








www.csd.org.tr

BAŞKANIN NOTU...

3Çorapland Mayıs-Haziran 2013

Değerli dostlarım,

İnsan hayal etmeden yaşayamaz
ve tüm başarılar önce bir hayal ile
başlar. Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) olarak meslek yüksek okulu-
muzun olması ve sektörel eğitim
görmüş beyaz yakalıları fabrikaları-
mızda görmek en büyük hayalleri-
mizden biriydi. Bu hayalimizi 2010
yılında Kavram Meslek Yüksekokulu
ile yaptığımız işbirliği protokolünde
belirttik. Tüm sektörümüz, derneği-
miz ve çözüm ortağımız eğitim ku-
rumuyla birlikte bu hayalimizi ger-
çekleştirmek üzere büyük emekler
harcadık. Bir yığın “acaba”lara ve
2011 yılında YÖK’te yaşanan karı-
şıklıklara rağmen Çorap ve Moda Ta-
sarımı Önlisans Programı’nın çok
kısa bir sürede onaylanıp ÖSYM Kı-
lavuzu’nda yer almasını sağladık. Bu
projeyi, ÇSD’deki çalışma arkadaşla-
rımız ve sektörümüzün değerli men-
suplarının desteğiyle başardık. Baş-
langıçta öğrencilerimizin, velilerimi-
zin ve sanayicilerimizin kafasında
birçok belirsizlik vardı. “Çorabın
yüksek okulu mu olur?” sorularıyla
çok karşılaştık. Ama kararımızdan
vazgeçmedik. Nitekim 30 kişilik kon-
tenjanla Kavram Çorap ve Moda Ta-

sarımı Önlisans Programı’nı hayata
geçirdik. Yer yer motivasyonumuz
dip noktasına düşmesine rağmen,
asla azmimizi o noktaya çekmedik.
Çünkü ÇSD’nin yanında, ekmeğini
çıkarmak için sabahın erken saatin-
den akşamın geç vaktine kadar çalı-
şan ve en önemlisi bize inanan, gü-
venen bir sektör vardı. 

2011-2012 Eğitim ve Öğretim
Yılı’nda tek tek, adam adama yürüt-
tüğümüz çalışmalar sonucunda 30
kontenjanlı Çorap ve Moda Tasarımı
Bölümü’nü 19 öğrenciyle başlattık.
Öğrenci, öğretim görevlileri ve Kav-
ram yöneticilerinin bölümün ismiyle
ilgili başlangıçta yaşadığı “Çorap ye-
rine sadece ‘Moda Tasarımı’ olması-
na ilişkin tereddütler karşısında biz
yaptığımız işin bölümün adında yer
alması konusunda ısrarlı olduk. Halk
arasında bir söz vardır; “Göç yolda
düzelir”. Önce hayal kuracaksınız,
ısrar edeceksiniz, azminizi sıfır nok-
tasına getirmeden yürüyeceksiniz.
Buna bizzat tanık olduk. İkinci yılın-
da Çorap ve Moda Tasarımı Bölümü
30 kontenjanın 29’unu doldurmayı
başardı. Bu başarı hikayesini birlikte
yazdık. Artık bu göç Anadolu deyi-
miyle menzile ulaşıyor. 29 Haziran
2013’te ilk mezunlarımızı vermeye

hazırlanıyoruz. Okula başladıkları
andan itibaren sektörle iç içe eğitim-
lerini sürdüren öğrencilerimiz inana-
rak, güvenerek okudukları okulların-
dan iş bulma kaygısından uzak,
emin bir şekilde mezun oluyorlar. 

Bu bölümlerin yenilerinin açıla-
rak, fabrikalarımızda nitelikli beyaz
yakalı çalışanlarımızın artması en
büyük dileğimiz. 29 Haziran 2013
tarihindeki mezuniyet töreninde
tüm sektörümüzü ve çözüm ortakla-
rımızı aramızda görmek hem bizi,
hem de öğrencilerimizi mutlu ede-
cektir. 

Şahsım ve ÇSD Yönetim Kurulu
adına bu projemizin gerçekleşmesin-
de emeği geçen YÖK yetkililerine,
Kavram ailesine, sektörümüzün des-
tek veren tüm mensuplarına yürek-
ten teşekkür ediyor, başta ülkemiz
olmak üzere gençlerimize ve sektö-
rümüze hayırlı olmasını diliyorum. 

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Çorap ve Moda Tasarımı Önlisans

Programı’nın 29 Haziran 2013 
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1999 yılında ÇSD tarafın-
dan çorap bölümü açılan
ve günümüze kadar
gösterdiği başarılar ile

benzerlerini açılması yönünde başa-
rılı bir örnek teşkil eden İHKİB Yeni-
bosna Kız Teknik ve Meslek Lise-
si’nde 9. sınıf öğrencileri her yıl ol-
duğu bu yıl da bölüm seçme heyeca-
nı yaşıyorlar. Geleceklerine yön ve-

recekleri bu kararlarını verirken bil-
gilendirerek yardımcı olmak ve ço-
rap sektörünü tüm yönleriyle anlat-
mak üzere ÇSD Başkanı Hüseyin Öz-
türk, Eğitim Komitesi Başkanı Emine
İşman ve Eğitim Komitesi Üyesi
Ceyda Özdoğancı bir sohbet toplan-
tısında öğrencilerle bir araya geldi. 

İHKİB Yenibosna Kız Teknik ve
Meslek Lisesi Müdürü Nebahat Ataç,

toplantının amacını ifade ettikten
sonra ilk sözü ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk’e verdi.

Sektör hakkında sayılarla bilgi
vererek konuşmasına başlayan Baş-
kan Öztürk, Türk çorap sanayinin 70
bin direkt, 110 bin dolaylı çalışanı
ile dünyada Çin’den sonra ikinci bü-
yük üretici olduğunun altını çizerek
dünyadaki çorabın yüzde 8,5’inin ül-

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) İHKİB Yenibosna Kız Teknik ve Meslek Lise-
si’nde bölüm seçmeye hazırlanan 9. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. ÇSD
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ile Eğitim Komitesi Başkanı Emine
İşman ve Eğitim Komitesi Üyesi Ceyda Özdoğancı’nın da katıldığı sohbet top-
lantısında öğrencilere sektör hakkında bilgiler verildi.

Çorapland Mayıs-Haziran 2013

ÇSD, İHKİB Yenibosna KTML
öğrencileriyle bir araya geldi
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kemizde üretildiğini belirtti. Ağırlığı
İstanbul ve civarında olmak üzere
yaklaşık 2 bin dolayında üreticinin
sektörde faaliyet gösterdiğini söyle-
yen Hüseyin Öztürk, “Hangi sektör-
leri yakından tanıdığınızı bilmiyo-
rum. Ancak bu yıl bir bölüm seçe-
ceksiniz. İsteyen öğrencileri Mayıs
ayı sonuna kadar fabrika ziyaretleri-
ne yönlendirebilir ve ayrıca sektör-
den arkadaşlarımızı da burada top-
lantılarda sizinle buluşturabiliriz.
Geçtiğimiz yıl bu çerçevede haftada
iki gün, ikişer program olmak üzere
dört etkinlik gerçekleştirdik. Tüm 9.
sınıflara sektörü tanıtmaya çalıştık”
dedi. ÇSD Başkanı Öztürk sözlerini
şöyle sürdürdü:

“SEKTÖRLERİ ÇOK İYİ TANIYIN”
“Çorap ya da başka bir bölüm

olabilir, sektörleri çok iyi tanımalısı-
nız. Yüksek okula da devam edecek-
seniz, mutlaka bölümünüzün deva-

mını okuyun. Maalesef üniversiteler
artık diplama merkezleri haline gel-
di. Sizler burada başlattığınız mesle-
ki eğitimi mutlaka yaşamınızla bü-
tünleştirmeniz gerekiyor. Seçeceği-
niz bölüme bu doğrultuda karar ve-
rin. Hayatınızı nitelikli hale dönüş-
türmeniz için iş hayatınızı doğru ter-
cihle sürdürülebilir hale getirmeniz
gerekiyor. Tercih yaparken aceleye
getirmeyin. Ama tercihinizi yaptık-
tan sonra da ona sahip çıkarak istik-
rarlı olun”

TEORİK BİLGİLERE EŞ ZAMANLI
FABRİKALARDA PRATİK EĞİTİM
OLANAĞI SAĞLANACAK 

Bir öğrencinin sorusu üzerine, si-
rarişten, yüklemeye kadar çorapta
birçok iş olduğunu belirten Hüseyin
Öztürk, bölümü tercih ettikleri gün
öğrencilerin sektörle tanışmaya baş-
lacaklarını söyledi. Öztürk, “Öğret-
menlerinizle birlikte eğitiminizle eş

zamanlı olarak burada teorik bilgiler
alırken isteyen arkadaşlarımıza uy-
gun vakitlerini ve yaz dönemini sek-
törde geçirmesi için gerekli imkanla-
rı hazırlıyoruz. Bu nedenle mesleki
eğitim hızlı bir şekilde hayatla söz-
leşmek demek” diye konuştu. 

“Ben de meslek lisesi mezunu-
yum” diyen Öztürk, okulda seçilen
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bölümler doğrultusunda herkesin
gayretli olmasını, tanımak için çok
araştırma yapmaları gerektiğini vur-
guladı ve “Sektörün hangi branşında
olmak istiyorsanız biz yardımcı ol-
maya çalışacağız” dedi.

Türkiye’nin artık dünyaya en-
tegre olduğunu söyleyen ÇSD Baş-
kanı Öztürk, ”Mesleğinizde
yeterliliğiniz yoksa, daha şimdiden
geleceğinizi ipotek altına almış olur-
sunuz. Boşa geçen zaman, belli bir
süre sonra insanı da boşa, kaygıya
ve belirsizliğe iter. Hayatın içinde
başbakanlıktan, çöpçülüğe kadar bir-
çok meslek var. Bu sıralarda hayatı
ciddiye almayan arkadaşlarımız, ile-
ride hayatın yönlendirdiği boşluk
olan işleri yapmak zorunda kalacak-
lar. Bu nedenle buradaki her anınızı
dolu dolu geçirmeye özen gösterin.
Aileleriniz için birer ışık ümitsiniz ve
onlar sizin için inanılmaz emek veri-
yorlar. Bir an önce meslek sahibi ol-
manızı istiyorlar. Sizin mutlaka
bunun sorumluluğunu duymanız ge-
rekiyor. 

“İŞİN ÖNCE MUTLAKA
ÇIRAKLIĞINININ ÖĞRENİLMESİ
GEREKİYOR”

Öğrencilerin bir sorusu üzerine
söz alan ÇSD Yönetim Kurulu ve
Eğitim Komitesi Üyesi Ceyda Özdo-
ğancı, “Bazı arkadaşlar burada ‘Bu
mesleği seçtiğimde ne yapabilirim?
Kendi işimi kurabilir miyim?’ diye
düşünüyor. Benim dedem, babam

çorapçı. Eğitimimi kimya alanında
aldım ve şu an doktoram devam edi-
yor. Sizin yaşlarınızda işyerimize
gidip üretim ve satışın her bölü-
münde çalıştım. Üniversiteyi bitirdi-
ğimde de bu mesleği çok iyi
biliyordum. Bu nedenle bu işin mut-
laka önce çıraklığını öğrenmeniz ge-
rekiyor. Biraz önce bir arkadaşımız
‘Pazarlama yapabilir miyiz?’ diye
sordu. Tanımadığınız, inanmadığız
bir ürünün pazarlamasını asla yapa-
mazsınız. İplikten, çorabın paket-
lenme sürecine kadar her aşamayı
bilmeniz gerekiyor” diye yanıtladı. 

ÇSD Yönetim Kurulu Üyesi ve
Eğitim Komitesi Başkanı Emine
İşman da, işletme fakültesinden
mezun olduktan sonra onbir yıl bo-
yunca bir çorap firmasında çalıştı-
ğını ve işin her aşamasına hakim
olduğunu kaydetti. İşman, “Üst ka-
demelere çıksanız bile, eğer işiniz
konusunda yeterli bilginiz yoksa, al-
tınızda çalışanlar karşısında güven
sağlayamazsınız. Onbir yıllık çalış-
madan sonra, naylon kadın çorabı
konusunda kendi firmamı açtım. Ve
bir o kadar zamandır da kendi işimi
yapıyorum” şeklinde konuştu. 

Soruların ardından gelen talepler
doğrultusunda, İHKİB Yenibosna Kız
Teknik ve Meslek Lisesi öğretmenle-
riyle birlikte fabrika gezilerinin plan-
lanmasına ve öğrencilerin gruplar
halinde Mayıs ayı sonuna kadar ziya-
retler gerçekleştirmesine karar ve-
rildi. 
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İstanbul Hazırgiyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), hazırgiyim sektörünün ye-
tişmiş ve yetişmekte olan işgücünün mesleki yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek
üzere Hazırgiyim Sertfikasyon Merkezi kurarak Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuri-
yeti’nin fonlamasıyla Katma Değer Odaklı ve Belgeli İgücü Seferberliği Hazırgiyim Serti-
fikasyon Projesi (KİBİS) projesini başlattı. İHKİB’in KİBİS Projesi Yöneticisi Erbil Cihan-
gir ve proje ofisi görevlisi Eser Semiz ÇSD Yönetim Kurulu’na konuyla ilgili bilgi verdi.

Katma Değer ve İstihdam
Odaklı Belgeli İşgücü 
Seferberliği “KİBİS” Projesi

Dünyada Tür-
kiye’nin en
iddialı oldu-
ğu branş

olan hazır giyim sektörün-
de çalışanların yetkinliği
ve bunun belgelendirilme-
si özellikle Cumhuriyetimi-
zin 100. yılını kutlayacağı-
mız 2023 için konulan 52
milyar Dolar’lık ihracat he-
defi için daha önemli bir
hale geliyor. Bu amaçla

KİBİS Projesi kapsamında
İHKİB bünyesinde AB des-
tekli, Türk Akreditasyon
Kurumu’ndan (TÜRKAK)
akredite olan, Mesleki Ye-
terlilik Kurumu’nca (MYK)
yetkilendirilen Hazırgiyim
Sertifikasyon Merkezi
(HSM) kuruldu. 

HSM yürüteceği çalış-
malar işgücü yeterlilikleri-
nin belgelendirilmesi yolu
ile sektörümüzün hedefle-

rine daha kısa sürede ulaş-
ması mümkün olacaktır.

KİBİS PROJESİNİN
AMAÇLARI NEDİR? NASIL
FAALİYET GÖSTERECEK?

“Türkiye’de Mesleki Ye-
terlilik Kurumunun ve Ulu-
sal Yeterlilik Sisteminin
Güçlendirilmesi” UYEP
Projesi kapsamında yapılan
111 kurum başvuruda bu-
lunmuş olup, 26 proje des-

tek kapsamına alınmıştır.
İstanbul Hazırgiyim ve
Konfeksiyon İhracatçılar
Birliği KİBİS projesi ile 
bu 26 projenin içerisinde
yer almaya hak kazanmış-
tır. 

Projenin genel hedefi;
Hazır giyim sektörüne iş
piyasası ihtiyaçlarına uy-
gun işgücünün yetişmesi
için örgün ve yaygın mes-
leki eğitim ve öğretim
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programlarının geliştiril-
mesine destek vermek, ha-
yat boyu öğrenmeyi teşvik
etmek, eğitim ve belgeli
işgücü istihdamı arasında-
ki ilişkiyi sektör özelinde
güçlendirmektedir.

Projenin özel hedefi 
ise hazır giyim sektöründe
Ulusal Yeterlilik Çerçe-
vesi ve Avrupa Yeterlilik
Çerçevesi ile uyumlu
Personel Belgelendirme
Kuruluşu (VOC-TEST Mer-
kezi) kurmak ve geliştir-
mektir.

Hazır giyim sektöründe
9 meslekle (Modelist
(4.Seviye), Kadın Giyim
Modelisti (5. Seviye), Er-

kek Giyim Modelisti (5. Se-
viye),  Çocuk Giyim Mode-
listi (5. Seviye), İçgiyim
Modelisti (5. Seviye),  Mo-
del Makineci (Dokuma Ha-
zır Giyim ve Ev Tekstili)
(4.Seviye), Model Makineci
(Yuvarlak Örme Hazır Gi-
yim ve Ev Tekstili) (4.Sevi-
ye), Kompleci (Dokuma
Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
(3.Seviye), Kompleci (Yu-
varlak Örme Hazır Giyim
ve Ev Tekstili) (3.Seviye)
ilgili olarak onaylanmış
olan meslek standardı pa-
ralelinde yeterlilik tanım-
larını yapma, ölçme ve de-
ğerlendirme kitleri oluş-
turma ve belgelendirme

sistemi kurma üzerinde
çalışılacaktır.  

PROJENİN TEMEL
FAALİYETLERİ;
1. Proje Yönetim Biriminin

(PYB) Kurulması
2. Hazır giyim alt sektörle-

rini kapsayan ana mes-
lekler ve yanal meslekle-
ri gösteren hazır giyim
sektör ailesinin (soy)
ağacının çıkarılması/ge-
liştirilmesi

3.Meslek ağacında yer alan
mesleklerin tanımlan-
ması ve olası meslek se-
viyelerinin belirlenmesi

4. Mesleğe özel yeterlilik
birimleri için ölçme-de-
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ğerlendirme kitlerinin
hazırlanması ve uygu-
lanması,  MYK’ya sunul-
ması – Ulusal Mesleki
Yeterlilik olarak kabul
edilmesinin sağlanması.

5. Hazır giyim sektör ailesi
(soy) ağacında yer alan
mesleklerin ölçme ve de-
ğerlendirmesinde ortak
genel yeterlilik birimleri-
ni ölçmek için kullanıl-
mak üzere ölçme-değer-
lendirme araçları havuzu
(Psiko-teknik/Kişilik –Ye-
terlilik / Beceri araçları)
oluşturulması

6.Personel Belgelendirme
Merkezi Olmak İçin Ak-
reditasyon Süreci Yapı-
lanması ve Kurumsal Alt
Yapı Çalışmaları (Ölçme
ve Değerlendirme Labo-
ratuarının - Sınav Mer-
kezinin Kurulması ve Ya-
pılandırılması)

7.TÜRKAK’a personel bel-
gelendirme merkezi ku-
ruluşu olmak için başvu-
ru yapılması

8.Hazır Giyim Sektöründe
Belgeli Personel Çalıştır-
ma ve Mesleki Yeterlilik
Konularında Farkındalık
Yaratma ve Bilgilendir-
me Çalışmaları

9.“İHKİB Personel Belge-
lendirme Merkezi” ola-
rak yetki alınan meslek-
lerde (9 meslek) ölçme
ve değerlendirme (sınav)
yapılması ve mesleki ye-
terlilik belgelerinin dü-
zenlenmesi 

10. Sürdürülebilir strateji-
lerin belirlenmesi, proje-
nin değerlendirilmesi ve
kapanış toplantısının dü-
zenlenmesi

11.Projenin mali ve teknik
raporlarının hazırlanma-
sı.

Konuyla ilgili Dünya
Gazetesi’ne bir açıklamada
bulunan İHKİB Başkanı
Hikmet Tanrıverdi, bir
soru üzerine, “Hazırgiyim
sektörü olarak kendimize
hedef koyduk. Hedefimiz;
kumaştan nihai ürüne 10
kat katma değer yaratmak.
Bu hedefimize ulaşmanın
yolu elbet araştırma-geliş-
tirme ve nanoteknoloji ça-
lışmalarına ağırlık vermek
ile başlayacak ve üretim ile
taçlandırılacak. Mesleki
yetkinlikleri belgelenmiş
işgücü ile bu hedefe ulaşa-
bileceğimizi ön gördüğü-
müz için projeye başladık.
Dikkat ederseniz, projemi-
zin ismi bile hedefimizi
yansıtıyor. “Katma Değer
ve İstihdam Odaklı Belgeli
İşgücü Seferberliği” Proje-
si, buradan hareketle sek-
törü topyekün yukarı çek-
menin bir yolu. Bu proje
ile, işgücü kalitesini güç-
lendirmek için adeta bir
seferberlik ilan etmek
amacındayız. Anadolu’yu
üretim havzalarına dönüş-
türmek istediğimiz için iş-
gücü kalitesini standartlaş-
tırmamız gerekiyor” diyor. 

Hazır giyim sektöründe
hali hazırda üretimde ka-
yıtlı istihdamın 400 bin
kişi, üretim dışında pera-
kende ile birlikte çalışan
sayısının 1.5 milyon kişi
olduğunu belirten Tanrı-
verdi sözlerini şöyle sürdü-
rüyor:

2023’TE HAZIR GİYİMDE
3 MİLYON İSTİHDAM

“Sektörümüzün 2023
yılı hedefi; yalnızca üre-
timde ilave 1 milyon, top-
lamda 3 milyon kişi istih-
dam yaratmak. Her ayrın-
tıyı düşünerek belirlediği-
miz bu hedefe ulaşmak

için, nitelikli ve eğitimli iş-
gücünü istihdam etmek
üzere yola çıktık. Katma
değer yaratan bir sektör
olmanın yolu, sektörde ça-
lışan veya çalışacak işgü-
cünün yapılacak işe göre
seçilmesinden geçiyor.

İHKİB olarak bu proje
ile sektörümüzdeki işlere
göre meslekleri tanımla-
dık, mesleklerin standart-
larını belirledik, meslekle-
rin mesleki yeterliliklerini
çıkardık ve bu yeterlilikleri
ölçecek ölçme-değerlendir-
me metotları geliştirdik.
Sektörde yeralmak isteyen
işgücünün yetkinlikleri öl-
çülmüş ve belgelendirilmiş
olarak iş yerlerlerimize
gelmeleri bizim işimizi ko-
laylaştıracaktır.

Projenin hedefleri ko-
nusunda yöneltilen bir so-
ruya ise, “Öncelikle hazır-
giyim sektöründe varolan
veya varolacak işgücünün
verimliğini, kalitesini, mo-
tivasyonunu arttırmak için
mesleki yetkinliklerinin öl-
çümlenmesini, belgelen-
dirmelerini sağlayarak, işe
göre işçi, işçinin niteliğine
uygun iş noktasından ha-
reketle, mutlu işçi-işveren
ortamı yaratmak” diye ya-
nıtlayan Hikmet Tanrıver-
di, ayrıca, örgün ve yaygın
mesleki eğitim kurumla-
rındaki öğretim program-
ları ile eğitim-öğretim sis-
temindeki tüm katmanlara
sektörün ve işgücünün ih-
tiyacı olan yeterlilikler ile
standartları vermek oldu-
ğunu kaydediyor. İHKİB
Başkanı böylece topyekün
istihdam odaklı işgücü se-
ferberliğinin memleket
meselesi olduğu bilinci ile
hareket etmenin KİBİS
Projesi’nin ana hedefi ol-
duğunu vurguluyor.
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İplikte Hızlı Servis: Bordo İplik

DEĞERLİ ÇSD ÜYELERİ;

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

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

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

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

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

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

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

BAYRAMPAŞA SATIŞ OFİSİ
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı otoritesi altında, Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu (MYK) koordinasyonunda, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği tarafından yürütülen Hazırgiyim Sertifikasyon Merkezi Projesi
hakkında en yetkili ağızlardan bilgi aldık.

Doğru işe doğru eleman =
mutlu çalışma ortamı 

“Arz-talep dengesizliği
giderilecek”

Mesleki
Yeterlilik
Kurumu
Başkanı

Bayram Akbaş'a Ulusal
Yeterlilik Sistemi ve serti-
fikasyon merkezlerini
sorduk:

NİTELİK SORUNUNDAN
KAYNAKLANAN İŞ GÜCÜ
ARZ TALEP
DENGESİZLİĞİNİN
GİDERİLMESİNE KATKI
SAĞLANACAK

“MYK’nın kuruluş
amacı Ulusal Yeterlilik Sis-
temini kurmak ve işletmek
olup, bu çerçevede eğitim
sistemimize doğru girdile-
rin oluşturulması, iş
gücünün uluslararası
düzeyde kalite güvencesi-
nin temin edilmesi
MYK’nın temel görevleri
arasındadır. Bu görevlerin
tam olarak yerine getiril-
mesi ile birlikte nitelikli
insan kaynağının
oluşması, hareketliliğinin
artırılması, önceki öğren-
menin tanınması, nitelik
sorunundan kaynaklanan
iş gücü arz talep dengesiz-
liğinin giderilmesine katkı
sağlanacaktır.

Ulusal Yeterlilik
Sistemi; eğitim ile
istihdam arasında doğru
ilişkinin kurulması,
güvenilir, şeffaf ve ulus -
lararası kıyaslana bilirlik
altyapı içinde değerlen -
dirilmesini ve
belge  len diril mesini sağla -
yan faaliyetler bütünüdür.
MYK bu faaliyetler
nedeniyle meslek stan -
dartlarını ve yeterlilikleri
hazırlayacak, ölçme,
değerlendirme ve

belgelendirme hizmeti
sunacak güvenilir ve
yetkin kuruluşlara ihtiyaç
duymaktadır. MYK bu
anlamda alt yapı
oluşturmak, yetkilen -
dirilebilecek kapasiteye
sahip merkezler
oluşturmak amacıyla
projeler uygulamaktadır.
Bu bağlamda AB hibe
kaynakları ile finanse
edilen yaklaşık 11 milyon
AVRO bütçeli Türkiye’de
Mesleki Yeterlilik

Kurumunun ve Ulusal
Yeterlilik Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesini
(UYEP) uygulamaya
koyduk.  

İŞ DÜNYASINI TEMSİL
EDEN KURUM VE
KURULUŞLARA MESLEK
STANDARDI, SINAV VE
BELGELENDİRME
MERKEZLERİ
OLUŞTURMA İMKANI

Bu projenin hibe bile-
şeni iş dünyasını temsil

Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) 
Başkanı 
Bayram Akbaş
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eden kurum ve kuruluş-
lara meslek standardı,
sınav ve belgelendirme
merkezleri oluşturma
imkanı sağlamaktadır.

11 SEKTÖRDE 
26 SİVİL TOPLUM
KURULUŞUNA SINAV VE
BELGELENDİRME
MERKEZİNİ KURMAK
ÜZERE 6 MİLYON 600
BİN AVRO HİBE
SAĞLANMIŞTIR

UYEP’in hibe bileşeni
kapsamında; tekstil, hazır
giyim ve deri sektörü dahil
olmak üzere yoğun istih-
dam içeren 11 sektörde 26
sivil toplum kuruluşu ulu-
sal meslek standartları ve
mesleki yeterlilikleri geliş-
tirme, mesleki bilgi ve be-
ceriler doğrultusunda sı-
nav ve belgelendirme
merkezini kurmak üzere
(VOC-TEST) 6 milyon 600
bin AVRO hibe sağlanmış-
tır. İstanbul Hazır Giyim
ve Konfeksiyon İhracatçı-
lar Birliği (İHKİB) tarafın-
dan  yürütülen ”Katma
Değer ve İstihdam Odaklı
Belgeli İşgücü Seferber-
liği" (KİBİS) Projesi de AB
destekli hibe sağlanan
projelerimiz arasındadır.”

“İŞGÜCÜ KALİTESİ
STANDARTLAŞMALI”

İHKİB Başkanı Hikmet
Tanrıverdi ise; ulusal se-
ferberliği mesleki açıdan
değerlendirdi:

“Hazırgiyim sektörü
olarak kendimize hedef
koyduk. Ekonomi Bakanlığı
verilerine göre bir milyar
doların üzerinde yerli
katma değer yaratan ihra-
cat sektörleri arasında li-
der konumdayız.

Hedefimiz; kumaştan
nihai ürüne 10 kat katma

değer yaratmak. Bu hede-
fimize ulaşmanın yolu
elbet araştırma-geliştirme
ve nanoteknoloji çalışma-
larına ağırlık vermek ile
başlayacak ve üretim ile
taçlandırılacak. Mesleki
yetkinlikleri belgelenmiş
işgücü ile bu hedefe ulaşa-
bileceğimizi ön gördüğü-
müz için projeye başladık.
Dikkat ederseniz, proje -
mizin ismi bile hedefimizi
yansıtıyor. “Katma 
Değer ve İstihdam Odaklı
Belgeli İşgücü Seferber-
liği” Projesi buradan hare-
ketle sektörü topyekün
yukarı çekmenin bir yolu.
Bu proje ile, işgücü kalite-
sini güçlendirmek için
adeta bir seferberlik ilan
etmek amacındayız. Ana-
dolu’yu üretim havzala-
rına dönüştürmek
istediğimiz için işgücü ka-
litesini standartlaştırma-
mız gerekiyor.”

“HAZIRGİYİM
SERTİFİKASYON
MERKEZİ İLE ÇALIŞAN 
VE İŞVEREN İÇİN YENİ
BİR DÖNEM
BAŞLATILACAK”

Bireylerin eğitim-öğre-
tim ve/veya hayat boyu
edindikleri mesleki bilgi-
beceri ve yeterliliklerinin
belgelenmesi için; objektif
olarak geçerliliği ve güve-
nilirliği saptanmış Ölçme-
Değerlendirme araçları ve
yöntemleri ile ölçümlenen
bireyin; ulusal yeterlilik
çerçevesine göre meslek
alanını ve seviyesini gös-
teren MESLEKİ YETERLİ-
LİK BELGESİ veren
Hazırgiyim Sertifikasyon
Merkezi kurulmuştur.

Hazırgiyim Sertifikas-
yon Merkezi ile ilgili ayrın-
tılı bilgiyi www.styletur-
kish.com/kibis-projesi
adresinden edinebilirsi -
niz.

Ulusal Yeterlilik 

Sistemi; eğitim ile is-

tihdam arasında

doğru ilişkinin kurul-

ması, güvenilir, şeffaf

ve ulus lararası

kıyaslana bilirlik altyapı

içinde değerlen -

dirilmesini ve belge -

 len diril mesini

sağla yan faaliyetler

bütünüdür”
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Vasıflı işgücünü artırmanın yolu
eğitimden geçer

Bir bireyin aile-
den başlamak
üzere, çevre-
sinden aldığı

eğitim, ömür boyu devam
etmektedir.

Eğitim, daha sonraki
yaşamımızda  beşeri ilişki-
leri ve kariyer yönünden de
etkilemektedir. İnsan yaşa-
dığı sürece de öğrenme ka-
biliyeti devam etmektedir.

Şuan okulda gördükleri
eğitim, hayatlarına bir yön
vererek ömür boyu, belki
de yaşayış biçimlerinide et-
kileyecektir. Mesleğe atıl-
dıktan sonra da sürüp gi-
decektir. İnsanın yetekleri-
ne göre eğitilmesi ve eği-
tildiği alanla ilgili meslek
yaptırılarak pratik ve teori-
nin bütünleşmesini sağla-
mamız gerekmektedir.

Bir Çin atasözü derki.
- Eğer 1 yıl ötesi için

planlıyorsan hububat ekin
- Eğer 10 yıl ötesi için

planlıyorsan ağaç dikin
- Eğer 1000 yıl ötesi için

planlıyorsan insanlar ekin.
Buradaki araç insandır

ki insan ekilir, yani yetişti-
rilir. Yüzyıllar oluşturu-
lur…

Geleceğimizin teminatı
olan gençleri doğru bir şe-

kilde yönlendirmemiz ve
ekonomiye vasıflı eleman
yetiştirmemiz gerekmekte-
dir.

Bu çerçevedeki çalış-
malarımız devam etmekte-
dir. En yakın uygulayacağı-
mız bir projede Kavram
Meslek Yüksek Okulu ikin-
ci sınıf öğrencileri, Mayıs
ayı içinde  birçok fabrika-
nın kapısını çalarak, uygu-
lamalı olan proje ödevleri-
ni gerçekleştirecekler.  
Eş zamanlı olarak gruplar
halinde firma ziyaretleri
devam etmekte ve en
son Gelal Çorap, Kavram
Çorap ve Moda Tasarımı
öğrencilerini misafir etti.
Ve bunun gibi bir çok et-
kinliğimiz devam etmekte
ve sektör ve firmalarımız
canı gönülden tüm destek-
lerini sunmaktadır.

Şu an okullarında oku-
yan genç arkadaşlar bir
okyanusun kıyısında derin
sulara açılmak için bekli-
yorlar. Biz de kıyıda ve de-
rinlerde beklerken
yardımcı olabilmek için
sektör olarak ağ görevi ya-
pıyoruz. Nasıl ki bir cam-
baz ip üstünde yürürken
korkmaz; çünkü bilir ki
düşerse, onu altta tutacak
bir ağ vardır…

Öğrendikleri bilgileri
hayata geçirtmek, iş haya-
tını daha yakından tanıt-
mak, gerekli bilgi ve
becerileri kazandırmak,
sorumluluk duygusu ka-
zandırılarak hayata hazır-
lamak gerekmektedir...

Unutmayalım ki;
vasıflı iş gücünü artırma-
nın yolu eğitimden
geçmek tedir.

Kavram Çorap ve Moda
Tasarımı öğrencilerinin
müfredatlarına paralel

fabrika ziyaretleri sürüyor. 20 Mart
2013 tarihinde Bölüm Başkanı Ne-
bahat Aral ile birlikte sektörün kök-
lü kuruluşlarından Gelal Çorap’ı zi-
yaret eden birinci sınftan 20 kişilik
öğrenci grubu firma sahibi ve aynı
zamanda ÇSD Yönetim Kurulu Üye-
si Serdar Bekmezci ağırladı. Üretim
ve pazarlamanın her aşamasına ta-
nık olan öğrencilere bilgi verdi.
Bekmezci, ardından yapılan sohbet
toplantısında da öğrencilerin soru-
larını yanıtladı.

Kavram MYO Çorap ve Moda Tasarımı 
öğrencilerinin fabrika ziyaretleri sürüyor

Ceyda Özdoğancı
ÇSD Eğitim Komitesi Üyesi
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Çorap Sanayicileri
Derneği’nin
(ÇSD) Değerli 

Üyeleri,
Birlikte Başardık!

Bilginin güce eşdeğer
olduğu günümüz dünyasın-
da, nitelikli iş gücü ihtiyacı
her geçen gün artmakta ve
ülkelerin ekonomik ve sos-
yal kalkınmaları açısından
genç nüfusun kaliteli bir
eğitim süreci geçirmesi bü-
yük önem arz etmektedir. 

Kavram Eğitim Kurum-
ları 1974’den beri Türk
Eğitim sistemine hizmet
vererek gençlerimizin he-
deflerine ulaşmaları yolun-
da büyük bir köprü vazifesi
görmüştür. Kavram Eğitim
Kurumları yüklendiği bu
misyon ve 39 yıllık tecrü-
besiyle mesleki eğitim ala-
nında da nitelikli eğitim
inancıyla 2007 yılında Kav-
ram Meslek Yüksekoku-
lu’nun kuruluşunu gerçek-
leştirmiştir. 

ÇORAP VE MODA
TASARIMI BÖLÜMÜ
ÜNİVERSİTE-SANAYİ
İŞBİRLİĞİNİN EN GÜZEL
ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Mesleki eğitimin en
önemli yapı taşının eğitim
kurumlarının ilgili meslek
kuruluşları ile yürüttüğü
etkin işbirlikleri olduğu ka-
naatindeyim. Buradan yola
çıkarak Kavram Meslek
Yüksekokulu ve Çorap Sa-
nayicileri Derneği (ÇSD)

arasında 2010 yılında mes-
leki eğitimde geniş kap-
samlı ve çözüm ortaklığına
dayanan işbirliği prokolü-
müzün gerekliliği ve öne-
mine olan inancım her ge-
çen gün artmaktadır. Bu iş-
birliğinin ilk meyvesi olarak
YÖK onayıyla 2011-2012
Eğitim ve Öğretim Döne-
mi’nde açılan ve Türkiye’de
ilk, dünyada tek olma özel-

liği taşıyan “Çorap ve Moda
Tasarımı” ön lisans progra-
mı Türkiye’de yıllardan
beri hedeflenen üniversite-
sanayi işbirliğinin en güzel
örneklerinden biri olarak
faaliyetlerine devam et-
mektedir. İmzalanan proto-
kol gereği Çorap Sanayici-
leri Derneği desteğiyle me-
zunlarımıza %100 iş garan-
tisi sunduğumuz programı-

mız, sektörün hedef ve ihti-
yaçlarına yönelik bir strate-
ji ile ilk gün ki heyecan ve
istikrarla faaliyetlerini sür-
dürmektedir. 

Haziran 2013’de mezun
olmaya hazırlanan 11 öğ-
rencimiz ve 1. Sınıftaki eği-
timlerine devam etmekte
olan 27 öğrencimizin, ço-
rap sanayinin sektörel gü-
cünün idrakiyle kazandıkla-
rı bilgi ve becerilerini; is-
tihdam edilecekleri kurum-
larda sizlerin de desteğiyle
daha iyi pekiştirecekleri
inancındayım.

İlk mezunlarımızı vere-
cek olmanın gururunu ya-
şadığımız bu günlerde,
ÇSD desteğiyle yürüttüğü-
müz eğitim-öğretim prog-
ramımızın sektörel olarak
başarılı sonuçlar doğuraca-
ğı ve samimi gayretimizle
sürdüğümüz işbirliğimizin
Türkiye ve hatta dünya için
çok değerli bir örnek oluş-
turacağı kanaatindeyim.
Çorap sanayisinin gelişimi
ve sektörel bilinç sahibi ni-
telikli iş gücü oluşumu için
yürüttüğümüz tüm çalış-
malarımızda verdiğiniz
maddi ve manevi desteğin
programın amacı ve sürdü-
rülebilirliği açısından öne-
minin altını çizmek ister,
bu süreçte tüm Çorap Sa-
nayicileri Derneği mensup-
larına eğitime olan inançla-
rı ve faaliyetlerimize ver-
dikleri destek için teşek-
kürlerimi sunmak isterim.

Birlikte başardık!

BAHATTİN DURMUŞ 

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı

İlk mezunlarımızı verecek olmanın gururunu yaşadığımız bu günlerde, ÇSD desteğiyle
yürüttüğümüz eğitim-öğretim programımızın sektörel olarak başarılı sonuçlar doğuracağı
ve samimi gayretimizle sürdüğümüz işbirliğimizin Türkiye ve hatta dünya için çok de-
ğerli bir örnek oluşturacağı kanaatindeyim. 
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Şanlıurfa Hazır Giyim Organize
Sanayi Bölgesi 5 bin kişiye istihdam
sağlayacak

Hazırgiyim ve Konfeksi-
yon Sektör Kurulu, Şanlı-
urfa’da  kümelenme meto-
duyla sektöre yönelik dev
bir üretim üssü kuruyor.
350 dekarlık alanda başla-
yacak proje, talebe göre
700 dekara çıkacak ve ya-
tırımcılardan arazi bedeli
alınmayacak.

Hazırgiyim ve Konfek-
siyon Sektör Kurulu,
Şanlıurfa’da küme-
lenme metoduyla

sektöre yönelik bir üretim üssü ku-
ruyor. Projenin tanıtım toplantısı ve
imza töreni, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik, Hazırgi-
yim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu
Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet
Akbalık, İHKİB Başkanı Hikmet Tan-
rıverdi, Şanlıurfa Valisi Celalettin
Güvenç, Şanlıurfa Belediye Başkanı
Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Ticaret ve
Sanayi Odası aynı zamanda OSB
Başkanı Sabri Ertekin, Şanlıurfa OSB
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
İletmiş, İŞ-KUR Şanlıurfa Müdürü

Necdet Karasevda, Karacadağ Kal-
kınma Ajansı Genel Sekreteri İlhan
Karakoyun ve Çorap Sanayicileri
Derneği (ÇSD) Başkanı Hüseyin Öz-
türk ile birlikte sektör temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Şanlıurfa
Organize Sanayi Bölgesi’nde, Hazır
giyim Organize Sanayi Bölgesi (HO-
SAB) adıyla kurulacak ve en az 5 bin
kişiye istihdam sağlaması beklenen
proje için beklenenin çok daha üs-
tünde yatırım talebi geldi. İlk etapta
devletin yapacağı alt yapı çalışmaları
dahil 150 milyon dolar civarında ol-
ması beklenen yatırım orta vadede
500 milyon dolara kadar çıkabilecek.
350 dekarlık alanda başlayacak pro-
je, talebe göre 700 dekara çıkacak

ve yatırımcılardan arazi bedeli alın-
mayacak.

“HOSAB ÖRNEK BİR PROJE”
Düzenlenen basın toplantısında

HOSAB’ın örnek bir proje olduğunu
dile getiren İHKİB Başkanı Hikmet
Tanrıverdi, konfeksiyon ve hazır gi-
yim sektörünün imalathaneden na-
kışçıya, aksesuarcıdan düğmeciye
bir bütün olarak HOSAB’ın içinde
yer alacağını belirtti.  

HAZIR GİYİM 60 MİLYAR DOLAR
İHRACATA YÜRÜYOR 

Projenin organizasyonunu ger-
çekleştiren TİM Hazırgiyim ve Kon-
feksiyon Sektör Kurulu Başkanı ve



TİM Başkan Vekili Ahmet Akbalık,
HOSAB projesi ile şu anda mevcut
hazır giyim sektörünün yakalamış
olduğu ivmeyi kalıcı hale getirip,
sürdürülebilir bir konuma taşımayı
hedeflediklerini dile getirdi. Hazır
giyim ve konfeksiyon sektörünün
Türkiye ihracatının lokomotifi konu-
munda olduğunu dile getiren Akba-
lık, “Hazır giyim bugün dünyada en
çok söz sahibi olduğumuz sektör ko-
numunda. Hazır giyimde dünyanın
6’ncı Avrupa’nın ise 2’nci büyük te-
darikçisi konumundayız. 1980 yılın-
da 106 milyon dolar olan ihracatımız
bugün 16,1 milyar dolara çıkmış du-
rumda. 2023 yılında hedefimiz bu
rakamı 60 milyar dolar düzeyine çı-
karmak. Biz de sektörün bu hedefi
yakalaması için projeler gerçekleşti-
riyoruz. HOSAB projesi de bu hede-
fin bir parçası konumda” dedi. 

İSTANBUL MODA, ANADOLU
ÜRETİM MERKEZİ OLACAK

Ahmet Akbalık, sektörün sürdü-
rülebilir rekabet ve maliyet için bü-
yük ve her türlü ihtiyaca cevap ve-

ren havzalara ihtiyacı olduğunu söy-
ledi. Akbalık, “İhracatta öncü ve 24
dolarlık ihracat/ kilogram fiyatıyla en
değerli üç sektörden biriyiz. Küme-
lenme metoduyla gerçekleştirdiği-
miz bu proje ile A ve A+ ürünleri,
teşvik paketinin de imkanlarından
faydalanarak her türlü yan sanayinin
ve altyapının olduğu bir ortamda

üreteceğiz” diyerek dünya markala-
rının da bu tarz projelerin sonucu
ortaya çıktığına dikkat çekti. 

HOSAB’ın, sektörel bazda ilk
kümelenme ve model proje olduğu-
na dikkat çeken Akbalık, “İstanbul
moda merkezi Anadolu üretim
merkezi olacak. Projemiz göçü tersi-
ne çevirecek ve ekonomik anlamda
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barış sürecine de katkı sunacak”
dedi.

NEDEN ŞANLIURFA?
Ahmet Akbalık, Şanlıurfa’nın,

genç işgücü, üretim altyapısı, tekstil
üretimi yapılan bölgelere ve Ortado-
ğu pazarına yakınlığı gibi sebeplerle
tercih edildiğini ifade ederek, sigorta
primlerinde işçi hissesinin asgari üc-
rete karşılık gelen kısmının 12 yıl
süreyle, gelir vergisi stopajının da
asgari ücrete karşılık gelen tutar
üzerinden yine 10 yıl süreyle devlet
tarafından karşılanacak olmasının;
yatırımın avantajlı noktaları olduğu-
nu söyledi. Akbalık, “Örneğin, 3,5
milyon dolarla, ortalama 500 kişilik
bir işletme kuran bir kişi yaklaşık 1
buçuk yıl içinde yatırımını amorti
edebilecek” dedi. 

PROJENİN HEDEFİ KOBİ’LER 
İstihdam, ulaşım ve özellikle ha-

zır giyim üreticilerinin Şanlıurfa hav-
zasında bulunmasının bu bölgeye ge-
tirmiş olduğu avantajlar olduğunu
belirten Akbalık, “Buradaki temel
amaç KOBİ’leri buraya götürmek.
Çünkü daha önce verilen teşvik pa-
ketlerinde istenilen ivme yakalana-
mamıştı. Bunun temel nedeni de bu

teşvik yasasının KOBİ’lere yönelik ol-
mamasıydı. Bizim önceliğimiz buraya
KOBİ’leri taşımak ve orada bir havza
oluşturmak” dedi. HOSAB içerisinde
özellikle sosyal alanlara da yer ver-
diklerini kaydeden Akbalık, “Ar-Ge
merkezi, analiz laboratuvarı, kreş,
dinlenme alanları gibi sosyal alanlar
oluşturuyoruz. Biz yapmış olduğu-
muz bu mimari çalışmaları bütün
sektörle paylaşacağız” dedi. 

İmza törenine katılan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
teşvik paketi sonrası Şanlıurfa’nın
öneminin artığına dikkat çekti. Tür-
kiye’nin geleceği adına orta ve uzun
vadeli projeler üretmek gerektiğine
dikkat çeken Çelik, “Şanlıurfa
GAP’ın merkezi, tarım ambarı, Orta-
doğu’ya açılan kapı. Sermaye buraya
kayıyor bu ne kadar akıllı bir iş ya-
pıldığının göstergesi. Bölgeye yağ-
mur gibi yatırım yağacak” dedi.

HAZIR GİYİM İSTİHDAMIN YÜZDE
13’ÜNÜ İÇERİYOR

Hazır giyim sektörünün istihda-
mın yüzde 13 gibi bir bölümünü ih-
tiva etmesi son derece önemli oldu-
ğunu altını çizen Bakan Çelik,
“Emek yoğun bir sektör konumunda,
bundan dolayı da ülkemiz açısından

önem arzediyor. Katma değer açısın-
dan marka ve modaya yönelişte
önemli. Hazır giyim sektörünün 60
milyar 2023 hedefi hepimizi bağlı-
yor. Bakanlık olarak 7 istihdam stra-
tejimizi 7 sektöre göre yaptık. Teks-
til ve hazır giyim bu stratejide
önemli bir yerde oturuyor. 6’ncı böl-
ge vergi ve prim destekleri açısın-
dan şimdiye kadar yapılan tüm teş-
viklerin çok önünde yer alıyor. Bu-
nun sektör ve işadamları tarafından
algılandığını HOSAB projesi ile gör-
müş olduk” diye ekledi. 

KENTİN DESTEĞİ ÜST SEVİYEDE
Toplantıya katılan Şanlıurfa Valisi

Celalettin Güvenç, “ İlimiz ulaşım,
iletişim ve huzur anlamında yatırıma
en uygun kentlerden” diye konuşur-
ken, Şanlıurfa Belediye Başkanı Eş-
ref Fakıbaba ise “ Kentimize gelecek
tüm yatırımcılara en uygun ortamı
sunacağız” diye konuştu. Şanlıurfa
Ticaret ve Sanayi Odası aynı zaman-
da OSB Başkanı Sabri Ertekin de,
doğru ortaklarla, doğru bir yöntem
olan kümelenmeyi gerçekleştirecek
olmanın heyecanını yaşadıklarını ifa-
de etti.

6’NCI BÖLGE’NİN AVANTAJLARI
• İşveren sadece asgari ücret ne-

tini ödeyecek. Vergi, SGK işve-
ren hisseleri tamamen devlet
tarafından karşılanacak.

• Firmalar yatırımın yüzde
50’sine, Organize Sanayi Bölge-
si içinse yüzde 55’ine tutar ka-
dar vergi ödeme yükümlülü-
ğünden muaf tutulacak. 

• Faiz desteği tavanları yukarı çe-
kilecek.

• 31 Aralık 2013’e kadar başlana-
cak yatırımlarda sigorta primi
desteği 10 yıl uygulanacak. 

• Bu tarihten sonra başlanacak
yatırımlarda ise 7 yıl uygulana-
cak.

• Yatırımcı vergi indirimi desteği-
ni yatırım döneminde elde ettiği
kazançlara da uygulanabilecek.



www.csd.org.tr

HABER...

23Çorapland Mayıs-Haziran 2013



www.csd.org.tr

ANALİZ...

24 Çorapland Mayıs-Haziran 2013

Bir kg çorap ihracatı 
bir kg otomobilden daha pahalı
ve Türkiye ortalamasının 11 katı

Geçenlerde,
Ekonomi
Bakanımız
Zafer Çağla-

yan, bir toplantıda, ”Biz ih-
racatın 1 kilogramını kaça
yapıyoruz? Gördük ki bizim
1 kilogram ihracatımızın
değeri 1,46 dolar… Bugün
Almanya’nın 1 kilogram
ihracat fiyatı 4,1 Dolar, Ja-
ponya’nın 3,5 Dolar, Ko-
re’nin 3 Dolar… Türkiye,
Almanya gibi bir ihracat
portföyüne sahip olsa, yani
markalı ürünler, yüksek
teknoloji ihtiva eden ürün-
lerle ihracat yapsa, biz aynı

miktarda 90 Milyon ton ih-
racat yapsak bile bizim ih-
racatımız yaklaşık 350
milyar doların üzerinde
olur. Bunu bir hedef olsun
diye söylüyorum. Türki-
ye’nin yapmış olduğu ihra-
cat rakamında, birim
ihracat kilogram fiyatının
çok daha yüksek rakamlara
çekebilme noktasındaki
şansımızı anlatmak istiyo-
rum.” şeklinde konuş-
muştu. Bende sizlere
dergimizin bu sayısında
çorap endüstrimizin 1 kg
çorabı kaç USD’ye ihraç et-
tiğini, rakiplerimiz olan Çin

ve İtalya ile karşılaştırıldı-
ğında, konumumuzun ne-
rede olduğunu analiz
etmeye çalışacağım. Yazı-
mın son bölümünde ise,
2023 yılında Türkiye’nin
hedeflediği 500 milyar
USD ihracat hedefinde,
çorap endüstrimizin rolü-
nün ne olduğu ve bu he-
defe ulaşmak için neler
yapılması gerektiğini ma-
kinacı gözüyle yorumla-
maya çalışacağım.

1 KG ÇORAP İHRACAT
FİYATI OTOMOBİL
İHRACATI FİYATINDAN
%60 DAHA PAHALI

Ekonomi Bakanımızın
verdiği rakamlar Türkiye
ortalama 1 kg ihracat ra-
kamının 1.46 USD olduğu
şeklinde. Kendisi Alman-
ya’nın 1 kilogram ihracat
fiyatının 4,1 USD, Japon-
ya’nın 3,5 USD ve Ko-
re’nin 3 USD olduğunu
söyleyerek Türkiye’nin he-
definin 3 dolarlara doğru
hareket etmesi olduğunu
hissettiriyor bize. Tür-
kiye’nin katma değeri yük-
sek ürünlere ihracatında
ağırlık vermesi gerekti-
ğine işaret ediyor. Bende
yazımın başlığında ihracat
kg birim fiyatında çorap-
otomobil ilişkisini kurarak
aslında çorap endüstrimi-
zin oldukça yüksek katma

değer üreten bir endüstri
olduğunu ve yaptığı 1 mil-
yar USD’lik ihracatla ve 1
kg’ı 16 dolar eden değe-
riyle (bakınız grafik 1)
Türkiye’nin kg olarak ihra-
cat değerini bir otomobil
ihracatından daha hızlı yu-
karıya çektiğine işaret
etmek istedim. Ford Oto-
san 2013 yılı ilk çeyre-
ğinde 1 aracı 15,000 USD
ortalama fiyatla ihracat
etmiş. Bir aracın ortalama
1500 kg ağırlığı olduğunu
düşünürsek ortalama kg
araç ihracatının 10 USD
olduğunu ve çorabın 1 kg
araç fiyatına göre %60
daha pahalı satıldığını gö-
rebiliriz. 

TÜRKİYE 1999 YILINDA
10 USD DOLAYINDA
OLAN KG ÇORAP
İHRACAT BEDELİNİ 2013
YILINDA ORTALAMA 
16 USD’YE ÇIKARTTI

Grafik 1 bize çorapta
rakiplerimiz olan İtalya ve
Çin’e göre kg bazında
ihraç fiyatlarımızın 1999
yılından beri nasıl değişti-
ğini göstermektedir. Bu
grafiğe göre Türkiye 1999
yılında 10 USD seviyele-
rinden başladığı kg olarak
Avrupa’ya çorap ihraç de-
ğerini, özellikle Çin’in
2004 yılından sonra dev-
reye girip bizi daha üst
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segmentte itmesiyle, art-
tırmaya başlamış ve bu
süreç 2013 yılında bizi or-
talama olarak 16 USD de-
ğerine yükseltmiştir.
2011-2012 düşüşü sanı-
rım pamuk fiyatlarındaki
azalmadan geliyor.

İTALYA BİR KG ÇORABI
TÜRKİYE’NİN İKİ, ÇİN’İN
ÜÇ KATI FİYATA İHRAÇ
EDİYOR

Aynı grafiğe göre Çin
1999 yılındaki 3 USD orta-
lama kg çorap fiyatını
2012 yılında 9 USD raka-
mına çıkarmayı başarmış-
tır. Sanırım Çin 2004 yılı
öncesi Avrupa pazarında
yalnızca en ucuz seg-
mentte yer alırken 2004
yılıyla birlikte orta seg-
mentte de çorap satmaya
başlamış ve bu nedenle
ortalama fiyatları yüksel-
miştir. 

Diğer yandan İtalya
grafik 1’de görüleceği gibi
1 kg çorabı neredeyse
bizim 2, Çin’in ise 3 katı

fiyatına satabilmektedir.
İtalya 1999 yılında 20
USD olan ortalamasını
2001 yılında, sanırım Tür-
kiye rekabetinin artması
nedeniyle fiyat kırarak 14
dolara düşürmüş, sonra-
sında ise sanırım Tür-
kiye’nin onun orta
segment ürünlerine el
koymasıyla daha üst seg-
mente geçmek zorunda
kalmış ve ortalamasını
daha Çin devreye henüz
girerken 30 USD seviye-
sine çıkarmıştır. Sonra-
sında ise 2008 yılı dışında
bu 28-30 USD seviyeleri
korunmaktadır. Benim 
EUROSTAT rakamları üze-
rinde yaptığım çalışmalar-
dan 2008 yılında görülen
14 USD seviyesine olan
ani düşüş, 2008 yılında
Çin’lilerin çok düşük fiyat-
larla İtalyan limanları üze-
rinden çok miktarda
çorabı İtalya üzerinden
resmi olarak Avrupa’ya
sokma girişimlerinden
kaynaklanmaktadır. 

İtalya’nın 30 USD sevi-
yesindeki kg çorap ihracat
değerleri Türkiye’nin gele-
cekte çok olumlu büyüme
potansiyeli taşıdığını gös-
termektedir. Ekonomi yö-
netimin, çorap sektörünün
potansiyelini görüp, 2023
yılındaki hedeflere varmak
anlamında, 1 kg araç be-
delinin %60 üzerinde fi-
yatla satılan ve bu
rakamın İtalya örneğinde
olduğu gibi 30 USD değe-
rine doğru çıkma potansi-

yeli taşıyan çorap sektörün
önünü açması gerektiğine
inanıyorum.

2023 YILI 6 MİLYAR
DOLAR ÇORAP İHRACAT
HEDEFİ

Hepimizin yakından
takip ettiği gibi, Türkiye
2023 yılında 500 milyar
dolar ihracat hedefi koydu.
Son yıllarda yıllık yaklaşık
1 milyar USD ihracat
yapan çorap endüstrimizin,
2023 hedefi ise 6 milyar
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USD. Bu hedef gerçekçi mi,
bu hedefe varılabilir mi?
Bence evet. 

Yarısına yakını mekanik
eski tip olan 70 bin civa-
rında makina ile çalışan
endüstrimiz yaklaşık 2.2
milyar çift çorap üretimi
yapmakta. Bu üretimin
yaklaşık 0,4 milyar çifti iç
piyasada tüketilirken sanı-
rım geri kalanı da bavul ti-
caretine konu olmaktadır.
Elimizdeki 70 bin makina-
nın yılda ortalama 300 gün
çalıştığını düşünsek, orta-
lama makina verimleri

günde 10 düzine olarak
hesaplanabilir. Tüm maki-
nalarımız yeni olsaydı, ala-
bileceğimiz 17-20
düzinelik verimleriyle kar-
şılaştırıldığında, mevcut
makinalarımızın yaklaşık
%50 kapasite kullanımı ile
çalıştığını söyleyebiliriz. Bu
kapasite kullanımı, 2023
yılına kadar olan süreçte
makinalarımızın modelleri-
nin yenilenmesi ve sayısı-
nın artmasıyla birlikte
yukarıya çıkacaktır. 

2023 YILI HEDEFİ OLAN
6 MİLYAR USD İÇİN KAÇ
MAKİNAYA İHTİYACIMIZ
VAR?

Bunu hesaplayabilimek
için ise mevcut durumda
0.7 USD olan ortalama
çorap ihraç fiyatımızın,

2023 yılına kadar süreçte
ortalama 1 USD’ye ulaşa-
cağını varsayalım. Bu var-
sayım mevcut durumda
yaklaşık 1.5 milyar çift
olan resmi ihracat rakamı-
mızın, 6 milyar USD’ye
ulaşabilmesi için, 4 kat ar-
tışla 6 milyar çift’e çıkması
gerektiğini göstermektedir.
2023 yılına varıldığında
elimizdeki makinaların ye-
nilenmiş olacağını düşü-
nürsek ortalama 18 düzine
ortalama verimle yaklaşık
90-95 bin makinalık bir
parkur bizi 6 milyar USD

hedefimize ulaştırabilecek-
tir. Günümüzde çalışan
yaklaşık 20-30 bin civa-
rında makinamın 2023 yı-
lını görebileceğini
varsayarsak, 6 milyar çift-
lik ihracat hedefine varmak
için önümüzdeki her yıl her
yıl ortalama 6-7 bin ma-
kina ithalatı yapmalıyız. 

YILLIK 6-7 BİN MAKİNA
İTHALATI HEDEFİ
GERÇEKÇİ Mİ?

Yıllık 6-7 bin adet ma-
kina ithalatı hedefine ulaşı-
labilirmiyiz? Kolay değil
ancak şartlı evet.. Endüs-
trimizin geçmiş 20 yılına
baktığımızda yıllık çorap
makina ithalatında görülen
en üst nokta yıllık 3-4 bin
makina ithalatının yapıldığı
2003 yılıdır. Oldukça

büyük olan 6-7 bin makina
ithalatı yapılabilmesi için
bir çok etkenin olumlu ola-
rak bir araya gelmesi ge-
reklidir. Bunlardan ilki ve
en önemlisi, Avrupa paza-
rında, üzerimizdeki Çin
baskısının azalması gereği-
dir. Olabilir mi? Olabilir..
2023 yılına kadar Çin’in
resmi para birimi olan Çin
yuan’ını dünya piyasasında
serbest dolaşıma bırakıla-
cağını, bu nedenle kur ar-
tışlarının Çin’li ihracatçıları
çok zorlayacağını tahmin
ediyorum. Ayrıca geçmiş
4-5 senedir başlayan Çin’in
iç piyasasını büyütmek için
başlattığı maaş artışlarının
yaratacağı yüksek maliyet
faktörü yüksek kurlar ile
birleştiğinde çok büyük
olasılıkla Çin’in Avrupa pa-
zarında üzerimizde yarat-
tığı fiyat baskısı da bu 10
yıllık süreçte gittikçe azala-
caktır. Azalan fiyat baskısı
karlılığımızı arttırabilecek
böylece çorap endüstrimize
makina yatırımı yapma ko-
nusunda cesaret verebile-
cektir. Bu dönemde
yatırımı yapılan makinala-
rın daha az eleman ile çalı-
şabilecek olması, eski
makinalara göre elektrik-
ten tasarruf edebilmesi
gibi olumlu gelişmeler,
Türkiye’ninde önümüzdeki
10 yıllık dönemde karşıla-
şacağı maliyet faktörlerini,
eleman bulma zorluklarını
dengeleyen faktörler olarak
bir köşeye yazılmalıdır.
Yeni teknolojiler, belki bir
süre daha bizlerin Istan-
bul’da üretim yapmaya
devam edebilmemize yar-
dımcı olabilecekse de, 6
milyar USD’lik 6 milyar
çiftlik üretim hedefi toplam
Avrupa pazarının büyük-
lüğü düşünüldüğünde (tüm

kategorilerdeki Avrupa
çorap ithalatı 2012 yılı ra-
kamlarına göre yaklaşık 6
milyar çift) bizlerin tüm
kategorilerde, yani ucuz
olan kategorilerde de üre-
tim yapmamızı gerektire-
cektir. Avrupa’nın
yaşlandığını düşünürsek
toplam pazarın büyüme-
sinde yavaşlama olacağını
tahmin ediyorum. Ancak
10 yılda belki pazar iki ka-
tına çıkabilir şayet ucuz
seğment ortadan kalkmaz
ise. Dolayısıyla yeni tekno-
lojilerle Istanbulda üretim
yaparken, eski teknolojileri
de ucuz olan diğer şehir-
lere götürmek zorunda ka-
labililriz. Daha ucuz
segmentler için de yapıla-
cak üretimin Istanbul’da
önümüzdeki yıllarda yapı-
lamama riski olduğunu da
sanırım hepimiz görüyo-
ruz. Bu arada sanırım 6
milyar çift çorabı yalnızca
Avrupa pazarında satma
şansımız olmadığını görüp
2023 yılı için alternatif pa-
zarları şimdiden aramaya
başlamakta yarar var. Ör-
neğin; Amerika pazarı ve
bu güne kadar rakibimiz
olan Çin pazarı.. 

Son olarak, kg’ı 16 do-
larlık yüksek fiyatla satıla-
bilen, hammaddesi büyük
oranda Türkiye’den temin
edilebilen pamuk olan,
elektronik ve otomotiv sek-
torlerindeki montaj imalat-
larla karşılaştırıldığında,
daha yüksek oranda Türk
hammaddesiyle çalışıp
katma değer yaratabilen
çorap endüstrimize, 2023
yılındaki 6 milyar dolar ve
6 milyar çift ihracat hede-
fine ulaşabilmesi için özel
yatırım teşvikleri verilmesi
gerekmektedir diye düşü-
nüyorum. 
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Türkiye İhra-
catçılar Mec-
lisi Başkanı
Mehmet Bü-

yükekşi'nin Bilecik'te dü-
zenlenen basın toplantısıy-
la açıkladığı rakamlara
göre nisan ayında en fazla
ihracatı, 1 milyar 769 mil-
yon dolar ile otomotiv sek-
törümüz yaparken, 1 mil-
yar 432 milyon dolar ile
kimya sektörümüz ikinci,
1 milyar 327 milyon dolar
ile hazırgiyim ve konfeksi-
yon sektörümüz üçüncü
sırada yer aldı.

İller bazında baktığı-
mızda, en fazla ihracat ya-
pan ilk 10 ilimiz arasında
ihracatını en fazla artıran

il yüzde 19 ile Gaziantep
oldu. Gaziantep'i yüzde 15
artışla Denizli ve yüzde 14
artışla Bursa takip etti. Ni-
san ayında Adana'nın ihra-
catı yüzde 5, İstanbul ih-
racatı yüzde 4, İzmir'in ih-
racatı yüzde 3 artış kay-
detti. Ankara'nın ihracatı
yüzde 2, Kocaeli'nin ihra-
catı yüzde 4, Hatay'ın ih-
racatı yüzde 5, Manisa'nın
ihracatı yüzde 20 düşüş
kaydetti.

AB'YE İHRACAT YENİDEN
ARTIŞA GEÇTİ

Nisan ayında AB paza-
rındaki ihracat artışımız
sürdü. AB'ye ihracatımız
Nisan ayında yüzde 3 yük-

seldi. Nisan ayında BDT
ülkelerine ve Afrika ülke-
lerine ihracatımız yüzde
14 artarken, Kuzey Ameri-
ka'ya yüzde 12 ihracat ar-
tışı yakalandı.

ÜLKE BAZINDA
BAKTIĞIMIZ ZAMAN ÖN
PLANA ÇIKAN ÜLKELER
İSE ŞUNLAR OLDU:

Libya'ya ihracatımız
yüzde 49, Türkmenistan'a
ihracatımız yüzde 47, Ce-
zayir'e ihracatımız yüzde
33, Hollanda'ya yüzde 30,
Fas'a yüzde 28, Ukrayna'
yüzde 25, Çin'e yüzde 21,
Irak'a yüzde 15, İtalya'ya
yüzde 13 ve Rusya'ya yüz-
de 8 artış gösterdi.

Suriye'ye ihracatımız
ise Nisan ayında yüzde 56,
ilk 4 ayda ise yüzde 15 ar-
tış yükseldi.

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, ülkeler büyü-
meye yönelik olarak piya-
salarını canlandırmaya
çalıştıklarını ancak bu gö-
receli istikrar arayışının
büyüme ve istihdam ra-
kamlarına henüz yansıma-
dığını belirterek "Dünya
Ticaret Örgütü 2013 yı-
lında dünya ticaret hac-
mine dair büyüme
öngörüsünü miktar ba-
zında yüzde 4,5'dan yüzde
3,3'e indirdi.

Değer olarak ise bü-
yüme öngörüsü yüzde

Türkiye'nin Nisan
ayı ihracatı, geçen
yılın aynı ayına
göre yüzde 4,9 ar-
tışla 11 milyar 870
milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. İlk
4 ayda ihracat yüz-
de 5 artarak 48
milyar 943 milyon
dolara yükselirken
son 12 aylık ihra-
cat ise yüzde 11
artışla 153 milyar
485 milyon dolar
oldu. 

HAZIR GIYIM IHRACATTA ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ KORUDU

Nisanda ihracat % 4,9 artarak
11,87 milyar dolara ulaştı
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5'den yüzde 3'e çekildi.
Avrupa Birliği'nde işsizlik
yüzde 12 ile rekor sevi-
yede. AB hala büyüye-
meme sorunu ile
boğuşuyor. Çin haricinde
69 büyük ekonominin
genel toplamına bakıldı-
ğında, ilk 2 aydaki ihracat
büyümesi yüzde sıfır mer-
tebesinde. Brezilya, Mek-
sika, Kanada, Japonya ve
Rusya'da ihracat düşüşü
var. Avrupa Birliği için to-
parlanma beklenenden de
uzun süreceğe benziyor.
Biz ihracatçılar ana pazarı-
mız olan AB'deki bu dü-
şüşe adapte olduk. Ancak
toparlanmanın uzun sür-
mesi ihracatımızın büyü-
mesini de olumsuz
etkiliyor” diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE ABD 
ARASINDA SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASI
(STA) YAPILMALI”

Avrupa Birliği ve ABD
arsında gündemde olan
Serbest Ticaret Anlaşma-
sının Türkiye'ye olası yan-
sımalarını değerlendiren
Büyükekşi, "AB ile Güm-
rük Birliğimiz var. AB'nin
serbest ticaret antlaşması
yaptığı tüm ülkeler ile biz
de STA yapmak istiyoruz.
Biz rekabet gücümüze ina-
nıyoruz. Bakın AB ve ABD
bir STA yapmak için mü-
zakerelere başlıyor. Batı
dünyası, kendi içinde
büyük bir ekonomik Pazar
oluşturmak istiyor. Aynı
paralelde Türkiye - ABD
arasında bir STA yapılma-
sını da istiyoruz. Biz bu ta-
lebimizi belirtirken aynı
zamanda dersimize de ça-
lışıyoruz. AB ile ABD'nin
gerçekleştireceği anlaşma-
nın Türkiye'ye olası etkile-
rini araştırmak için, bir

etki analizi çalışması baş-
latacağız. Birçok senaryo
geliştirerek, bu anlaşma-
nın ülkemize ve ihracatçı-
mıza etkilerini ortaya
koyacağız. Türkiye'nin dış
ticaretini geliştirmek için
STA antlaşmalarını bir
araç olarak kullanması re-
kabet gücünün en güzel
göstergesidir. Defans
yapmıyoruz, atak oynuyo-
ruz.

"İHRACATA DAYALI BÜ-
YÜME İLE HEDEFLERİ
AŞARIZ”

2012 yılında yüzde
2,2'lik büyümeye ihracatın
net katkısının 4,1 puan 
olduğunu hatırlatan Büyü-
kekşi, 2013 yılı progra-
mında beklenen yüzde 4
büyümenin kaynaklarının
iç tüketim ve yatırım artışı
olarak öngörüldüğünü
ancak ihracatın büyümeye
net katkısının devam et-
mesini istediklerini söy-

ledi. Büyükekşi, büyüme-
nin en az 2 puanının ihra-
cattan gelmesi halinde İç
tüketim ve yatırımla bera-
ber yüzde 5'lere ulaşaca-
ğını kaydetti.

"KURLAR, İHRACATÇININ
KARINI ETKİLİYOR, ÇARE
BULUNMALI”

İhracatçıların karının
giderek azaldığını, kar
edemeyen ihracatçının 
da yatırım da yapamadı-
ğını ve Ar-Ge'ye de, 
asarıma da kaynak ayıra-
madığını belirten Mehmet
Büyükekşi, şöyle devam
etti:

"İhracatçımız karlılık
için rekabetçi kur istiyor.
Bu konudaki talepler son
dönemde daha da sıklaştı,
yoğunlaştı. İhracatçımız,
enflasyona göre dengelen-
meyen bir kur ile rekabet
edemiyor. TL bazda tüm
girdiler enflasyon ora-
nında artarken, kurlar ha-

reket etmiyor. Artık bu
duruma bir çare bulun-
ması gerekiyor. Biz döviz
kuru sepetinin kademeli
olarak 2.10 TL ve sonra-
sında da 2.20 TL seviye-
sinde olması gerektiğini
düşünüyoruz."

Büyükekşi, 30 yıldır sü-
ren terörün binlerce insa-
nımızın hayatına mal olma-
sının yanında ekonomik
olarak 300 milyar dolarlık
bir kayba yol açtığını hatır-
latarak terör sorununun
çözümü konusunda son ay-
larda Türkiye'nin sosyoeko-
nomik geleceği için çok ha-
yırlı olacak önemli adımlar
atıldığını söyledi. Çözüm
sürecinin, terör örgütünün
Türkiye'den çekileceğini
açıklamasıyla birlikte yeni
bir aşamaya geldiğini ve
yatırımcıların dört gözle
beklediği huzur ve barış
ortamının, Doğu ve Güney-
doğu bölgelerimize çağ at-
latacağını vurguladı. (TİM)



Başkenti Abu
Dhabi olan
Birleşik Arap
Emirlikleri,

yedi emirlikten meydana
gelen bir federasyondur.
(Abu Dhabi, Dubai, Şarjah,
Ras al-Khamiah, Ajman,
Fujairah, Umm al-Qaiwa-
in). Şeyh Khalifa bin Zayed

al-Nahyan, ülkenin kuruluş
tarihi olan 1971 yılından
beri yönetimde olan babası
Şeyh Zayed bin Sultan al-
Nahyan’ın ölümü üzerine
2004 yılından ülkenin ve
Abu Dhabi’nin başına geç-
miştir. Ülkenin ikinci bü-
yük Emirliği olan Dubai’nin
yöneticisi Şeyh Muham-

med bin Rashid al-Makto-
um ise ülkenin Başbakanı
konumundadır.

GENEL EKONOMİK
DURUM

Serbest piyasa ekono-
misinin hakim olduğu Bir-
leşik Arap Emirlikleri’nin
(BAE) ekonomik zenginliği

büyük ölçüde Gayri Safi
Yurt İçi Hasılasının
(GSYİH) yaklaşık % 38’ini
oluşturan petrol ve doğal
gaz üretimine dayanır. Bu
ürünlerin fiyatlarındaki
dalgalanma ekonomiye de
yansımaktadır. Ülkenin
başlıca ihraç ürünleri ham
petrol, doğal gaz ve kuru-
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Birleşik Arap Emirlikleri hazır
giyim ihtiyacının tamamını
ithalatla karşılıyor
Türkiye’nin yakınınında önemli bir pazar olan Birlişik Arap Emirlikleri tekstil
ve hazır giyime dayalı bir sanayisi bulunmadığı için bu yöndeki taleplerinin ta-
mamını dışarıdan ithalatla karşılamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi
Bakanlığımız tarafından da 2012-2013 döneminde öncelikli ülkelerden birisi
olarak belirlenmiştir. 



tulmuş balık, başlıca itha-
lat ürünleri makine ve taşıt
araçları, kimyasallar ve gı-
dadır. 

BAE DÜNYANIN 
EN BÜYÜK PETROL
ÜRETİCİLERİNDEN

BAE dünyanın 7. büyük
petrol rezervlerine sahip
olup, bu rezervlerin 97,8
milyar varil civarında bu-
lunduğu tahmin edilmek-
tedir. BAE’deki petrolün
%90’nından fazlası Abu
Dhabi Emirliği’nde üretil-
mektedir. BAE’nin günlük
petrol üretimi 2,28 milyon
varil civarındadır. Gerçek-
leştirilen yatırımlarla söz-
konusu miktarın 2014 yı-
lında 3,06 milyon varile çı-
karılması hedeflenmekte-
dir.Dünyanın en büyük ye-
dinci doğalgaz kaynakları-
na (6,43 trilyon m3 ) sa-
hiptir. 

BAE Yönetiminin, eko-
nominin petrol ve petrol
yan ürünleriyle doğalgaza
bağımlılığının azaltılması
için hükümetin üretim ve
yatırımların çeşitlendiril-
mesi çabaları olumlu karşı-
lanmaktadır. Bu çerçevede,
BAE Hükümetinin özellikle
turizm, inşaat, havacılık,
hizmet sektörü, finans ve
otomotiv gibi sektörlere
yatırım yapmaya başladığı
gözlemlenmektedir. Bu
bağlamda, “Abu Dhabi
2030 Planı“ çerçevesinde
200 milyar dolar yatırım
yapılması öngörülmektedir.

ÜLKE GELİRLERİNİ
ÇEŞİTLENDİRME
POLİTİKASI

BAE’nin ülke gelir kay-
naklarını çeşitlendirmeye
yönelik devlet politikası ve
özel sektörde yaşanan can-
lanma neticesinde petrol-

dışı gelirlerin milli gelirde-
ki payı gittikçe artmakta-
dır. Ülke GSMH’nın %
7,6’sını imalat sanayi üre-
timi oluşturmadır. Sözko-
nusu üretimin 2025 yılına
kadar GSMH’nın % 25’ni
oluşturması için yatırımlar
devam etmektedir.

BAE Mart 2010’da ül-
kenin farklı ulaşım ağlarını
birbirine bağlamayı planla-
yan bir demiryolu projesi
tasarladığını açıklamıştır.
1500 km. uzunluğunda ol-
ması öngörülen demiryolu
projesinin Suudi Arabistan
sınırındaki Ghuweifat ile
Umman sınırındaki Al Ain’ı
birbirine bağlayarak KİK
demiryolu ağının da bir
parçasını oluşturması ön-
görülmektedir.

EKONOMİ POLİTİKALARI
Serbest piyasa ekono-

misinin hakim olduğu Bir-
leşik Arap Emirlikleri’nin
(BAE) ekonomik zenginliği
büyük ölçüde Gayri Safi
Yurt İçi Hasılasının
(GSYİH) yaklaşık % 38’ini
oluşturan petrol ve doğal
gaz üretimine dayanır. Bu
ürünlerin fiyatlarındaki
dalgalanma ekonomiye de
yansımaktadır. Ülkenin
başlıca ihraç ürünleri ham
petrol, doğal gaz ve kuru-
tulmuş balık, başlıca itha-
lat ürünleri makine ve taşıt
araçları, kimyasallar ve gı-
dadır. 

FİNANS VE TURİZM
MERKEZİ DUBAİ

BAE’ye bağlı emirlikler-
den birisi olan Dubai, bu-
lunduğu coğrafyada tica-
ret, finans ve turizm mer-
kezi olma stratejisi izle-
mektedir. Pazar olarak kü-
çük olduğundan, dış ticare-
ti “re-export”a dayanmak-

tadır. Liman ve serbest ti-
caret bölgeleri alt yapı ola-
rak gelişmiştir. Önde gelen
mal tedarikçileri Çin ve Ja-
ponya, başlıca satış yaptığı
pazarlar ise İran, Irak, Hin-
distan, Doğu Afrika ve KİK
ülkeleridir.

BAE Hükümeti son dö-
nemde elde ettiği deneyim
ve sermaye birikimi saye-
sinde dış pazarlarda yatırı-
ma yönelmiştir. Hükümet
sahip olduğu kamu şirket-
leri aracılığıyla çeşitli ülke-
lerde telekom ve sanayi
şirketleri ile bankalar satın
almaktadır. Ayrıca, bahse-
konu kamu şirketlerinin li-
man, serbest bölge işlet-
me, turizm ve gayrimenkul
geliştirme gibi projeler
aracılığıyla gelişmekte olan
ülkelere yatırım yapmaya
yöneldiği dikkati çekmek-
tedir.

EKONOMİK
PERFORMANS

Ülkede petrolün çıkarıl-
maya başlandığı 1958 yı-
lından bu yana Birleşik
Arap Emirlikleri’nin ekono-
mik performansı petrol fi-
yatlarındaki dalgalanmala-

ra göre değişiklik göster-
miş; sanayi üretimi ve ih-
racat bu dalgalanmalardan
doğrudan etkilenirken,
harcamalar ve faiz oranları
dolaylı biçimde etkilenmiş-
tir. 

Ekonomideki genişle-
mede, ihracat gelirlerinde-
ki artışın yanı sıra yatırım-
lardaki ve özel tüketimdeki
artışın da etkisi olmuştur.
Böylece, ülkede yaşayanla-
rın refahı artmış, kredi ola-
naklarından yararlanma
kapasitesi yükselmiş, hızlı
nüfus artışının etkisiyle tü-
ketimde de hızlı bir artış
meydana gelmiştir.

SANAYİ
Ülkede uygulanan en

başarılı politikalardan birisi
serbest bölgelerin gelişti-
rilmesi olup, bunların için-
de en gelişmiş olanı ise
1985 yılında Dubai’de ku-
rulan Jebel Ali Serbest
Bölgesi’dir. Günümüzde
100’den fazla ülkeden 3
000’in üzerinde firmaya ev
sahipliği yapmakta olan Je-
bel Ali Serbest Bölgesi
(JAFZ), yeni yatırımcıları
çekmeyi sürdürmektedir.
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Yatırımcılara gümrük tari-
felerinden ve vergi kontrol-
lerinden muafiyet sağlan-
manın yanı sıra, kaliteli bir
alt yapı hizmeti de (Jebel
Ali Havaalanı gibi) sunul-
maktadır. Serbest bölgede-
ki sanayi yatırımlarının bü-
yük kısmı, hafif sanayiye
ve son aşama montaja yö-
neliktir (özellikle elektronik
gibi alanlarda). Ayrıca bir-
çok yabancı şirket bu böl-
geyi ana dağıtım merkezi
olarak kullanmaktadır.

Jebel Ali Serbest Bölge-
si’nin başarısı, Dubai’de ve
diğer emirliklerde yeni ser-
best bölgelerinin kurulma-
sını teşvik etmiştir. Du-
bai’deki serbest bölgeler
kadar kaliteli bir altyapı
hizmeti sunulmasa da Aj-
man, Fujairah, Sharjah,
Umm al-Qaiwain ve Ras al-
Khaimah’ta da serbest böl-
geler bulunmaktadır. Abu
Dhabi’deki serbest bölgeler
ise, Dubai’de hali hazırda
kurulu olan serbest bölge-
lere rakip olamamamakta-
dır.

BAE’de imalat sanayi
hidrokarbona dayalı olmak-
la birlikte, diğer bazı ima-

lat sanayi alt sektörleri de
büyümeye başlamıştır.
Sektöre yapılan yatırımlar-
la yaklaşık 2 500 civarında
fabrika kurulmuş, çoğu As-
yalı göçmenlerden oluşan
200 000’in üzerinde kişiye
iş imkanı yaratılmıştır.
Sektördeki sanayi kuruluş-
larının çoğu kimyasal mad-
deler, ev aletleri, kağıt,
gıda, giyim ve yedek parça
üretimi yapan hafif sanayi
kuruluşlarıdır.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
Birleşik Arap Emirlikle-

ri, Ekonomi Bakanı Sayın
Zafer ÇAĞLAYAN’ın uygun
görüşü ve Müsteşarlık Ma-
kamı’nın 13/04/2012 tarih
ve 2012/365 sayılı Onayı
ile 2012-2013 döneminde
Öncelikli Ülkelerinden biri-
si olarak belirlenmiştir. 

2012 yılında Türki-
ye’nin BAE’ye ihraç ettiği
ürünlerin başında, toplam
ihracat içindeki % 53 pay
ile ham ve yarı işlenmiş al-
tın ve % 11,5 pay ile kıy-
metli metaller ve kaplama-
larından mücevherci eşyası
gelmektedir. BAE’nin Tür-
kiye’den ithal ettiği diğer

başlıca ürünler ise petrol
yağları ve bitümenli mine-
rallerden elde edilen yağ-
lar, demir çelik çubuklar,
demir ve alaşımsız çelikten
yarı mamuller, dokunmuş
halılar, demir çelikten pro-
filler, yontulmaya elverişli
taşlardır.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ
ANLAŞMA VE
PROTOKOLLER

Ülkemiz ile BAE arasın-
da 1984 yılında Ekonomik
ve Teknik İşbirliği Anlaş-
ması, 1993 yılında Çifte
Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması yapılmış olup,
KİK ülkeleri ile birlikte Ser-
best Ticaret Anlaşması ya-
pılması yolunda çalışmalar
devam etmektedir.

TÜRKİYE-BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİK. YATIRIM
İLİŞKİLERİ

İş Konseyi
Çoğunluğu Dubai’de ol-

mak üzere, BAE’de yakla-
şık 150 Türk firması (şir-
ket, şube, temsilcilik ofisi
kapsamında) faaliyet gös-
termektedir.

Ülkede faaliyet göste-

ren Türk işadamları ve
profesyonellerinin oluştur-
duğu Türk İş Konseyi 2005
yılı Şubat ayında Dubai Ti-
caret ve Sanayi Odası’nın
himayesinde ve gözetimin-
de seçimlerini yapmış, 21
Mart 2005 tarihinde de
anılan Oda’ya tescil edil-
miştir.

İş Konseyi Türk tarafı
eşbaşkanı Korhan Kurdoğ-
lu, BAE tarafı eşbaşkanı
Salah Omar Shamsidir. Son
Türk-BAE İş Forumu,
Cumhurbaşkanımız Sayın
Abdullah Gül’ün ziyaretleri
esnasında 2012 yılı Ocak
ayında, Dubai’de yapılmış-
tır. Buna ilaveten, Ticaret
Odası’na bağlı olarak Du-
bai ve Kuzey Emirlikleri
Türk İş Konseyi ile Abu
Dhabi Türk İş Konseyi bu-
lunmaktadır. 

DAĞITIM KANALLARI
BAE’ye ihraç edilen bir

malın pazardaki başarısı,
acenta veya distribütörün
pazarlama ağının yaygınlığı
ve etkinliği ile doğru oran-
tılıdır. Bu yüzden acenta
seçimi oldukça önemlidir.

BAE’de iş yapmak iste-
yen firmaların, pazarın ko-
şullarını ve tüketicinin alış-
kanlıklarını bilen, yaygın
bir dağıtım ağına ve sağ-
lam ilişkilere sahip aracılar
ile kuracakları ilişkiler pa-
zardaki başarılarına büyük
katkı sağlayabilcektir. 

Ülkedeki ticaret büyük
ölçüde ticaret merkezleri,
marketler ve mağazalarda
gerçekleşmekte ve açık pa-
zarlar ya da semt pazarları
gibi ticaret alanları bulun-
mamaktadır.

Dubai’de genel olarak
ürünler son kullanıcılara
büyük ve gösterişli alışve-
riş merkezleri (Mollar),
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daha küçük çarşılar ve so-
kak dükkanları aracılığıyla
ulaşmaktadır. Büyük alış-
veriş merkezlerinde (City
Center gibi) oldukça kalite-
li ürünler yüksek fiyatlarla
alıcılarla buluşmaktadır.
Diğer taraftan büyük alış-
veriş merkezlerinde yer
alan hipermarketlerde ise
gıda ürünlerinde beyaz eş-
yaya, kırtasiye ürünlerin-
den tekstil ürünlerine pek
çok kalem ürün satılmakta-
dır. Küçük çarşılarda ve so-
kak dükkanlarında ise daha
ziyade Araplar dışında nü-

fusa hitap eden nispeten
kalitesiz ve düşük fiyatlı
ürünlere rastlanmaktadır.

SATIŞ TEKNİKLERİ VE
SATIŞI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

İhracatçılarımızın BAE
pazarına girişte göz önün-
de bulundurmalarında fay-
da görülen hususlar şun-
lardır;

- Piyasada rekabet çok
yoğundur ve piyasada tu-
tunabilmek için mutlaka
çok ciddi rekabet üstünlü-
ğüne sahip olunması ge-
rekmektedir.

- Ülkede yaşayan varlık-
lı kesim için ürün kalitesi
çok önemlidir. Kalite, satış

sonrası hizmet ve standart-
lara uygunluk gibi faktörle-
rin önemi göz ardı edilme-
melidir.

- Fiyat belirlenirken ra-
kip ürünlerin fiyatları dik-
kate alınmalıdır. 

- Pazarda dürüstlük ve
güven çok önemlidir. Piya-
sada güven kaybetmiş bir
marka veya firmanın bu pi-
yasada bir daha tutunabil-
mesi çok zordur.

- Kişisel ilişki kurmaya
(özellikle de üst düzey aile
üyelerle) önem verilmeli-
dir. Bu açıdan olabildiğince

sık olarak yüz yüze görüş-
me zemini hazırlanmalıdır.
Bundan dolayı müşterinin
Türkiye'ye davet edilmesi,
en az BAE ziyareti kadar
önemlidir.

- Nüfus yapısı ve tüketi-
ci özellikleri nedeniyle pa-
zara ülke içi talepten ziya-
de ülke üzerinden sağlana-
cak dış talepleri yakalamak
için girilmesi daha uygun
görülmektedir.

İŞADAMLARIMIZIN
DİKKAT ETMESİ
GEREKEN KONULAR

Arap iş kültürünün en
önemli unsurlarından birisi
tartışmaların asgari bir se-
viyede tutulması veya hiç

yaşanmamasıdır. Bu yüz-
den bu ülkelerde aşırı dere-
cede baskı uygulanan satış
tekniklerinden uzak durul-
ması tavsiye edilmektedir.

İlk toplantıları tanışma
toplantıları olup, konuya ve
programa çok az sadık ka-
lınmaktadır. Geleneksel se-
lamlama şekilleri içerisinde
sağ elin kalbe götürülerek
samimiyet, içtenlik ve sı-
caklık mesajları verilirken,
modern Araplarda ise gev-
şek ancak uzun süreli bir el
sıkışma takip edilmektedir.

Ziyaretçinin bir odaya
girerken ayakkabılarını çı-
karması ve dışarıda bırak-
ması uygun olacaktır. Çün-
kü halı üzerinde ibadet ya-
pılmaktadır. Odaya girildi-
ğinde ilk olarak en kıdemli
kişinin eli sıkılır. Konuşma-
ya katılmadan önce odada-
ki herkesin eli sıkılmalıdır.

Kartvizit kullanımı yay-
gındır. Eğer kullanılacaksa
Arapça olması yararlı ola-
caktır. Yaygın bir şekli ise
kartvizitin bir tarafının
Arapça diğer tarafının da
İngilizce olmasıdır. Eğer
çok kaliteli ve oymalı bir
kartvizit tercih edilecekse,
bir tarafında her iki dilin de
kullanılması mümkün ola-
bilir veya her dilde hazır-
lanmış ayrı ayrı kartvizit
kullanılabilir. Broşür ve di-
ğer promosyon malzemele-
rinin hem Arapça hem de
İngilizcesinin olması önem-
lidir.

Randevu talep edilirken
gün içindeki ibadet zaman-
larına dikkat edilmesi ve yıl
içindeki kutsal günlerin
dikkate alınması gerek-
mektedir. İş görüşmeleri
ağır bir tempoda ilerle-
mektedir.

Arapların oldukça mu-
hafazakar bir yapıda olduk-

ları görülmektedir. Duygu-
ların dışa vurulması çok sık
rastlanmaz. Hatta toplum
içerisinde şakalaşma ve
gülme bile kontrollü bir şe-
kilde yapılmaktadır. Kişiler
veya eşler arasındaki tar-
tışmaların başka kişilere
aktarılmasından bile rahat-
sızlık duyulmaktadır. Bu
nedenlerden dolayı kişisel
konulara odaklanmaktan
uzak durulmalıdır. Arap
kültürü detaylara odaklan-
maktadır. Ahlak ve bekle-
nen sosyal davranışların
başını cömertlik, saygı ve
sorumluluk almaktadır.

Arap ataerkil aile kültü-
rü erkeğe hakim rolü ver-
mektedir. Bu olay berabe-
rinde kadına saygıyı ve ko-
rumayı getirmektedir. Er-
kek evde önemli bir rol oy-
namakta ve evin reisi ola-
rak kabul edilmektedir. Ka-
dın ise daha geride aile iş-
leri ile uğraşmaktadır. Halk
içerisinde kadın erkeği ta-
kip etmektedir.

HAZIR GİYİMDE İHRAÇ
POTANSİYELİMİZ

BAE’de tekstil ve hazır
giyime dayalı bir sanayi
bulunmadığından, hazır gi-
yim ihtiyacının tamamına
yakını ithalatla karşılan-
maktadır. BAE hazır giyim
ithalatının büyük bir kısmı-
nı, Çin’den gerçekleştir-
mektedir. Diğer iki önemli
tedarikçi Hindistan ve İtal-
yadır. Türkiye’nin BAE’ne
hazır giyim ihracatı olduk-
ça düşüktür.

BAE tüm ürünlere % 5
gümrük uygulaması yap-
maktadır. Yalnızca serbest
ticaret anlaşması yaptığı
ülkelerden PAFTA ve KİK
üyesi ülkelerden gümrük
vergisi almamaktadır.
(Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı)
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Yolculuğumu-
zun adı: Mar-
ka ve etiket

Türkiye’nin 80’li yıllar-
da başlayan konfeksiyon
ihracatı beraberinde yatırı-
mı getirdi, sonrasında ise
kanunları, kuralları, okulla-
rı, birlikleri, dernekleri, fe-
derasyonları, parakendele-
ri, moda okulu ve moda
dernekleri ile devam etti.
Bu süreç doğal olarak yeni
ihtiyaçlarında regülasyonu-
nu oluşturmak zorunda
kaldı. Kamu bu konuyu İT-
KİB gibi yarı kamu bir ku-
rumu yaratarak ve daha
sonra derneklerin görüşle-
rini de alarak bilgi eksikli-
ğini kapatmak istedi. 

MARKA YARATMAK?
Konfeksiyon ihracatında

fason imalat yapan bazı fir-
malarımız Türkiye’nin ge-
leceğinin marka yaratmak-
tan geçtiği propogandasına
kanıp markalaşmaya kalkıp
büyük paralar kaybettiler.
Bazı firmalar ise markaları-
nın etiket olduğunun bilin-
cinde olup AVM’ler saye-
sinde işler büyüdükçe mar-
kalaşmanın gereklerini ye-
rine getirmeye başladılar
ve bu işi abartmayanlarda
başarılı oldular. 

Bu arada marka ofisleri
kurulmasının hemen son-
rasında herkesin markalaş-
ması , patent, tasarım ve
ilave isimlerin tescil edil-
mesi propagandasına ma-
ruz kaldık. Hemen peşine
de hiç aklımıza gelmeyecek
miktar da benzer marka
tescillerine itiraz talebi ve
son itiraz haftası gibi uyarı-
larla adrenalimizi yükselt-
mede başarılı oldular. 

İnce kadın çorabı ima-
latçı etiketi ile bugüne ka-
dar iç piyasada satılırken
ihracatta tamamıyla fason
dönüyordu. İlk zamanda
koyduğumuz markalar spe-
sifik olarak bir tek ürünü
tarif ediyordu. Son 15 yıllık
periyotta ürün çeşitlemesi
markalarımızın artık etiket-
lerden farklılaşması gerekti
ve karşımıza bu güne kadar
tescil ettirmediğimiz sıfat-
ların ve kategorilerin baş-
kalarının tescil ettirmesine
karşı marka ofis lerinin uya-
rılarına kulak vermek zo-
runda kalan meslektaşları-
mız oldu. Haksız rekabeti
önlemek derken ve kopya-
lara, sahtelere karşı marka-
mızı korumaya çalışırken
endüstri standardı olmuş
isim ve sıfatların ne yapıla-
cağı konusu TPE’deki yetki-
lilerin insiyatifinde ilerledi. 

Türk Patent Enstitüsü
(TPE) firmalarımızdan bir
tanesinin spesifik ürünü
tarif eder hale gelmiş ve
herkes tarafından kendi
markasının altında kullanı-
lan fit/süper/micro/koton
gibi kategorleşmiş isim/sı-
fatları 25 inci kategoride
tescilini reddedip hiç bir
değeri olmayan ayakkabı
sektörü için tescilinde sa-
kınca görmemiş ve karga-
şayı önlemiştir. 

HUKUKA GİTMEDEN
UZLAŞMA KURUMLARINI
KULLANMAK

Tasarım tescilinde ise
uygulamada bu derecede
bir özen gösterilmeden her
talep onaylanmaya başla-
mış ve sektördeki bütün
firmalara “Marka ofisleri
tarafından bu tescillere iti-
raz edin ve sizler de desen-
lerinizin tescillerini yaptı-
rın” demeye başlayınca “Bu
sağlıksız gelişmeyi nasıl
düzeltiriz?” diye kendi ara-
mızda konuşmaya başladık.
Ülkemizin, hukuka gitme-
den uzlaşma kurumlarını
kullanmamızı teşvik ettiği-
nin bilicinde, bir bilir kişi
heyetini kurmaya ve bunu
sanayi veya ticaret odası ya
da İTKİB’den önce ÇSD al-
tında kurmayı düşündük. 

Derneğimize başvurdu-
ğumuzda Başkanımız ve
Yönetim Kurulunun bu ko-
nuyu sahiplendiğini gör-
mek bizi memnun etti. 

Yaptığımız ilk toplantı-
da “İnce Çorap Marka Tes-
cil Komitesi” kurulmasına
ve katılanların (Aslında
derneğimize üye bütün
ince çorap üreticilerinin)
doğal üye olması kabul
edildi ve başkanlık sorum-
luluğunu girişimi ben baş-
lattığım için benim üstlen-
meme karar verildi. 

İlk toplantı da her katı-
lımcının olaya pozitif yak-
laşması, fikir ayrılıklarının
yerine hem fikir olabilece-
ğimiz konuların öncelikli
tespiti ve sonrasında gri
alanların üzerine fikir ge-
liştirmeyle devam etti. 

Komitemizin gücü ve
yaptırım ve standart koy-
ma gücü ile olabilecek so-
rularınızın cevabı ise üye-
lerimizin bir tanesinin ya-
pılmış olan bir tane kalıp
desen tescilini mahkemeye
başvurarak iptal ettirmiş
olmasını örnek temsil etsin
diye yapıldığını belirterek
açıklamak isterim. 

Detayları komitemizin
çalışmaları ilerledikçe siz-
lerle paylaşmaya devam
edeceğiz. 

Bugün size bir endüstride standartların konması için
başladığımız yolculuğu ve bir şeyi yoktan var etmeyi bundan
sonraki yazılarımızda da paylaşmaya başlıyorum.

Kenan Koç | Çorap Sanayicileri Derneği 7. ve 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

ÇSD İnce Çorap Marka
Tescil Komitesi kuruldu
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Sanayi ve ticaret odalarında
seçim heyecanı

Geçtiğimiz yıl
yapılması
gerekirken
önce bu yılın

Şubat ayı daha sonra Mayıs
ayına ertelenen ticaret ve
sanayi odası seçimlerinde
sona yaklaşıldı. Bazı odalar
Mayıs ayı başında bu se-
çimleri geride bırakmaya
hazırlanırken İstanbul’da
İTO ve İSO’da üyeler mes-
lek komitelerinde ve mec-
liste görev alacak sektör
temsilcilerinin belirlenmesi
için 22 Mayıs 2013 tarihin-
de sandığa gidecek.

İTO VE İSO 22 MAYIS
2013’TE AYNI GÜN
SANDIĞA GİDİYOR

Sivil toplum kuruluşla-
rının önemi günümüzde
inkar edilemez. Sektörün
yurt içi ve yurt dışında bir-
çok platformda temsilcisi
olan bu kurumların karar
sürecinde de etkili oldukla-
rı bir gerçek. Sanayi ve ti-
caret odaları, dernekler,
birlikler, federasyon ve
konfederasyonlar bu doğ-
rultuda faaliyetlerini yürü-
tüyorlar. 350 bine yakın
üyesiyle dünyanın en bü-

yük ticaret odalarından biri
olan İTO’nun organ seçim-
leri Türk Telekom Are-
na’da, İSO’nun ise Cevahir
Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek. 

SEÇİMLERE KATILARAK
KATKI SAĞLAMAK 
ÇOK ÖNEMLİ

Sektörümüzü bu iki
önemli kurumun meslek
komiteleri ve meclisinde
dört yıl boyunca temsil

edecek adayları seçerken
birkaç önemli noktayı göz
ardı etmemek gerekiyor.
Doğal olarak en önemlisi
bu seçimlere katılım sağ-
lanması. Zira iş hayatımız-
da karşılaştığımız sorunlar-
dan şikayet ederken bu so-
runların çözüm adreslerine
gönderilecek temsilcilerin
seçimine de katkı sağlama-
mız büyük önem taşıyor.
Bu demokratik katılım sağ-
lanmadığında da yarın bir

gün hem o organlarda seçi-
lerek görev alan meslek-
taşlarımızdan, hem de uy-
gulamalardan şikayet et-
memizin doğru olmadığını
düşünüyorum. 

Bu organ seçimlerine
katılımın bir diğer önemi
de görev alacak meslek-
taşlarımızın bu önemli ku-
rumlarda hem sektörün
çatı kuruluşu olan Çorap
Sanayicileri Derneği’ni
(ÇSD) hem de sektörü
hakkıyla temsil edecek
donanıma sahip olması.
Bu hassas konuda da sek-
törümüz mensuplarının
duyarlı davranacağına ve
bu hizmet organlarına
doğru meslektaşlarımızı
göndereceklerine inanıyo-
rum.  ÇSD olarak tüm
üyelerimize açık olarak
gerçekleştirdiğimiz top-
lantılarda bu hassasiyete
tanık olduk. Bu anlamda
üyelerimizin tek ses, tek
yürek olarak ortaya koydu-
ğu kararlılık gerçekten
takdire şayan.

Son olarak seçimlerin
sektörümüz ve ülkemiz için
hayırlı olmasını diliyor,
saygılar sunuyorum. 

Türkiye’nin dört bir yanında sanayi ve ticaret odalarında seçim heyecanı
yaşanıyor. İstanbul’da ise bu heyecan 22 Mayıs 2013 tarihinde hem İstanbul
Ticaret Odası (İTO) hem de İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) yaşanacak. Sek-
törümüzü bu önemli iki kurumun meslek komiteleri ve meclisinde temsil
edecek adayların belirleneceği bu seçimlere katılım büyük önem taşıyor.

BÜLENT İYİKÜLAH | ÇORAP SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKAN YARDIMCISI

Bülent İyikülah
ÇSD Başkan Yardımcısı
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Yıllardır bu
sektörde hiz-
met veren
bir firma ola-

rak ne tür zorluklarla kar-
şılaşıyorsunuz?

Özellikle iç piyasada
bizi en fazla etkileyen
konu imitasyon yani taklit
ürünler. Halkımızın imi-
tasyon ürünlere ilgi gös-
termesi, bizim markaları-
mızın geri planda kalması-
nı sağlıyor. Bu da bizi sı-
kıntıya sokuyor. Bunun çö-
zümü her firmanın kayıt
altına alınmasından geçer.
Bizim bütün çalışanlarımız
sigortalı. En büyük gider-
lerimiz olan vergi ve
sigor tayı merdiven altı fir-
malar ödemiyor. Bu da re-
kabette bizim gibi kayıtlı
çalışan firmaları zorluyor. 

EN BÜYÜK SORUNUMUZ
İŞÇİ SIKINTISI

Üretimde karşılaştığı-
mız en büyük sıkıntımız
ise işçi sorunu. Çalışan
bulmakta zorlanıyoruz. Bu
sorun çözülmediği taktirde
yakın ve uzak gelecekte
biz çorap üreticilerinin
önünde en büyük engel ol-
maya devam edecek.

Bunun dışında maliyet
ve hammadde sıkıntısı da
yine rekabet etme şansı-
mızı elimizden alıyor. 

Hangi ürün grubunda
ön plana çıkıyorsunuz?

Bizde soket ve külotlu
olmak üzere pamuklu ba-
yan ve çocuk grubu ağır-
lıklı. Bunun dışında her
cinsiyet ve yaş grubu için
pamuklu, yünlü, likralı,
havlu, spor ve desenli mo-
deller de üretiyoruz.

Katma değerli ürün-
lere ağırlık verebiliyor
musunuz?

Bu ürünlerde piyasada
tek sıra sıkıntısı olduğu
için diktiremiyoruz. Dün
1,5 TL’ye diktirdiğimiz
malları bugün 2,5 TL’ye
dikiyorlar.

İhracatta ne tür prob-
lemler yaşıyorsunuz?

İhracatta en büyük
sorun fiyat tutturamamak.
Bu nedenle Çin’le rekabet

etmekte zorlanıyoruz.
Girdi maliyetleri ve döviz
kurları stabil değil. Ham-
madde normal seyrindey-
ken birden yükselişe
geçiyor, ya da kurlarda
büyük oynamalar oluyor.
Üç gün yükselirse, üç gün
düşüyor ve bu bize ol-
dukça zarar veriyor. Alım-
larımızın çoğunu TL cin-
sinden yapmamıza
rağmen, genelde olmasa
da, kur düştüğü zaman za-
rar veriyor. 

“Değişen hammadde fiyatları 
ve kurdaki hareketlilik ihracatta
fiyat tutturmamızı zorlaştırıyor”

Durmuş Çorap’ta iki kuşak bir arada: 
Durmuş Doğan ve Ali Haydar Doğan

40

Durmuş Çorap, 1977 yılında Durmuş Doğan tarafından kurulmuş. 2000 yılına
kadar sadece iç piyasaya çalışan firma bu tarihten sonra ihracat ve özellikle
Balkan ülkelerine dönük bavul ticareti yaparak yurt dışına da adım atmış.
Firmanın ikinci kuşak temsilcisi Ali Haydar Doğan ile üretim merkezleri Bay-
rampaşa’da sektör üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik. 
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İç piyasaya çalı-
şan çorap üretici-
lerinin en büyük
sorununun mer-
diven altı üretim
olduğunu söyle-
yen Karakuş
Tekstil Yönetim
Kurulu Başkanı
Yücel Karakuş,
bu durumun sek-
törü olumsuz et-
kileyerek çorabın
değerini düşür-
düğünü belirtiyor  

“İç piyasada en büyük sorun
merdiven altı üretim”

Firmanız hak-
kında kısaca
bilgi verir mi-
siniz?

Karakuş Tekstil olarak
1995 yılında faaliyete baş-
ladık. Kurulduğumuz gün-
den bu yana çorap sektörü
çok büyüdü ve hızla ge-
lişti. Bunun bize hem
avantajı hem de dezavan-
tajları oldu. Yaklaşık yüzde
80 iç piyasa, yüzde 20 ba-
vul ticareti ile başta Rusya
olmak üzere dış piyasaya
çalışıyoruz. Pamuklu ço-
cuk, erkek, bayan, soket,
külotlu, spor çorapların
yanı sıra sektöre son za-
manlarda giren bambu,
modal, tencel ipliklerin de
kullanıldığı geniş bir üre-
tim yelpazemiz var. Aynı
zamanda ihracata dönük,

tasarımın ön plana çıktığı,
aksesuarlı ürünlerimiz de
var.

Sektördeki yaşanan
hızlı değişim sizi ne yönde
etkiliyor?

Firma olarak her konu-
da kendimizi yenilemeye
çalışıyoruz. Her geçen gün
üretimimizi artırıp, ürün
yelpazemizi genişletiyo-
ruz. Ancak Doğu ve Gü-
neydoğu’ya verilen teşvik-
ler bizim gibi İstanbul’da
üretim gerçekleştiren fir-
maların rekabet yapmasını
zorlaştırıyor. 

Teşvikli bölgelere yatı-
rım düşünceniz var mı?

Şu andan itibaren dü-
şünmeye başladık. Hükü-
metin Doğu ve Güneydo-

ğu’ya verdiği cazip teşvik-
lerden sonra biz de ciddi
ciddi bu konu üzerinde
duruyoruz. Özellikle bazı
olaylar çözüldüğünde bu
bölgenin üretim için biçil-
miş bir kaftan ve aynı za-
manda geleceğin ticaret
merkezi Orta Asya ve Orta
Doğu’ya açılan bir kapı
olacağını düşünüyorum. 

Sektörün en büyük so-
runu sizce nedir?

İç piyasaya çalışan fir-
maların en büyük sıkıntısı
merdiven altı üretim. Bu-
nun önüne geçilmesi gere-
kiyor. Bu sektörü çok
olumsuz bir şekilde etkili-
yor ve çorabın değerini dü-
şürüyor. Tabiri caizse aya-
ğa giyilen çorabın değeri-
ni, ayağın altına düşürü-

yor. İç piyasa düşündüğü-
müzde çorabın on sene ön-
ceki fiyatı neyse günümüz-
de de aynı. Bundan 20
sene önce çorap ile çama-
şırın fiyatı aynıydı. Bay-
ramlarda insanlar hediye
çorap götürürlerdi. Gerek
sağlık, gerekse insanların
giyim kalitesi açısından ço-
rap çok önemli. 

Yücel Karakuş
Karakuş Tekstil / Altunlu Çorap

Merdiven altı üretim
tabiri caizse ayağa 
giyilen çorabın 
değerini, ayağın altına 
düşürüyor” 
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İTKİB Ocak-Nisan 2012 
ve 2013 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2013 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İTALYA

İSVEÇ

RUSYA FEDERASYONU

BELÇİKA

İSPANYA

POLONYA

YUNANİSTAN

SLOVAKYA

İSVİÇRE

DANİMARKA

AVUSTURYA

NORVEÇ

ABD

İRLANDA

ROMANYA

UKRAYNA

BULGARİSTAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

FİNLANDİYA

KAZAKİSTAN

İSRAİL

TÜRKMENİSTAN

LİBYA

BOSNA-HERSEK

SUUDİ ARABİSTAN

MACARİSTAN

MAKEDONYA

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2012 (ÇİFT)

91.131.198

98.525.198

28.965.918

15.831.960

18.612.213

13.297.636

8.876.877

12.719.507

10.561.223

6.417.187

4.261.524

5.959.107

5.859.738

6.870.573

4.078.887

6.592.155

4.654.822

3.947.279

2.186.520

5.385.924

5.745.934

2.498.393

2.213.811

1.723.674

2.495.055

1.035.140

2.564.588

1.783.907

1.306.162

1.845.626

867.501

14.600.708

393.415.943

2013 (ÇİFT)

115.002.923

104.357.985

40.823.756

22.419.392

17.790.154

15.397.245

15.104.264

13.400.515

13.072.462

9.391.237

8.665.691

8.377.766

7.675.054

6.249.777

4.553.953

4.373.139

3.983.219

3.584.497

2.673.564

2.661.398

2.556.051

2.500.469

2.098.175

2.088.998

1.881.384

1.762.360

1.615.692

1.590.613

1.535.780

1.139.609

1.127.907

15.095.994

454.551.022

DEĞİŞİM (%)

26,19

5,92

40,94

41,61

-4,42

15,79

70,15

5,35

23,78

46,35

103,35

40,59

30,98

-9,04

11,65

-33,66

-14,43

-9,19

22,27

-50,59

-55,52

0,08

-5,22

21,19

-24,60

70,25

-37,00

-10,84

17,58

-38,25

30,02

3,39

15,54

2012 (USD)

67.199.746,91

61.040.337,91

22.095.851,41

11.444.310,25

10.211.265,29

9.588.882,33

5.685.267,77

9.202.462,51

16.549.856,51

3.928.818,39

2.146.023,18

2.788.841,04

4.594.132,40

6.903.831,95

2.561.867,16

4.334.498,74

5.175.557,91

2.382.728,85

1.434.989,52

1.511.139,43

2.601.053,10

2.515.583,54

1.686.008,24

983.559,60

1.584.077,31

442.822,94

1.259.347,79

639.344,39

1.783.396,65

421.603,10

386.250,06

11.045.738,75

276.129.194,93

2013 (USD)

75.857.567,86

65.561.688,34

30.036.617,83

15.822.609,12

11.302.393,32

11.198.435,26

8.190.139,71

9.963.974,38

19.658.534,16

5.239.700,35

3.503.698,16

3.647.910,94

5.932.540,91

5.992.225,70

3.142.251,91

3.123.717,48

5.212.979,24

2.716.299,03

2.521.400,20

1.601.613,36

1.618.643,27

2.240.717,72

1.746.620,45

1.554.661,09

1.246.706,24

357.339,60

1.070.321,75

691.548,85

2.038.340,51

717.509,50

564.605,01

12.646.161,48

316.719.472,73

DEĞİŞİM (%)

12,88

7,41

35,94

38,26

10,69

16,79

44,06

8,28

18,78

33,37

63,26

30,80

29,13

-13,20

22,65

-27,93

0,72

14,00

75,71

5,99

-37,77

-10,93

3,60

58,06

-21,30

-19,30

-15,01

8,17

14,30

70,19

46,18

14,49

14,70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Necip Öztaş | Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni
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1Temmuz 2012
tarihinde yü-
rürlüğe giren
6098 Türk

Borçlar Kanunumuzun ge-
tirdiği yeniliklerden biri de
kefalet sözleşmesine iliş-
kindir. Kefalet sözleşmele-
ri yasa tarafından düzenle-
nen özel borç ilişkileri
kapsamında olup yasanın
581. ve 603. maddeleri
arasında düzenlenmiştir.
Kanunun 581. maddesine
göre kefalet sözleşmesi;
‘’Kefalet sözleşmesi, kefi-
lin alacaklıya karşı, borçlu-
nun borcunu ifa etmeme-
sinin sonuçlarından kişisel
olarak sorumlu olmayı
üstlendiği sözleşmedir.’’
şeklinde tanımlanmıştır.

Borçlar Kanunumuzla
birlikte kefalet sözleşmesi-
ne ilişkin en dikkat çekici
yenilikler; kefalet sözleş-
mesinin şekli, eşin rızası-
na ve kefalet süresine iliş-
kin olmuştur. Ayrıca bu
yazımızda 6455 sayılı ka-
nun ile eşin rızası husu-
sunda ticari işlerle ilgili
kefaletlerde getirilen yeni-
likte gündemimizde ola-
caktır. Kanunda ilgili ko-
nulara ilişkin düzenleme-
ler şu şekildedir:

ŞEKİL
Madde 583- Kefalet

sözleşmesi, yazılı şekilde
yapılmadıkça ve kefilin

sorumlu olacağı azamî
miktar ile kefalet tarihi
belirtilmedikçe geçerli
olmaz. Kefilin, sorumlu
olduğu azamî miktarı,
kefalet tarihini ve müte-
selsil kefil olması
durumunda, bu sıfatla
veya bu anlama gelen her-
hangi bir ifadeyle
yükümlülük altına girdi-
ğini kefalet sözleşmesinde
kendi el yazısıyla belirt-
mesi şarttır.

Kendi adına kefil olma
konusunda özel yetki
verilmesi ve diğer tarafa
veya bir üçüncü kişiye
kefil olma vaadinde bulu-
nulması da aynı şekil
koşullarına bağlıdır. Taraf-

lar, yazılı şekle uyarak
kefilin sorumluluğunu
borcun belirli bir mikta-
rıyla sınırlandırmayı
kararlaştırabilirler.

Kefalet sözleşmesinde
sonradan yapılan ve kefilin
sorumluluğunu artıran
değişiklikler, kefalet için
öngörülen şekle uyulma-
dıkça hüküm doğurmaz.

EŞİN RIZASI 
Madde 584- Eşlerden

biri mahkemece verilmiş
bir ayrılık kararı olmadıkça
veya yasal olarak ayrı
yaşama hakkı doğmadıkça,
ancak diğerinin yazılı rıza-
sıyla kefil olabilir; bu
rızanın sözleşmenin kurul-

masından önce ya da en
geç kurulması anında
verilmiş olması şarttır. 

Kefalet sözleşmesinde
sonradan yapılan ve kefilin
sorumlu olacağı miktarın
artmasına veya adi kefale-
tin müteselsil kefalete
dönüşmesine ya da kefil
yararına olan güvencelerin
önemli ölçüde azalmasına
sebep olmayan değişiklik-
ler için eşin rızası
gerekmez.

Ticaret siciline kayıtlı
ticari işletmenin sahibi
veya ticaret şirketinin
ortak ya da yöneticisi tara-
fından işletme veya
şirketle ilgili olarak verile-
cek kefaletler, mesleki

Ticari İşler Kapsamında Yapılan Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Rızasında
Son Durum.

Kefalette eşin rızası şartı
kalktı mı?

Avukat Volkan Erel
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faaliyetleri ile ilgili olarak
esnaf ve sanatkârlar sici-
line kayıtlı esnaf veya
sanatkârlar tarafından
verilecek kefaletler,
27/12/2006 tarihli ve
5570 sayılı Kamu Serma-
yeli Bankalar Tarafından
Yürütülen Faiz Destekli
Kredi Kullandırılmasına
Dair Kanun kapsamında
kullanılacak kredilerde
verilecek kefaletler ile
tarım kredi, tarım satış ve
esnaf ve sanatkârlar kredi
ve kefalet kooperatifleri ile
kamu kurum ve kuruluşla-
rınca kooperatif
ortaklarına kullandırılacak
kredilerde verilecek kefa-
letler için eşin rızası
aranmaz.

KEFALETİN KANUN
GEREĞİNCE SONA
ERMESİ

Madde 598- Hangi
sebeple olursa olsun, asıl
borç sona erince, kefil de
borcundan kurtulur. 

Borçlu ve kefil sıfatı
aynı kişide birleşmiş
olursa, alacaklı için kefa-
letten doğan özel yararlar
saklı kalır. 

GERÇEK KİŞİ VEKALETİ
10 YIL SONRA ORTADAN
KALKAR

Bir gerçek kişi tarafın-
dan verilmiş olan her türlü
kefalet, buna ilişkin söz-
leşmenin kurulmasından
başlayarak on yılın geçme-
siyle kendiliğinden
ortadan kalkar. 

Kefalet, on yıldan fazla
bir süre için verilmiş olsa
bile, uzatılmış veya yeni
bir kefalet verilmiş olma-
dıkça kefil, ancak on yıllık
süre doluncaya kadar takip
edilebilir.

Kefalet süresi,
en erken kefaletin sona
ermesinden bir yıl önce
yapılmak kaydıyla, kefilin
kefalet sözleşmesinin
şekline uygun yazılı açık-
lamasıyla, azamî on yıllık

yeni bir dönem için uzatı-
labilir.“

KANUN GEREĞİ KEFALET
SÖZLEŞMESİ YAZILI
YAPILMALI VE HER 
ŞEY AÇIKÇA İFADE
ELDİLMELİ 

Kanun ile getirilen de-
ğişiklikler çerçevesinde
kefalet sözleşmesinin ge-
çerli olması ağır şekil şart-
larına tabi kılınmıştır.
Buna göre kefalet sözleş-
mesi yazılı olarak yapıl-
malı, kefilin sorumlu ola-
cağı azami miktar açık bir
şekilde ifade edilmeli, ke-
falet tarihi yazılmalı ve
müteselsil kefil olunması
durumunda bunun açıkça
belirtilmesi gerekmekte-
dir. Bunun yanında kefil
tüm bu hususları kendi el
yazısı ile yazmalıdır. Ay-
rıca yasa gereği kefalet
sözleşmesinde sonradan
yapılan ve kefilin sorumlu-
luğunu artıran değişiklik-
ler de kefalet için öngörü-

len şekle uyulmadıkça hü-
küm doğurmayacaktır. 

Türk Borçlar Kanunu-
muzun kefalet sözleşmele-
rinin geçerliliği kapsa-
mında getirdiği ve
özellikle ticari hayatı,
6455 sayılı kanunun 77.
maddesi ile yapılan deği-
şiklikten önce,önemli de-
recede etkileyen yenilik
kefalet verenin eşinin rıza-
sının alınmasının zorunlu-
luğu hususundadır. 584.
maddeye göre eşler hak-
kında verilmiş bir ayrılık
kararı olmadıkça veya
Türk Medeni Kanunumuz
gereği eşin ayrı yaşama
hakkı doğmadıkça eş; an-
cak diğer eşin yazılı rıza-
sıyla kefil olabilir. Burada
dikkat edilmesi gereken
husus eşin yazılı rızasının
kefalet sözleşmesinin ku-
rulmasından önce ya da en
geç kurulması anında ve-
rilmiş olmasıdır. Aksi
halde eş tarafından verilen
icazet sözleşmenin geçerli
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olmasını sağlamayacaktır.
584. maddenin ikinci fık-
rası kefilin sorumlu ola-
cağı miktarın artmasına
veya adi kefaletin müte-
selsil kefalete dönüşme-
sine ya da kefil yararına
olan güvencelerin önemli
ölçüde azalmasına sebep
olmayacak olan sonradan
yapılan değişiklikler için
eşin rızasının aranmayaca-
ğını emretmiştir. 

GÜNDE BİRKAÇ KEZ
EŞİNİ BANKA ŞUBESİNE
GÖTÜRME ZORUNDA
KALAN VE EŞİ İLE
PROBLEM YAŞADIĞI İÇİN
KREDİ ALAMAYANLAR
VAR

Yukarıda ifade ettiği-
miz eşin rızasına ilişkin
şartlar Borçlar Kanunumu-
zun yürürlüğe girmesi ile
birlikte ticari hayatta da
uygulama bulmuş ve bir-
çok yakınmaya neden ol-
muştur. Bazen aynı gün üç
dört defa banka şubesine
eşini götürmek zorunda

kaldığını ifade eden veya
eşi ile problem yaşadığı
için kredi alamadığını bil-
diren, işlerini yürütemedi-
ğini ifade eden bir çok ta-
cir haklı olarak durumdan
rahatsız olmuştur. Nitekim
ticari hayatta kefalet söz-
leşmesinin kullanımı çok
yaygın olup her sözleşme
yapılması aşamasından
eşin rızasının varlığının
aranması ticari hayatın
akışını olumsuz etkileye-
ceğinden yasa koyucu bu
problemi 6455 sayılı
‘’Gümrük Kanunu İle Bazı
Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’ nun 77. mad-
desi ile çözüme kavuştu-
rulmuştur. Bundan sonra
11.04.2013 tarihinde yü-
rürlüğe giren ilgili madde
ile Borçlar Kanunumuzun
584. maddesine eklenen
ek fıkraya istinaden ticaret
siciline kayıtlı ticari iş-
letme sahibinin veya tica-
ret şirketlerinin ortak ya

da yöneticisi tarafından iş-
letme veya şirketle ilgili
olarak verilecek kefalet-
lerde eşin rızası aranma-
yacaktır. Burada altı çizil-
mesi gereken nokta ilgili
kişilerin akdettiği kefalet
sözleşmesinin işletme
veya şirketle ilgili olması-
dır. Aksi halde eşin rıza-
sına ilişkin şart aranmaya
devam edecektir. Ek fıkra
ile birlikte ayrıca mesleki
faaliyetleri ile ilgili olarak
esnaf ve sanatkârlar sici-
line kayıtlı olan esnaf veya
sanatkârlar tarafından ve-
rilecek kefaletler,
27/12/2006 tarihli ve
5570 sayılı Kamu Serma-
yeli Bankalar Tarafından
Yürütülen Faiz Destekli
Kredi Kullandırılmasına
Dair Kanun kapsamında
kullanılacak kredilerde ve-
rilecek kefaletler ile tarım
kredi, tarım satış ve esnaf
ve sanatkârlar kredi ve ke-
falet kooperatifleri ile
kamu kurum ve kuruluşla-
rınca kooperatif ortakla-

rına kullandırılacak kredi-
lerde verilecek kefaletler
için eşin rızası aranmaya-
caktır.

HANGİ DURUMLARDA
VERİLECEK
KEFALETLERDE EŞİN
RIZASI ARANMAZ?

MADDE 77 –
11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanu-
nunun 584 üncü
maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“Ticaret siciline kayıtlı
ticari işletmenin sahibi
veya ticaret şirketinin or-
tak ya da yöneticisi tara-
fından işletme veya şir-
ketle ilgili olarak verilecek
kefaletler, mesleki faali-
yetleri ile ilgili olarak es-
naf ve sanatkârlar siciline
kayıtlı esnaf veya sanat-
kârlar tarafından verilecek
kefaletler, 27/12/2006 ta-
rihli ve 5570 sayılı Kamu
Sermayeli Bankalar Tara-
fından Yürütülen Faiz
Destekli Kredi Kullandırıl-
masına Dair Kanun kapsa-
mında kullanılacak kredi-
lerde verilecek kefaletler
ile tarım kredi, tarım satış
ve esnaf ve sanatkârlar
kredi ve kefalet koopera-
tifleri ile kamu kurum ve
kuruluşlarınca kooperatif
ortaklarına kullandırılacak
kredilerde verilecek kefa-
letler için eşin rızası aran-
maz.”

Tekrar sizlere hitap
etme fırsatı için ÇSD aile-
sine ve Sayın Başkan
Hüseyin Öztürk’e değerli
araştırma ve eleştirileri ile
içeriğe desteği için Stajyer
Avukat Koray Aygün’e
teşekkür eder, hepinize
hayırlı işler dileriz. 

Avukat Volkan EREL 
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Ebru Çoban
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

Ş
u ana kadar okuduğum bölümde öğrendiklerimle me-

zun olduktan sonra ne yapmak istediğime karar ver-

dim ve kendimi ona göre hazırlıyorum. Bir yandan ge-

lecek için hazırlanırken bir yandan da çorap sektöründeki hare-

ketlilik insanı haliyle heyecanlandırıyor. Beklentilerini belirlemiş bi-

risi olarak mesleğim için yaptığım planların da boşa çıkmayacağı-

na inanıyorum. Şimdiye kadar geldiğimiz nokta ise başladığımız

yerden baktığımız zaman gerçekten farkediliyor ve bu noktayı

daha da ileride görmek ve daha da ileriye taşımak da planlarım

arasında.

Sercan Çavuş
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

H
ayatımızda hayaller önemli yer tutar. Benim hayalim

Moda Tasarımı bölümünde okumaktı ve onun için şu an

mutluyum. Kavram Çorap ve Moda Tasarımı programın-

da sürekli kendimi geliştireceğim ve iş hayatında emin adımlarla

ilerleyeceğimi umuyorum. Yapacağım stajların bana ilerideki iş ha-

yatımda kolaylık sağlayacağına inanıyorum .

Neslihan Özçakır
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

K
avram Meslek Yüksek Okulu, çorap ve moda tasarımı

2. Sınıf öğrencisiyim. Okula ilk başladığımda çorap ta-

sarımı çok ilginç gelmişti. Eğitimini aldıkça ilgimi çek-

meye başladı. Her şeyi en başından öğrendik. İpliğinden en son

aşaması olan paketlemeye kadar. Şu anda 2. sınıf olarak gayet iyi

çorap desenleri tasarladığımıza inanıyoruz. Bu bölümün ilk olması

bize bir çok avantaj katmakta. Hem çorap adına hem de moda ta-

sarım adına eğitim almaktayız. İki meslekli bölüm gibi düşünebili-

riz. Kendi adıma okuduğum bölümden çok memnunum.

Öznur Avcıoğlu
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 2. Sınıf Öğrencisi

Ç
orap ve moda tasarımı bölümünü 'moda tasarımı' kısmı

için tercih etmiştim. Ancak kısa sürede fark ettim ki

'çorap' seçeneği de en az moda seçeneği kadar ağır ba-

sıyor. Çorap modası son zamanlarda yapılan yenilikler sayesinde

dikkat çeken bir duruma geldi ve eminim ki bu işin okulundan me-

zun olmak daha farklı tarzların yaratılacağının habercisi. Çorap sek-

törü artık daha görünür hale geliyor ve bu durum tasarımcıları da

kullanıcıları da memnun etmiş durumda. Bölümün önü açık, bu

okulda okuyarak hiç sonu gelmeyecek işe küçük de olsa bir adım

attığımı düşünüyorum.



www.csd.org.tr

EDİTÖR’ÜN MİKROFONU...

53Çorapland Mayıs-Haziran 2013

Ç
orap ve moda tasarımı bölümünü okumamdaki en bü-

yük etkenlerden biri sektörün bize gösterdiği ilgi ve iler-

de rahat iş bulma garantisinin verilmesi. Şu an bulun-

duğum okulda da güzel bir eğitim almaktayım. Okulumu bitirdiğim

de ise bir çorap firmasında pazarlama veya tasarım bölümünde

kendimi çalışıyor olarak görmek isterim. 

Arzu Kurç
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

K
avram MYO Çorap ve Moda Tasarımı Bölümü 1. Sınıf

Öğrencisi Çorap ve Moda Tasarımı bölümüne yerleşme

kaygısıyla değil, bu bölümün bilincinde olarak geldim.

Fakat endişe büyüktü; çünkü meslek lisesi çıkışlı değildim. Buna

rağmen her şey çok güzel ve tahmin etmediğimden hızla gelişti.

Hocalarımızla bir olup çorap sektörüne hızlı adımlarla ilerlemekte-

yiz. Bütün dünyaya sektörümüzün kalitesiyle örnek olacağız. Sek-

törün bize bu yolda verdiği güven attığımız adımlarda en büyük

teşvik edici güç oluyor. Bize güvenenleri haklı çıkaracağımıza ina-

nıyorum.

Tuğba Balkan
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

L
isede tekstil teknolojisi çorap bölümünü okuduğum için

hedeflerimin arasında bu meslek vardı. Hocalarım mes-

leğin tasarımını da almam gerektiğini söyledi ve benim

de ilk tercihim bu bölüm oldu. Hocalarımızdan ve sektörden gör-

düğümüz ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Hatta gelecekle ilgili kuşku-

larımızı da yok ediyor. Okulum bittiğinde mesleğimi yapmayı sa-

bırsızlıkla bekliyorum.

Nurhan Köse
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 2. Sınıf Öğrencisi

B
u bölüme başladığım ilk zamanlar aşırı korkularım,

çekingenliklerim vardı ve yapamayacağımdan endişe

duyuyordum. Düz lise mezunu olmamın da bunun

üzerindeki etkisi fazlaydı. Ama fabrika gezilerimiz oldukça çok

kısa bir sürede sektöre hevesimi arttırdı ve okuduğum bölüm

çok keyifli bir yol aldı. Bu bölümü açan bütün herkese ve bütün

sorunlarımızla kendi sorunları gibi ilgilenen bütün hocalarıma

sonsuz teşekkürler.

Müşkünaz Merve Karabağ
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi
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Ticari ihtisas fuarları yeni ürünlerin görücüye çıktığı, büyük
sergi alanları olmanın ötesinde alıcı ve satıcıyı buluşturan en
önemli işbirliği platformlarından biridir. Fuarlar dışında bu
denli uzman satıcı ve alıcıdan oluşan kitleyi bir araya getiren
başka bir organizasyon yoktur.

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

İhtisas fuarları
mal ve hizmetle-
rin tanıtımının
yapıldığı en büyük

sergi alanlarıdır. Binlerce
ürün burada alıcılarıyla
buluşurken bir taraftan da
da olumlu rekabeti teşvik
ettiği için ürün ve hizmet-
lerin hızla gelişmesine
yardımcı olur, sektöre can-
lılık katarlar. 

Tanıtım açısından da
bakıldığında bu denli
uzman ve nitelikli bir
hedef kitleye ulaşmanın en

ekonomik yoludur ticari
ihtisas fuarları. Zira büyük
bütçelerle, kitle iletişim
araçlarına ödediğiniz rek-
lam ve tanıtımların bu
uzman kitleye ulaşması ve
etkileşimli ve birebir
sonuçlar elde etmesi
mümkün değildir. 

Son yıllarda fuarlar
ihtiyaçlar doğrultusunda
birçok etkinlikle eş zamanlı
olarak faaliyet gösteren
organizasyonlar haline
geldi. Ürün ve hizmetleri
sergilemenin ötesinde,

akademisyenlerin sektöre
birikimlerini aktardıkları,
uzmanların deneyimlerini
paylaştıkları seminer,
panel ve toplantılar da
artık büyük önem kazandı. 

UZMAN HEDEF KİTLEYE
ULAŞMANIN EN
EKONOMİK YOLU

Ülkelerin dünyada söz
sahibi oldukları sektörlerde
fuarlara ev sahipliği yap-
maları çok önemli. Paris,
Roma ve New York gibi şe-
hirlerin birer moda merkezi
konumuna yükselmelerinde
fuarların da rolü vardır. 

İF EXPO 2014 ÇORAP,
İÇ GİYİM FUARI İÇİN
HAZIRLIKLAR BAŞLADI

ÇSD olarak, İF Expo
Çorap, İç Giyim Fuarı ile
bu anlamda sektöre katkı
sağlamayı ve dünyada
önemli bir noktaya getir-
meyi amaçlıyoruz. İkinci-
sini de başarıyla geride bı-
rakan fuarımız, bu hedef
doğrultusunda hızla ilerli-
yor. 2014 için hazırlıklar
çoktan başladı. Gelecek yıl
da fuarımızın yakaladığı bu
başarılı ivmeyi sürdürece-
ğinine inanıyoruz.

İşbirliği platformu olarak 
fuarların önemi
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Dünya tekstil sektörü-
nün İstanbul’daki bü-
yük buluşması için
geri sayım başladı.

Tekstil makinelerindeki en yeni tek-
nolojilerin sergileneceği, dünyanın en
önemli markalarının ve firmalarının
yer aldığı ITM Texpo Eurasia 2013
Fuarı ile eşzamanlı yapılacak olan
HIGHTEX 2013 Uluslararası Teknik
Tekstiller ve Nonwoven Fuarı ve 10.
Uluslararası İstanbul İplik Fuarı için
bütün hazırlıklar tamamlandı. 29 Ma-
yıs- 1 Haziran 2013 tarihlerinde, Tü-

yap ve Teknik Fuarcılık  işbirliğiyle;
TEMSAD desteğiyle düzenlenecek fu-
arlar, dünyanın en önemli teknolojile-
rini, ürün ve hizmetlerini İstanbul’da
buluşturacak.

EN YENİ ÜRÜNLER VE
TEKNOLOJİLER GÖRÜCÜYE
ÇIKIYOR

Dokuma teknolojilerinin yer ala-
cağı 8 ve 9. Salonlarda: Itema Group,
Van de Wiele, Picanol, Tsudakoma,
Dornier, Panter gibi makine üreticisi
firmalar en yeni modellerini sergile-

yecek. Bunun yanı sıra dokuma tek-
nolojileri üretici dünya markaları olan
Staubli, Bonas, CCI Tech, Iro, Roj,
Groz, Willy gibi firmalar da en yeni
teknolojileriyle yer alacak.

ITM Texpo Eurasia 2013 Fua-
rı’nda iplik teknolojilerinin sergilene-
ceği 2. Salonda ise: Murata- Muratec,
Electrojet, SML, LMW, Milhan Ma-
kine, Murata, Oerlikon Barmag, Oer-
likon Neumag, Oerlikon Saurer
Allma, Oerlikon Saurer Volkmann,
Schlafhorst, Superba, Power-Heat-
Seat, Starlinger, Graf, Fadis, Savio,

Dünya devlerinin adeta resmi geçit yapacağı fuarlarda sektörün ilk kez tanışa-
cağı ürünler, teknolojiler ve hizmetler 29 Mayıs-1 Haziran 2013’te Tüyap İs-
tanbul’da boy gösterecek.

ITM Texpo Eurasia, 10. Uluslararası 
İstanbul İplik, Hightex 2013 Fuarları’nda
Markalar ve Teknolojiler Geçidi
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Lohia Starlinger, Ağteks, Uster, Hu-
zur gibi markalar başta olmak üzere
Pamuk ve Elyaf Hazırlama Makine-
leri, İplik Hazırlama Makineleri ve
Aksesuarları, İplik Büküm Makineleri
konusunda dünyanın ve Türkiye’nin
en önemli markaları ve mümessillik-
leri bulunacak. Sektörün bu önemli
isimleri en yeni makinelerini ve tek-
nolojilerini tanıtacak.

Örgü ve çorap makinelerinin yer
alacağı 12. Salon’da, dünya liderleri
olan Terrot, Pilotelli, Orizio, Monarch,
Mayer, PaiLung, Keum Yong, Vignoni,
Santoni, Lonati, Stoll, Shima Seiki,
Steiger, Karl Mayer, Pai Lung gibi bir-
çok marka makinelerini sergileyecek-
ler.

Boya-Baskı-Terbiye teknolojileri
ve yan sanayi bölümleri olan 3 ve 7.
Salonlarda: Has Group/ TTM Makine,
Ferraro, Bruckner, A.Kusters, Santex
Group, Heliot, MCS, L.Bellini, Bianca-
lani, M.Antonio, Tonello, MHM,
Fongs Group, Fimat, Cibitex, Elteks-
mak, Arioli, Galvanin, Lawer, Canlar

Group gibi teknoloji üreticileri yer
alacak. 7. Salonda aynı zamanda
baskı makinelerinin dev isimleri olan
Durst, MS, Mimaki, Zimmer, Reg-
giani,Teknotan, Prodigital, BTC gibi
firmalar da stantlarında ürünlerini
tanıtacak. Bunların yanı sıra Boya-
Baskı-Terbiye salonlarında, labora-
tuar cihazları üreticisi dünya marka-
ları ve tekstil kimyasalları üreticisi
firmalar da katılıyorlar.

HIGHTEX 5.ULUSLARARASI
TEKNİK TEKSTİLLER VE
NONWOVEN FUARI 2 VE 10.
SALONLARDA TEKNİK TEKSTİLLER 

HIGHTEX 5.Uluslararası Teknik
Tekstiller ve Nonwoven Fuarı’na ise
Oskar Dilo, Andritz, Balkan, Lawson
Hemphill, Strema, Jartek, Robotech,
Mali gibi teknoloji üreticilerinin yanı
sıra: Korteks, Çiçek Nonwoven, Euro-
fiber, Tepaş, KTT, Nurteks, Apex, Vi-
zoteks, Ertona, Hiltex gibi nonwoven
ve teknik tekstil üreticisi firmalar ka-
tılıyor. 

Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın en
büyük teknik tekstiller buluşması,
Türkiye’deki konusunda ilk ve tek
fuar olan HIGHTEX 2013 Uluslararası
Teknik Tekstiller ve Nonwoven
Fuarı’nda; teknik tekstillerin ham-
maddeleri, ara ve nihai ürünler ve
üretim teknolojileri bir arada buluna-
cak. 

İPLİĞE DAİR HERŞEY, 
10. ULUSLARARASI İSTANBUL
İPLİK FUARI’NDA

Üretimde Avrupa’da birinci, dün-
yada ise ilk üç içerisinde yer alan
Türk iplik sektörü, 10. Uluslararası
İstanbul İplik Fuarı ile yeni pazarlara
açılıyor. Mamul iplik alanında dünya-
nın en büyük 2. fuarı olan Uluslar-
arası İstanbul İplik Fuarı 2013 yılında
rekor katılımla düzenleniyor. Fuar,ül-
kemiz iplik sektörünün lokomotif fir-
malarıyla birlikte 12 ükeden 150’nin
üzerinde firma ve firma temsilciliğini
bir araya getiriyor. İleri teknoloji ile
üretilen teknik iplikler ve 2014-2015
modasına yön verecek ürünlerin yanı
sıra, dünya hazır giyim ve moda sek-
töründe son 10 yıla damgasını vuran
ekolojik akımın izlerini Uluslararası
İstanbul İplik Fuarı’nda da görmek
mümkün. Bambu ve soya elyafından
yapılan ipliklerden, organik ipliklere;
geri dönüşüm ile elde edilen rejenere
ipliklerden, zararlı kimyasallardan
arınmış proseslerle üretilen ipliklere
kadar geniş bir ekolojik ürün yelpa-
zesi 5. ve 6. salonlarda ziyaretçilerin
beğenisine sunuluyor. Fuarın bu yıl
da sektörün yatırım ve ihracat hedef-
lerine yön vermesi bekleniyor.

On-Line Davetiye 
29 – 31 Mayıs tarihlerinde,

10:00– 19:00 saatleri arasında, 1 Ha-
ziran’da 10:00-18:00 saatleri ara-
sında ziyaret edebilecek fuarlarda üc-
retsiz online davetiye hizmeti de
mevcut. Ziyaret etmek isteyenlerin
www.itmtexpoeurasia.com, www.is-
tanbuliplikfuari.com,
www.hightex2013.com adreslerinde
yer alan ONLINE DAVETİYE formunu
eksiksiz olarak doldurması yeterli



GÖRH, Amerika’da
%13-29, İsveç’te %17,
İngiltere’de %10 ora-
nında görülürken, ül-

kemizde yapılan bir bilimsel çalışma-
ya göre bu oran Türkiye’de %20’dir.
Günümüzde toplumda her 5 kişiden
birisinde Gastroözofageal Reflü has-
talığı görüldüğü için artık yaygın ola-
rak reflü dendiği zaman bu hastalık
akla gelmektedir.

REFLÜ NASIL OLUŞUR?
İnsanlarda yemek borusu ile mide

arasındaki geçişi düzenleyen oldukça
karmaşık bir kapak sistemi vardır.
Mide içerisinde bulunan gıdaların ve
özellikle açken asit ve safranın yemek
borusuna kaçması bu sistemle önle-
nir. Reflü’nün en önemli nedeni bu
kapak sisteminin yetersiz olması veya
bilinen şekliyle mide fıtığı olarak bili-
nen kapak sisteminin karın boşluğun-
dan göğüs boşluğuna kayması sonucu
görevini yetersiz yapması sonucu ge-
lişir. Mukozal savunma mekanizmala-
rındaki bozukluklar, tükürük, diyet,
yağlı gıdalar, sigara, ilaçlar, alkol, ısı
gibi dış faktörler, mide asidinin fazla
salgılanması, gecikmiş mide boşalımı
gibi faktörler de reflü etkenleri ara-
sındadır.

HASTALAR, HANGİ ŞİKÂYETLERLE
HEKİME BAŞVURUR?

Retrosternal yanma dediğimiz, üst
mide bölgesinden başlayan ve göğüs
kafesinin orta hattı boyunca yayılabi-

len yanma en tipik şikayettir. Batı
toplumlarında bireylerin %44’ünde
ayda bir, %7’sinde ise günde bir kez
görülmektedir. Bunun nedeni mide
içerisinde normalde bulunması gere-
ken asit ve safranın buna dayanaksız
yemek borusu iç döşemesine kaçması
ile yaptığı hasardır. Yemeklerden son-
ra ekşime ve mide içeriğinin ağza
doğru gelmesi ilerleyen zamanlarda
ortaya çıkabilir.

Yine 
• Kardiyak olmayan göğüs ağrısı:

Hastaların göğüs ağrısı nedeniyle
kalp hastalığından şüphelenmesi ve
kalp doktoruna gitmesi hatta anjiyo
yapılması sık rastlanan bir durum-
dur. Kalp anjiyosu normal çıkan
hastaların yarısında reflü hastalığı
mevcuttur.

• Astım: Reflü ile astım hastalığı ara-
sında bazı vakalarda sıkı bir ilişki
vardır.

• Pnömoni (zatürree): Nefes borusu-
na kaçan sıvı akciğerlere de kaçabi-
lir. Akciğerde enfeksiyona yol açıp
pnömoni oluşabilir.

• Ses kısıklığı, öksürük, boğaz ağrısı:
Mide içeriğinin gırtlak bölgesine
geçmesi ile boğaz ağrısı, ses kısıklı-
ğı ve öksürük görülebilir. Nedeni
bulunamayan öksürüğü olan üç
hastanın ikisinde reflü vardır.

• Aspirasyon: Hastalığın ilerleyen dö-
nemlerinde geceleri mide içeriğinin
solunum yollarına kaçması ile uy-
kudan ani uyanmalar olabilir.

Yapılan bilimsel çalışmalar reflü
hastalığının, kalp yetmezliği kadar in-
sanın yaşam kalitesini bozduğunu
göstermektedir.

GASTRİT VE REFLÜYÜ AYIRT
ETMEK ÖNEMLİDİR

Reflü, tıp camiasında en sık görü-
len hastalıktır. Yapılan bilimsel çalış-
malar, ülkemizde her 5 kişiden 1’inin
reflü hastası olduğunu ortaya koy-
muştur. Bu oranı rakamsal olarak ifa-
de ettiğimizde 15 milyon kişinin reflü
hastası olduğu gerçeği, tedavinin de
ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Çoğu zaman hastalara maalesef
Gastrit teşhisi konulduğunu ve teda-
vinin de bu yönde düzenlendiğini
görmekteyiz. Endoskopi yapılmadan
Gastrit tanısı konulan ve gerçekte
Reflü hastası olanlar, maalesef bu te-
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Reflü kelime  anlamıyla  bir organ içinde olması gereken sıvı içeriğinin
başka bir bölgeye geçmesine verilen isimdir. Mide içerisindeki sıvının
yemek borusuna kaçmasına ise Gastro Özofageal Reflü Hastalığı (GÖRH)
denir. 

Reflüde kalıcı tedavi: 
Laparoskopik Cerrahi

Doç. Dr. Tamer Sağıroğlu
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
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davilerden herhangi bir fayda göre-
memekteler. Dolayısıyla şikâyetleri
tekrarlayarak devam etmektedir.

REFLÜ HASTALIĞININ TEDAVİSİ
NASILDIR?

Reflü hastalarının diyetlerine dik-
kat etmeleri gerekmektedir. Az mik-
tarda yemek ve tok karına yatmamak
oldukça önemlidir. Yağlı yemek, ha-
mur işleri, çiğ sebze-meyve, salçalı
yemek, çay, kahve, asitli içecekler ve
alkolden uzak durmalarını tavsiye
ediyoruz. Yattıkları yatağın 30 derece
eğimli olması gerekiyor. Bu eğimi
yastığı yükselterek değil yatağı eğimli
hale getirerek sağlamak önemli bir
nokta. Gıda rejimlerinin ve sosyal ha-
yat tedbirlerinin hastalığın gidişinde
önemli bir faydası olduğuna dair bi-
limsel herhangi bir kanıt bulunma-
maktadır.

Hastalığın tedavisinde en etkin
ajan proton pompa inhibitörü olarak
adlandırılan ilaçların kullanılmasıdır.
Mide fıtığı olan veya yemek borusun-
da yara açılan reflü hastalarında bu
ilaçların hayat boyu kullanması gere-
kebilir…

REFLÜDE KALICI TEDAVİ:
LAPAROSKOPİK (KAPALI)
CERRAHİ

Reflü hastalığının uzak dönem so-
nuçları bilinen kalıcı tek tedavi yönte-
mi Laparoskopik cerrahidir. 

Yemek borusunda yara açılması,
endoskopi ile mide fıtığı teşhisinin
konulması ve kapak yetmezliği vaka-
larında GÖRH hastalarının ömür
boyu ilaç kullanması gerekebilir.
Özellikle bu hastalarda Laparoskopik
cerrahi, kalıcı şifa sağlayan, hastayı
ömür boyu ilaç kullanmaktan kurta-
ran ve yaşam kalitesini arttıran tek
seçenektir.

Amerika’da laparoskopik reflü cer-
rahisi, safra kesesinden sonra ikinci
sıklıkla yapılan cerrahi girişimdir.

Laparoskopik cerrahi sonrası hasta
bir gün hastanede kalır, ertesi gün
yemek yemeye başlar. Ciltte herhangi
bir kesi olmadığı için estetik kaygı
duyulmaz.

Hastaların ameliyat sonrasında
yaptığı gıda rejimlerine ve sosyal ted-
birlere gerek kalmaz. Laparoskopik
yöntemle reflü cerrahisi yapan uzman
bir hekime başvurmak önemlidir.

Konu ile ilgili tecrübeli cerrahların
ameliyatları sonrasında uzun dönem-
de %90 üzerinde başarı sağlanmakta-
dır.

Şekil 1: Açık Ameliyat Kesisi Şekil 2: Kapalı Ameliyat Kesisi
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Her geçen
gün hayatı-
mıza biraz
daha fazla

girmektedir.  Moda keli -
mesi bununla birlikte
uluslararası trendler ulus-
lararası moda  firmaları
tarafından belirlenmekte-
dir.

Her yıl dünyayı etkisi
altına alan tüketimi  ina-
nılmaz etkileyen moda
trendlerinin oluşturulması
hiç de sandığımız kadar
kolay olmamaktadır. Önce-
likle  dünyanın çeşitli şe-
hirlerinde bulunan trend
ofislerinde, tasarımcılar-
dan, pazarlamacılardan,

sosyolog ve psikologlar-
dan, sanat eleştirmenle-
rinden oluşan ekipler
biraraya gelmektedir.
Trendlerin oluşturulma-
sında “yaşam biçimlerini”
etki olarak alan bu ekipler
insanların neyi  ne şekilde
yaşamak  istediklerinden
yola çıkarak en çok neler

http://www.domo-
texgaziantep.co
m

Buket Sekban Kantar
Kavram MYO Çorap ve Moda

Tasarımı Bölümü Öğr. Görevlisi

bsekban@kavram.edu.tr

Trendler nasıl oluşturulur?
Bu sayıda bizler için çok önemli olan bir konuya değinmek is-
tiyorum; moda trendleri. Öncelikle trend ve moda kelimeleri-
nin anlamlarına bakalım hepbirlikte. Trend: (moda sektörü
için) tüketici eğilimi, anlamında kullanılmaktadır. Moda ise,
türkçe sözlükte bir kaç farklı biçimde tanımlanmaktadır. Bu
tanımlar “değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle
toplum yaşamına giren geçici yenilik”, “belirli bir süre etkin
olan toplumsal beğeni, bir  şeye karşı gösterilen aşırı düşkün-
lük”, “Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye uygun
olan” şeklindedir.   
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tüketiliyor, neler daha çok
tüketilecek? sorularının
cevaplarını aramaktadır-
lar. Bu noktadan hareketle
ilk önce renkleri belirleyen
grup, ardından kumaşları,
dokuları, iplikleri ortaya
çıkarmakta ve son olarak
da formları belirlemekte-

dirler. Tabiki bu çok kap-
samlı bir çalışma… Aynı
zamanda dünya renk bir-
liği gibi, Premier  Vision
gibi bir takım kuruluşlarla
da fikir alışverişinde bulu-
narak ve üzerine kendi yo-
rumlarını katarak modaya
damgasını vuracak trend-

lere imza atmaktadırlar.
Trend ofislerinin, trendleri
belirlemesinin ardından
oluşturdukları trend kitap-
ları ise, bu trendlerin ya-
yılmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Bu kitaplar-
dan yararlanarak tasarım-
cılar da kendi

koleksiyonlarını hazırla-
maktadır.

Şimdi de dilerseniz
ünlü tasarımcılardan pod-
yumlara yansımış olan
2013-2014 Sonbahar –Kış
trendlerine bakalım...

MODA...

2013-2014 Sonbahar –Kış Trendleri...

MISSONI
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FENDI

2013-2014
Sonbahar-Kış
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CHANEL
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ANNA SUI

2013-2014
Sonbahar-Kış
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Basit anlamda
bilimsel ola-
rak statik
elektriklenme

testini çoğumuz ilkokulda
yapmışızdır. Plastik bir ta-
rakla saçımızı taradıktan
sonra tarağı küçük boyut-
larda parçalanmış kağıtlara
yaklaştırdığımızda tarağın
kağıt parçalarını kendine
doğru çektiğini görürüz.

Ev ve işyeri ortamı-
mızda kullandığımız göm-
lek, mont, elbise, çorap
gibi giysilerimiz ve ortam-
daki halı, kanepe gibi
malzemeler statik elek-
triklenmeye sebep olabil-
mektedirler. Teknolojinin
ışık hızıyla geliştiği günü-
müzde, teknolojinin ve şık
giysilerin konforumuzu
bozan fakat ilk bakışta fark

Statik elektrik-
lenme, vücutta

veya cisimler
üzerinde etkile-

şimler sonucunda
oluşan durumdur.

Günlük hayatta
genellikle araba-

mızın kapısını
açarken, biriyle

tokalaşırken
hatta yan yana

geçerken statik
elektriklenmeyi

hissederiz. Ayrıca
gergin olduğu-

muz zamanlarda
üzerimizde bir

elektrik yükü ol-
duğunu başkala-
rıyla temasta bu-

lunduğumuzda
fark ederiz. 

Konforlu bir hayat için 
antistatik özellik ve Karblack®

Şekil 2



edilmeyen etkilerini gider-
mek günlük hayattaki ra-
hatlığımızı ve dinamizmi-
mizi artıracak, stresimizin
azalmasına da fayda sağla-
yacaktır. 

%15 RELATİF NEMDE
YÜNÜN SENTETİK
LİFLERDEN YAPILAN
KUMAŞLARA GÖRE
STATİK ELEKTRİKLENME
AÇISINDAN DAHA İYİ
BİR PERFORMANS
GÖSTERİYOR

Tablo 1’de yün,
naylon, akrilik ve polyes-
ter liflerinden üretilmiş
kumaşların statik elektrik-
lenme ile ilgili değerlerini
görebiliriz. Tabloya baktı-
ğımızda %15 relatif
nemde yünün sentetik lif-
lerden yapılan kumaşlara
göre statik elektriklenme
açısından daha iyi bir per-
formans gösterdiği görül-
mektedir.

Statik elektrik, kolay
alevlenme olabilecek alan-
larda çalışanlar için ciddi
tehlikelere neden olabil-
mektedir. Petrol çalışan-
ları, elektrik sektöründe

çalışanlar, itfaiye ve or-
mancılık sektöründe çalı-
şanların kıyafetlerinin
antistatik özellik içermesi
gerekmektedir.

Konfor ve güvenlik için
vücudumuzdaki statik

elektriği güvenli bir şe-
kilde atabilmek için anti-
statik özellikli giysiler
kullanmak önem arzet-
mektedir. Karblack®, sta-
tik elektriklenme
problemine kalıcı çözüm
getirmektedir. ISO EN
1149 standardını sağlaya-
rak antistatik özellik gös-
termektedir. Özelliği iplik
yapısından kaynaklandı-
ğından yıkama ile kaybol-
mamaktadır. Üretilecek
tekstil ürününün genel
özelliklerini bozmayacak
şekilde üretilebilmektedir.

Örneğin %99/1 pamuk
/antistatik, %50/49/1
Modal /Penye/Antistatik
yada 66/32/2
Pes/Pamuk/Antistatik şek-
linde kullanılabilmektedir.
İhtiyaca göre yün içerikli
olarak da üretilebilmekte-
dir. 

Karblack®, statik
elektriğin vucuttan atıl-
masını sağlayarak konforlu
bir gün geçirilmesine katkı
sağlamaktadır. Çorapların
bir kısmında ya da tama-
mında kullanılabilmekte-
dir. Diğer kullanıldığı
tekstil ürünlerini  tişört,
gömlek, pantolon gibi dış
giysiler, iş giysileri ve bazı
iç giyim ürünleri olarak
belirtmek mümkündür.

KAYNAKLAR:

http://www.wool.com/Wearing_Ab
out-Merino_Proof_Anti-static.htm

http://www.chemistryland.com/CH
M151S/10-LiquidsAndSolids/Chap-
ter10.html 

http://www.karsu.com.tr/pxp/tr/ue
ruenler/teknik-iplikler.php 
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Dr. Bilgehan Ülger
Tekstil Mühendisi /Ar-Ge Şefi

Tablo 1

Karblack®, statik elek-

triğin vucuttan atılma-

sını sağlayarak konforlu

bir gün geçirilmesine

katkı sağlamaktadır.

Çorapların bir kısmında

ya da tamamında kulla-

nılabilmektedir. 



Bursa merkeze
yakın köyler-
den olan Misi
Köyü’nün adı-

nın, bölgeye ilk yerleşen
Misyalıların buraya
“Mysia” demelerinden kay-
naklandığı sanılıyor. Misya-
lılar burayı ayrıca misyo-
nerlik merkezi olarak kulla-
nıyorlardı. Misipoli Manas-
tırı’nda günümüze kadar
gelebilen kalıntılardan, İn-
cil’i tartışmak üzere İz-
nik’teki konsülün burada
toplandığı da anlaşılmakta.
Bu yüzden burası Hristi-
yanlar için de önemli bir
merkez sayılıyor. Türklerin
Misi’ye yerleşmesi yaklaşık
olarak 1326 Bursa fethin-
den sonra gerçekleşiyor.
Osman Bey tarafından
köye önceden kontrol altı-
na almak amacı ile altı aile
yerleştirilmiş. Böylece Bi-
zans Tekfuruna yardımın
kesilmesi hedeflenmiş.
Daha sonra dere kıyısına
üç değirmen inşaa edilerek
buranın kalkınması sağlan-
mış. Sonraları Misi’nin
önemi artınca burası geli-
şerek bir kasaba halini al-
mış. 

17. ve 18 nci yüzyıla ait
bir çok yapının bulunduğu
Osmanlı mimarisini yansı-
tan Misi Köyü, 1989 yılın-

da kentsel sit alanı ilan
edilerek koruma altına
alınmış. Bugün Misi’de bu-
lunan pek çok yapının  res-
torasyonlar sayesinde do-
ğallığı korunmaya çalışıl-
makta. Ayrıca restore edi-
len yapıların çeşitli sosyal
tesislere dönüştürülmesi
de düşünülmekte. Osmanlı
barok tarzda yapılan bir
çeşme hala kullanılıyor.
Köyün mezarlığında ise çok
sayıda kitabe ve işlemeli
mezar taşları bulunuyor.

KAVACIK SULTAN’IN
KABRİ DİLEKLERİNİN
GERÇEKLEŞMESİNİ
İSTEYENLERİN UĞRAK
MEKANI

Misi Köyü’nde yaşamış
olan Kavacık Sultan’ın kab-
rinin, köydeki dağda bir
kayanın içinde olduğu riva-
yet edilmektedir. Kavacık
Sultan’ın muhterem bir
kişi olduğu düşünüldüğün-
den burası ayrıca müslü-
manlar için önem taşımak-
tadır. Çeşmeden akan su-
yun Kavacık Sultan’ın göz-
yaşları olduğu söylenerek,
ziyaretçiler tarafından dile-
nen dileklerin gerçekleşti-
ğine inanılıyor.

Misi Köyü doğal güzel-
likleri, özgün mimarisi ile
göz doldururken ayrıca
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Doğası ile akıllarda yer etmiş ilimiz Bursa’nın bir başka güzelliği
ile ünlü köyündeyiz: Misi Köyü. 2000 yıllık bir geçmişe sahip olan
bu güzel köy, Cumalıkızık’tan sonra mutlaka gezilmesi gereken
ikinci yer. 

Misi Köyü tüm güzellikleriyle
bir hafta sonu sizi bekliyor 
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üzüm yetiştiriciliği ve
üzümden elde edilen ürün-
leri ile de ününü koruyor.
Bölgeye ait aroması ile
ünlü “Misket Üzümü” bu-
rada yetişiyor. Üzümlerin-
den elde edilen pekmezin
çok sağlıklı olduğu için ta-
rih boyunca Avrupa’dan
çok fazla talebi olmuş. Ay-
rıca ipekçilik te köyün
önemli gelir kayankların-
dan. Hatta tarihi evlerin
geniş sundurmalarının bile

ipekçilik için böyle tasar-
landığı ifade ediliyor.

NİLÜFER ÇAYI KÖYÜN
ORTASINDAN GEÇEREK
GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK
KATAR

Bursa´nın merkezinden
yalnızca 12 kilometre
uzaklıkta bulunan köy Bur-
sa’nın oksijen kaynakların-
dan sayılıyor. Çevrede pek
çok piknik alanı mevcut.
Köyün içinden geçen Nilü-

fer Çayı, çevredeki meyve,
söğüt, kavak, çınar ağaçları
özellikle bahar aylarında
Misi Köyünün gezilmesi
için aslında tek yeter sebep
sayılabilir. Hafta sonu er-
kenden yola çıkıp bu güzel-
likler içinde ve Uludağ’ın
kokusu eşliğinde bir köy
kahvaltısı yapmak, ardın-
dan Misi’nin doğal ve tarihi
güzelliklerini ziyaret etmek
herkes için mutlak doping
niteliği taşıyacaktır.

Bir hafta sonu Misi

Köyü’ne giderek, doğal

ve tarihi güzellikler

eşliğinde, Uludağ’ın

kokusunu koklayarak

kahvaltı yapın”



Antik çağlardan günümüze değerli bir Miras:

Gönen Kaplıcaları 
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Dünyada bu
tür sulara
çok az rast-
lanıyor

çünkü herhangi bir yoldan
değil, doğrudan dünyanın
merkezinden geldiği belir-
tiliyor uzmanlarca. Bu
demek oluyor ki, dünyada
çok az görülen bir şekilde
saf, temiz, ve özelliğini yi-
tirmeden kalabilmiş.
Çünkü 275 metrede kap-

lıca suları kaptaj yaptığın-
dan sular diğer atmosfer
suları ile karışmadan yü-
zeye çıkabiliyor. Bu da
suyun saf olmasını sağlı-
yor.

ANTİK DÖNEMDE TEDAVİ
MERKEZİ HALİNE GELMİŞ

M.Ö. 4. Yüzyıldan  bu
yana kullanılan kaplıca ya-
kınlarında yapılan kazı-
larda, yer mozaiklerine ve

kaplıcada kullanılan araç-
lara rastlanmış. Bunlar
Gönen Açık Hava Mü-
zesi’nde sergileniyor.
Gönen Kaplıcaları’nın He-
lenistik, Roma ve Bizans
İmparatorlukları dönemle-
rinde tedavi merkezi ha-
line gelmiş. Büyük
İskender zamanında çok
daha önem kazandığı anla-
şılıyor. Gönen’in isminin
“Thermia” olduğu kaplıca

yakınlarında bulunan bir
kitabede yazıyor. 

GÖNEN’İN ŞİFALI
KAPLICALARI
HANGİ HASTALIKLARA
İYİ GELİYOR?

Kaplıca suları fluorür
içeren, sodyumlu, sülfatlı,
klorürlü, bikarbonatlı bir
karışıma  sahip. Eklem ro-
matizmalarının kronik dö-
nemleri, kireçlenme,

Gönen Kaplıcaları Antik çağlardan bu yana kullanılagelmiş, günü-
müzde “Gerçek Kaplıca” olarak bilinen nadir kaplıcalardan. 



omurlar arası daralmalara
bağlı sinir ve damar sıkış-
maları, ankilozan spondi-
lit, adele romatizması, bel
ve boyun fıtığı, bel kay-
ması, kronik tendon, ten-
don kılıfı, eklem kapsülü
gibi yumuşak doku roma-
tizmaları, sellülit, adale
spazmları, bazı ortopedik
hastalıklar, kırık sekeller,
kontraktürler, bazı sinir
felçlerinde ilk 3 haftadaki
ilaç tedavisinin devamı
olarak (örneğin; yüz fel-
cinde) tünel sendromları
denen bazı tür sinir sıkış-
maları, bronşiyal astım,
migren, alerjik sinüzit,
küçük ölçülü böbrek taşı
hastalığı, nikotin ve alkol
tedavisi, gastrit, ülser ve
benzeri hastalıklara iyi
gelmekte.

BANYO YAPARAK,
İÇEREK VE BUHARINI
KOKLAYARAK BİRÇOK
DERDE DERMAN
BULMAK MÜMKÜN

Yüzeye çıkan suyun sı-
caklığı 73 derecedir. Sudan
hem banyo alınarak, hem
de içilmek suretiyle yarar-
lanılmakta. Su buharının
solunması müzmin üst ve
alt solunum yolları iltihap-
larının, mineralli suyun
içilmesi, mide ve 12 par-
mak ülseri, hazımsızlık,
safra kesesi tembelliği,
kalın bağırsak spazmlarının
giderilmesinde kullanılıyor.
Banyo uygulamaları ise her
çeşit romatizma, kireç-
lenme, ruhsal sıkıntılara
bağlı ağrı ve huzursuzluk-
ların, kadın hastalıklarının
tedavisinde, karın ameli-
yatları veya ortopedik ame-
liyat sonrası dönemlerde
yararlı olmakta.

Türkiye bilindiği üzere
önemli bir jeotermal kuşak

üzerinde bulunuyor. Ülke-
mizin termal suları her
yönden diğer ülkelerden
üstün özelliklerde. Debi-
leri, sıcaklıkları, fiziksel ve
kimyasal özellikleri ile Av-
rupa’daki termal sulardan
çok daha iyi niteliklere
sahip. Ülkemiz potansiyel
açısından da dünyadaki ilk
yedi ülke arasında bulunu-
yor. Gönen Kaplıcaları ise
Türkiye’nin en iyi 10 kap-
lıca tesisinden biri. İstan-
bul’a yakın olması
düşünüldüğünde bu yanı-
başımızdaki Antik Çağlar-
dan günümüze gelen şifa
kaynağına herkesin ihtiya-
cının olduğu bir gerçek. 

www.csd.org.tr

KAPLICALAR...

71Çorapland Mayıs-Haziran 2013

Eklem romatizmaları, ki-

reçlenme, sinir ve damar

sıkışmaları, ankilozan

spondilit, adele romatiz-

ması, bel ve boyun ra-

hatsızlıkları, kronik

tendon, tendon kılıfı,

eklem kapsülü gibi yu-

muşak doku romatizma-

ları, sellülit, spazmlar,

ortopedik hastalıklar, kı-

rıklar, kontraktürler, sinir

felçlerinde, tünel sen-

dromları, bronşiyal astım,

migren, sinüzit, böbrek

taşı, nikotin ve alkol te-

davisi, gastrit, ülser ve

benzeri hastalıklarına iyi

geliyor”
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Su altının büyüleyici 
güzelliklerini fotoğrafla
ölümsüzleştirmek 
Fotoğraf çekmek büyük-küçük herkesin sevdiği bir uğraş. Hoşumuza
giden nesneleri, olayları, doğayı fotoğraflamak hepimizin zaman zaman
yaptığı hobilerden. Amatör fotoğrafçılığın yanında, fotoğraf uğraşının
uzmanlık gerektiren alt dalları da var. Su altı fotoğrafçılığı da bu alt
dallardan biri. 

Son yıllarda
meraklıla-
rın yoğun
ilgi göster-

diği su altı fotoğrafçılığı
çok zevkli bir uğraş.
Ancak su altına uygun
bir fotoğraf makinenizin
olması sualtında hemen
fotoğraf çekebileceğiniz
anlamına da gelmiyor.
Öncelikle zaten iyi bir
yüzücü olmak gerek.
Bunun yanında
Türkiye’de “Balıkadam
Brövesi” denilen, belirli
bir süre eğitimden geçi-
lerek elde edilen bir tür
yeterlik belgesi
alınması şart. Bu, Tür-
kiye Sualtı Sporları
Federasyonu’na bağlı
klüpler tarafından veri-
liyor. Bu bröve
sualtında karşılaşılabi-
lecek sorunlara karşı
kişileri eğitmek amacı

ile alınması gerekli bir
tür sertifika. Kişiler bu
eğitimlerle kaç metreye
kadar dalınabileceğini,
nerede nasıl davranıla-
cağını, solunum
cihazları ve dalgıç giysi-
leri gibi ilgili her türlü
bilgiye sahip oluyor.
Tabi bu sertifikaların
dereceleri de var. Pro-
fesyonel olma yolunda
zamanla bu dereceleri
yükseltmek te
mümkün.

İYİ BİR FOTOĞRAFÇI
OLMANIN DIŞINDA
BALIKADAM BRÖVESİ
ALMIŞ BİR YÜZÜCÜ DE
OLMANIZ GEREKİYOR

Balıkadam brövesi
alındıktan sonra iş dal-
gıç giysileri ve sualtına
uygun bir fotoğraf
makinesi ve ekipman-
ları edinmeye geliyor.

Türkiye şartları düşü-
nüldüğünde biraz
maliyetli olduğu gerçek.
Yine de sonuçları düşü-
nüldüğünde bu
maliyetin -özellikle de
su altını sevenler için-
önemi pek olmasa
gerek.

SUALTINDA FOTOĞRAF
ÇEKMEK İLE KARADA
FOTOĞRAF ÇEKMENİN
FARKLI İNCELİKLERİ
VAR

Bundan sonrası iyi
fotoğraflar çekilebilecek
yerlere gitmekte. Su
altının o büyüleyici ve
inanılmaz dünyasında
biraz da şans sayesinde
bir çok güzel fotoğraf
çekmek mümkün. Tabi
burada diğer bir konu
da sualtında iyi bir
fotoğrafın nasıl çekile-
bileceğini bilmek.

Temelde sualtında çeki-
len fotoğrafla karada
çekilen fotoğraf
arasında bir fark yoktur.
İkisinde de açıyı yakala-
mak önemlidir. Ancak
sualtında çoğu nesne
çabuk değişim gösterir.
Diğer ve en önemli
konu da ışığın durumu.
Sualtındaki ışık, derin-
lik arttıkça
azalacağından, bu çeki-
len fotoğrafa da
yansıyacaktır. Aslında
sualtı fotoğrafçılığında
en önemli durum sınırlı
olmaktır. Işık, oksijen,
derinlik gibi bir çok fak-
tör burada etkili
olmakta. O nedenle bu
konuda da uzmanlar
aracılığı ile bilgi ve tec-
rübe edinmek doğru
olur.  Bu tür zorluklar
olsa da su altının o
harika dünyası ve
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görüntüleri insanları
her halükarda cezbedi-
yor. Buraya gelme
imkanı olmayanlar açı-
sından da su altının
görülmesi gerçekten
çok önemli. Her an kar-
şınız çıkacak farklı bir
tür ya da resimlerini
gördüğünüz canlıları
bizzat görebilmek, çok
heyecanlı bir durum
olsa gerek. 

COUSTEAU’NUN 
İCADI SU ALTI
KEŞİFLERİ İÇİN BİR
DÖNÜM NOKTASI
OLDU

Jacques Couste-
au’nun 1943 yılında
Aqualung’u icat etmesi
ile sualtı keşiflerinde bir
ilerleme sözkonusu
oldu. İnsanoğlunun yüz-
yıllardır denizlerin altını
keşfetme merakı bu
yolda daha pek çok in-
sanı etkileyeceğe benzi-
yor. Hala keşfedilmemiş
yerler, cevaplanmamış
soruların bulunması
bunun temel sebebi. Su
altına inenlerin bütün
zorluklarına rağmen
buna devam etmeleri-
nin sebebi, su altının
görülmeden anlaşılma-
sının, anlatılmasının zor
olmasının bilinmesi bel-
kide.

TÜRKİYE’DE 
SU ALTI FOTOĞRAF-
ÇILIĞIYLA UĞRAŞAN-
LARIN SAYISI OLDUK-
ÇA SINIRLI

Türkiye’de belirli
sayıda bulunan sualtı
fotoğrafçıları bu
anlamda sabırlı ve
cesur kişiler olarak
adlandırılabilir.
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Ayrıca elektrik tüketi-
mini miktar ve zaman
yönünden etkileyecek,
uygulama ve değer-

lendirme çalışmaları da yürütülmek-

tedir. Bu çalışmalar talep yönetimi
olarak adlandırılmaktadır. Üç yön-
temle yapılan talep yönetimi çalış-
malarının herhangi biri veya birkaçı
bir arada uygulanabilmektedir. Bu

yöntemlerden birincisi olan teknik
önlemler; yüksek verim sağlayan ay-
dınlatma, yüksek verimli motorlar,
soğutma sistemleri, bina yalıtımı
gibi alanları içerir. İkinci yöntem bil-

Sanayi Kuruluşlarında
Enerji Verimliliği 

ÇEVRE...

Sanayide enerji verimliliği uluslararası rekabet gücü açısından çok
önemlidir. Sanayide enerji verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi,
kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler,
hammadde özellikleri, ürün çeşitleri ve özellikleri, iklim şartları ve çev-
resel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.
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gilendirme olup, hazırlanan teknik
belgelerle tüketicilerin bilgi eksikliği
giderilmektedir. Bilgilendirme;
enerji verimlilik merkezlerinde
enerji talebinin düşürülmesi ile ilgili
çalışmaları yönlendirmek, danış-
manlık yapmak, eğitim kursları ve
seminerleri düzenlemek ve enerjiyi
verimli tüketen donanım kullanımını
özendirmek üzere tanıtım konularını
içermektedir. Üçüncü ve en çok uy-
gulanan yöntem ise, tarifelerde fark-
lılığa gidip, tüketim yapısını
değiştirmek kullanma zamanına
veya kullanma miktarına göre fiyat-
landırmalar yapmaktır (Ergen ve Yıl-
dırım, 1997: 28).

SANAYİ SEKTÖRÜNDE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ İÇİN ALINACAK
ÖNLEMLER
• Proses aydınlatmasında floresan

ve civa buharlı lambaları, yüksek
basınçlı sodyum lambalarla değiş-
tirin.

•Gece de çalışan işletmelerde daha
az insanın girip çıktığı bölümler-
deki iklimlendirme ünitelerini
ayarlayın.

•Gerekmediği zamanlarda egzost
fanlarını, fırınları, motorları vb.
kapatın.

• Kompresör hava girişlerinin sıcak
ekipman odaları yerine daha soğuk
yerlerden olmasını sağlayın. Verim
iyileştirmeleri ve geri ödemeler
ilgi çekicidir.

• Buhar ve basınçlı hava kaçakları-
nın işletmeye maliyeti çok pahalı-
dır. Düzenli auditlerle ortaya çıka-
rılmalıdır.

• Yanma havasının kalbi olan hava
fazlalık katsayısının dikkatli kont-
rolü, önemli enerji tasarrufu sağlar.

• İşletme tarife yapısına ve güç fak-
törüne göre güç faktörü iyileştir-
mesi ile büyük tasarruflara ulaşı-
labilir.

• Proses hatları ve tankların yalıtımı
ile önemli tasarruflar elde
edilebilir.

• Özellikle yeni uygulamalar söz
konusu olduğu zaman enerji
verimli motorların kullanılması,
kendini kısa sürede amorti eder.

• Şayet basınçlar fazla
tasarlanmışsa, basıncın azaltması
prosesi ısıtmayacaktır ve büyük
tasarruflar söz konusudur.

• Endüstriyel tesisler genellikle
yetersiz olarak yalıtılır. Uygun
yalıtım büyük kazanç demektir.

• Büyük kompresörlerde hava veya
su soğutmasıyla atılan ısıyı uygun
tasarımla özellikle kışın mahal
ısıtmalarında kullanmak
mümkündür.

• Plastik şeritler, kapı tamponları ve
hava perdeleri büyük giriş
kapılarından enfiltrasyonun bloke
edilmesine yardımcı olur.

• Ekonomizerler, dış havanın
optimum kullanımını sağlarlar.
Kullanımları ile elde edilen
tasarruflar büyüktür.

• Tüm alanları ısıtmak yerine kısmi
ısıtma yapmak için kullanılan
radyant ısıtıcıların geri ödemesi
ilgi çekicidir.

• Isıtılan açık tankların kapatılması
büyük enerji tasarruflarına yol
açar.

• Ekipmanların zamanlamasında
yapılabilecek küçük değişimler
talep yüklerini önemli oranda
azaltır.

• Spot havalandırma, gerekli
iklimlendirilmiş hava miktarını
azaltır.

Kaynak: Enerji Verimliliği Derneği
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Enerji 
Verimliliği ve
Çevre

Yaşlı dünyamız, tarım
toplumu uygarlıkla-
rından başlayarak, sa-
nayi toplumu ve bilgi

toplumu gibi göz alıcı isimlendir-
melerin örtücü ve gözden saklayıcı
etkisinin de yardımıyla, bu gün, sa-
dece enerji elde etme uğruna sınır-
sız derecede kullanılan “fosil yakıt
uygarlığının” son günlerini yaşamı-
yor. Bunun yanında, insanlığın tüm
olumlu birikimlerine rağmen artık
yolun sonuna geldiğimizi gösteren
önemli belirtiler, düşünmeyi bece-
rebilen herkesi ürkütüyor.

Enerji üretmek adına oluşturdu-
ğumuz kirlilik her geçen gün bizi
sona biraz daha yaklaştırıyor. Ev-
ren, güneş, dünya, sular, kayalar,
rüzgar, kendisi ile bir türlü dost
olamayan ve ‘uygar’ olduğunu iddia
eden insanlıktan sıkı bir hesap
sorma hazırlığında. Adına ister
“Küresel ısınma”, ister başka bir
şey diyelim, insanın mavi gezegeni-
mizdeki bencil hayatı, suçlu, suçsuz
ayrımı yapmadan top yekun bir yok
oluşun startını çoktan verdi.

Uygarlık tanımları, kişi başına
enerji tüketimi, kişi başına düşen
otomobil, televizyon sayısı, su kulla-
nımı gibi ölçülere sıkıştırıldı. Zaten
ömrü iyiden iyiye azalmış fosil yakıt
uygarlığının kendiliğinden sona er-
mesini beklemek ve “Sonra nasıl
olsa bir şeyler yaparız” rehavetine
kapılmak savaşı bu günden kaybet-
tiğimiz anlamına gelmektedir.

Aslında yapmamız gereken şey,
büyük buluşlar, büyük araştırmalar,
derin tartışmalar yapmak değil,
mevcudu özellikle de enerjiyi, israf
etmeden etkin ve verimli kullan-
maktan başka bir şey değildir.

Kaynak: Enerji Verimliliği Derneği
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Her ağaçtan kaşık olmaz 
ahşap kaşığa kimse rakip olamaz

Nerede, nasıl, kim
yaptı diye düşünmedi-

ğimiz ama her gün
kullandığımız vazgeçil-
mez bir beslenme aracı

kaşıklar. Kaşıksız bir
yemek yeme neredeyse

imkansız elbette.
İnsan oğlunun beslen-

mesine yüzyıllardır
hizmet eden bu alet,

düşündüğümüzden
daha önemli bir yere

sahip hayatımızda.

Anadolu’daki arkeolojik
kazılarda kaşıklara ilk
olarak Çatalhöyük’te
rastlanmış. Bu yakla-

şık M.Ö. 6 ya da 7. Yüzyıllara denk
gelmekte. İlk kaşıklar topraktan ya-
pılıyormuş. Sonraları tahtadan da
yapılmaya başlanınca işe sanat yönü
de eklenmiş. Basit bir biçimde yapı-
lan kaşıklar, zamanla çeşit ve büyük-

lük açısından zenginleşmiş. Yemek
türlerine göre çeşitlenen kaşıklar,
servis kaşıkları, kepçeler, tatlı kaşık-
ları, çorba kaşıkları, pilav kaşığı,
hoşaf kaşığı, kavurma kaşığı, süz-
geçli kaşıklar ve daha birçok çeşidi
ile her zaman hayatımızda önemli
bir yere sahip olmuş. Bu yaygın kul-
lanılan vazgeçilmez gereç bir de
süslenince estetik açıdan da güzel

görünmeye, sanat dalı olmaya başla-
mış.

ATALARIMIZ “HER AĞAÇTAN
KAŞIK OLMAZ” DEMİŞ 

Her sanatın olduğu gibi tahta
kaşık yapımının da incelikleri var el-
bette. Öncelikle seçilen ağaç türü
önemli. Atalarımız o sebeple “Her
ağaçtan kaşık olmaz” demişler.
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Tahta kaşıklar daha çok, lifi az olan
ve sert yapıdaki şimşir, ardıç, armut,
karaağaç, gürgen, meşe gibi ağaçlar-
dan yapılıyor. 

“HERKES KAŞIK YAPAR AMA
SAPINI YAPAMAZ” VE KAŞIĞIN
SAPI KULLANIM AMACINA GÖRE
ŞEKİL ALIR

Küçük keser, törpü, testere gibi
el aletleri ile şekil veriliyor kaşıklara.
Kaşık ustalarının en büyük mahareti
kaşığın sapının yapılmasında çünkü
bunda denge noktasını iyi ayarlamak
gerek. Atalarımız bunun önemi ile
ilgili de “Herkes kaşık yapar ama sa-
pını yapamaz” diye belirtmiş. Usta-
nın hüneri de işte burada ortaya
çıkıyor. Kullanılan kaşığın sapı da
kullanım amacına göre değişiklik
gösteriyor. Kaşığın kullanılacağı yere
göre kalın-ince ya da uzun- kısa ya-
pılmasının da önemi büyük. Hangi
amaçla kullanılacaksa ona göre di-
zaynı da önem kazanıyor tabi ki… 

SON OLARAK İSTENİRSE KAŞIĞA
SÜSLEME YAPMAK KALIYOR

Ahşap kaşık ülkemizin hemen
her yerinde yapılmakla birlikte özel-
likle bazı merkezlerde öne çıkıyor.
Bunlar arasında Bolu, Tokat, Konya,
Silifke, Bergama, Kastamonu, Bursa,
Geyve, Anamur, Akseki bulunuyor.

KULLANIM ADABI 
Osmanlı döneminde de ahşap ka-

şıkçılık çok önemli sanatlardan bi-
riydi. Bugün “Sahaflar Çarşısı”
olarak bildiğimiz Beyazıt’taki çarşı, o

dönemlerde “Kaşıkçılar Çarşısı”, Ka-
palıçarşı’nın da o kısma bakan kapısı
“Kaşıkçılar Kapısı” imiş. Her kaşığın
kullanım yeri ayrı olduğundan zen-
gin çeşitlilik te mevcutmuş. Bunlar-
dan başka kaşık kullanmanın da bir
adabı varmış. Çorba için kullanılan
kaşıkla asla hoşaf içilmez, bu görgü
kurallarına uymazmış. Çorba kaşığı
yumurta yarısı gibi, hoşaf kaşığı tam
daire şeklinde yapılırmış. Kavurma

kaşıklarının çukurluğu az olup, sapı
uzunca yapılırmış. Yemek kaşıkları-
nın derinliği ise çorba ve pilav kaşık-
larından daha az olurmuş. Tatlı
kaşıkları daha özenli olup, olarak sap
kısmında işlemesi bulunurmuş.
Kaşık eğer süslenecekse mercan, fil-
dişi, sedef gibi malzemeler kullanıla-
rak değer kazandırılırmış. Bazıları
oymalı yapılır, bazılarına telkari iş-
leme, bazılarına da akik, zümrüt gibi
değerli taşlar bile yerleştirilirmiş.
Hiç bir şey yapılmazsa gomalak cila
vurularak rengi çok hoş bir şekilde
değiştirilirmiş. Bu sanattan günü-
müze gelen bazı eşsiz parçalara mü-
zelerde rastlamak mümkün.

Ancak ne yazık ki bu sanat ta
diğer el sanatları gibi teknolojiyle
yarışamayıp gerilerden seyrediyor.
Oysa insanlar teknolojinin nimetleri-
nin yanında bazı dezavantajlarının
da olduğunu çok geç farkediyor. 

SAĞLIK AÇISINDAN KULLANIMI
ÇOK FAYDALI OLAN AHŞAP
KAŞIKLARI BULAŞIK
MAKİNESİNDE YIKAMAMAK
GEREKİYOR 

Bazılarımızın ancak vitrinlerinde
süs eşyası olarak, bazılarımızın da
sadece hediyelik olarak düşündüğü
ahşap kaşıklar aslında sağlığımız
açısından da önemli. Sevindirici olan
ülkemizde bazı tencere ve tava tür-
lerinin çizilmemesi için üreticilerin
tahta kaşık kullanmayı önermeleri.
Bu sayede çoğu evde servis amaçlı
da olsun tahta kaşık kullanılıyor.
Yanlız bilinmesi gereken bir detay;
tahta kaşıkları asla bulaşık makine-
sinde yıkamamak gerek, çünkü biz
temizlendiğini düşünürken, ahşap
gereçler deterjanı emiyor, tehlikeli
hale geliyor. Bunun için ahşap kaşık-
ları elde biraz sirke ve sabunla iyice
yıkayıp durulamak gerek. Dikkat
edilmesi gereken diğer bir nokta da
ahşap kaşığın çatladığında hemen
değiştirilmesi. Çatlayan kısımda yi-
yecek artıkları birikerek bakteri üre-
mesine sebep oluyor. Ayrıca süs
amacı ile kullanılmayacaksa mutlaka
cilasız kaşık kullanılmalı. Cilalı olan-
ların cilası ısı ile yemeklere karışa-
bildiğinden yemeklerle temas
ettirilmemeli.
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Yakın Menzil
sergisi, kişi-
sel bir belge-
leme fikrinin

etrafında, İstanbul Modern
Fotoğraf Danışma Kurulu
tarafından seçilmiş 18
sanatçıyı bir araya getiri-
yor. Basılı fotoğrafla sınırlı
kalmaksızın, video ve
enstalasyon gibi farklı
sunumlar barındıran
sergide, tekil çalışmalar
bir yerleştirmeye dönüşe-
rek, kendi bütünlüğü
içerisinde yeni anlamlar
kazanıyor.

“Yakın Menzil” kişisel
ve olağanın sıra dışı bir
kaydı. Sanatçının, fotoğraf
çekmek için uzakları keş-
fetmek yerine kendi ya-
şantısına ve temas ettiği
durumlara odaklandığı bir
sergi. Belgesel fotoğrafın
tarafsız olma iddiasından
ve kurgulanmış sahneler-
den uzak, bireysel anlatı-
nın izini süren çalışmalar-
da, sanatçının yaşamı, ya-
kın çevresi, anıları, özenle
tutulan bir günlük gibi fo-
toğrafla şekil buluyor.
İmajlar farklı yorumlara

kapı aralayarak, anlamını
dayatan otoriter bir sesi
değil, taşıdıkları belirsizli-
ğin gücünü kullanıyor.
Gündelik hayatın detayları
arasında sıradan olanın
cazibesi beliriyor,  tanıdık
gelen bu görüntüler baş-
kalarının hikayelerinde ye-
niden şekilleniyor.

SANATÇILAR
Özgür Atlagan, Fatma

Belkıs, Dilan Bozyel, Yusuf
Darıyerli,

Cemil Batur Gökçeer,
Ege Kanar, Korhan Karaoy-

sal, Metehan Özcan, Civan
Özkanoğlu, Emir Özşahin,
Muhitin Eren Sulamacı,
Özlem Şimşek, Sinan Tun-
cay, Gözde Türkkan, Devin
Yalkın, Begüm Yamanlar,
Sarp Kerem Yavuz, Cemre
Yeşil

KÜRATÖR
Sena Çakırkaya

FOTOĞRAF DANIŞMA
KURULU

Merih Akoğul, Orhan
Cem Çetin, Murat Ger-
men, Sıtkı Kösemen

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, Türkiye’de güncel fotoğrafa odaklanan “Yakın Men-
zil” sergisine ev sahipliği yapıyor. 

9 Mayıs - 27 Ekim 2013

Türkiye’nin güncel fotoğraflarıyla 
Yakın Menzil sergisi
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Erol Akyavaş’ın yarım asırlık
sanatsal birimi İstanbul Modern’de

Sergi, Akya-
vaş’ın Doğu-
Batı sanat ve
kültür dünyası

arasında kurduğu kendine
özgü sentezi,  zaman için-
de dönüşüm geçiren, tuval
üzerindeki perspektif ve
mimari düzenlemelerini,
insan figürünü merkez al-
dığı bilinçaltı arayışlarını
ve son döneminde dünya-
nın farklı kültürleri ile he-
saplaşmalarını geniş bir
çeşitlilik içerisinde bir ara-
ya getiriyor. Tuvalden de-
sene, üç boyutlu uygula-
malardan fotoğraf üzerine
müdahalelere uzanan yak-
laşık 250 yapıtlık seçki,
Akyavaş’ın modern ve

çağdaş sanat arasında üst-
lendiği öncü ve yaratıcı
kimliğe vurgu yapıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
SONRASI BATI DIŞI
MODERNLİK ARAYIŞININ
EN YETKİN ÖRNEKLERİ

Türkiye’de doğan, Av-
rupa ve Amerika’da mi-
marlık ve sanat eğitimi
alan, Doğu sanatlarına ve
özellikle de İslam sanatına
duyduğu ilgi ile tasavvuf
geleneğini sanatının mer-
kezine yerleştiren Erol Ak-
yavaş’ın çalışmaları, 2.
Dünya Savaşı sonrası iyice
belirginlik kazanan Batı
dışı modernlik arayışları-
nın en yetkin örneklerin-

den birini oluşturuyor.
Akyavaş’ın Doğu ve

Batı sanatlarını kendi yo-
rumuyla bir araya getirdi-
ği imge dünyası özgün bir
sentez olarak kabul edili-
yor. Kübizmden Sürrealiz-
me, İslam minyatürü çi-
zimlerinden tarih öncesi
duvar resimlerine, kaligra-
fi kaynaklı uygulamalar-
dan tek tanrılı dinlerin

sembollerine uzanan form
ve içerik arayışında Akya-
vaş eşine az rastlanır bir
dil geliştiriyor. Klasik an-
lamda perspektifin kaybol-
duğu, resme dahil edilen
her imgenin bir anlam so-
runuyla donatıldığı ve ta-
savvufi bir aşkla inşa edil-
diği bu resimlerde Akya-
vaş inançla sarıldığı bir
dünya kuruyor.

stanbul Modern’in düzenlediği Erol Akyavaş – Retrospektif sergisi, sanat-
çının 1950’li yıllarda başlayan ve 1990’lı yılların sonuna uzanan yarım
asırlık sanatsal birikiminin bir dökümünü çıkartıyor. 
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İngiliz Kraliyet Mimarlar Enstitüsü (RIBA)
2012 Öğrenci Ödülleri Sergisi 
18 Mayıs 2013 - 12 Temmuz 2013

İngiliz Kraliyet Mimarlar Ens-
titüsü (RIBA) Başkanlık Ma-
dalyası, mimarlık eğitimi alan

öğrencilere, mimarlık eğitiminde
mükemmelliği desteklemek, yete-
neklerini ödüllendirmek ve dünya
çapında mimarlık tartışmalarını teş-
vik etmek amacı ile 1836’dan bu
yana her yıl veriliyor. Seçilen proje-
ler, Londra, Belfast, Bournemouth,
Canterbury, Edinburgh, Glasgow,
Leicester, Liverpool, Newcastle, ve
Plymouth’da sergilenmelerinin ar-
dından Avustralya, İrlanda, Roman-
ya, Singapur, Türkiye ve BAE gibi
ülkelerde ilgililerle paylaşılıyor. Baş-
kanlık Madalyaları halen mimarlık
eğitiminde dünyada öğrencilere ve-
rilen en prestijli ödül olarak kabul
edilmektedir.

1836’da mimarlık alanında başa-
rılı metinlere verilen RIBA Gümüş
Madalyası olarak başlayan (1855’den
itibaren de yetenekli mezunlar tara-
fından çizilmiş rölövelere verilen)
ödüller ilk kez 1848’de takdim edi-
len Kraliyet Altın Madalyası’ndan

daha eski olup, RIBA’nın en uzun
ömürlü ödülleridir.

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve
Tasarım Fakültesi ile Rezan Has Mü-
zesi ev sahipliğinde gerçekleştirile-
cek olan sergi her gün saat 9:00-
18:00 arası ziyaret edilebilir.

Marlborough Gal-
lery New York iş-
birliğiyle hazırla-

nan seçki, kullandığı malzeme-
lerin çeşitliliği, büyük boyutlu
yapıtları ve forma dair arayışla-
rı ile dikkat çeken sanatçının
resim ve heykellerinden oluşu-
yor. 

Valdés, kurucuları arasında
yer aldığı ve pop sanatın İspan-
ya’daki öncüsü olan Equipo
Crónica’nın 1981 yılında dağıl-
masının ardından kariyerine

yalnız devam etti. Geçmişin
başyapıtlarından yola çıkan, ta-
rihsel izler, renk tonları ve do-
kulardan oluşan sonsuz bir gör-
sel zenginlik sunan ve sanat ta-
rihinden referanslarla hareket
eden sanatçının yapıtları, Ve-
lázquez’den Zurbarán’a, Matis-
se’ten Picasso ve Lichtenstein’a
izler taşıyor. Resmi, özgün bağ-
lamından çıkartıp pop bir anla-
yışla yeniden yorumlayan sa-
natçının konuları özellikle figür,
nesne ve serilerden oluşuyor.

Çağdaş sanatın yaşayan ustalarından Manolo Val-
dés, 1980’lerden günümüze uzanan çalışmalarıyla
8 Mayıs - 21 Temmuz 2013 tarihleri arasında
Pera Müzesi’nde. 

Manolo Valdés Resimler ve heykeller
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Türkiye’de köy enstitüleri hakkın-
daki ilk film. Çingenelerin sıtma

yaydıkları bahanesi ile Köy Enstitüsü
yakınlarında kurulan çingene kampına
saldırı düzenlenir. İki çingene; Karika
ve Melek (Müge Boz, Suzan Kardeş) bu
saldırıdan kaçmaya çalışırken, enstitü
öğrencisi Cevher tarafından kurtarılır ve enstitüde
saklanırlar. Okulu basan Necip, enstitünün müdürü
Kemal Hocayı (Erkan Can) tutuklar.

Köy enstitüleri neredeyse tüm Anado-
lu'nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu
gerçeği gözönüne alınarak, dönemin baş-
bakanı İsmet İnönü'nün himayesinde, Millî
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından
İsmail Hakkı Tonguç'un çabalarıyla köyler-
den ilkokul mezunu zeki çocukların bu

okullarda yetiştirildikten sonra yeniden köylere gide-
rek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kurul-
muştu. (Wikipedia Türkiye)

Şehr-i İstanbul, tarihsel süreç içinde
pek çok olay yaşamış, devrilen impara-
torluklara sahne olmuş önemli bir yerle-
şim yeridir. Her şehrin bir ruhu olduğu
söylenir ki bu durum İstanbul için de
fazlasıyla geçerlidir. Mimar Sinan gibi
büyük bir ustanın eserleri ile süslediği İs-
tanbul, ne yazık ki yakın zamanda yıkımlara sahne
olmuş, pek çok güzelliğini kaybetmiştir. Bu semtlerin
başında Aksaray, Laleli, Bayezid, Tarlabaşı ve Be-
yoğlu gibi muhitlerin gelmesi ise, meselenin vaha-
metini daha da büyük hale getirmiştir. Şehir tarihçisi
Önder Kaya bir zamanlar İstanbul’un en güzel köşe-

lerinde yer alan, içleri cıvıl cıvıl olan ama
tarihe, bilgisizliğe, beceriksizliğe yenik
düşmüş mimari eserlerin peşine düşü-
yor... Bir kısmı, yazarın baskısı tükenmiş
olan “Yarim İstanbul” kitabında yer alan
yazılarda birbirinden önemli tarihi eserler
ele alınıyor: Ahi Çelebi Camii, Aya Poliek-

tos Kilisesi, Fatih Medreseleri, Acemoğlu Hamamı,
Şehzade Aşhanesi, Amcazade Yalısı, Cellat Mezarlığı,
Revani Çelebi Camii, Darüşşafaka, Ayastefanos Anıtı,
Bayezid Yangın Kulesi, Ayaspaşa Mezarlığı… İstan-
bul’un kaybolan önemli yapılarının, unutulan kıy-
metli mirasın hikayesi akıcı bir şekilde dile geliyor.. 
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DİNLENESİ
Dinlenesi:
Funky Dervish

İzlenesi:
Toprağın Çocukları

Okunası:
Yitip Giden İstanbul

Besteci, söz yazarı ve vurmalı çal-
gılar ustası Yinon Muallemin

yeni albümü "Funky Dervish", Ahenk
Müzik etiketiyle çıkıyor.

Uzun zamandır İstanbulda yaşayan besteci, per-
küsyon sanatcısı ve İstanbulun İsrail Kültür Ateşesi
Yinon Muallem, grubu Rast Ensemble ilebirlikte ger-
çekleştirdiği "Funky Dervish" adlı yeni albümünü
müzik severlerin beğenisine sundu…

Türk ve Yahudi müziğinin zengin köklerinden
beslenen müzisyenin birbirinden farklı ve eşsiz şar-

kıları buluşturduğu yeni projesi ile Yi-
non Muallem, Rast Ensemble ile birlikte
şaşırtıcı bir füzyon yakalıyor. Piyano,
trombon, trompet, elektro gitarile gele-
neksel Türk müziği enstrümanlarını bira-

rada kullanarak, Akdeniz kökenli eşsiz caz, rock ve
funk tınılarına ulaşıyor. Muallem, "Funky Dervis" de
geçmişin ve bugünün ruhunu başarıyla harmanla-
yarak ortaya çıkarttığı müziğini, kendi adına daha
olgun ve özgün bir ifade ile önceki çalışmalarından
biradım öteye taşıyor.
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Edirne mutfağı bir taraftan Osmanlı mutfağının özelliklerini yansıtırken, diğer
taraftan da Türk kültürünü Balkanlara taşıyan insanlarımızın gittikleri bölgele-
rin kültürüyle harmanladığı renkli bir yapıya ulaşmıştır.

Edirne mutfağı Trakya’nın kendine
has lezzetlerini yansıtıyor

RUMELİ KAVURMASI

Malzeme: 
1 adet yeşil çarliston biber

1 adet kırmızı çarliston biber

½ soğan

1 çay bardağı ayçiçek ve zeytinyağı karışımı

200 gr. kuzu kuşbaşı

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

1 tutam kekik

5 – 6 adet çeri domates

1 su bardağı domates suyu

Yapılışı:
Biberler ve soğan iri iri doğranır. Tavada yağ

kızdırılarak et tavaya alınır. Etler bir süre kavrulduktan

sonra soğan eklenir. Kavurmaya devam edilir. Ardından

karabiber ve doğranmış biberler eklenir.  Tuz, kekik ve

domatesler ve domates suyu da eklenerek karıştırılır.

Suyunu çekince ocaktan alınır.

NOHUTLU EKMEK

Malzeme: 
1 yemek kaşığı tereyağ

2 su bardağı su 

1 çorba kaşığı tuz 

6 su bardağı un 

1 küçük kase nohut 

Yapılışı:
Nohut yıkanıp havanda iyice ezilir. Bir

kaba alıp sıcak suyla ıslatılırve bir saaat bekle-

tilir. 1 bardak un, tuz ve su ile yoğurulup yu-

muşak kıvamlı bir hamur hazırlanır. Buna nohut

eklenir. 2-3 misli kabarana kadar yaklaşık

1 saat bekletilir. Ayrı bir kapta kalan unla yine

boza kıvamında bir hamur hazırlanır. Diğer ha-

mur buna katılır ve yoğurulur. Bu karışım iki

saatte bir yoğurulur. Yumuşak bir hamur ol-

ması sağlanarak ve gerektiği kadar un eklene-

rek yaklaşık 7-8 saat bekletilir. Sonra yağlan-

mış tepsiye yayılarak bir saat daha bekletilir ve

önceden ısıtılmış fırına verilir. Üzeri iyice kıza-

rana kadar pişirilir.
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PAPUDA SALATASI

Malzeme: 
1 su bardağı kuru börülce 

1 baş kuru soğan 

1 adet domates 

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı elma sirkesi          

Biraz tuz

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber 

Bir tutam kıyılmış maydanoz

Yapılışı:
Akşamdan ıslatılan börülceler yumuşayana kadar haşlanır. Piştikten sonra soğuyana kadar bekletilip derin bir kaba alı-

nır. Üzerine piyazlık doğranan soğan, domates, zeytinyağı, sirke, limon, tuz, kuru nane ve pul biberi ilave edilerek karıştırılır.

Üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirilerek servis edilir.

PEYNİR TATLISI

Malzeme: 
1 kilo en iyisinden yağlı, tuzsuz beyaz Edirne peyniri 

250 gram toz şeker 

100 gram un 

100 gram tereyağı (tepsiyi yağlamak için) 

Yapılışı:
Peynir bıçakla küçük küçük kesilir ve  bir tahta

kaşık yardımı ile iyice ufalanması sağlanır. Bir kaba

konularak çok kısık ateşte iyice eriyene kadar karıştırılır.

Süt gibi sulu hale gelince içine un ve şekeri eklenir. 

Karıştırılarak  kaynatılmaya devam edilir. Sakız gibi

bir kıvama gelince ocaktan alınır. Önceden içi yağlanmış

olan geniş kenarlı bir tepsiye karışım aktarılır ve bastırılır.

Biraz ılınınca baklava şeklinde kesilerek fırına verilir,

kızarıncaya kadar bekletilir. Üzeri iyice kızarınca fırından

alınarak soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra, tabaklara

alınır ve üzerine pudra şekeri, yoksa toz şeker serpilir ve

servis edilir.
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Bedensel ve ruhsal gelişim için
doğa yürüyüşü: Trekking
İngilizce kökenli bir kelime olan trekking, doğada yapılan her türlü
uzun yürüyüş anlamına geliyor. Ancak trekkingi diğer konforlu doğa
gezintileri ile karıştırmamak gerek. Çünkü trekkingde zorlu parkur-
lar söz konusu. Bunlara dağ ve orman geçişleri, patika yollardan yü-
rüme, iz sürme, gerektiğinde doğadan beslenme gibi pek çok bilgi
gerektiren konu da var. 
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Trekking ile yapı-
lan spor ile sade-
ce bedensel değil
ruhsal olarak da

bir gelişim sağlanmakta. Bu
anlamda trekking insanın öz-
güvenini geliştirirken, doğaya
saygıyı da sağlar. İnsanın ken-
disini doğanın gerçekten bir
parçası olarak hissetmesi, do-
ğanın ne tür mucizeler barın-
dırdığını keşfetmesi de önem-
lidir. Ayrıca insan doğanın
saflığını ve huzurunu içine
çektikçe günlük hayatın koş-
turmacasının ne kadar basit
kaldığını anlar. Yani trekking
özünde insanın doğayı keşfe
çıktığında asıl kendisini keş-
fetmesini sağlıyor.

BU AMAÇLA BİRÇOK 
KULÜP KURULDU

Trekking ilk olarak
19.yy’daki Naturalist akımla
belirginleşmiş. İnsanlar trek-
king sayesinde fiziksel ve
ruhsal olarak iyi hissettikle-
rinden bu konuda kulüpler
bile oluşturdular.

ASIL HEDEF İNSANIN
KENDİSİNİ VE DOĞAYI
ANLAMASI

Trekking her yaştan, her-
kesin yapabileceği bir spor.
Bir hedefe varmak ta sözko-
nusu olmadığından yarış gibi
de değerlendirilmiyor. Asıl
hedef insanın kendisini ve do-
ğayı anlamasıdır. Bu amaçla
yapılan yürüyüş mümkün ol-
duğu kadar doğa ile uyum
sağlayarak yapılmalıdır. 

REHBER EŞLİĞİNDE
YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ

İsteyen herkes trekking ya-
pabilir ancak bir rehber eşli-
ğinde gerçekleştirilmesi daha
doğrudur. Çünkü gezilecek
yerleri bilen iyi bir rehber aynı
zamanda doğada hayatta kal-

mayı iyi bilen insanlardır. Ge-
rekirse zor şartlarda nerede
nasıl davranılacağını bilmeli,
yenilecek şeylerden uyunacak
yere kadar her konuda bilgili
ve tecrübeli olmalıdır.

TECRÜBE KAZANDIKÇA
ZORLUK DERECESİ DE
GİDEREK ARTIRILABİLİR

Yeni başlayacaklar için
trekkingin dereceleri var.
Trekking turları düzenleyen
çeşitli acentelerden zorluk de-
recesine göre kişiye uygun bir
trekking çeşidi seçilebilir.
Tecrübe kazandıkça yapılan
trekkingin zorluk derecesi de
zamanla artırılabilir. 

MARMARA BÖLGESİNDE
ZAMANI KISITLI OLANLAR
İÇİN GENELDE GÜNÜBİRLİK
TURLAR TERCİH EDİLİYOR

Trekking turları bazen gü-
nübirlik te yapılabiliyor ama
genelde bir hafta kadar sürer.
Günübirlik olan gezilere “Hi-
king” deniyor. Ülkemizde
özellikle Doğu Anadolu ve Ka-
radeniz’de yapılan turlar uzun
sürerken Marmara Bölge-
si’nde zamanı kısıtlı olanlar
için genelde günübirlik turlar
tercih ediliyor. Sabah erken
saatlerde başlayan gezi akşam
saatlerinde tamamlanıyor.

GENELDE İLKBAHAR VE
SONBAHAR TERCİH EDİLİR

Trekking için hazırlanırken
malzeme temini de bu nokta-
da önem kazanır. Ayakkabılar,
giysiler, kullanılacak diğer eş-
yalar şartlara uygun seçilme-
lidir. Trekkingde mevsim sı-
nırlaması yoktur ama genelde
ilkbahar ve sonbahar ayları
tercih edilmekte. Bu değişik
günün anılarını yaşatmak is-
teyenler için fotoğraf makine-
lerini de yanlarına almaları
tavsiye ediliyor.
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Bizans döne-
minde Kypa-
rades yani
“Servili Or-

man” denilen bölge güzel
servi ormanı ile biliniyor-
du. Osmanlı Dönemi’ne ge-

lindiğinde, 16. Yüzyılda
daha önce kullanılmayan
bu koruluk Nişancı Feridun
Bey’e verilmiş. O nedenle
“Feridun Bahçeleri” adıyla
anılıyordu. 17. Yüzyılda ise
padişah 4. Murad koruyu

İranlı Emir, Güne Han'a he-
diye eder. Bu sebeple
“Emir Güne Han köyü” adı
değişerek günümüze
“Emirgan” olarak ulaşmış.
Sonraları bir çok kez el de-
ğiştiren bu koruluk 19.

Yüzyılda padişah Abdülaziz
emri ile Mısır Hidivi İsmail
Paşa’ya verildi. Hidiv, koru-
nun iç kısımlarına 1871-
1878 yılları arasında çok
zarif üç köşk yaptırır. Gü-
nümüze kadar iyi korunan

İstanbul’un son birkaç korusunda biri:
Emirgan Korusu
Emirgân Korusu İstanbul'da son kalan bir kaç korudan biri. Sarıyer sınırları
içinde yer alan bu şahane manzaralı korunun tarihçesi de bir hayli eskilere
dayanıyor. 
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bu köşkler Sarı Köşk, Beyaz
Köşk ve Pembe Köşk diye
renklerine göre anılmakta.

DÖNEMİN BELEDİYE 
BAŞKANI LÜTFİ 
KIRDAR’IN ÇABALARI 
İLE KAMULAŞTIRILDI.
1943 YILINDA  DA 
PARK OLARAK DÜZEN-
LENDİ VE  HALKA 
AÇILDI

Sonraları Hidiv İsmail
Paşa’nın ölümü ile koru mi-
ras yolu ile Satvet Lütfi To-
zan’ın mülkiyetine geçti.
Bundan sonra da  koruyu
en son İstanbul Belediyesi
satın aldı. 1940 yılında be-
lediye başkanı Lütfi Kır-
dar’ın çabaları ile kamulaş-
tırıldı. 1943 yılında da park
olarak düzenlendi ve  halka
açıldı.

Koru İstanbul Boğazı kı-
yısında, 47.2 hektarlık bir

alanda bulunuyor. Çevresi
yüksek duvarlarla çevrili
olan koru İstanbul’un nefes
alınacak yerlerinden en
özel olanlardan biridir.

Pembe Köşk koru için-
deki yapılardan klasik Türk
evi stilinde yapılmış olup,
köşklerin en eskisidir. 1982
yılında bir restorasyon ge-
çirmiştir. Pembe Köşk’ün
alt katı café, üst katı da
Boğaziçi Müze-Evi ve Bo-
ğaziçi Kitaplığı olarak halka
açıktır.

ŞALE ÜSLUBUNDAKİ
SARI KÖŞK 1979
YILINDAN BU YANA CAFE
OLARAK HİZMET
VERİYOR

Sarı köşk ise “Şale” üs-
lübunda yapılmış. 1954’te
bir yangın geçiren Sarı
Köşk hemen onarılmış.
1979 yılında Türkiye Tu-

ring ve Otomobil Kurumu
tarafından tekrar restore
edilerek halen café olarak
işletilmektedir.

Beyaz Köşk ise yine res-
tore edilip, klasik müzik
icra edilen bir mekan hali-
ne getirilmiştir.

120’DEN FAZLA AĞAÇ
VE ÇALI TÜRÜ, GÖLETİ
VE ÖZELLİKLE LALE
ZAMANINDAKİ RENK
CÜMBÜŞÜYLE İNSANI
BÜYÜLÜYOR

Korudaki bitki çeşitliliği
de çoktur. 120’den fazla
ağaç ve çalı türü mevcut-
tur. Manolyalardan her tür
çam ağaçlarına, akçaağaç-
tan, mahlep, erguvan, def-
neye, ıhlamurlara kadar
geniş bir botanik bahçesi
görünümündedir. Koruda
iki de gölet bulunmakta.
Yaz aylarında ziyaretçilerin

dolup taştığı bir mekan
olan koruluk güzelliği ile
kendine hayran bırakır.

İstanbul Belediyesi
1960’tan bu yana her yıl
mayıs ayında koru içinde
bir “Lale Bayramı” düzen-
lemekteydi. Bu bayram, la-
leciliği tanıtmak ve geliştir-
mek amacı ile düzenlen-
miştir. Bu bayram 2006 yı-
lından bu yana nisan ayına
alındı. “Uluslararası Lale
Festivali” adıyla düzenle-
nen bu festival ile hem İs-
tanbul, hem de lale tanıtı-
mı amaçlanmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’ne bağlı bir şef-
lik tarafından idare edilen
bu koruluk, İstanbul halkı-
nın ilkbahar ve yaz ayların-
da piknik için tercih ettik-
leri vazgeçilmez mekanlar-
dandır.

87
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Yörük Ali Efe
1895 Sultan-
hisar do-
ğumlu. Ba-

bası Sarıtekeli aşiretinden
İbrahim oğlu Abdi, annesi
Yörüklerin Atmaca Aşire-
ti'nden Fatma’dır.

19 YAŞINDA DAĞLARA
ÇIKTI VE KISA ZAMANDA
EFE’NİN İKİNCİ ADAMI
OLDU

Yörük Ali 19 yaşlarında
iken o sıralarda Aydın
dağlarında dolaşan ünü
yayılmış Alanyalı Molla
Ahmet Efe’nin grubuna
katılmak için dağlara gitti.
Ancak bunun için ağır bir
sınavdan geçmesi gereki-
yordu. Başarılı olunca
gruba alındı. Bu grubun
içinde iyi özellikleri ile
kendini kısa zamanda sev-
dirdi. Efe’nin de takdirini
ve güvenini toplayınca
ikinci adam statüsüne
yükseldi.

MOLLA AHMET EFE
ÖLÜNCE YÖRÜK ALİ
“EFE” SEÇİLDİ

Bir süre sonra Alanyalı
Molla Ahmet Efe Bozdo-
ğan Kavaklıdere baskı-
nında öldü. Bu durumda
Yörük Ali “Efe” seçilerek.
grubun başına geçti. Beş
yıla yakın bir süre dağ-

larda hüküm sürerken bu
süre içinde hep haksızlık-
larla mücadele edip, güç-
süzlere yardımcı oldu. Bu
onun halk tarafından da
çok sevilmesini sağladı. 

1919’DAN DAĞDAN
İNME KARARI ALDI VE
KUVAYİ MİLLİYE’YE
KATILDI

Bu sıralarda yurdumuz
düşman tarafından işgal
ediliyordu. Yörük Ali Efe
1919 senesinde dağdan
inme kararı aldı. İzmir,
Aydın ve Nazilli işgal al-
tında idi. Yörük Ali Efe,
Kıllıoğlu Hüseyin Efe ve
diğer gönüllü arkadaşları
Çine İlçesi’nin Yağcılar
Köyü’nde toplandı. Burada
aldıkları karar gereği, 16
Haziran 1919 tarihinde
Sultanhisar ve Atça ara-
sındaki Malgaç Deresi’nin
yanındaki çok güçlü ve do-
nanımlı olan Yunan kara-
koluna baskın düzenlene-
cekti. Baskını düşmanın
hiç ummadığı bir zamanda
gerçekleştirdiler. Baskın
sonucunda karakol tü-
müyle imha edilerek cep-
hane ve diğer malzemeler
ele geçirildi. Bu baskın
Batı ve Güney Anadolu'da
düzenli, bilinçli ve milli
şuurla düşmana karşı ya-
pılan ilk baskın olduğun-

Türküsünü hepimiz biliriz ama tarihimizde önemli işler yapmış insanları
okuma alışkalığımızın azlığından dolayı belkide pek tanımayız. Yörük Ali
Efe de bunlardan biri.

Hey gidinin efesi, efelerin efesi
Yörük Ali Efe
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dan çok önemlidir. Ayrıca
kendini çaresiz düşünen
halk için bir cesaret örneği
olup, kendine güveni sağ-
lamış, düşmana karşı du-
rulabileceğine olan inancı
pekiştirmiştir. Yunanlılar
da beklenmedik bu bas-
kınla bir müddet dağılmış-
tır. Aydın’a doğru kaçmaya
başlayan düşman maalesef
giderken etraftaki her şeyi
yakıp yıkmış, insanlara iş-
kenceler edip, öldürmüş-
lerdir.

DÜŞMANIN AYDIN
TARAFINDAN ANADOLU
İÇLERİNE İLERLEMESİ
ENGELLENMİŞTİR

Aydın da yine sonra
Yörük Ali Efe emrindeki
kuvvetler tarafından kur-
tarılmıştır. Ancak düşman
daha sonra Aydın’ı ikinci
kez ele geçirmiştir. Bun-
dan sonra düşmanla bir
çok cephede yapılan sa-
vaşlarda az kişi ile başarı-
lar sağlanmıştır. Böylece
düzenli ordu kurulana ka-
dar yaklaşık yirmi ay süre-
since  düşmanın Aydın ta-
rafından Anadolu içlerine

kadar ilerlemesine engel
olunmuştur.

MİLLİ AYDIN CEPHESİ
KOMUTANI OLDU 

Düzenli ordu kuru-
lunca Yörük Ali Efe savaş
deneyimi mükemmel olan
grubunu orduyla bütün-
leştirip, kendisi de “Milli
Aydın Cephesi Komutanı”
olarak savaş bitene kadar
görevine devam etmiştir. 

ALÇAKGÖNÜLLÜ BİR
İNSAN

Yörük Ali Efe alçakgö-
nüllü bir insandı. Kendine
yapılan övgülere cevap
olarak;

"Bazı kimseler savaş
zamanında yapılan işlerin
bir çoğunu bana ve başka-
larına mal ederler. Bu yan-
lıştır. Bir kişinin, beş kişi-
nin böyle büyük davalarda
ne ehemmiyeti olur ki?
Gönlünde vatan muhab-
beti taşıyan her vatanse-
ver o günlerde bizim gibi
düşünmüş, bizim gibi duy-
muş, ondan sonra da bi-
zimle beraber olmuştur.
Milli mukavemette aslan

payını kendine ayırmakta
hata vardır. Bir elin sesi
olur mu ki?" sözlerini söy-
lüyordu.

Ali Efe Cumhuriyet dö-
neminde “Yörük” soyadını
aldı. Kuvayı Milliye’nin bu
değerli komutanına TBMM
tarafından İstiklal Madal-
yası verildi. Savaştan
sonra altı yıl İzmir’de ya-
şadı. Daha sonra Yenipa-
zar’a taşındı. Ancak
1951’de İzmir'de geçirdiği
talihsiz bir tramvay kaza-
sında bacaklarını kaybetti.
Tedavi için Bursa’ya gitti
ama ne yazık ki vücuduna
aldığı bu ağır darbeden
dolayı çok etkilendi, zayıf-
ladı ve vefat etti. Yörük
Ali Efe Yenipazar’da top-
rağa verilmek istemişti. O
sebeple oraya defnedildi.
Yörük Ali Efe’nin Yenipa-
zar'daki evi Kültür Bakan-
lığı tarafından müze ola-
rak düzenlendi.
Şimdilerde Yörük Ali Efe
Müzesi adıyla ziyaretçile-
rini kabul etmekte. Nice
adsız kahramanlarla bir-
likte ruhun şad olsun Yö-
rük Ali Efe.

Şu Dalma'dan geçtin mi,

Soğuk sular içtin mi

Efelerin içinde

Yörük Ali'yi seçtin mi?

Hey gidinin efesi efesi

Efelerin efesi

---

Şu Dalma'nın çeşmesi

Ne hoş olur içmesi

Yörük Ali'yi sorarsan

Efelerin seçmesi

Hey gidinin efesi efesi

Efelerin efesi

---

Cepkenimin kolları

Parıldıyor pulları

Yörük de Ali geliyor

Açıl Aydın yolları

Hey gidinin efesi efesi

Efelerin efesi”
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We and our students will be

happy to see the sector and the

solution partners among us dur-

ing the first graduation

ceremony of the “Socks and

Fashion Design Associate De-

gree program” which will be

held on June 29, 2013”

Dear Friends,

Aperson cannot live
without dreaming and
all success starts with
a dream. One of our

biggest dreams was having a voca-
tional school and having the white
collars with sectoral education seeing
in our factories, as the Socks Manu-
facturers’ Association (ÇSD). We
mentioned this dream we have in the
cooperation protocol which we made
with Kavram Vocational High School
in the year 2010. We made a lot of ef-
fort with the sector, our association,
our institution and the education in-
stitution which is our solution part-
ner. Despite so many questions in
people’s heads and the confusion of
YOK in 2011, we caused Socks and
Fashion Design Associate Degree Pro-
gram to be approved and certified as
soon as possible and have it included
in OSYM Guide. We achieved this
project with the support from our fel-
low friends and esteemed members
of our sector at ÇSD. Initially there
was confusion in the heads of our
students and industrialists at first. We
met questions such as “How can a
junior college for Socks be?”. But we
did not give up. We started Kavram
Socks and Fashion Design Associate

Degree Program with the number of
personnel of 30 people. Despite our
motivation falling from time to time,
we never let our tenacity to decrease.
This is because ÇSD was supported
by a sector which believed in us and
worked so hard to make a living. 

During the academic year 2011-
2012, by means of the works we
made on a man to man basis, we
started Socks and Fashion Design De-
partment with a quota of 30 people
with 19 students. We insisted on
placing the name of the work we per-
form in the name of the department
upon the confusions of the students,
academicians and Kavram directors
regarding instead of only Sock, hav-
ing also the name Fashion Design.
There is a saying, you start working
and you improve things in time. You
should dream first, then insist and
continue marching without losing
your motivation. I personally wit-
nessed this. During the second half,
Socks and Fashion Design Depart-
ment succeeded to fill 29 of the quota
of 30 people. We wrote this success
story together. Now we have more
experience after the Anatolian experi-
ence. On June 29, 2013, we are get-
ting ready to have our first graduates.
We believe in our students from the
moment they started school who

spent all their time interacting with
the sector and when they graduate,
they will have no worries of finding a
job having graduated from this rep-
utable school. 

By opening new such depart-
ments, we will be glad and happy for
seeing qualified white collar workers
at our factories. During the gradua-
tion ceremony on June 29, 2013, we
will be happy to see (including our
students) all the sector members and
the solution partners among us. 

I would like to thank YOK mem-
bers, Kavram Family, all supporting
members of our sector having made
their best efforts to implement our
project on behalf of the Board of Di-
rectors of ÇSD and wish the best of
luck to this project for our sector. 

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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Based on the fig-
ures given by
Mehmet

Büyükekşi, chairman of
Turkish Exporters Council
during the press meeting
held in Bilecik, the great-
est export numbers in
April were obtained by au-
tomotive industry in April
with 1billion 769 million
dollars and chemistry in-
dustry took the second
place at 1billion 432 mil-
lion dollars and ready to
wear and confection indus-
try took the third place at
1 billion 327 million dol-
lars.

Exports to European
Union started rising again

In April, our exports to
European Union continued
increasing in April. Our ex-
ports to European Union
rose by 3% in April. In
April, the export to Russia
and African countries in-
creased by 14% and this
rate of increase was 12%
for Northern America.

The countries which
were predominant in
terms of countries are as
follows:

Our exports to Libya in-
creased by 4%, our exports
to Turkmenistan increased
by 47%, our exports to Al-
geria increased by 33%,

our exports to Holland in-
creased by 30%, our ex-
ports to Morocco increased
by 28%, our exports to
Ukraine increased by 25%,
our exports to China in-
creased by 21%, our ex-
ports to Iraq increased by
15%, our exports to Italy
increased by 13% and our
exports to Russia increased
by 8%.

"FREE TRADE
AGREEMENT SHOULD BE
MADE BETWEEN TURKEY
AND USA”

Büyükekşi interpreted
the reflections of Free
Trade Agreement between
European Union and USA
to Turkey and said, "We
have a customs union
with the European Union.
We wish to make Free
Trade Agreements with
the countries with which

European Union had a free
trade agreement with. We
believe in our competitive
strength. European Union
and United States are
starting to make negotia-
tions to make a free trade
agreement. Western world
wishes to form an eco-
nomic market within, by
itself. In line with this, we
would like a free trade
agreement to be made
between Turkey and USA.
When we were mention-
ing this request, we are
also working hard on our
duties. In order to study
the effects of the agree-
ment to be made between
European Union and USA
on Turkey, we will start an
effect analysis. By devel-
oping many scenarios, we
will emphasize the effects
of this agreement on
Turkey and Turkish ex-

porters. It is an indicator
of Turkey’s competitive
strength that it uses free
trade agreements as a tool
so as to develop Turkey’s
foreign trade. We are not
making defense, we are
attacking.

Büyükekşi reminded
that the net contribution of
export to growth of 2,2%
in 2012 is 4,1 points and
4% growth expected in the
program of the year 2013
is forecasted as the inter-
nal consumption of domes-
tic resources and increase
in investments, however
they want the net effect of
exports to growth to con-
tinue. Büyükekşi stated
that if at least 2 points of
growth was from exports,
such growth will increase
to 5% with the domestic
consumption and invest-
ment.

Ready to wear sector stills maintains its third place

The exports of Turkey in April rose by
4,9% and reached 11,87 billion dollars 
The exports of Turkey in April rose by 4,9% and reached 11,87 billion dollars. The
exports increased by 5% during the first four months and reached to 48billion 943
million dollars and the exports during the last 12 months reached to
153billion485million Dollars after increasing by 11%. 
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Zafer Çağlayan,
the Minister of
Economy, stat-
ed recently, ,

”how much do we get paid
for 1 kilo of export? We
saw that the value of 1
kilo of export is 1,46 dol-
lars… Today, in Germany,
1 kilogram of export is 4,1
Dollars, in Japan, it is 3,5
Dollars, in Korea, it is 3
Dollars… if Turkey had an
export portfolio with high
brand products like Ger-
many, which encompass
state of art technology,
even if we had 90 million
tons of exports, our ex-
ports would be over 350
billion dollars approxi-
mately. I am telling this as
a target, I am trying to tell
that the current export
figures of Turkey can
reach much higher figures
in terms of export kilo
prices.”I am going to try
to analyze for how much
our socks industry exports
1 kilo of socks in USD and
when compared with our
rivals, China and Italy,
what Turkey’s position is.
At the last part of my arti-
cle, I will try to give my
comments about what the
role of Turkey is with 500
billion USD target Turkey
aims in 2023 and what
should be made so as to

reach this target from the
view point of a mechanical
engineer.

The numbers given by
the Minister of Economy is
that in Turkey, the aver-
age export figure in
Turkey is (for 1 kg export)
1.46 USD. By stating that
1 kilo of export in Ger-
many is 4,1 USD, in Japan
3,5 USD and in Korea 3
USD, he motivates us to
rise our price to 3 Dollars
in terms of Turkey’s target
price. He emphasizes that
Turkey should emphasize
the export of products

with high added value. At
the start of my essay, I
told that due to the rela-
tion between the car and
the socks, actually our
socks industry creates
high added value and with
1 billion USD of exports
and 1 kg amounting to 16
Dollars value, the socks
increase the export figures
in Turkey higher than the
exports of cars.  Ford Oto-
san exported 1 vehicle for
15,000 USD as an average
car price during the first
quarter of 2013. If we as-
sume that the average

weight of a car is 1500
kg., we can see that the
average per kg. vehicle
export is 10 USD and the
socks are sold at 60%
more than in comparison
to the price of 1 kg of car. 

At the start of 1999,
Turkey started at the level
of 10 USD to its exports of
socks toEurope and with
China causing us to be
moved to the higher seg-
ment especially after
2004, the prices started
increasing and the process
took us to USD 16 in 2013
at an average. The fall
during 2011-2012 is due
to the decrease in cotton
prices I assume.

Based on the same
graphic, China caused 3
USD average socks price
in 1999 to only 9 USD in
2012. I estimate that Chi-
na was in the cheapest
segment in European mar-
ket prior to 2004, yet,
with 2004, it started sell-
ing socks in the middle
segment and this is why
the prices have increased.  

On the other side, as
you can see in Italy graph
1, it can sell 1 kg of socks
double our price and three
times China price. Italy
decreased its average in
1999 which was 20 USD
to 14 dollars due to the in-

Export price of 1 kg of socks 
is 60% more expensive than the
export unit price for cars
Mithat Aracı
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creasing competition, than
after Turkey taking over
the middle segment prod-
ucts, it had to move to the
upper segment and its av-
erage increased to 30 USD
when China was just en-
gaging. Afterwards, out-
side 2008, the levels of
28-30 USD are preserved.
From the studies I made
on EUROSTAT figures, the
sudden fall from 14 USD
in 2008 is due to China at-
tempting to officially enter
a significant amount of
socks from Italian harbors
in 2008 at very low prices.  

The kg. export values
of Italy at 30 USD level
shows that Turkey has a
significant growth poten-
tial in future. I believe the
economy administration
and authorities should see

the potential of socks in-
dustry and support the
socks industry having the
potential tor ise towards
30 USD price just like in
Italy example in the objec-
tive of reaching the tar-
gets of 2023 which is 60%
more than the price of 1
kg of car export.

TARGET OF 6 BILLION
DOLLARS IN 2023 

As we all follow close-
ly, Turkey has an export
target of 500 billion dol-
lars in 2023. Our socks in-
dustry which has been ex-
porting approximately
1billion dollars per year
has a target of 6 billion
USD in 2023. Is this tar-
get reachable and is it
reachable and attainable?
I think the answer is yes.  

Our industry operating
with approximately 70
thousand machines half of
which are the mechanical
old type manufactures ap-
proximately 2.2 billion
pairs of socks. 0i4 billion
pairs of said production is
consumed in domestic
market and I guess the
rest is subject to luggage
trade. If we assume that
the 70 thousand machines
Turkey has operate 300
days per year, the average
machine efficiencies can
be calculated as 10 dozens
per day. If all our ma-
chines were new, when
compared to 17-20 dozens
of production which is ob-
tainable, we can say that
the current machines op-
erate on a 50% capacity
use basis. This capacity

use will increase with the
improved and renewed
models of machinery until
2023 and their number
even increasing further. 

Finally, I believe pri-
vate investment incen-
tives should be given to
our socks industry so as to
enable it to reach 6 billion
dollars and 6 billion pairs
export target in 2023
which can provide added
value with the potential of
selling 1 kg at 16 Dollars
and using very mostly
Turkish materials with
cotton as the most signifi-
cant raw material in com-
parison to manufacturing
of electronics and automo-
tive industries. 
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Şanlıurfa Ready to wear 
Organized Industry Zone is
going to employ 5000 people

The Board of Ready to wear and Confection
Sector is establishing a manufacturing
base in Şanlıurfa with the clumping
method aimed at the sector. The Project

will be established under the name Ready to wear
Organized Industry Zone (HOSAB as abbreviated in
Turkish) and more than expected demand for
investment came for the Project which was expected to
employ at least 5000 people. At the first stage, the
amount expected for the investments to be made for
the substructure Works performed by the state is
expected to be around approximately 150 million dol-
lars may increase up to 500 million dollars. The Project
which will start on an area of 350 hectares may be
increased to 700 decares based on demand and no land
cost will be requested from the investors.

“HOSAB IS AN EXEMPLARY PROJECT”
During the press meeting organized, President of

İHKİB Hikmet Tanrıverdi stated that HOSAB is an
exemplary Project and the confection and the ready to
wear sector will be included within HOSAB as a whole
from confection and ready to wear sector to manufac-
turer and embroiderer, accessory maker to the button
maker. 

Chairman of Board of Ready to wear and Confection
Industry and Vice President of TİM Ahmet Akbalık hav-
ing organized this Project stated that, “our exports
which was 106 million dollars in 1980 rose to 16,1 bil-
lion dollars today. In 2023, our target is to increase this
number to 60 billion dollars. We are developing projects
for the sector to reach this target. HOSAB Project is also
a part of this target”. 

Akbalık mentioned the advantages due to the pres-
ence of employment, transportation and especially

ready to wear manufacturers being in Şanlıurfa region
and he stated, “The basic purpose at this point is to
take the SMEs (Large and Small scale businesses) here.
This is because the desired acceleration could not be
obtained with the previous incentive packages. The
basic reason to this is that the incentives package was
not aimed at SMEs. Our priority is to move SMEs here
and to form a basin in this are”. 

“INVESTMENTS INTO THIS REGION WILL
SIGNIFICANTLY INCREASE”

Faruk Çelik, Minister of Labor and Social Security
stated that the importance of Şanlıurfa has increased
following the incentives package. Çelik stated that it is
necessary to produce long and mid-term projects for
Turkey’s future and stated, “Şanlıurfa is the centre of
GAP (The Grand South eastern Anatolia Project), a silo
of agriculture and the door opening to Middle East. The
capital is moving to this region which shows what a
wise group of Works was performed. Investments will
increase in this region”.

Şanlıurfa Governor Celalettin Güvenç mentioned
Şanlıurfa’s potential and stated that “we are the door
opening to Middle East. I congratulate the ready to
wear industrialists having predicted this. When com-
plete peace is maintained in Middle East, this city will
be the attraction center of not only Turkey but the
entire region”.

Mayor of Şanlıurfa, Eşref Fakıbaba stated that in
2023, the city will not only be the flagship of the
region, it will also be Turkey’s flagship. President of
Şanlıurfa Chamber of Trade and Industry and at the
same time, chairman of OSB, Sabri Ertekin said they
are excited to realize the clumping with the correct
partners. 

READY TO WEAR ORGANIZED INDUSTRY ZONE TO BE ERECTED IN SANLIURFA
(HOSAB) STARTED WITH A SETTLEMENT PROJECT, PRESENTATION AND SIGNATURE
CERAMONY. THE PROJECT WHICH ENCOMPASSES THE IMPLEMENTATION OF THE
SETTLEMENT MODEL WILL BE EMPLOYING 5000 PEOPLE AND IT WILL SET AN
EXAMPLE FOR THE OTHER INDUSTRIES. 
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Value Adding and 
Employment Focused- 
Certified Employment
Mobilization 
Project

Istanbul Ready to
wear Confection
Exporters Union
(İHKİB as abbre-

viated in Turkish) started
Value Adding and Employ-
ment Focused –Certified
Employment Mobilization
(KİBİS as abbreviated in
Turkish) financed by Euro-
pean Union and Republic
of Turkey so as to meas-
ure and to evaluate the
vocational qualifications
of the work force being
trained in the ready to
wear industry. The direc-
tor of the Project, Erbil
Cihangir gave information
to the Board of Directors
of ÇSD.

Within the scope of
Project KİBİS and under
İHKİB, European Union
Supported and accredited
by Turkish Accreditation
Institution (TÜRKAK) and
authorized by Vocational
Qualification Industry
(MYK), the Ready to wear
certification center
(HSM)was founded. 

The general objective
of the Project is to support
the development of all
widespread and special
educational programs so
as to develop the work-

force aimed at meeting
the needs of the ready to
wear industry and
improve the vocational
training and education
programs, to promote the
lifelong learning and to
strengthen the relation
between training and the
certified workforce.

The special target of
the project is establishing
and improving the
Personnel Certification
Institution (VOC-test Cen-
ter) in harmony with the
National Qualification
Frame and European
Qualification Frame.

THE BASIC ACTIVITIES
OF THE PROJECT ARE AS
FOLLOWS:
1. Establishing the Project

Management Unit (PYB)

2. Generating and devel-
oping the ready to wear
sector family tree which
encompasses the sub-
sectors of ready to wear
industry

3.Defining the professions
in the tree of vocations
and determining the
possible levels of voca-
tions

4. Submitting before
MKY the measuring
and evaluation kits
for the vocational spe-
cial qualification units
and implementing the
same, submitting the
same before MYK –
ensuring that they
are accepted as Natio-
nal Vocational
Qualification.

5. The formation of meas-
uring and evaluating
pool of the vocations in
ready to wear sector of
the involved vocations
and establishing and
structuring the Corpo-
rate substructure works
and relevant tools to
this end (forming the
Psycho-personality/Per-
sonality-Skills/Skill
tools)

6.Accreditation Process
Structuring to become a
Personnel Certification
center and establishing
and structuring the Cor-
porate substructure
works (establishing and
structuring the measur-
ing and evaluation
laboratory –Examination
Center)

7.Filing an application to
TÜRKAK for becoming a
personnel certification
center institution.

8.Efforts to employ the
Certified personnel in
ready to wear industry
and efforts aimed at
creating awareness and
increasing knowledge in
the frame of Ready to
wear sector.

9.As “İHKİB Personnel
Certification Center”,
conducting the measur-
ing and evaluating
(exam) in the vocations
(9 professions) for
which authority was
obtained and issuing
the vocational require-
ment documents. 

10. Determining the Sus-
tainable strategies,
evaluation of the project
and organizing the clos-
ing meeting.

11.Preparing the fiscal
and technical reports of
the project.
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Cesaretiyle yaşamayan,
esaretiyle ölür.

Yavuz Sultan Selim

İyi niyet, isteklerin
gerçekleşmesine sebepdir.

Hz. Ali

Her azizin bir geçmişi ve her
günahkârın bir geleceği vardır.

Oscar Wilde

Derin olan kuyu değil, 
kısa olan iptir.
Çin Atasözü

Dünyayı değiştirecek en güçlü
silah eğitimdir.

Nelson Mandela

Bütün olmaya çalış!Bütün olmaya çalış!
Olamıyorsan işe yarar birOlamıyorsan işe yarar bir
parça ol ve bütüne katıl.parça ol ve bütüne katıl.

Friedrich SchillerFriedrich Schiller

İnsan sevmeye başladı mı,
yaşamaya da başlar.
William Shakespeare

Kadınlar erkekte iyi bir gelecek,
erkekler kadında iyi bir geçmiş arar.

Oscar Wilde

Yıllar, bütün omuzlara aynı
ağırlıkla çökmez.

Simone de Beauvoir

İnsanın kanadı, 
gayretidir.
Mevlana

Zihin fukara olunca, 
akıl ukala olurmuş.

Namık Kemal

Boşuna kendinizi kandırmayın;Boşuna kendinizi kandırmayın;
sürekli yaptığınız şey neyse sizsürekli yaptığınız şey neyse siz

osunuz.osunuz.
AristotelesAristoteles

Kimse taklit yoluyla büyük
insan olamaz.

Samuel Johnson

Zor iş zamanında yapmadığımız
kolay işlerin çoğalmasıyla oluşur.

Henry Ford

Çok söz 
hamal yüküdür.

Yunus Emre

Dostluk para gibidir; elde
edilmesi kolay, korunması zordur.

Samuel Buttler

Başkaları için yaşanan bir hayat,
yaşamaya değer bir hayattır.

Albert Einstein

Muhalefetten korkmayın.Muhalefetten korkmayın.
Çünkü uçurtmalar rüzgarlaÇünkü uçurtmalar rüzgarla
değil, rüzgara karşı uçar.değil, rüzgara karşı uçar.

Hamilton MabieHamilton Mabie






