıyla çevri-
lidir. Buralarda tatlı su balığı avcılığı

Longoz diğer bir de-
yişle su basar orman.
Bu doğa harikası eko-
sistemler dünyada
sayılı yerlerde bulu-
nuyor.

Acarlar Longozu dünyada eşsiz
bir doğa cenneti
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yapılır. Yayın, kızılkanat, sazan,
turna, oklama ve bunların dışında
birçok balık çeşidi bulunur. 

Gölde ayrıca bir kısmı endemik
olan bitki ve hayvan türleri yaşa-
makta. Göçmen kuşların üreme ve
kışlama alanı olarak ta kullandığı

bölge bu açıdan da
bakıldığında eşi
bulunmaz bir yer-
dir. Burada 150
çeşit ağaç türü ve
2300 kadar değişik
bitki türünün ya-
şadığı saptanmış. “Su Menekşesi”
dünyada sadece burada bulunuyor.
“Göl Lalesi” de ender türlerden biri.
Bu bölgede yetişen bir soğan türü
olan “Göl Soğanı”nın çocuk felci te-

davisinde kullanıldığı biliniyor.
Bölge halkı bunun ticaretini de yapı-
yorlar. 

LONGOZLARIN ÖZELLİĞİ FARKLI
HAYVAN TÜRLERİN BARINDIRI-
YOR OLMALARIDIR

Longozların özelliğinden dolayı
burada yaşayan hayvan türleri de
farklılık gösterir. Sülün, çulluk,
yaban ördeği, tilki, yaban domuzu,
gelincik, doğan, sincap gibi hayvan-
lar buraların yerlisidir. Longoz Sa-
karya’daki tek “Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası” olarak bilinir.

EKO-TURİZM ÇALIŞMALARI
Longozu eko-turizme kazandır-

mak için bölgede çeşitli düzenleme-

ler ve tesisler kurulmuş. Çeşitli
yürüyüş yolları, lokantalar, sandalla
gezinti, deniz bisikleti, piknik ve
park alanı gibi yerler ziyaretçiler için
hazırlanmış. 

Ancak bazı plansız durumlar
Longoz açısından tehlike arzediyor.
Longoz çevresindeki sekiz köyün
atık suları göle karışmakta. Tarımda
kullanılan gübreler ve kimyasallar
da suyu olumsuz etkiliyor. Longoz
kıyısında tarım yapma çalışmaları,
kaçak ağaç kesme ve kaçak avcılık
gibi durumlar dünyada ikinci olan
bu doğa harikasının geleceğini teh-
dit etmekte. 

DÜNYADA BU TÜR LONGOZLAR-
DAN SADECE BEŞ TANE 
BULUNUYOR

Dünyada bu türden longozdan
sadece beş tane bulunuyor. O ne-
denle Acarlar Longozu’nun eşsiz gü-
zelliğini yitirmemesi adına
yetkililerin burada acil tedbirler alıp,
uygulaması gerekiyor. Bu türden
doğa harikaları mutlaka nesiller
boyu güvence altına alınıp, ekosis-
temdeki varlıkları korunmalı.

Acarlar Longozu’nun eşsiz

güzelliğini yitirmemesi adına

yetkililerin burada acil tedbirler

alıp, uygulaması gerekiyor. Bu

türden doğa harikaları mutlaka

nesiller boyu güvence altına

alınıp, ekosistemdeki varlıkları

korunmalı”
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Topkapı Sarayı’nın dış bahçesinde, Sarayburnu’da Haliç’e bakan deniz
surları üzerine Sultan İbrahim’in emriyle inşa edilen deniz köşküdür.
Yapı, aynı kıyıda olup günümüze ulaşmayan Yalı Köşkü ile Saray-
burnu’nda iki sahil köşkünden biriydi. Tarihçi Naîmâ’nın eserinde de
burada küçük bir köşkün bulunduğunu, belirtmiştir.

Sultan İbrahim’in Sarayburnu’na  
yaptırdığı Sepetçiler Kasrı, mütevazı 
güzelliği ve sessizliğini koruyor
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Sepetçiler 
Kasrı’nı,
1643'te Sultan
İbrahim’in 

Bizans döneminden kalma
surların üzerine inşa ettir-
diği biliniyor. Topkapı 
Sarayı’nın dış bahçesinde
ve kıyı alanlarında yer
alan yapılardan bugüne
sadece Sepetçiler Kasrı
gelebilmiştir. Kasırda kul-
lanılan kırmızı mermerler
Darıca ve Rusçuk’tan, çi-
nileri İznik’ten, demir
aksam ve çiviler de Sama-
koy ve Selanik’ten getiril-

miş, kasra ayrıcalık kazan-
dırmıştır.

Kasrın kapı kemeri üze-
rindeki kitabede yer alan
bilgiye göre, yapıldığı dö-
nemde Topkapı Sarayı sı-
nırları içinde kalan Kasır,
Sultan I. Mahmut döne-
minde 1739’da yenilendi. 

Sepetçiler Kasrı’nın is-
mini o bölgede çalışan se-
petçi esnafından almış
olduğu sanılıyor. Anlatı-
lanlara göre buradaki
esnaf, himayesinde bulun-
dukları, sepetçiliğe merakı
ile bilinen Sultan İbra-
him’e teşekkür etmek için
kasrın yapım masraflarına
ortak olmuşlar ve yapıya
isimlerini vermişlerdir. 

KASRIN YAPILIŞ AMACI;
HANEDAN HALKININ 
DONANMA TÖRENLERİNİ
İZLEMESİ

Kasrın kayıkhanesinde
sarayın kayıkları bulunu-
yordu ve saray eşrafı bu
kıyıdan denize açılmak-
taydı. Kasrın yapılış ama-

cının hanedan halkının do-
nanma törenlerini izlemesi
olduğu sanılıyor. 

SEPETÇİLER KASRI,
CUMHURİYET DÖNE-
MİNDE ASKERİ ECZA 
DEPOSU OLARAK 
KUL LANILDI

Dönem dönem çeşitli
tamirler görmüştür. Sultan
I. Mahmud, Sepetçiler
Kasrı’nı 1739’da yeniledi.
Bir bestekâr olan padişah
III. Selim’in burada saz
meclisleri kurduğu bilini-
yor. Sepetçiler Kasrı bina-
sına son olarak padişah
Abdülmecid döneminde
(1839-1861) kubbeli oda-
nın eklenmiştir. Sepetçiler
Kasrı, Cumhuriyet döne-
minde askeri ecza deposu
olarak kullanıldı.

ÖZAL DÖNEMİNDE 
ULUSLARARASI BASIN
MERKEZİ OLARAK DA
KULLANILDI

Vakıflar Genel Müdür-
lüğü tarafından 1980 yı-

lında yapılan restorasyon-
lardan sonra Basın Yayın
Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü`nün Uluslararası
Basın Merkezi olarak kul-
lanılmıştır. 

GÜNÜMÜZDE YEŞİLAY
GENEL MERKEZİ 

Eminönü Hizmet Vakfı,
1998 yılında Sepetçiler
Kasrı’nı restore ettirdi.
Basın Merkezi olarak kul-
lanımından sonra farklı
alanlarda hizmet veren Se-
petçiler Kasrı, 2011 yılı
Haziran ayına kadar Av-
rupa Kültür Başkenti Proje
Ofisi olarak kullanıldı.
2011 yılından itibaren
Türkiye Yeşilay Cemiye-
ti’ne tahsis edilen Sepetçi-
ler Kasrı şu anda Yeşilay
Genel Merkezi olarak kul-
lanılmakta.

Ayrıca günümüzde, de-
nizin üzerine kurulu olan
mekanda restoran, bar,
toplantı, sergi gibi farklı
alanlarda hizmet veril-
mekte.



Burada da her dine ait
Tanrı’nın evleri eksik
değil. Adalar’da ta Bi-
zans döneminden beri

Rum balıkçı köylerinden başka Orto-
doks manastırlarının, kilise ve ayaz-
malarının da bulunduğunu biliyoruz.
Bunların birçoğu, zaman içinde de-
ğişikliklere uğramış da olsalar, gü-
nümüze ulaştı. On dokuzuncu yüzyı-
lın ikinci yarısında Adalar sayfiye
yeri olarak gelişmeye başlayınca
Rumlardan başka Hıristiyan, Müslü-
man ve Yahudilerin nüfusu da yavaş
yavaş arttı. Bütün bu insanlara yö-
nelik Tanrı’nın evlerinin sayısı, Orto-
doks Apostolik (Gregoryen) Ermeni,
Katolik Ermeni ve Latin Katolik kili-

selerinin, sinagogların yapılmasıyla
çoğaldı. Her adada bir tane cami
inşa edildi. Sonra Büyükada’da cami
sayısı dördü buldu. Burgaz’daki cem-
evi de son halka olarak bunlara 
eklendi.

AMAÇ; ÇOK YÖNLÜ DİNSEL-
TOPLUMSAL YAPIYI ORTAYA
KOYMAK

“Tanrı’nın Evleri” sergisinin
amacı Adalar’ın bu çok yönlü dinsel-
toplumsal yapısını bir mimarlık ta-
rihçisinin bakışıyla, bir fotoğraf sa-
natçısının görüşüyle ortaya koy-
mak... Sergide İslam, Hıristiyan, Ya-
hudi, Adalar’da mevcut her dine ve
mezhebe ait Tanrı’nın evleri, yani

cami, cemevi, manastır, kilise, ayaz-
ma ve sinagoglar fotoğraflarla yer
alıyor. Bu fotoğraflarda ve eşlik eden
kısa notlarda binaların mimari özel-
liklerini ortaya koymayı amaçladık.
Ama sadece bu değil, Tanrı’nın evle-
rinin asıl işlevlerini, insanların onları
kullanmalarını da göstermeye çalış-
tık. Camide bir bayram ya da cenaze
namazını, kilisede bir evlenme töre-
nini ya da üzüm okuma ayinini, cem
evinde bir semahı, sinagogda bir Şa-
bat gününü gösteren fotoğrafların
serginin amacına çok daha iyi ortaya
koyacağına, ziyaretçilerin en az mi-
mari fotoğraflar kadar ilgisini çeke-
ceğine inanıyoruz. 
Küratör Hasan Kuruyazıcı
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Adalar’da Tanrı'nın Evleri 
İstanbul dinlerin, mezheplerin yüzyıllardır birlikte var olduğu bir kent. 550
küsur yıldır aynı Tanrı’ya inanan Müslümanı, Hıristiyanı, Yahudisi bir arada ya-
şamaktalar burada. Tabii hepsinin de pek çok ibadethanesi var; eski, yeni…
Başka türlü söylersek İstanbul’da Tanrı’nın yüzlerce evi bulunuyor. Adalar, ken-
dilerine özgü birçok farklı özellikleri de olsa, bu konuda İstanbul’un küçük öl-
çekte bir örneğini oluşturuyor. 
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Bir çiftçinin sabanına takılan
kaya parçası bilim dünyasını
hayrete düşüren bir dizi keşfe

yol açtı. 12,000 yıl önce insan eliyle
toprağa gömülmüş tapınaklar, dev taş
anıtlar ıssız bir tepenin göbeğinde sak-
lanıyordu. 

Yönetmen Ahmet Turgut Yazman izleyiciyi bu ta-
pınaklarda bulunan sembollerle dolu bir mitoloji ve
alternatif tarih yolculuğuna çıkarıyor. Yüksek bilincin
izleri, evrenin döngüleri, Kundalini'nin yükselişi Hin-
distan'dan Mısır'a, Paskalya Adası'ndan Tibet'e uza-
nan öykülerle aydınlanıyor.

Kazıldıkça insan hakkında bildikleri-
mizi ve yazılı tarihi silbaştan yazdıran bu
tapınakların üzerindeki gizem perdesinin
aralanmasına siz de tanıklık edin.

Göbeklitepe üzerine yapılmış ilk uzun
metrajlı belgesel olan "GÖBEKLİTEPE -
DÜNYA'NIN İLK TAPINAĞI" Cannes Film

Festivali Türkiye standı seçkisinde ve kataloğunda
yer aldı. Cine Verite , Guangzhou Doc, T.A.C Oregon,
Medimed Film Festivalleri, 30. İstanbul Film Festivali
ve 47.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde göste-
rilen belgesel Atlanta Docufest'te de "En Eğitici Bel-
gesel" ödülünü kazandı.

Güç, zenginlik ve yoksulluğun
kökenleri."Tarih, kaderden
ibaret değildir!" Ulusların

Düşüşü, tarih boyunca ulusların, özel-
likle de birbirine benzeyen ulusların
ekonomik ve politik gelişmeleri ara-
sında neden büyük farklılıklar olduğuna
dair bir tartışma yürütüyor. Yazarlar kısaca "Neden
bazı ülkeler zenginken bazıları yoksuldur?" şeklinde
bir soru ortaya atıp, köleci toplumlar, feodalizm, sö-
mürgecilik, kapitalizm ve sosyalizm uygulamaları

arasında ilginç ve çok öğretici bir yolcu-
luğa çıkıyorlar. Sömürgeler, koloniler,
devrimler ve kurtuluş hareketlerinin göl-
gesi, günümüze nasıl düşüyor. Sanayi
Devrimi, neden Moldovya'da değil de İn-
giltere'de başladı. Kara Ölüm denilen Veba,
kralları, lordları, serfleri nasıl etkiledi.Top-
lumların elitleri ile en alttakiler arasında

değişen ve değişmeyen ilişki biçimleri hangileridir?
Ulusların Düşüşü, dünyaya bakışınızı ve kavrayışı-

nızı değiştirecek.

İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ

Okunası:
Ulusların Düşüşü

Bir trance ve lounge albüm se-
risine hazırlanan Can Atilla,
"Idea" ile serinin ilk albümüne

imzasını atıyor. Albümdeki şarkıların ta-
mamı geleceğin müzikal fikirlerinden
oluştuğu için albümün adını "Idea" olarak belirleyen
Can Atilla bu albümde; "Hamamda İlk Gözyaşları",
"Vivaldi İstanbul'da", "Mara Despina", "Cariyeler ve
Geceler" ile, 2009 yılında UEFA Uluslararası Resmi
Şarkısı olarak ilan edilen "Rumeli Hisarı'nın Yapılışı"

gibi eserlerinin trance, club, lounge, am-
bient, elektronik versiyonlarının yanı
sıra, "Fısıltılar" ve "Idea" isimli yepyeni iki
eserine de yer veriyor. Benzersiz altyapı-
ları ve ses tasarımıyla öne çıkacak olan
"Idea"yı; "Aşkın yeni formunun yaşam

enerjisine dönüşmesi" cümlesiyle tanımlayan ödüllü
besteci, çok yakında "Idea", "Cariyeler ve Geceler" ile
"Vivaldi İstanbul'da" eserlerinin yeni versiyonları için
hazırlanan üç farklı video kliple ekranlarda olacak.

Dinlenesi:
İdea

İzlenesi:
Göbeklitepe - Dünya'nın İlk Tapınağı



www.csd.org.tr

SPOR...

82 Çorapland Ocak-Şubat 2015

Kayak insanların kar ve buz üzerinde kolaylıkla yol almak için icat ettikleri bir
araç. Bilim insanları kayağın ortaya çıkmasını, insanların zorlu kış şartlarında te-
mel ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık oluşturmak amacı ile açıklıyor. İlk kayaklar
karda batmamak, buz üzerinde kolay hareket etmek için ağaçlardan çeşitli parça-
lar yapılarak ortaya çıkarılmış. 

Soğuk kışın ve karın tadını
kayakla çıkarın
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Günümüzden
yaklaşık
5000 yıl ön-
ceye ait ka-

lıntılar, kayakların dişbu-
dak, çam, huş ağacı gibi
ağaçlardan yapılarak, kay-
ganlıklarını artırmak için
katran ve deri gibi malze-
melerle kaplandığını gös-
termekte. İlk kayaklar Orta
Asya kökenli olup, Moğo-
listan, Sibirya, Altaylarda
kullanılmış. Eski Türkler
“çana” adını verdikleri bu
araçla karda kolaylık sağla-
maya çalışıyormuş. Daha
sonra kış şartlarının ağır
geçtiği dünyanın diğer böl-
gelerinde de kullanılmaya
başlanmış. Göçler yolu ile
Avrupa’ya, İskandinav-
ya’ya gelmiş. Kayak ula-
şım, avlanma, eğlence gibi
amaçlarına ek olarak aske-
ri alana doğru da geçiş
yapmış. 

MATHİAS ZDARSKY, 
ALP DİSİPLİNİNİN TE-
MELLERİNİ OLUŞTURAN
YENİ TEKNİKLER BULA-
RAK KAYAKTA BÜYÜK
BİR DEVRİM GERÇEKLEŞ-
TİRMİŞTİR

1800’lü yıllara gelindi-
ğinde kayak artık bir spor
türü olarak yer edinmeye
başladı. 1866'da Cristi-
na'da ilk kez kayak yarış-
maları düzenlendi. Bu ya-
rışmalara gösterilen büyük
ilgi üzerine, 1879'da Os-
lo'da daha büyük bir orga-
nizasyon gerçekleştiridi.
Burada gelişme gösterile-
rek kayakla atlama yarış-
maları da yapıldı. 1896 yı-
lında Mathias Zdarsky, Alp
disiplininin temellerini
oluşturan yeni teknikler
bularak kayakta büyük bir
devrim gerçekleştirmiştir.
Dünyadaki ilk kayak kulü-

bü ise 1877'de kuruldu.
1924'te merkezi Bern'de
olan Uluslararası Kayak
Federasyonu (Federation
International de Ski) FIS'in
kurulmasıyla birlikte ka-
yak, aynı yıl kış olimpiyat-
ları programına dahil edil-
miştir. FIS'in ilk kez
1925'te düzenlediği "Kuzey
Disiplini" ile 1931'de dü-
zenlediği "Alp Disiplini"
yarışları günümüzde her
iki yılda bir, ayrı yerlerde
ve birbirinden bağımsız
olarak yapılmaktadır. 

Kayak yapmak çok eğ-
lenceli bir spor. Ancak hiç
kayak yapmamış olanlar
için, bir eğitim alınması,
bu sporun muhtemel tehli-
kelerine karşı korunmayı
sağlamaktadır. Günümüz-
de kayak merkezleri ve
daha başka yerlerde bu
sporun eğitimi uzmanlarca
verilmekte. 

Kayak yapmak için en
önce uygun malzemeler
edinilmesi şart. Bunlar
başta kayak olmak üzere,
eldiven, kask, gözlük, uy-
gun kıyafet, dizlik olarak
sayılabilir.

Kayak sporunun birçok
yararları olduğu da bilini-
yor; tüm vücut kaslarını
çalıştırır, koordinasyonu ve

dengeyi geliştirir, kardiyo-
vasküler gelişim sağlar,
motivasyonu yükseltir ve
mental gelişim sağlar.

HER YAŞTAN İNSANIN
SEVEREK VE EĞLENEREK
YAPTIĞI BU SPOR

Kayak herkesin yapabi-
leceği bir spordur. Engel
olacak bir sağlık sorunu ol-
madıkça beş ya da altı ya-
şından itibaren herkes ka-
yak yapabilir. Her yaştan
insanın severek ve eğlene-
rek yaptığı bu spor, son
yıllarda üretilen yeni mal-
zemeler sayesinde tehlikeli
olmaktan çıkmış görünü-
yor. Tabi doğal olarak risk-
leri yok değil. Ancak ge-
rekli olan malzemeler edi-
nilip, biraz da eğitim aldık-
tan sonra bu riskler de en
aza indirilebilir. Kayak
malzemelerinin de çok pa-
halı olmaması, sporun ula-
şılabilirliğini artırmakta. 

KAYAK SPORUNDA YA-
PILAN YARIŞMALAR:
- İniş Yarışması
- Slalom Yarışması
- Büyük Slalom Yarışması
- Parelel Yarışma
- Kuzey Disiplini Yarışma-
ları olarak sıralanırken,
olimpiyatlarda ise 
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- Snowboard
- Biatlon
- Kayakla atlama
- Kuzey kombine
- Alp disiplini olarak kate-
gorilere ayrılıyor.

Kayak teknikleri ise;
Telemark, Monoski, Snow-
board, Carving, Kar Bisik-
leti, Kızak, Free Style, Bo-
ardercross, Half Pipe ola-
rak bilinir.

Henüz ülkemizin adını
duyurabilecek çok iyi spor-
cularımız olmasa da kayak
yurdumuzda iyi bilinen
sporlardan. Özellikle kış
şartlarının daha yoğun ol-
duğu turizmin geliştiği yö-
relerde kayak herkes için
yapılabilecek eğlenceli ak-
tivitelerden. 

1914’TE KAYAK 
ÖĞRETİLEN GENÇLER
KAFKAS CEPHESİ’NDE
HİZMET ETTİ

Türkiye’de ilk kez 1914
yılında Erzurum’daki erler
için İstanbul’da Haliç’te

bir marangozhanede kayak
yapılarak hayvanlarla taşı-
nıp, askeri amaçla kulla-
nılmış. Açılan kursta yeti-
şen 30 kayak bilen er, Kaf-
kas Cephesi’nde hizmet
ederek, diğerlerine de ka-
yak öğretmişlerdir.

TÜRKİYE'DE KAYAK
SPORU YAPILABİLECEK
MERKEZLER
1. Ankara – Elmadağ
2. Antalya – Saklıkent
3. Bingöl – Yolçatı
4. Bitlis – Merkez
5. Bolu – Kartalkaya
6. Bolu – Esentepe
7. Bursa – Uludağ
8. Elazığ – Hazarbaba
9. Erzincan – Bolkar
10. Kastamonu – Ilgaz
11. Erzurum – Palandöken
12. Gümüşhane – Zigana
13. Isparta – Davraz
14. İzmir – Bozdağ
15. Kars – Sarıkamış
16. Kayseri – Erciyes
17. Bolu-Kartepe

Ülkemizde ise1 Ocak
1933 yılında Galatasaray
Lisesi'nden bir grup öğret-
men ilk kez Uludağ’da ka-
yak yaparak, öncülük et-
mişler. 1933-1934 yılları
arasında Bursa, Ankara ve
Erzurum Halkevleri ile
Muhafız Alayı kayak sporu
ile özellikle ilgilenmişler,
yaygınlaşmasına çalışmış-
lardır. 1934 yılını takiben,
yurdumuzda kışın yoğun
geçtiği bölgelerdeki Hal-
kevleri aracılığıyla, kayak
sporu yurttaşlar arasında
öğrenilmeye başlamış.
1939 yılına gelindiğinde
ise Dağcılık ve Kış Sporları
Federasyonu kurulmuştur. 

TÜRKİYE'DE ULUSLAR-
ARASI KURALLARA
UYGUN İLK KAYAK 
YARIŞMASI 1944'TE
GERÇEKLEŞTİ 

Türkiye Kayak Federas-
yonu 1935 yılında “Dağcı-
lık ve Binicilik Federasyo-
nu” adıyla kurulmuştur.

1936 senesinde Kış Olim-
piyatları yapılacağı için
adının değişmesi gerekti-
ğinden, Olimpiyatlardan
iki ay önce Federasyonun
adı "Dağcılık ve Kış Spor-
ları" olarak değiştirildi. Bu
sayede sporcularımızın Kış
Olimpiyatları'na katılımı
sağlanmıştır. Türkiye'de
uluslararası kurallara uy-
gun ilk kayak yarışması
1944'te Asım Kurt'un çaba-
larıyla gerçekleştirilmiştir. 

KARADAM KAYAK 
YARIŞLARI" 1983 YILIN-
DAN BERİ YAPILIYOR

Yurdumuzda kaya spo-
runun geliştirilebilmesi
için kayak yapılan illerde
her yıl yarıyıl tatilnde
Gençlik ve Spor İl Müdür-
lükleri tarafından 7-15 
yaş gruplarını içeren kayak
kursları düzenleniyor. Ayrı-
ca Türkiye'nin gösteri
amaçlı en büyük kış spor-
ları organizasyonu 
"Karadam Kayak Yarışları"
1983 yılından beri Ulu-
dağ'da yapılıyor ve çok 
ilgi çekiyor.

DÜNYADAKİ EN İYİ
KAYAK MERKEZLERİNİ
İSE ŞÖYLE 
SIRALAYABİLİRİZ:
-Aspen-Kolarado
-Cortina-İtalya
-Tremblant Dağı-Quebec
-Stowe-Vermont
-Chamonix- Mont Blanc
-Banff/Lake Louise-Alberta
-Vail-Kolorado
-Davos, Zermatt-İsviçre
-Kitzbuhel-Avusturya
-Whistler-Blackcomb
-Jackson Hole Mountain  
Resort, ABD
-St. Moritz, İsviçre
-Brasov, Romanya
-Pamporovo, Bulgaristan
-Zell am See Kaprun-   
Avusturya
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Damla Yöndemli

90 saniyede 2015 
İlkbahar-Yaz Modası

Yepyeni bir yıla merhaba dediğimiz bu gri
günlerde, içimizi yaz enerjisi ile dolduracak
bir dosya hazırlayalım istedik. 

2015 yazında bizi hangi trendler bekliyor, Paris, New York, Milano,
Londra moda haftalarında öne çıkan defileler hangileri incelerken,
sektörümüzün hazır giyim modasına nasıl adapte olacağının da
ipuçlarını veriyoruz. 

TRENDLER: 
SUMMER LEATHER

2015 yaz sezonunda kışa damgasını vuran deri parçaların popülerliği
devam edecek. Deri elbiseler, şortlar ve yelekler bu yaz da hayatımızda. Lazer
kesimlerle hareketlenen deri kumaşlar, incelmiş yapısıyla yaza uyum sağlar-
ken, yumuşak dokuları ile yazın deri mi olur endişesine son verecek. Givenchy
koleksiyonunda kullanılan dizüstü çizmeleri giyer miyiz bilemeyiz ama, dolabı-
mızda en az bir deri etek olacağı kesin.
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ROMANCE
Bu yaz Sicilyalı

Dolce&Gabbana'nın etki-
sinde kalacağımız kesin.
Dantel parçalar, transpa-
ran kıyafetler, ihtişamlı
desenler ve tığ işleriyle,
sokaklarda Sicilya rüzgar-
ları esecek. Puantiye ve
çizgili desenler , çiçek
motifleriyle kombine edi-
lirken, romantik feminen
akıma saygı duruşunda
bulanacağız.

AVANT POP
Daha

çok sanat
ve edebiyat
alanında
etkisini
gösteren
avant pop
akımı 2015
ilkbahar
yaz moda-

sında da e kendini göste-
recek. Parlak renkler,
baskı ve desenlerin haki-
miyetindeki bu trend Cha-
nel, Prada ve Moschino
defilelerinde karşımıza
çıktı. Sürrealist tasarımlar,
3D baskılar bu akımın en
belirgin özelikleri olarak
en çok elbise ve t-shirtler
de etkisini hissettirecek.
Barbie bebekler podyum-
dan sokağa taşınırken, po-
püler kültürün tüm ikon-
ları giyilebilir olacak. 
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FOREVER GYM
Sağlıklı yaşamın olmazsa

olmazı spor, modada da kendini gös-
teriyor. Kubist tasarımlar, monokrom
desenler ve geometrik şekiller özel-
likle Fendi ve Helmut Yang 

koleksiyonlarında dikkatimizi çekti.
Rahatlığın ön planda olduğu bu 
trend yepyeni marka & tasarımcı
işbirlikleri ile de hayatımızda 
olacak.

Trendler kadar sezonun renk paleti
de merakla takip ediliyor. Her temanın
kendi içinde farklı renk kodları olsa da
ön plana çıkan ortak renkler, pembe,
gri, sarı, lila ve mavinin bir çok tonu. 

Renklerin efendisi olan Pantone
de, her yıl sonu beklenen açıklamayı
geçtiğimiz günlerde yaptı ve önü-
müzdeki yılın resmi rengini "Marsala"
olarak açıkladı. 2015 yılının rengi
Marsala, bordo ve kahve tonları taşı-
yan, iki arada bir derede, daha çok
bordoyu anımsatan bir renk olarak
tanımlanabilir. Yaz koleksiyonlarında
ilk uyarlamalarını göreceğimiz rengin
bütün bir yıl hayatımızda olacağına
kesin gözüyle bakılıyor.
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2015 yazı çorap sektörü

için de hareketli geçece-

ğinin sinyallerini verdi

bize. File dokular, işleme-

ler, 3 boyutlu desenlerin

sıkça kullanıldığı 

modeller, elbiselerle 

kombinlemek için ideal”

2015 yazı çorap sektörü için de
hareketli geçeceğinin sinyallerini
verdi bize. Dior, Prada, Dolce Gab-
bana gibi moda devlerinin defilele-
rinde sıklıkla gördüğümüz çoraplar,
yaz modasında da yerini sağlamlaş-

tırdı. File dokular, işlemeler, 3 bo-
yutlu desenlerin sıkça kullanıldığı
modeller, elbiselerle kombinlemek
için ideal.

Öte yandan spor temasının olduk-
ça yoğun kullanılacağını düşünürsek

fonksiyonel çorapları da yaz modası-
nın bir parçası olarak ilan edebiliriz.
Kısa konçlu modeller, desenli babet
çorapları ve klasik spor çorapları bu
yaz dolaplarda geniş bir yer kaplaya-
cak.
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“We will further focus on our studies
in vocational education field for covering
qualified labor need felt by our sector"

We left behind the year
2014 with good things
and bad things. We

took step in 2015 with new hopes as
both country and sector. In spite of
all negations, we are determined to
carry our firm, sector and herewith
the country economy higher in the
new year. We will maintain our stu-
dies with the same resolution in
2015 for paving the way for our
sector in domestic and foreign and
guiding it as 11th Period Board of
Directors of Socks Manufacturers’
Association (CSD).

One of the biggest problems of
our sector is qualified and trained la-
bor, as is in other industry branches.
Labor problem leaves its mark on
every meeting and platform where
industrialists gather. As a solution,
in addition to studies of our govern-
ment, our mission As CSD is to or-
ganize components of the issue and
bring industry-education institutions
together from past to present. Wit-
hin this framework, we opened socks
department in IHKIB Yenibosna Vo-
cational and Technical Anatolian
High School in 1999. We brought a
similar department into the educa-
tion in IHKIB Avcılar Vocational and
Technical Anatolian High School af-
ter many years. In 2012,we put

Socks and Fashion Design Associate
Degree Program into practice with
cooperation of Kavram Vocational
College which is the feature of being
sole and only in the world and
Europe by going a step further in
2012. We gave support and contri-
bution to these three schools throug-
hout the education process. 

As 11th Period CSD Board of Di-
rectors, we are planning to conduct
our studies again and more producti-
vely and to increase our cooperation
by visiting our education institutions
once we take office with the impor-
tance we attach to the education. In
discussions we conducted with
school officials in these visits, we
built consensus regarding that our
students should take an interlocked
education with more sectors, do in-
ternship more productively, focus on
seminar programs where our indus-
trialists are speakers and plant tours
in parallel to their curriculum. We
will make these studies sustainable
and result-oriented in the next pe-
riod with coordination of our collea-
gue Ceyda Özdoğancı, Chairman of
Education Committee. Also, we are
planning to increase the number of
similar departments in places where
our sector is settled at vocational
high school level. We will further fo-

cus on our studies in vocational edu-
cation field for covering qualified la-
bor need felt by our sector. I believe
that we will achieve this with our
solution partners in the education
among which Ministry of National
Education is present. 

I wish hereby good luck to IF
Expo Underwear, Socks Fair to be
held between 5-7 February 2015 for
our country and sector and also I
hope that it will pass productively
and profitable for our participants. 

Respectfully,

Bülent İyikülah
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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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 
BEACHWEAR SPECİAL SECTION

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 
WINTER 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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UK socks
import got
ahead of
Germany in

EU28 Market. In 2004, we
see changes in market
share of Germany and UK
in import cake that are
two big socks importers of
European in the process
starting with abolishment
of quota for China. Ger-
man market which
realized 30-35 of every
100 socks imported by
Europe in the beginning of
2014 entered into a low-
ering market share trend
with disadvantage caused
by China which makes
direct sales to smaller
countries in 2004-2010
period. Following 2010,
this market loss acceler-
ated, it got behind of UK
striking an immediate
blow in the recent months
with a share which is
slightly above 20%. UK
market lowered import
share which was in range
of 20-30% in 2004 partic-
ularly between 2008-2012
years when American

financial crisis was started
to be felt, however a fast
recovery was experienced
after 2012. 

A question which I
will analyze in this article
is that does the increase

felt by UK whose economy
recovered more rapidly in
parallel to America com-
pared with other European
countries in socks
purchasing  occur in par-
allel with possible rising

in sales caused by
economic recovery really
or  is it caused by the abil-
ity of a part of importers
to purchase low-cost
goods from China since
Chinese socks producers
lower the price more
quickly compared with us
due to decreasing cotton
prices? That is, 

Group which takes
socks from China stocks
socks with the expectation
of making more sales. Or
in other words, are we
experiencing the process
of market share war
between two groups; one
of which purchases socks
in higher prices from
Turkey and the other
which purchases socks
from China in affordable
prices and stocks? Answer
of this question is impor-
tant in terms of us.
Because our answer is
that if sales increased by
growing British economy
increase the import, socks
demand coming to us in
the next period will be
able to continue increas-

While weight of UK increases, 
its risks grow for Turkey 
In the first publication of Çorapland magazine in 2015, I try to analyze im-
port figures in European cotton socks segment specific to UK market under
the light of EUROSTAT figures. UK market is the sole European market
where Turkey compensates its loss in German market and China cannot
overcome us in the sense of market share. This situation is still continuing
as you will see in next parts of my article. 

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Turkey
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ingly. This increase maybe
will be started to be seen
in other European coun-
tries. 

SHARE OF UK IN SOCKS
EXPORT OF TURKEY IS
INCREASING GRADUALLY

In the beginning of
2004 when China started
to become a part of activ-
ity, Turkey was selling one
of every 4 socks produced
for European countries to
British market in the
socket socks segment. Af-
ter 2004, share of socks
sales to UK lowered to the
range of 10-15% during
the American crisis felt in
2008, it caught up the lev-
els of prior 2004 with a
fast increase in recent
months. Are there any eco-
nomic grounds of this im-
mediate demand increase
felt in UK market? On the
other hand, when we look
at the same graphic, Ger-
man market to which
Turkey sold 10-15% of
socks sold to Europe in
2004 became a country
which purchased onl5 5-
10% of our socks due to
the fact that it directed to
particularly China market
rapidly and demand in-
crease for our socks in UK
market is not seen in Ger-
man market in recent days.

In other words, Turkey is
selling more socks to
British market every pass-
ing day and it is more de-
pendent on this market in-
creasingly. How long does
this case continue? 

CHINA COULD NOT
OVERCOME TURKEY 
IN UK 

We see that the sole
European country which
China could not overcome
market share of Turkey
after 2004 is UK. Follow-
ing 2008 financial crisis,
although decreases in
sales which Turkey made
to this market, increasing
interest of market for
more affordable China
socks caused Turkey's
market share to lower to
40%, China could not
overcome Turkey in any
period. In recent days, in
spite of increasing sales
which both Turkey and
particularly China made to

this market, superiority of
Turkey still continues.
Although Turkey cannot
return to 70% market
share it caught up in
2004, it holds on to UK
market well. 

CHINA HAS STARTED TO
LOWER THE PRICE IN
EUROPE 

To summarize the last
situation, both Turkey
which cannot lower price
in UK market and China
lowers the prices rapidly
have started to increase
their sales rapidly in
recent months. British
market shows a growth
ahead of Europe economi-
cally and demands socks
more quickly, why China
feels obliged to lower the
prices. 

I feel that Euro-Turkish
liras rate of exchange
decreasing suddenly in
last days puts pressure on
you for increasing prices

or at least it propels you
to behave in direction of
lowering the price in par-
allel with decreasing
cotton thread prices. Pur-
chasers will naturally
want to search alternative
supply opportunities in
this environment. China
will be the first place
where they conduct
research the prices. I
understand that China has
started to lower prices in
some markets like France
including UK compared
with us and France has
started to gain market
share in  EUROSTAT fig-
ures in last days. Although
it appears surprising that
China which makes cost in
Dollar can lower the price
in basis of Euro, I think
that we should accept that
they can reflect the
decrease in thread prices
in higher rate in their
costs on their prices more
easily. 
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Our Turkish
socks in-
dustry
which be-

came the second biggest
production centre follow-
ing China in the world
with consistent production
increase within the last 15
years and realized 8.5 per-
cent of socks production at
global scale achieved
greatly with parallel
growth it caught in ex-
port. Turkey which took
the second rank following
China on the basis of piece
in the world export took
place on the third rank
following Italy on the ba-
sis of value. 

Sector realized export
amounting 860 million
dollars in 2008, 905 mil-
lion dollars in 2009, 911
million dollars in 2010, 1
billion 83 million dollars
in 2011 according to
ITKIB data. While export
amounting to 1 billion 4
million dollars was real-
ized in 2012 with a slight
regression, it was in-
creased to 1 billion 162

Socks exportation closed the 2014
with an increase 5,9 percent by
putting on brake at the end of year 
Socks export of Turkey which recorded a growth above four folds with re-
gular increases as from 2000 lowered its export rate to 5,9 by putting on
brake as from October which it started with 20 percent of increases at the
beginning of year. Export of 2014 year realized as 1 billion 228 million
Dollars. 
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million dollars in 2013
with a historical record. 

Increase of 5.9 percent
was recorded on the basis
of value and 7.13 percent
on the basis of piece. Ex-
port increase starting with
20 percent compared with
the same months of the
previous year was record-
ed in the beginning of
2014 in the hope of break-
ing a new historical
record. A minus speed
was recorded with rate of
15 percent which was not
seen until today towards
the last months of the
year particularly October.
In 2014 when total export
of Turkey displayed an in-
crease of 4 percent, gar-
ment export displayed an
increase of 8 percent,
socks export realized at 1
billion 228 million dollars
with an increase of 5.9
percent. Socks amounting
to 1 billion 517 million
pairs were exported by
providing 7.13 increase on
the basis of piece. 

UK MAINTAINS TO BE
THE MOST POWERFUL
MARKET FEATURE 

When ITKIB 2014 year
end export data were ex-
amined, UK, Germany,
France, Netherlands and
Italy are ranked among
the countries which we
export mostly. Compared
with the previous year, UK
market maintains to be
the biggest market which
we export amounting to
321 million dollars with
an increase of about 14
percent.  Germany follows
it with a volume of 254
million dollars and in-
crease of 7,8 percent and
then France comes with

an export amounting to
129 million dollars and an
increase of 14,25 percent.
There is 6,65 percent of
market loss in Nether-
lands and 0,67 percent in
Italy. However,  the
biggest decreases were
experienced in Moldova
with 56 percent, Bulgaria
with 42 percent and Kaza-
khstan with 41 percent. 

SYRIAIS THE FIRST
WITH A RATE INCREASE
OF 632 PERCENT 

When we examined in
terms of increase, Syria
took place at the first rank
with an astronomic in-
crease of 632 percent. Re-
covery in this market
where internal war and
political instability are
dominant reflected on the
figures. While socks
amounting to 1 billion 226
million dollars were sold to
Syria in 2014, socks export
amounting to 233 million
dollars was realized in
2013.  Iran with an export

amounting to 5.4 million
dollars and an increase of
169 percent and Austria
which is an European
country, with an export
amounting to 4.5 million
dollars and an increase of
124 percent are following
Syria. Socks sector which
started 2014 with high in-
crease rate closed the year
with an increase of 5,9
percent contrary to the ex-
pectations. Decreasing
cotton prices ad value loss
of Euro versus Dollar un-
derlie the biggest reasons

of this case. China which
reflected the decreasing
cotton prices onto its
prices immediately in-
creased its price in the
cake in countries prefer-
ring the cheap product in
European market where
Turkey is effective. It ap-
pear that the position of
the sector entering into
2015 cautiously in the
world will be determined
by rate of exchange, politi-
cal and economic develop-
ments in active markets
and cotton prices. 
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Derneğimizin Değerli Üyesi önceki başkanlarımızdan
Sayın Özkan Karaca’nın (Ultra Çorap) muhterem annesi 

Zekiye Karaca

vefat etmiştir. 

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

Derneğimizin Değerli Üyesi Sayın Murat Ulutürk’ün
muhterem babası, Şerif Çorap’ın Kurucusu 

Şerif Ulutürk

vefat etmiştir. 

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

Gelecek, bugünden ona
hazırlananlara aittir.

Malcolm X

Barış bile, büyük ücretlerle
satın alınır.

Benjamin Franklin

Öğretmek, 
iki defa öğrenmektir.

J.joured

Önce kendi gideceğin yoIu
öğren sonra öğretmeye kaIk.

Buddha

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

Çiçero

Sabah kaybececeğin bir saatin
bütün gün zararını çekersin.

William Whately

Dünüyle ünlü insanlar bugün
gün yüzü görmezler.

Özdemir Asaf

Bilim aklın şiiridir; 
şiir de yüreğin bilimidir.

Maksim Gorki

Sanat tabiatı taklitten başka 
bir şey değiIdir. 

Seneca

Siz kendinize inanın,başkaIarı
da size inanacaktır. 

Montaigne

SorumIuIuğunu taşıyacağın
fikrin adamı oI. 

Ahmet Hamdi Tanpınar

Savaşın iyisi, 
barışın kötüsü yoktur. 

Benjamin Franklin

Kıskanç kadar, mazluma
benzeyen zalim görmedim.

Ömer bin Abdülaziz

Öyle yaşamalısın ki öIdüğünde
tabutçu biIe matem tutsun.

Mark Twain

MutIuIuğun değerini, onu
kaybettikten sonra anIarız.

Francis Bacon 

MutIuIuğu tatmanın tek çaresi,
onu payIaşmaktır. 

Byron

Öğüt vermek koIay, örnek 
oImak zordur. 

La RochefaucauId

Hiçbir şey bilmeyen bilgisizdir
ama bilip de susan ahlaksızdır.

Bertolt Brecht

Başsağlığı






