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Sektörümüzün Saygıdeğer 
Üyeleri ve Sayın Çorapland Okurları, 

Ülke olarak büyümek,
kalkınmak ve refah
düzeyimizi daha da
yukarı çıkarmak isti-

yorsak bunun tek yolunun üretmek-
ten, ihracattan geçiyor olduğunu ka-
bul etmemiz şart. Gerek sanayi,
gerekse hizmet sektörü olarak bunu
yapmaya mecburuz. Zira üretim de-
mek; istihdam, kalkınma ve ihracat
demek. 

2014 sonu itibariyle çorap sek-
törü olarak en büyük pazarımız Av-
rupa’da yaşanan daralma ve Eu-
ro’nun Dolar karşısında değer
kaybetmesiyle sıkıntılı günler yaşa-
maya başladık. Rusya Federasyo-
nu’nda ise daha önceden başlayan
kriz bu ülkeye çalışan meslektaşları-
mızı da zor durumda bırakmıştı. Yıl-
larca bu ve benzeri krizlerle müca-
dele etmiş sanayiciler olarak bütün
bunları da geride bırakacağımıza
inancım sonsuz. Yeter ki; inancımızı,
özgüvenimizi kaybetmeyelim ve bu
yolda devletimizin de yanımızda ol-
duğunu bilelim. 

Her geçen gün işimiz zorlaşsa da
sektör olarak, sanayici olarak ülke-
mizin tüketimle değil üretimle geli-
şerek kalkınacağına inanıyor bu an-

layışla işimize daha sıkı sarılıyoruz.
Buna ilaveten öncekinden daha fazla
dünyanın dört bir yanına uzanarak
ürünlerimizi pazarlamaya çalışmalı-
yız. Bu kararlılıkla önümüzdeki en-
gelleri bir bir aşacağımıza inanıyo-
rum. Diyelim ki; Avrupa pazarımızda
olumsuz gelişmeler ile karşılaştık.
Başka pazarlara yönelerek bunu çöz-
meli, müşteri portföyümüzü geniş-
letmeliyiz. Nitekim 30 Mart - 6 Ni-
san tarihleri arasında Japonya’ya
yaptığımız heyet gezisinde bu ve bu-
nun gibi dev pazarların bizim açı-
mızdan büyük potansiyele sahip ol-
duğunu ve henüz buralara el atma-
dığımızı gördüm. Japonya’nın bizim
toplam ihracatımıza yakın 1.1 milyar
Dolar dolayında çorap ithalatı yaptı-
ğını birçoğumuz bilmiyordur. Böyle-
sine büyük bir pazarda Türkiye’nin
pazar payı binde 2 gibi yok denecek
kadar az düzeyde. ABD’de de durum
farklı değil. Dünyanın en büyük ço-
rap ithalatçısı bu ülkede de pazar
payımız binde 6 dolayında. Doların
yükselmesini fırsat bilerek bu iki dev
pazara yönelik çalışmalar başlatıp,
yıllar içinde meyvesini de toplayabi-
liriz. 

İhracatta bu olumsuz gelişmeler
arasında sektörümüz ve ülkemiz için
güzel haberler de yok değil. Üre-
timde Çin’in ardından dünyada

ikinci konumda olan Türk çorap sek-
törü, 2014 sonu itibariyle ihracatta
da İtalya’yı geride bırakarak ikinci-
liğe yükseldi. Tasarım ağırlıklı,
katma değeri yüksek ürünlerde de
gelecekte İtalya’yı geçeceğimize ina-
nıyorum. Sektörümüze bu gelişme-
nin hayırlı, uğurlu olmasını diliyo-
rum.  

Bu vesileyle yaklaşan Mübarek
Ramazan Ayı’nızı da şimdiden kutlu-
yor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bülent İyikülah
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Her geçen gün işimiz zorlaşsa 
da sektör olarak, sanayici olarak

ülkemizin tüketimle değil üretimle 
gelişerek kalkınacağına 

inanıyor bu anlayışla işimize 
daha sıkı sarılıyoruz”
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29 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Hazır Giyim
ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İHKİB), ço-
rap sektörüne ev sahipliği yaptı. Çorap Sana-
yicileri Derneği (ÇSD) Başkanı Bülent İyikü-
lah’ın da katıldığı İHKİB Çorap Sektörü Kuru-

lu Toplantısı’nda ihracatta yaşanan dramatik düşüş ve çözüm
önerileri çerçevesinde teşvik programları ele alındı. 
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İHRACATTA DA DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

2013 yılında Türkiye’yi yalnızca 1 milyon
dolar farkla geçip Dünya ikincisi olan İtalya,

2014 yılında TÜrkiye’nin 141 milyon dolar
gerisine düşmüş, böylelikle Türkiye, 2014

yılında açık olarak Dünya’nın en büyük ikinci
çorap ihracatçısı oldu. 

Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) 
Başkanı Bülent İyikülah ve Başkan Yardım-
cısı İlker Öztaş’ın da katılımıyla 30 Mart - 
6 Nisan 2015 tarihleri arasında dünyanın en
büyük üçüncü çorap ithalatçısı Japonya’ya
ticari heyet gezisi düzenlendi. ÇSD’nin
kurucularından olduğu Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu’nun (MHGF) organizas-
yonu ile gerçekleşen gezi kapsamında Tokyo
Fashion Wear Expo da ziyaret edildi. 
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2014 yılının son
aylarında baş-
layan ve bu yı-
lın ilk dört

ayında da süren çorap ihra-
catındaki düşüş İHKİB’de
sektörden ihracatçı firma-
ların katılımıyla düzenle-
nen Çorap Sektörü Kurulu
Toplantısı’nda ele alındı.
İHKİB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Çorap Sektörü Ku-
rulu Başkanı Özkan Ka-
raca’nın başkanlık yaptığı
toplantıya ÇSD Başkanı
Bülent İyikülah ile İHKİB

Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Fatih Yarkın, ÇSD
Başkan Yardımcısı İlker Öz-
taş, sektör duayeni Haydar
Ali Öztaş ve birçok çorap
ihracatçısı İHKİB üyesi ka-
tıldı. 

ÖZKAN KARACA: 
“İHRACATTA PARİTENİN
ETKİSİNİN DIŞINDA ADET
BAZINDA DA CİDDİ
DÜŞÜŞ VAR”

Dünya ve Türkiye çorap
ihracatındaki son durumun
rakamlarla aktarılmasının

ardından konuşan Özkan
Karaca, önceki yıllarda ço-
rap ihracatının genel Tür-
kiye ihracatının da üze-
rinde, çoğu zaman iki katı
performans gösterdiğini
belirterek 2015 yılında ise
bunun tersine döndüğüne
dikkat çekti. Bunun en
önemli nedenini çorap ih-
racatının neredeyse yüzde
90’ının Avrupa Birliği (AB)
ülkelerine yapılmasından
kaynaklandığını söyledi.
Avro’nun Dolar karşısında
değer kaybetmesinin ihra-

cat rakamlarına olumsuz
yansıdığını belirten Karaca,
bunun ötesinde yüzde 12
gibi adet bazında da düşüş
yaşandığını vurguladı. Ka-
raca sözlerin şöyle sür-
dürdü:

“Yeni pazarlar arama-
mız lazım. Hep birlikte de-
ğişik ülkelere ticaret heyet-
leri yapmamız lazım. Hep
beraber seferberlik ilan
edip, ne yapıp edip bu ih-
racatımızı karşılamamız
gerekiyor. Bu kayıbı karşı-
lamazsak ileriye dönük bu

29 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Bir-
liği (İHKİB), çorap sektörüne ev sahipliği yaptı. Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) Başkanı Bülent İyikülah’ın da katıldığı İHKİB Çorap Sektörü Kurulu
Toplantısı’nda ihracatta yaşanan dramatik düşüş ve çözüm önerileri çerçeve-
sinde teşvik programları ele alındı. 

İHKİB Çorap Sektörü Kurulu’nun 
toplantısında ihracattaki düşüş ve
teşvik programları ele alındı 



düşüşler sektörde bazı fir-
malarımızın zor durum ya-
şamasına neden olacak.
Onun için bu toplantı ve
buradan çıkacak kararlar
çok önemli. Kardeş sektö-
rümüz iç giyimle birlikte
değişik ülkelere çok çabuk
ticaret heyetleri ya da alım
heyetleri yapmayı düşünü-
yorum.”

DEVLET TEŞVİKLERİ 
VE DESTEK PROGRAM-
LARI HAKKINDA KATI-
LIMCILARA DETAYLI
BİLGİ VERİLDİ

Toplantının ikinci gün-
dem maddesi devlet teş-
vikleri ve destek program-
ları oldu. Bu bölümde ilk
olarak 2015 başında
Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren yeni
Tasarım Tebliği ele alındı.
Firmalara proje bazında
tasarım faaliyetlerinde 1.4

milyon TL destek verildiği
aktarıldı. 

8 ÜLKEDE İHKİB TİCARET
MERKEZİ KURULUYOR

2015 Aralık ayında ya-
pılan bir diğer düzenle-
meyle yurt dışında sektö-
rün belirleyeceği yerde
Ticaret Merkezleri kurul-
ması bu konuda devletin
satın alma ya da kiralama
yapacağı destek ve İH-
KİB’in sekiz ayrı yerde bu
kapsamda kuracağı mer-
kezler hakkında bilgi ve-
rildi. 

URGE BAŞTA OLMAK
ÜZERE PROJE BAZLI 
DESTEK PROGRAMLARI

Bunun dışında kısa adı
URGE olan Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştiril-
mesi Tebliği, İHKİB Hazır
Giyim ve Tasarım Kümesi
ile eğitim ve danışmanlık

faaliyetleri, yurt dışı pa-
zarlama faaliyetleri, alım
heyeti faaliyetleri, firma
görüşmeleri, KKDF’nin
kaldırılması ve diğer teş-

vikler, İstanbul Fashion In-
cube Projesi, ABD’de şu-
bat ayında gerçekleştirilen
Magic Show Fuarı, ABD
New York, Toronto Ticaret
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Heyeti, İtalya alım heyeti,
Almanya firmaları ile sek-
törel görüşmeler ve İstan-
bul’da 2016 yılı başında
gerçekleşecek alım heyeti
ve fuar etkinlikleri hak-
kında katılımcılara bilgi
verildi. 

ÇSD BAŞKANI BÜLENT
İYİKÜLAH: “ÇORAP 
SEKTÖRÜ URGE PROJE-
SİNDE İÇ GİYİMCİLERLE
BİRLİKTE HAREKET 
EDEBİLİR”

Toplantıda söz alan
ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah ise konuşmasına İHKİB
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Çorap Sektörü Kurulu Baş-
kanı Özkan Karaca ile İH-
KİB Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Fatih Yarkın’a
teşekkür ederek başladı.
Aynı zamanda İstanbul
Sanayi Odası (İSO) Çorap
Meslek Komitesi Başkanı
olduğunu söyleyen Başkan
İyikülah, URGE projesinin
orada da gündeme geldi-
ğini ancak yeterli katılımın

gerçekleşmesi durumunda
İHKİB’te bu projenin ger-
çekleştirilebileceğini kay-
detti. İFExpo İç Giyim, Ço-
rap Fuarı’nda zaten bir
birlikteliğin olduğuna dik-
kat çeken ÇSD Başkanı,
“Çorap ve iç giyim birlikte
satılıyor. Dolayısıyla birbi-
rimize çok yakın iş kolu-
yuz. Buradaki arkadaşları-
mızın olumlu bakmaları
durumunda net bir şey çı-
kacağı kanaatindeyim.
Amacımız eksikleri büyüt-
mek değil, küçültüp ab-
sorbe edebilmek” diye ko-
nuştu. 

Amacımız eksikleri

büyütmek değil,

küçültüp absorbe

edebilmek”



www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

13Çorapland Mayıs-Haziran 2015



www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

14 Çorapland Mayıs-Haziran 2015

Hazır giyim
sektörünün
en köklü si-
vil toplum

örgütlerinden TGSD, bir
heyetle ÇSD’yi ziyaret etti.
Başkan Şeref Fayat’ın yanı
sıra Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit Özüren, Genel Sekre-
ter Burçin Özer ve Pazarla-
ma Sorumlusu Fatih
Uyar’ın aralarında bulun-
duğu TGSD heyetini
ÇSD’den Başkan Bülent
İyikülah, Başkan Yardımcı-
sı A. Bilal Kıymaz, Yönetim
Kurulu Üyeleri Osman
Cengiz, Niyazi Şahin, Cey-
da Özdoğancı ve Özkan
Karaca ağırladı. Sıcak bir

atmosferde geçen toplantı-
da sektörün ortak sorunla-
rı ele alındı. 

ÇSD BAŞKANI İYİKÜLAH
ZİYARETTEN DUYDUĞU
MEMNUNİYETİ DİLE 
GETİRDİ

ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile geti-
rirken toplantıda;
• Sektörel sivil toplum ku-

ruluşlarının en önemli 5
konuyu belirleyerek An-
kara nezdinde çözüme
ulaşmak için birlikte ha-
reket etmesi gerektiği,

• Devlet teşviklerinden
yararlanma ve harcanan

giderlerin tahsili konu-
sunda yaşanan gecikme-
ler ve sorunlar,

• Tekstil ve hammadde it-
halatında yerli üreticiyi
korumak amacıyla getiri-
len sınırlamaların küre-
sel rekabette ihracatçı
firmalarımıza verdiği za-
rar,

• Bölgesel teşvik yerine
sektörel teşviklerin öne-
mi,

• Yurt içi ve yurt dışı hazır
giyim fuarları

gibi konular ele alındı.
TGSD Başkanı Şeref Fayat
çözüm için birlikte hareket
etmenin önemine vurgu
yaptı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nden (TGSD) bir heyet Çorap Sanayicileri
Derneği’ni (ÇSD) ziyaret etti. TGSD Başkanı Şeref Fayat ziyarette sektörün
belli başlı konularının belirlenmesi ve bu konuda birlikte hareket etme öneri-
sinde bulundu.

TGSD heyeti’nin ÇSD’yi ziyaretinde
sektörde güçbirliği ele alındı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 8. Türkiye Sektörel Eko-
nomi Şurası Ankara’da yapıldı. Şuraya Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
Başkanı Bülent İyikülah da katıldı. 

8. Türkiye Sektörel Ekonomi 
Şurası Ankara’da gerçekleşti

Şura’nın açılış konuşma-
sını yapan Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat

Hisarcıklıoğlu, "Kamu ile özel sektör
arasında kurduğumuz kapsamlı di-
yalog mekanizmaları sayesinde, özel
sektör ile kamu idaresi arasında, or-
tak akıl ve empati sağlandı" dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kule-
ler'de gerçekleştirilen 8. Türkiye
Sektörel Ekonomi Şurası'ndaki ko-
nuşmasına, sözde Ermeni soykırımı
konusunda Avrupa Parlamento-
su'nun aldığı kararı üzüntüyle karşı-

ladığını ifade ederek başladı. Kararın
tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, Av-
rupa tarihi ve siyaseti için utanç du-
yulması gereken yanlış bir adım ol-
duğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
"İnşallah Avrupalı muhataplarımız
tarihin masa başında yazılmayaca-
ğını bir gün mutlaka anlayacaklar-
dır" diye konuştu.

"SEKTÖR MECLİSLERİ İSTİŞARE
MEKANİZMASI OLARAK FAALİYET
GÖSTERİYOR"

Şuranın tüm sektörleri bir araya
getiren, Türkiye'nin bu alandaki en
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büyük ve en kapsamlı buluşması ol-
duğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
sektör meclislerinin her sektördeki
en büyük 40 firmayı içerdiğini dile
getirdi. Hisarcıklıoğlu, bu sayede
sektörleri yakından takip edebildik-
lerini söyledi. Ayrıca her sektör mec-
lisinde, o sektör ile ilgili kamu idare-
sinden de daimi bir temsilcinin yer
aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Böy-
lece Türkiye sektör meclisleri, özel
sektör ile kamu idaresinin bir araya
gelerek aynı masa etrafında istişare
ettiği, birlikte çalıştığı, sorunları tar-
tıştığı, mutabık kalınan önerilerin
kamu idaresine aktarıldığı, sektörel
ve istişare mekanizması olarak faali-
yet gösteriyor" değerlendirmesinde
bulundu.

“SEKTÖR MECLİSİ BAŞKAN VE
ÜYELERİ, BİR TARAFTAN İŞ HAYA-
TINDA BAŞARIYLA MÜCADELE
EDERKEN DİĞER TARAFTAN SEK-
TÖRLERİNİ TEMSİL ETMEK GİBİ
BÜYÜK EMEK İSTEYEN ÖNEMLİ
GÖREV ÜSTLENİYOR”

Dile getirilen tüm sorunlar ve
önerilerin ilgili bakanlıklar ve ku-
rumlar bazında da ayrıca tasnif edi-
leceğini ve kendilerine iletileceğini
anlatan Hisarcıklıoğlu, "İnanıyorum
ki arkadaşlarımızın bu değerli çalış-

maları, kamu-özel sektör işbirliğine
yeni bir ivme kazandırarak, ekono-
minin büyümesine destek verecek-
tir" ifadesini kullandı.

“SORUNLAR ELBETTE VAR, VAR
OLMAYA DA DEVAM EDECEK AMA
BUNLAR AŞILAMAYACAK SORUN-
LAR DEĞİL”

Tüm bu gelişmelere karşın sıkın-
tıların hepsinin aşılmadığını belirten
Hisarcıklıoğlu, "Sorunlar elbette var,
var olmaya da devam edecek ama
bunlar aşılamayacak sorunlar değil.
Daha da önemlisi, artık sorunları
daha rahat aşma imkanını yakaladık.
Kamu ile özel sektör arasında kurdu-
ğumuz bu kapsamlı diyalog meka-
nizmaları sayesinde, özel sektör ile
kamu idaresi arasında, ortak akıl ve
empati sağlandı. İş hayatındaki so-
runları anlatabildiklerini ve bunların
çözülebildiğini gören girişimcileri-
mizin de bakış açıları değişti, gelişti"
görüşünü dile getirdi.

BAŞBAKAN’IN YANI SIRA 
KABİNEDEN BİRÇOK BAKAN DA
ŞURAYA KATILDI

Şuraya Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Feridun Bilgin,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Sa-
vunma Bakanı İsmet Yılmaz, Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Nurettin Ca-
nikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık da katıldı.

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU: 
“SAĞLIKLI İSTİŞARE OLMAZSA,
KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ
OLMAZSA ANKARA'DA ALINAN
KARARLAR KAĞIT ÜZERİNDE
KALIR” 

Başbakan Ahmet Davutoğlu
TOBB Genel Merkezi'nde düzenle-
nen TOBB Sektörel Ekonomi Şura-
sı'nda yaptığı konuşmada, siyasi ka-
rar mekanizmalarıyla ekonomik
alanda çalışan özel sektör temsilci-
leri ve girişimcileri arasında sağlıklı
istişare olmazsa, karşılıklı görüş alış-
verişi olmazsa Ankara'da aldıkları
kararların kağıt üzerinde kalacağını
belirten, diğer taraftan bürokrasinin
bu kararların hayata geçmesini bir-
çok mevzuat engeliyle yavaşlatabile-
ceğini kaydetti.

Başbakan Davutoğlu, "Eğer sizler,
bizlerle sağlıklı iletişim kanallarına
sahip olmazsanız sizin şirketleriniz
bazında, sektör bazında geçtiğiniz
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stratejilerle bizim Türkiye'nin makro
ekonomik gelişmesi ve makro strate-
jisi anlamındaki kararlarımız ara-
sında bir irtibat olmaz" diye konuştu.

''SÜRÜMDEN DEĞİL, NİTELİKTEN
KAZANMAK İSTİYORUZ''

Dünya ekonomisinde büyük sı-
kıntıların yaşandığı bir dönemde
reel ekonomiyi harekete geçirebil-
mek için birçok tedbir aldıklarını be-
lirten Davutoğlu, 25 öncelikli dönü-
şüm programlarını yeni bir atılımın,
yeni bir niteliksel dönüşümün işaret
fişeği olarak hazırladıklarını söyledi.

Davutoğlu, "Ne yapmaya çalışıyo-
ruz orada? Katma değeri artıran bir
üretim stratejisi, istihdamı artıran
bir sosyal ekonomik politik anlayış,
Ar-Ge'yi, teknolojiyi teşvik eden bi-
limsel alt yapının değişimini öngö-
rün bir zihniyet transformasyonu. İt-
halatın ve ihracatın, ithalatı
karşılama oranını artıran bir dış eko-
nomik strateji. Niteliksel anlamda
dönüşümü teşvik edecek şekilde eği-
timde bir reform, kaliteli, nitelikli
insan yetiştirme stratejisi. Bunların
hepsi biri diğeriyle bütünleşik, bir
bütüncül stratejilerin bir parçası"
diye konuştu.

Bu hedefleri hep birlikte gerçek-
leştireceklerinin altını çizen Davu-
toğlu, şunları kaydetti:

''Her sektörde yeni, ulaşılabilir ve
iddialı hedefler ortaya koyacağız. Her
sektörde Ar-Ge'yi, tasarımı ve marka-
laşmayı teşvik edeceğiz. Ar-Ge
önemlidir. Çünkü bugün rekabetçi bir
dünyada teknolojiyi üretmedikçe,
bunu en iyi şekilde ve en ucuz şe-
kilde kullanmadıkça bir taraftan da
demokrasiyi güçlendirmiş ve o an-
lamda bir Çin değilseniz, yani sendi-
kal hayat ve demokratik alt yapı bağ-
lamında da emeği ucuzlatma gibi bir
şansın yok, aksine emeğin de hakkını
daha fazla verme iddiasındaysanız
tek yolu var Ar-Ge'yi, teknolojik alt
yapıyı genişletip her türlü katkıyı
sağlayacaksınız.''

''NEREDE BİR AR-GE YATIRIMI
VARSA, AÇILIŞINDA MUTLAKA
BULUNACAĞIZ''

Yatırımı teşvik paketine bakıldı-
ğında Ar-Ge yatırımlarına 5. bölge
teşviki verildiğini anımsatan Davu-
toğlu, Başbakan olduktan sonra ''Ne-
rede bir Ar-Ge yatırımı varsa, açılı-
şında mutlaka bulunacağız'' sözü
verdiğini kaydetti.

İktidarları döneminde başlattık-
ları ve hayata geçirecekleri çok sa-
yıda milli projenin uygulamaya konu-
lacağını belirten Başbakan
Davutoğlu, milli marka otomobilin ve
2023 yılında da Türk yapımı milli

muharip uçağının semalarda yerini
alacağını söyledi.

"BAŞKALARININ TASARIMINI
YAPTIĞI, MARKALAŞTIRDIĞI ŞEY-
LERİ TAKLİT MANTIĞIYLA TÜRKİ-
YE'DE ÜRETMENİN DÖNEMİ BİTSİN
İSTİYORUZ” 

Sadece savunma sanayinde değil,
sağlık sektöründe milli aşı yapabile-
cek kapasitede bir alt yapıya ihtiyaç
duyulduğunun altını çizen Davu-
toğlu, milli tohum gen bankasının
kurulduğunu, Türkiye'nin de dünyada
en gelişmiş milli tohum gen bankası-
nın sahibi olduğunu kaydetti. 

Davutoğlu, gelecek dönemde Tür-
kiye'nin kendi kapasitesiyle üretim
yapabilmesini ve dünyada rekabet
edebilmesini istediklerini vurgulad ve
"Başkalarının tasarımını yaptığı, mar-
kalaştırdığı şeyleri taklit mantığıyla
Türkiye'de üretmenin dönemi bitsin
istiyoruz. Tasarımını biz yapalım,
markasını biz oluşturalım, Ar-Ge'sini
biz geliştirelim, üzerine de Türk malı
diye damga vurduk mu gerçek an-
lamda Türk malı olsun" dedi.

Şirket ve sektörlerin hedefleriyle
milli ekonomiyi geliştirme yönündeki
çizginin örtüştüğünü vurgulayan Da-
vutoğlu, konuları istişare ederek,
bunları hep birlikte gerçekleştire-
ceklerini aktardı. 
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Dünyanın en büyük üçüncü çorap
ithalatçısı Japonya’ya heyet gezisi 
Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) Başkanı Bülent İyikülah ve Başkan Yar-
dımcısı İlker Öztaş’ın da katılımıyla 30 Mart - 6 Nisan 2015 tarihleri ara-
sında dünyanın en büyük üçüncü çorap ithalatçısı Japonya’ya ticari heyet ge-
zisi düzenlendi. ÇSD’nin kurucularından olduğu Moda ve Hazır Giyim
Federasyonu’nun (MHGF) organizasyonu ile gerçekleşen gezi kapsamında
Tokyo Fashion Wear Expo da ziyaret edildi. 

ÇSD Başkanı
Bülent İyikü-
lah ve Baş-
kan Yardım-

cısı İlker Öztaş, MHGF
organizasyonu ile 30 Mart
- 6 Nisan 2015 tarihleri
arasında dünyanın en bü-
yük hazır giyim ve çorap
ithalatçısı Japonya’yı ticari
heyet gezisi kapsamında
ziyaret etti. Heyettte

MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk, Ege Giyim Sanayi-
cileri Derneği (EGSD) Baş-
kanı Mukadder Özden,
Konfeksiyon Yan Sanayici-
leri Derneği (KYSD) Baş-
kanı Osman Ege, Tüm İç
Giyim Sanayicileri Der-
neği (TİGSAD) önceki dö-
nem başkanlarından Bahri
Özdinç, Türkiye Tekstil ve
Konfeksiyon Mühendisleri

Derneği Onursal Başkanı
Teyfik Kısacık da yer aldı.  

TOKYO FASHİON WEAR
EXPO FUARI DA ZİYARET
EDİLDİ

Aralarında çorap fir-
malarının da bulunduğu,
dünyanın önemli fuarları
arasında yer alan 1-3 Ni-
san 2015 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen
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Tokyo Fashion Wear Expo
Fuarı’na ziyaret eden he-
yet burada ikili görüşme-
ler gerçekleştirdi ve pazar
araştırması yaptı. 

JUKİ FABRİKASINDA 
İNCELEMELER YAPILDI

Program kapsamında
merkezi Tokyo’da bulunan
dünyaca ünlü Juki fabri-
kası da ziyaret edildi. Fab-
rikada incelemelerde bu-
lunan heyete yetkililer
tarafından firmanın tarih-
çesi ve yeni ürünler hak-
kında bilgi verildi. 

JAPON HAZIR GİYİM 
VE MODA FEDERASYONU
İLE GÖRÜŞME

Japonya Ticari Heyet
Gezisi çerçevesinde her iki
ülkeden sivil toplum kuru-
luşlarının da diyaloğunu
artırmak, tekstil ve hazır
giyimde ikili ticari ilişkile-
rin geliştirilmesine yönelik
görüşmeler de gerçekleşti-
rildi. Ülkenin en önemli
sektörel sivil toplum kuru-

luşlarında Japan Apparel
Fashion Industry Council
de ziyaret edilerek bir pla-
ket sunuldu. 

ÇSD BAŞKANI BÜLENT
İYİKÜLAH: “JAPONYA
SEKTÖRÜMÜZ AÇISIN-
DAN BÜYÜK POTANSİ-
YELİ OLAN BİR PAZAR”

Geziyi değerlendiren
ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah Japonya’nın ABD’nin
ardından dünyanın en bü-
yük çorap ithalatçısı konu-
munda olduğunu belirte-
rek, “2014 sonu itibariyle
1.1 milyar Dolarlık Çorap
ithal ediyor. Biz bu dev
pazarda sadece binde 2
gibi komik bir paya sahi-
biz. Avrupa pazarında ya-
şanan son gelişmelerden
sonra pazar çeşitliliğine
gitmemiz zaruri. Bu ne-
denle Japonya’yı çok
önemsiyorum. Bu pazar-
dan ciddi pay almamız
belki zaman alacak ama
bir yerden de başlamamız
gerekiyor” diye konuştu.
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1996 yılında %28.4 ‘lük
pazar payı ile dünyanın
bir numaralı çorap ihra-
catçısı olan İtalya, Çin’in

devreye girmesi ile büyümeye başla-
yan Dünya çorap ihracat pazarında
aynı hızda büyüyemediği için pazar
payı her yıl azalma göstererek 2013
yılında %8.8’e inmiştir. İtalya’nın
pazar payı kaybında kısmen bir
kısım üretimini özellikle Sırbistan ve
Hırvatistan gibi ülkelere kaydırması-
nın payı olsada, bu pay benim he-
saplarıma göre en fazla %2-3 ler
mertebesindedir. Grafik 3’e baktığı-
mızda İtalya’nın düşüşünü çok dra-
matik bir durumda görmekteyiz. 

Türkiye, 1996 yılında %5.3 olan
pazar payını, Çin’e çorap kotalarının
kalktığı 2004 yılında %10.2 ile en
yüksek seviyesine çıkarmış, sonraki
yıllarda Çin’in hızla büyüttüğü çorap
ihracat pastası hızında büyüyeme-
diği için kısmen pazar payı kaybet-
miş, kriz yılları olan 2008 ve 2012
yıllarında %7.8 seviyelerinde iki dip
yaptıktan sonra 2013 yılında %8.8
seviyesine yükselmiştir. Türkiye’nin
pazar payındaki artışın 2014 yılında
da kısmen sürüp %9 seviyesinin
üzerine çıkacağı tahmin edilmekte-
dir.

Çin ise 1996 yılındaki %5 olan
pazar payını özellikle 2004 yılı son-
rası hızla arttırmış 13.7 milyar do-
larlık Dünya çorap pazarında 2013
yılında %44.7 pazar payına sahip ol-
muştur. Türkiye’nin 1.15 milyar do-
larlık ihracat yaptığı 2013 yılında
Çin, Dünya’ya, 6.14 milyar dolarlık,
Türkiye’nin 4.3 katı çorap satmakta-
dır.

2014 YILINDA TÜRKİYE DÜNYA-
NIN İKİNCİ BÜYÜK ÇORAP İHRA-
CATÇISI OLDU

2013 yılında Türkiye’yi yalnızca
1 milyon dolar farkla geçip Dünya
ikincisi olan İtalya, 2014 yılında
Türkiye’nin 141 milyon dolar geri-
sine düşmüş, böylelikle Türkiye,
2014 yılında açık olarak Dünya’nın
en büyük ikinci çorap ihracatçısı ol-
muştır. Türkiye’nin 2013 yılı Ameri-
kan Doları bazında miktar olarak
pazar payı %8.8 iken bu payın 2014
yılında %9 üzerine çıkması beklen-
mektedir. 

2000 yılında 860 milyon Ameri-
kan doları ihracat yapan İtalya,
%19.3 lik pazar payıyla 4.4 milyar
dolarlık Dünya çorap ihracat pazarı-
nın lideriydi. Çin geriden gelerek,
İtalya’yı 2004 yılında geçmiştir. Tür-

2013 yılında Türkiye’yi yalnızca 1 milyon dolar farkla geçip Dünya ikincisi
olan İtalya, 2014 yılında TÜrkiye’nin 141 milyon dolar gerisine düşmüş,
böylelikle Türkiye, 2014 yılında açık olarak Dünya’nın en büyük ikinci
çorap ihracatçısı oldu. 

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

ÜRETİMDE İKİNCİLİĞİN ARDINDAN

Türkiye, İtalya’yı geride bırakarak
ihracatta da dünya ikincisi oldu
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kiye ise İtalya’yı 2014 yılında geç-
miştir. İtalya grafik 4’de görebilece-
ğiniz gibi, 2008 yılına kadar
büyümeye devam etmiş, 2008 yılın-
dan sonra ise hızla çorap ihracatında
küçülme yaşamaktadır. 

RUSYA PAZARIMIZI İTKİB 
RAKAMLARINA GÖRE, 2015 
YILININ İLK ÇEYREĞİNDE RESMİ
OLARAK %58.4 ORANINDA 
DARALDI

Türkiye ise 2012 yılı haricinde
her yıl büyümeye devam etmektedir.
Türkiye, 2015 yılında daralma işa-
retleri vermekte olup, ilk üç ayda
görülen daralmanın devam edip et-
meyeceğini ilerleyen aylarda daha
net görebileceğiz. Avrupa’nın Ocak
ayında başladığı parasal genişleme-
nin ekonomi üzerinde pozitif etkisi
olup çorap talebini önümüzdeki ay-
larda artıracağını, stoklarını kısmen
eriten alıcıların da çorap talebinde
yine yılın ilerleyen döneminde artış
olacağını tahmin ediyorum. Çin bize
göre çorap fiyatlarında daha fazla in-
dirim yapıyor, 2014 yılının Eylül
ayından başlayan süreçte. Bu
durum, daralan Avrupa pazarında
Çin’li çorap ihracatçılarını bizim kar-
şımızda bir miktar daha iyi konum-

Avrupa’nın Ocak ayında başladığı

parasal genişlemenin ekonomi

üzerinde pozitif etkisi olup çorap

talebini önümüzdeki aylarda arttı-

racağını, stoklarını kısmen eriten

alıcıların da çorap talebinde yine

yılın ilerleyen döneminde artış

olacağını tahmin ediyorum”
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landırmış görüntüsünü veriyor.
Bizim diğer bir handikapımız, düşen
petrol fiyatlarının tetiklediği devalü-
asyon nedeniyle Rusya’nın yaşadığı
kriz. Bu durum bizim Rusya pazarı-
mızı İHKİB rakamlarına göre, 2015
yılının ilk çeyreğinde resmi olarak
%58.4 oranında daraltmıştır. Bu ra-
kamlara düşen bavul ticareti rakam-
larını da ilave ettiğimizde durumun
vahameti ortaya çıkmaktadır. Özel-
likle Rusya’ya çalışan üreticilerin
kapasitelerini iç pazara veya Avrupa
pazarına yönlendirmeye çalışmaları
nedeniyle yaşanan kapasite soru-
nunu ve bu sorunu iyi bilen ve çok
iyi kullanan Avrupalı alıcıların fiyat
kırın taleplerini de dahil edersek,
son günlerde herkesin para kazana-
mıyoruz söylemlerini daha iyi anla-
yabiliriz. 

KRİZİ AŞABİLMEK İÇİN NELER 
YAPABİLİRİZ?

Yazımın bu bölümünde size önce-
likle biz hangi pazarlardayız ve bu-
lunmadığımız hangi pazarlarda
potansiyel var sorusunu cevaplamak
istiyorum. Bu nedenle sizlere Dün-

ya’da en büyük hangi çorap alıcıları
hangi ülkeler ve bu ülkelerin trend-
leri ne yönde gelişiyor analizini yap-
mak istiyorum. Grafik 5’e
baktığımızda 2000 yılında ve önce-
sinde açık ara Amerika Birleşik Dev-
letlerinin %22 pay ile en büyük
ithalatçı olduğunu görürüz. Amerika
2000 yılından sonra düşüşe geçmiş

2008 yılında %15’lik pay ile en
düşük noktasını gördükten sonra
yükselmeye başlamış, 2013 yılında
%16’lık pay ile Avrupa 28 ülkeleri
ithalatıyla kafa kafaya gelmiştir. Ne-
redeyse 2.2 milyar dolarlık bu pa-
zarda Türkiye 2014 yılında yaptığı
14.8 milyon dolarlık ihracatı ile ne-
redeyse yok gibi. Ciddi bir büyüme

24
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ivmesi yakaladığımız, 2005 yılında
37 milyon dolar ihracat ile en yük-
sek noktaya çıktığımız bu pazar,
maalesef “1 dolar 1 TL olurmu?”
tartışmalarının yaşandığı 2006-2007
yıllarında kaybedilmeye başlanmış,
2009 yılında 9.4 milyon dolarla dibi
vurmuş, ancak o tarihten sonra da
ciddi bir büyüme gösterememiştir.
Son günlerde Dolar/Türk lirası kuru-
nun 2.7 seviyesini geçmesi ve geliş-
miş Dünya’da Amerika ve
İngiltere’nin en iyi ekonomik perfor-
mansı göstermesi, ve Amerika’nın
dünyanın neredeyse Avrupa ile bir-

likte çorap için en büyük pazar ko-
numunda olması nedeniyle Amerika
pazarına yönelmeden satışlarımızı
arttırmanın çok kolay bir yolu gö-
rünmüyor. Bence son günlerde
İHKİB organizasyonları ile öne çıka-
rılmaya çalışan Amerika pazarı, bü-
yüme sorunumuzu aşmamız için
kesinlikle bulunmamız gereken bir
pazardır.

TÜRKİYE, İHRACATININ BÜYÜK
BÖLÜMÜNÜ YAPTI AVRUPA 
PAZARINDA ÇİN İLE MÜCADELE
ETMEKTE VE YETERİNCE BÜYÜME-
YEN BU PAZARDA İSE DAHA
FAZLA PAY ALMAYA ÇABA 
GÖSTERMEKTEDİR

Avrupa pazarı 2000 yılında Gra-
fik 5’e göre Dünya ithalatının
%17’sine sahipken 2006 yılında %20
ile Ameirka’yı geçerek en büyük
pazar olmuş, %21 ile en yüksek nok-
tayı yaşadığı 2007 yılından sonra
daralmaya başlamış, daralma krize
girdiği 2012 yılında onu %16 ile en
düşük seviyesine düşürmüştür. Tür-
kiye, neredeyse ihracatının %80’den
fazlasını yaptığı bu pazarda Çin ile
mücadele etmekte ve yeterince bü-
yümeyen bu pazarda ise daha fazla
pay almaya çaba göstermektedir.
Satışlarımızın neredeyse %80’den
fazlasının pamuklu soket pazarında
olduğu, sentetik kategorilerde, ince
kadın kategorilerinde fazla ağırlığı-
mızın olmadığı bu pazarda, ne yapa-
lım da daha fazla pazar payı
kazanalım? Bu kolayca cevaplanabi-
lecek bir soru değil. Çorapçılarımızın
hep birlikte oturup değerlendirmesi
gereken bir konu bu. Bence Avrupa
pazarında, mevcut fiyat yapımızla,
olmamız gereken en yüksek nokta-
larda bulunuyoruz zaten. Daha fazla
pazar payı kazanabilmek için bir alt
fiyat kategorisinde mal üretip Çin ile
rekabete girecek maliyet yapımız sa-
nırım bizim için kısa vadede çok
kolay görünmüyor. Ayrıca yer darlığı
nedeniyle grafiğini yayınlayamadı-
ğım, alım satım yapan Avrupa’lı ih-
racatçı ülkelerin, (Almanya,
Hollanda vs. gibi ) Dünya ihracatın-
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dan aldığı pay 2000 yılında %10
iken (neredeyse Türkiye’nin toplam
ihracatından fazla), 2013 yılında
%5’e düşmüştür. Kendileri üretim
yapmayan bu ülkeler (İtalya, Porte-
kiz hariç sanırım) bizden ve Tür-
kiye’den alım yaparak Dünya’ya
kendi markaları ile satış yapmakta-
lar. Satışları düşünce, pazarları dara-
lınca, sanırım bizden ve Çin’den de
daha az çorap almaktalar diye düşü-
nüyorum. Ancak, bu düşüşlerin ne-
deni olan Çin’in direkt, daha önce
Avrupa markalarından çorap alan ül-
kelere ucuz çorap satışı yapması,
Çin’e bu farkı kendi lehlerine çe-
virme şansı tanırken, satış strateji-
sini büyük ölçüde Avrupa ülkelerine
fason üretim yapma üzerine kuran
Türkiye’nin önüne çıkan bu fırsatı
kendi lehine çevirme şansını yete-
rince kullanamadığını söyleyebiliriz.  

AB VE ABD’DEN SONRA 
DÜNYANIN EN BÜYÜK İTHALAT-
ÇISI JAPONYA

Avrupa ve Amerika’dan sonra
gelen Dünya’nın en büyük çorap it-
halatçısı grafik 5’e göre Japonya’dır.
2000 yılında %10 pazar payına sahip
olan Japonya (neredeyse Türkiye’nin
toplam ihracatından fazla çorap alı-
yor), 2007-2008 yıllarında %7 paya
düşmüş sonrasında ise hızlı bir to-
parlanmayla %9 seviyelerine geri
dönmüştür. Japonya’ya kim çorap
satıyor. Tahmin ettiğiniz gibi en
büyük satıçı Çin. Türkiye’nin payı
grafik 7’ ye göre 2002-2003 döne-
minde toplan Japonya ithalatının
%1’ine kadar çıkmışken sonraki yıl-
larda tekrar azalmıştır. Dünyadan
2013 yılında 1.2 milyar dolarlık
çorap ithal eden Japonya’ya, Türkiye
yalnızca 1.4 milyon dolarlık çorap
satmaktadır. Bu neredeyse Japonya
toplam ithalatının binde biridir.
Bizim dünya ihracatımızında nere-
deyse binde birini Japonya’ya yap-
maktayız. Türkiye toplam çorap
ihracat büyüklüğünden fazla ithalat
yapan bir pazarda neredeyse yokuz.
Bence İHKİB Amerika’dan sonra bir
fuar veya başka bir organizasyonu

da Japonya’ya yapsa iyi olur diye dü-
şünüyorum. Standartları çok yüksek
ve bize kültürel ve mesafe olarak
uzak olan bu pazarı tanımaya başla-
makta yarar var.Şayet son yıllarda
yaptığımız yüksek teknoloji makina-
larımıza üst fiyat segmentinde çorap
alan ülke arayışında isek… 

TÜRKİYE NERELERE ÇORAP 
SATIYOR?

Türkiye grafik 6’ya baktığımızda
satışlarının en büyük kısmını İngil-
tere pazarına yapmaktadır. 2000 yı-
lında ihracatımızın %30 payına
sahip İngiltere pazarı, çok küçük
düşme ile 2014 yılında %26’ya geri-
lemiş, ancak en yakın satış pazarı-
mız olan Almanya’ya göre hala %5
puan öndedir. Bu pazarda 2015 yılı-
nın başına kadar Çin bizi geçeme-
mişken, detayını dergimizin gelecek
sayısında vereceğim analizde göre-
ceğiniz gibi, bu yıl içinde fiyatını ol-
dukça düşürerek maalesef bizim
önümüze geçmiştir. 

Almanya pazarı ise 2000 yılında
%30 paya sahipken, 2004 yılına
doğru Çin’e yönelerek payını %24-
26 seviyelerine düşürmüştür. Al-
manya’nın pazarında büyüme
olasılığı bence azdır çünkü Almanya
alım satım yapan pazarların başında

olarak alım satım pazarını dünyada
Çin’e kaptırmaya başlamıştır. Bu ne-
denle satışlarımızın neredeyse
¼’ünü yaptığımız, büyüme olasılığı
az olan bu pazarda Çin’den pay
kapma olasılığımızda oldukça düşük-
tür.

Üçüncü en büyük pazarımız olan
Fransa stabil olark satışlarımızın
%10’unu almaktadır. Bence bu pa-
zarda da oldukça stabil durumdayız
ve daha fazla büyüme olasılığımız,
diğer tüm pazarlarda olduğu gibi,
Çin’in gelecekteki fiyatlamasına
bağlı olacaktır. 

Hollanda, Belçika, İtalya, İs-
panya, herbiri toplam çorap ihracatı-
mızın %5’inin altında satış
yaptığımız ülkeler. Bu ülkelerin top-
lam ithalatları, toplam Avrupa itha-
latı içinde bizi tatmin edebilecek
büyüklükte de değil. 

AMERİKA PAZARI TÜRKİYE 
TEKRAR BÜYÜYECEKSE 
KESİNLİKLE YERALMAMIZ 
GEREKEN BİR PAZARDIR

Türkiye’nin Avrupa dışı pazarları
arasında Grafik 7’ye göre 2005 yı-
lına kadar Amerika’nın payı %5’ler
seviyesindeyken, yazımın önceki bö-
lümünde bahsettiğim gibi, Türk lira-
sının değerlenmesi sonucu %1’lere
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düşmüştür. Amerika pazarı Türkiye
tekrar büyüyecekse kesinlikle yeral-
mamız gereken bir pazardır. 

LALELİ PAZARINDA BAVUL 
TİCARETİNDE CİDDİ ORANDA
AZALMA

Amerika’dan sonra yükselen bir
Rusya pazarı görmekteyiz. 2009 yı-
lına kadar ihracatımızın (resmi ola-
rak) %1’inden azını yaptığımız bu
pazar 2009 sonrası hızla yükselerek
2014 yılında %3’e ulaşmıştır. 2015
yılında petrol fiyatlarındaki düşüşün
tetiklediği Rus parasının devaluas-
yonu sonrası 1. çeyrekte Rusya’ya
resmi çorap satışlarımız %58.4
düşmüştür. Laleli pazarındaki sorun-
ları izlediğimizde ise bavul ticareti-
nin de ciddi oranda azaldığını
tahmin etmek güç olamasa gerek. 

BÜYÜMEK İSTİYORSAK, 
JAPONYA PAZARININ DİNAMİKLE-
RİNİ BİRAN ÖNCE ÖĞRENMEMİZDE
YARAR VAR

Dünya çorap ithalatının %9’unu
yapan neredeyse Türkiye toplam
çorap ihracatı büyüklüğünde olan
Japonya pazarına 2002-2003 yılla-
rında toplam ihracatımızın %0.5

(binde beşi) mertebesinde çorap sa-
tarken son yıllarda bu oran binde
birler mertebesine düşmüştür. Bü-
yümek istiyorsak, Japonya pazarının
dinamiklerini biran önce öğrenme-
mizde yarar var...

Gelecekte Avrupa ülkelerine
daha fazla çorap satma şansımız,
Avrupa çorap pazarının büyüme hı-
zına, Çin’in fiyatlama politikalarına,
gelecekteki üretim teknolojilerine
(burun dikişli gibi), çorap yapım bi-
çimlerine (renkli baskı – digital ink
printing - çorap gibi) faktörlere bağlı
olarak değişecektir. Yeni teknolojiler
belki de insan emeğinin daha az kul-
lanılması nedeniyle Avrupa’da çorap
üretimini tekrar fizibil kılabilecektir.
Son günlerde Amerika’nın çorap
üretimine geri dönüş sinyallerini
görmeye başladık. 2000 yıllarına
kadar dünyanın en büyük çorap ma-
kina ithalatçısı olan Amerika, 2000 –
2003 arasında birinciliği Türkiye’ye
bırakmışken, 2004 sonrasında bir
numaralı çorap makina alıcısı konu-
muna Çin geçmişti. 2014 Çorap ma-
kina satış istatitikleri, Çin’in daha az
makina aldığını, Türkiye’nin geri
gelmeye başladığını, ancak Ame-
rika’nın kesinlikle makina alımına

geri döndüğünü işaret ediyor. Kaya
gazı sonrası enerji maliyetlerini Av-
rupa’nın yarısı seviyesine indiren
Amerika üretime geri dönmeye baş-
larken, belkide yeni teknolojilerle,
enerji fiyatlarındaki düşüşün etki-
siyle Avrupa da, Amerika gibi gele-
cekte üretime geri dönmek
isteyebilir. Türkiye çorap ihracatçıla-
rının gelecekteki politikaları, Avru-
pa’lıların üretime dönüp dönmeme
kararları verme aşamasında belirle-
yici olacaktır. Kısa vadede bir tehlike
görülmese de, gelecekte Türkiye’nin
hangi maliyet unsurlarıyla karşı kar-
şıya geleceğini şimdiden kestirmek
çok kolay değil.. 

Herşeye rağmen, son yıllarda
ileri teknolojilere yatırım yapmış
Türkiye çorap ihracatçıları olarak,
Dünya trendlerini izlemek, büyüme-
nizi sağlayabilecek pazarları iyice
analiz edip, pazar çeşitliliğine gitme-
niz gerekir diye düşünüyorum. Önü-
müzdeki süreç zorlu olsa da doğru
analizlerle ve politikalarla, potansi-
yeli olan pazarlara giriş yaparak,
çorap endüstrimizin daha da büyü-
mesini sağlamamızın mümkün oldu-
ğunu düşünüyorum. Önümüz açık,
buna eminim...



www.csd.org.tr

FUAR...

29Çorapland Mayıs-Haziran 2015



www.csd.org.tr

HABERLER...

Çorapland Mayıs-Haziran 201530

Döviz kurla-
rına dikkat
çeken TİM
Başkanı

Mehmet Büyükekşi, "İhra-
catımız bu yıla maalesef
arzu ettiğimiz şekilde baş-
layamadı. Tüm dünyada
doların değer kazanması
ve paritedeki düşüş, ihra-
catımıza baskı yapıyor.
Geçtiğimiz yılın Nisan
ayına göre ortalama 1,38

seviyesinden yüzde 22 dü-
şüşle 1,08 seviyelerine
inen paritenin negatif et-
kisi aylık 1,5 milyar doları
buldu” dedi. Kümülatif
bazda bakıldığında sadece
AB-28 ülkelerine Euro-
dolar paritesi kaybı sebe-
biyle yaşanan ihracat
düşüşü ilk 4 ayda 4,5 mil-
yar doları aştı.

Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM), nisan ayı ih-

racat verilerini İpekyo-
lu'nun önemli geçiş yolları
arasında bulunan Bay-
burt'ta açıkladı. TİM Baş-
kanı sözlerine tüm emekçi
ve çalışanların 1 Mayıs
"Emek ve Dayanışma Gü-
nünü” kutlayarak başladı.

NİSAN AYINA GÖRE
YÜZDE 22 GERİLEYEREK
1,08 SEVİYELERİNE İNEN
PARİTENİN NEGATİF ET-
KİSİ AYLIK 1,5 MİLYAR
DOLARI BULDU

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi'nin paylaştığı
verilere göre; nisan ayında
ihracat geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 9,8 dü-
şerek 11 milyar 823
milyon dolar oldu. Ocak-
Nisan döneminde ihracat
yüzde 8,1 düşüşle 48 mil-
yar 951 milyon dolar ola-
rak gerçekleşti. Son 12
aylık ihracat ise geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde
1,6 düşüşle 153 milyar 66
milyon dolar oldu. Döviz
kurlarına dikkat çeken TİM

Yılın ilk 4 ayında toplam ihracat
yüzde 8,1, çorap ihracatı yüzde
22,16 düşüş kaydetti
TİM verilerine göre nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
9,8 gerileyerek 11 milyar 823 milyon dolar oldu. Yılın ilk 4 ayında toplam ih-
racat yüzde 8,1 gerileme ile 48 milyar 951 milyon dolar olarak gerçekleşti. İh-
racatta son 12 aylık süreçte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6
gerileme ile 153 milyar 66 milyon dolar oldu. İhracatta Nisan ayında kilogram
bazında %3 artış kaydedilirken, ağırlıklı olarak Euro-Dolar paritesine bağlı
olarak gerileme yaşandı. Çorap ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre yüzde 22,16 düşüşle 286 milyon dolar oldu.



www.csd.org.tr

HABER...

31Çorapland Mayıs-Haziran 2015

Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, "İhracatımız bu yıla
maalesef arzu ettiğimiz şe-
kilde başlayamadı. Tüm
dünyada doların değer ka-
zanması ve paritedeki
düşüş, ihracatımıza baskı
yapıyor. Geçtiğimiz yılın
Nisan ayına göre yüzde 22
gerileyerek 1,08 seviyele-
rine inen paritenin negatif
etkisi aylık 1,5 milyar do-
ları buldu” dedi.

NİSAN AYI LİDERİ 
OTOMOTİV, HAZIR GİYİM
ÜÇÜNCÜ SIRADA

Büyükekşi, sektörel
bazda nisan ayında en
fazla ihracatı 1 milyar 843
milyon dolarla otomotiv
sektörü yaptığını vurgular-
ken, bu sektörü kimyevi
maddeler ve hazır giyim
sektörlerinin takip ettiğini
belirtti. Verilere göre
Nisan ayında en fazla ihra-
cat artışını yüzde 64,6 ile
Fındık sektörü yakaladı. Bu
sektörü, yüzde 49,6 ile
tütün ve yüzde 35,9 ile
gemi ve yat sektörü takip
etti.

Nisan ayında en fazla
ihracat yaptığımız 5 ülke
Almanya, İngiltere, Irak,
İtalya ve ABD oldu. Al-
manya'ya ihracatımız
yüzde 9,6, İngiltere'ye
yüzde 8,1, Irak'a yüzde

23,4, İtalya'ya yüzde 12,4
düştü. ABD'ye ise yüzde
1,8 arttı.

EN YÜKSEK İHRACAT
ARTIŞI MISIR’DA GER-
ÇEKLEŞTİ

Nisan ayında en fazla
ihracat yaptığımız 30 ülke
arasında, en yüksek ihra-
cat artışını yüzde 35,9 ile
Mısır'a yakaladık.

Nisan ayında ihracat ar-
tışında öne çıkan ülkeler
şöyle oldu;

Nisan ayında Umman'a
ihracatımız yüzde 181,
Singapur'a yüzde 127, Ku-
veyt'e yüzde 94, Güney
Kore'ye yüzde 56 arttı.

Nisan ayında AB'ye ih-
racatımız yüzde 10,4, Afri-
ka'ya ihracatımız yüzde
2,4, Ortadoğu'ya yüzde 5,1
gerilerken, Kuzey Ameri-
ka'ya yüzde 6,2 artış gös-
terdi.

HATAY YÜZDE 12 İLE 
İHRACAT ARTIŞINDA Bİ-
RİNCİ SIRADA YER ALIR-
KEN, İSTANBUL YÜZDE
8,1 ARTIŞ YAKALADI

En fazla ihracat yapan
ilk 10 ilimiz arasında ihra-
catını en fazla artıran ili-
miz yüzde 12 artış ile
Hatay oldu. Nisan ayında
Kocaeli'nin ihracatı yüzde
3,7, Ankara'nın yüzde 6,9,

İstanbul'un yüzde 8,1, Ga-
ziantep'in yüzde 9,2, İz-
mir'in yüzde 12,5,
Bursa'nın yüzde 13,1, De-
nizli'nin yüzde 15,2, Mani-
sa'nın yüzde 21,1,
Sakarya'nın yüzde 35,1 ge-
riledi.

2015 YILINDA YENİ 
NORMAL: "YAVAŞ 
BÜYÜME”

Büyükekşi, ihracat veri-
lerini açıklamasının yanı
sıra Türkiye ve dünya gün-
demi ile ilgili de değerlen-
dirmelerde bulundu. Tüm
dünyada yavaş büyümeye
dikkat çeken ve bunun
artık normal senaryo ha-
line gelidiğini aktaran Bü-
yükekşi, "Bu yıl dünya
ekonomisi için yüzde 2,9,
gelişmiş ülkeler için yüzde
2,4 ve gelişen ülkeler için
yüzde 4,3 büyüme bekle-
niyor. Diğer taraftan 30 yıl
boyunca global çapta en
hızlı büyüyen ekonomi
Çin'in büyümesi yavaşlıyor.
Çin'in büyümesinin yavaş-
laması da emtia fiyatları-
nın gerilemesine yol
açıyor” diye konuştu.

"HERKES HESABINI İYİ
YAPMALI”

FED'in faiz artırımına
yılsonuna doğru başlaması
öngörüldüğünü hatırlatan,

Sektörel bazda 

nisan ayında en

fazla ihracatı 

1 milyar 843 milyon

dolarla otomotiv 

sektörü yaparken, 

bu sektörü kimyevi

maddeler ve hazır

giyim sektörleri 

izledi”
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Büyükekşi, bunun finansal
piyasalarda endişe yarattı-
ğını ve FED'in faiz artışını
başlatacağı tarihe ilişkin
belirsizlik ile birlikte kur-
lardaki oynaklık arttığına
işaret ederek şöyle devam
etti:

"Doların değer kazan-
ması, faizi düşük olduğu
için dolarla borçlanan tüm
küresel firmalar için büyük
risk haline geldi. Finansal
kriz yıllarında ABD dışı şir-
ketler ve hükümetlerin
dolar borçları, sıfıra yakın
faizden ve dolar kurundan
faydalanmak için katlandı.
Şimdi döviz kurlarını
hedge etmeyen firmalar
için FED'in faizleri artırma-
sıyla koşullar zorlaşabilir.
Piyasadaki güvende ciddi
azalmalar ve dalgalanma-

lar yaşanabilir. Dolayısıyla
önümüzdeki dönemde her-
kes hesabını buna göre
yapmalı.”

TÜRKİYE'NİN AB'YE 
EURO CİNSİ İHRACATI
ARTIYOR

Avrupa Birliği'ndeki to-
parlanmaya dikkat çeken
Büyükekşi, burada büyüme
ile birlikte bu bölgede itha-
lat artış beklentileri arttı-
ğını kaydetti. Büyükekşi,
"AB ithalatındaki artış Tür-
kiye'nin ihracatına da
olumlu katkı sağlayacak.
Kesinleşen Eurostat verile-
rine göre Türkiye'nin AB'ye
euro cinsi ihracatı ilk iki
ayda tam yüzde 12 arttı.
Aynı dönemde ise AB'nin
birlik dışı ithalatı euro
bazda yüzde 1 geriledi.
Türkiye ilk 2 ayda AB'ye
ihracatını en fazla arttıran
4.ülke oldu. Buna göre
Türkiye AB-28'de güçlü bir
Pazar payı artışı yakaladı”
dedi.

UMUT VADEDEN GELİŞ-
MELER YAŞANIYOR

Diğer yandan İran'a ih-
racatın olumlu bir tem-
poda ilerlerken bu ülke ile
müzakerelerde ulaşılan
aşamanın ümit vadettiğine
ifade eden TİM Başkanı,
Rusya'da da göreceli bir is-
tikrar görüldüğünü ve rub-
lenin değeri ile fiyatlar
daha istikrarlı ve öngörüle-
bilir hale geldiğinin altını
çizdi. Büyükekşi, bu geliş-
melerin de önümüzdeki
dönemde ihracatımıza po-
zitif yansıyacağını söyledi.

Türkiye ekonomisi ile
ilgili de değerlendirme-
lerde bulunan Büyükekşi,
bilgi toplumunun ve tek-
noloji çağının sadece tüke-
tim kısmında kalmaması

gerektiğini, aynı zamanda
bilgiyi ve teknolojiyi de
üretir bir hale gelinmesi
zorunluluğunu vurguladı.
Ülke ekonomisinin ayrıca
güçlü bir bankacılık sis-
temi, başarılı maliye politi-
kaları gibi avantajları
bulunduğunu ve bunları
kullanarak finansman
problemini daha kalıcı çö-
zümler üretmek için ser-
maye piyasalarını daha da
derinleştirmeye çalıştıkla-
rını aktaran Büyükekşi,
"Ayrıca hedeflerimiz için
aktif bir şekilde TİM ve ih-
racatçı birliklerimizle bir-
likte, ticaret heyetleri
düzenliyoruz. Bu heyet-
lerde 2 bini aşkın iş görüş-
mesi yaptık. 2015 yılı
sonuna kadar toplamda 25
ayrı ülkeye heyet düzenle-
meyi planlıyoruz. Her
zaman olduğu gibi bunlara
Ar-Ge, inovasyon, tasarım
ve markalaşmayı da kata-
rak 2023 vizyonu için yü-
rüyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya'da da göreceli

bir istikrar görüyorum

ve rublenin değeri ile

fiyatlar daha istikrarlı

ve öngörülebilir hale

geldi. Bu gelişmelerin

de önümüzdeki dö-

nemde ihracatımıza

pozitif yansıyacağını

düşünüyorum”
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Beklenen
gençlik, gele-
ceğin tohu-
mudur.

Milletimizin üç asırdan
beri geçirmekte olduğu
buhranların sebebi ve kay-
nağı, kültür ve maarif sa-
hasında aranmalıdır.
Hakikat şu ki, millet bün-
yesindeki inkılaplar mek-
tepte başlar ve her
milletin kendine özel mek-
tebi vardır. Her millet ebe-
diyete yönelen hayat
yolculuğunu felsefi sis-
temden çıkarır. Bir neslin
kurtuluşunu ancak maari-
fin yükselmesinde aramak
lazımdır. Millet ruhunu
yapan maariftir. Maarifin
düşmesi millet ruhunu
yerlere serer. Maarife
değer vermeyiş millet ru-
hunun yıkılışını hazırlar.
Maarif hangi yönde yü-
rürse millet ruhu da onun
arkasından gider. Şu halde
millet maarif demektir. Bir
millet, mektebiyle millet

olur. Bir millet, mektebiyle
yükselir. Mektebin büyük-
lüğünü görmek mi istiyor-
sunuz? Mektebin hayatına
girin, koridorlarında dola-
şın, sıraların üstünü yokla-
yın, gençliğinin alnında
parıldayan necabet dam-
gasına bakın.(1)

EĞİTİM YEREL VE MİLLİ
DEĞERLER TAŞIYAN BİR
SÜREÇTİR. BU NEDENLE
BAŞKA ÜLKELERDEN
KOPYA EDİLEN EĞİTİM
MODELLERİNDEN BAŞA-
RILI SONUÇ VERENİ 
YOK GİBİDİR

Yapılan araştırmalar
her ülkenin eğitim siste-
minin kendi içinde bütün-
lük taşıdığını,
tutarsızlıkları da olsa her
eğitim sisteminin benzer-
likleri olan nesiller yetiş-
tirdiğini göstermektedir.
Bu bütünlük ve benzerlik
verilen bilgiden çok değer-
ler ve inançlarla bağlantı-
lıdır. Hep aynı bilgileri

Milletimizin geleceği için
mesleki eğitim
Her dönemde milletlerin içinden insanlar için düşünen, kendi milletinin ge-
leceğini ve sorunlarını dert edinen bazı insanlar çıkar. Bu insanlardan bazıla-
rı düşüncelerini sözlü, bazıları yazılı paylaşır. Bazıları ise akademisyen, siya-
setçi olarak eyleme dönüştürebilir ve geride iz bırakırlar. Uzun zaman dü-
şünceleri geniş bir kesim tarafından tartışılır. Bir seçki olarak aşağıda payla-
şılan bu düşünceleri okudukça insan ve eğitim konusunda uzun zamandır
aslında tartışma ve tespitlerin çokta değişmediği görülecektir. 

Erol Demir / İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
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öğrenmiş olsalar bile farklı
inançlar ve değer yargıları
dayatılan öğrenci kümeleri
arasında kesin benzerlikler
meydana gelmemektedir.
Eğitim yerel ve milli de-
ğerler taşıyan bir süreçtir.
Bu nedenle başka ülkeler-
den kopya edilen eğitim
modellerinden başarılı
sonuç vereni yok gibi-
dir.(2)

DEĞERLER, TOPLUMUN
GENELİ TARAFINDAN
KABUL EDİLEN ORTAK
KAVRAMLARDIR

Toplumu bir bina gibi
tasavvur edersek, bireyler
binanın yapı taşları, de-
ğerler ise çimentosu sayı-
labilir. Harç ve çimentosu
olmayan binanın kolayca
dağılması gibi toplumun
da aynı duruma maruz
kalma ihtimali vardır. De-
ğerler, toplumun geneli
tarafından kabul edilen

ortak kavramlardır. Bir an-
lamda, mutluluğun stan-
dartlar kümesidir.
Standartları, evrensel doğ-
rular şeklinde tanımlaya-
biliriz. Değerler
öğrenilmesi gereken kav-
ramlardır. İnsan, mutlulu-
ğunda etkin rol oynayan
değerleri, sosyal öğrenme
metoduyla sonradan kaza-
nır. Toplumsal anlamda
öğrendiği erdemler vasıta-
sıyla mutluluğa ulaşır.(3)

ARTAN NÜFUSUMUZA
YENİ İŞ YERLERİ BUL-
MAK İÇİN SANAYİLEŞ-
MEK ZARURİDİR

Teknoloji ne kadar geli-
şirse gelişsin, her alanda
kalkınma hareketlerinin
en baş unsuru insandır.
İnsan unsuru ne kadar
sağlamsa, ne kadar ahlak
ve karakter sahibi ise kal-
kınmada o kadar güçlü
olacaktır. İnsan unsuru

ahlaken bozulmuşsa, bu
bozuk malzemeyle kurula-
cak resmi veya gayri resmi
teşekküller verimsiz ve yı-
kıcı olacağından emekler,
masraflar, zahmetler boşa
gidecektir. Sanayileşme
davası Türkiye için olmak
ya da olmamak meselesi-
dir. Artan nüfusumuza
yeni iş yerleri bulmak için
sanayileşmek zaruridir.
Sanayileşmenin ikinci za-
rureti de bugün yeryü-
zünde geçerli olan
milletlerarası mübadele
sisteminden ileri gelmek-
tedir. Sanayileşmemiş bir
ülke güçlü olamaz.(4)

Türkiye, uluslararası
stratejik konseptler açısın-
dan bakılırsa Avrasya’nın
merkezinde, ama kuzey-
güney, doğa-batı geçiş yol-
larının üstünde.
Dolayısıyla köprü, ama
öyle bir yerde ki, merkez.
Türkiye bugün; doğunun

Sanayileşmenin

ikinci zarureti de

bugün yeryüzünde

geçerli olan millet-

lerarası mübadele

sisteminden ileri gel-

mektedir. Sanayileş-

memiş bir ülke

güçlü olamaz”
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erdemini, batının rasyona-
litesini, güneyin eşitsizlik
karşısındaki adalet arayı-
şını, kuzeyin de ekonomik
üretkenlik ve verimliliğini
bir senteze kavuştura-
bilse-ki bunu yapabilecek
birikimi var- önümüz
büyük ölçüde açılır. Malını
istediği anda dünyanın en
uzak pazarlarına ulaştıra-
bilen bir tüccar, mesajını
anında gazetesine geçebi-
len bir gazeteci, en yeni
akademik yayınları elinin
altındaki bilgisayar aracılı-
ğıyla yayınlandığı anda
takip edebilen bir akade-
misyen, dünyanın dört bir
köşesindeki olayları
anında televizyonundan
izleyebilen bir insan için
küreselleşme, bir imkan
ve kapasite patlamasıdır.
Beklentinin aksine 20.
Yüzyılın ikinci yarısından
itibaren ortaya çıkan ve
son çeyreğinde ivme kaza-
nan bir şekilde bütün batı-
dışı medeniyet
havzalarında bir canlanma
başladı. Japonya’da eko-
nomik bir güç doğdu.(5) 

JAPONYA ÜLKE
KALKINMASINA DESTEK
VERECEK ANA ELEMAN
YETİŞTİRMEK İÇİN
EĞİTİM SİSTEMİNDE
MESLEKİ EĞİTİME ÖZEL
BİR ÖNEM VERMİŞTİR

Japonya’nın günü-
müzde dünyanın ikinci bü-
yük ekonomisine sahip ol-
masında, Japon eğitim
sisteminin olumlu etkisi
olduğu düşünülmektedir.
Japon eğitim sistemi geli-
şen ve değişen dünyanın
taleplerine cevap verebile-
cek bir şekilde sürekli re-
formlarla geliştirilmekte-
dir. Japonya ülke
kalkınmasına destek vere-
cek ana eleman yetiştir-
mek için eğitim siste-
minde mesleki eğitime
özel bir önem vermiştir.
Japonya’da okullar ve iş-
verenler sıkı bir ilişki için-
dedir. Kore de insan kay-
nakları planlamasıyla
eğitim sistemini çok iyi
koordine ederek ülke eko-
nomisinin gelişimine katkı
sağlayan nitelikli ana ele-
manlarını yetiştirmeyi ba-
şarmıştır. Sanayi kuruluş-

larıyla okullar çok sıkı bir
ilişki içindedir. Hatta bazı
sanayi kuruluşları kendi
meslek liselerini kurmuş-
lardır ya da devlet okulla-
rına burs sağlamaktadır. İş
güvencesinin sağlanması
mesleki eğitime olan ta-
lebi arttırmıştır. Dolaylı
olarak bu durum işsizlik
oranını da düşürmüştür.
Mesleki eğitime Alman
eğitim sisteminde olduğu
gibi büyük önem verilme-
lidir. Mesleki eğitim ala-
nına yönelme teşvik edil-
meli ve mesleki eğitim
yalnızca başarısız öğrenci-
ler için tercih alanı olduğu
yönündeki olumsuz dü-
şünceler ortadan kaldırıl-
malıdır. Ancak bu şekilde
yetişmiş iş gücüne sahip
olunabilir ve Almanya gibi
sanayileşmiş ülkeler sevi-
yesine gelinebilir.(6)

Hızlı bir gelişim ve de-
ğişim gösteren teknoloji-
nin özellikle mesleki ve
teknik eğitim kurumla-
rında meydana getirdiği
donanım yetersizliği, İs-
tanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü önderliğindeki

proje ile azaltılacaktır.
Proje sayesinde iş dünya-
sının taleplerine uygun
öğrencilerin yetiştirilme-
sinde en önemli faktör
olan araç - gereç eksikliği-
nin giderilmesi ve sektöre
uygun eğitim öğretim mo-
deli uygulanarak özellikle
istihdam sorununa alter-
natif çözüm sunulması he-
defleniyor. Aralarında İs-
tanbul Ticaret Odası ve
İstanbul Sanayi Odası ile
odalara bağlı sektörel ko-
miteleriyle projeye destek
verecek bu model saye-
sinde; okullardaki alan-
larla odalardaki komiteleri
birbirleri ile eşleştirip bir-
likte hareket etmelerini
sağlamak amaçlanmakta-
dır. Umuyoruz ki, bu pro-
jeye taraflar tam destek
vererek ülke geneline
“mesleki eğitimde İstan-
bul Modeli” olarak bir ni-
telikli eleman sorununa
bir çözüm getirilmiş olur.

Erol Demir  
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Şube Müdürü
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Türkiye’yi aydınlatan “İhracatın
Yıldızları” ödüllendirildi
Türkiye'nin toplam ihracatının beşte birini gerçekleştiren  hazır giyim, teks-
til, deri ve halı sektörlerindeki başarılı firmalar, ödüllerini “İhracatın Yıldız-
lari Gecesi”nde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin elinden aldı. Gecede
132 firmaya platin ödül verildi.

Toplamda 32
milyar dolar-
lık ihracatları
ile Türki-

ye'nin toplam ihracatının
beşte birini gerçekleştiren
hazır giyim, tekstil, deri ve
halı sektörlerindeki başa-
rılı firmalar, ödüllerini “İh-
racatın Yıldızları
Gecesi”nde Ekonomi Ba-
kanı Nihat Zeybekci’nin
elinden aldılar. 2023 yı-
lında da 90 milyar dolar
ihracat gerçekleştirmeyi

hedefleyen ve gerçekleş-
tirdikleri ihracat ile ülke
ekonomisine büyük katkı
sağlayan bu 4 sektörün
temsilcileri, İstanbul Teks-
til ve Konfeksiyon İhra-
catçı Birlikleri’nin (İTKİB)
düzenlediği gece ile ödül-
lerini aldılar. Geceye Eko-
nomi Bakanı Zeybekci’nin
yanı sıra Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) Başkanı
Mehmet Büyükekşi, İstan-
bul Hazır Giyim ve Kon-
feksiyon İhracatçıları

Birliği (İHKİB) Başkanı
Hikmet Tanrıverdi, İstan-
bul Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği
(İTHİB) Başkanı İsmail
Gülle, İstanbul Deri ve
Deri Mamulleri İhracatçı-
ları Birliği (İDMİB) Baş-
kanı Mustafa Şenocak ile
İstanbul Halı İhracatçıları
Birliği (İHİB) Başkanı Uğur
Uysal ile iş dünyasının
önemli isimleri katıldı. 

Ödül gecesinde 132
platin, 270 altın, 420

gümüş ödül ile bin 153
bronz sertifika ve bin 586
başarı sertifikası verildi.
Hazır giyim sektöründen
Akıntek Tekstil, dış tica-
rette TGS Dış Ticaret bi-
rinci olurken, tekstil
sektöründen Aksa Akrilik,
deri sektöründen DSD
Deri, halı sektöründen de
Erdemoğlu Dış Ticaret
platin ödülün sahipleri
oldu. İTKİB çatısı altında
yer alan dört sektörden
davetlilerin katıldığı ge-
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ceye sanatçı Ebru Gündeş
şarkılarıyla renk kattı. 

EKONOMİ BAKANI 
NİHAT ZEYBEKCİ:
“TÜRKİYE'DE HERKES-
TEN ÖNCE SİZ VARDINIZ,
REKABETİ SİZDEN 
ÖĞRENDİK”

Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci İTKİB'in ödül ge-
cesinde yaptığı konuş-
mada, tekstil ve
konfeksiyonun önemine
değinerek, "Türkiye'de
herkesten önce siz vardı-
nız, rekabeti sizden öğren-
dik" dedi. Türkiye
ekonomisi adına önemli
gelişmelerin yaşandığına
dikkat çeken Bakan Nihat
Zeybekci şöyle konuştu:
"2023'te hedeflediğimiz
500 milyar dolar mal, 150
milyar dolar hizmet ihra-
catı hedefine ulaşmak için
tüm varlıklarımızı, denge-
lerimizi yeniden kurgulu-
yoruz. Önemli işler
başarıyoruz. Bunlardan bi-
risi de 1996 yıllında imza-
lanan Gümrük Birliği
anlaşmasını günümüzün
şartlarına uyarlamak ola-
cak. Önümüzdeki günlerde
Türkiye'yi karar mekaniz-
ması haline getirecek
Gümrük Birliği anlaşma-
sını Brüksel'de imzalaya-
cağız. Böylelikle dünyada
fethetmediğimiz yer kal-
mayacak."

EKONOMİ BAKANI 
NİHAT ZEYBEKCİ:
“BU RAKAMLARLA 2023
İHRACAT HEDEFİNE 
GİDEMEYİZ”

Ortalama ihracatın ki-
logram fiyatının 1,60 dolar
olduğuna dikkat çeken
Bakan Zeybekci, "Bu fiyat-
larla 2023 ihracat hede-
fine gidemeyiz. Tüketim

alışkanlıklarını belirleyen
bir toplum olmadığımız
yerde devam edemeyiz.
Bilgiyi ve teknolojiyi tüke-
ten toplumlara hükmedil-
diğinin bilincinde olan bir
toplum olarak, bizde deği-
şimlerimizi buna göre
ayarlıyoruz" ifadelerini
kullandı. 

TİM BAŞKANI 
MEHMET BÜYÜKEKŞİ:
“HEP BERABER BÜYÜK
BAŞARILARA İMZA ATA-
CAĞIMIZA YÜREKTEN
İNANIYORUM”

2023 yılı hedeflerinin
baş mimarı TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi de
İTKİB bünyesinde bulunan
hazır giyim, tekstil, deri ve
halı sektörlerinin Türkiye
için önemine değinerek,
"Bu sektörlerimiz toplam
32 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştiriyorlar ve top-
lam ihracatımızın yükü-
nün beşte birini
yükleniyorlar. 4 sektör
2023 yılında da 90 milyar
dolar ihracat gerçekleştir-

meyi hedefliyor. Hep bera-
ber büyük başarılara imza
atacağımıza yürekten ina-
nıyorum" diye konuştu. 

İHKİB BAŞKANI 
HİKMET TANRIVERDİ:
“İHRACATÇILAR STRES
TESTİNDEN GEÇİYOR”

İHKİB Başkanı Hikmet
Tanrıverdi ödül töreninde
yaptığı konuşmada ihra-
catçılar olarak önemli bir
stres testinden geçtiklerini
vurgulayarak, kaotik
dönem tamamen sona er-
meden ufku net olarak gö-
rebilmelerinin mümkün
olmadığını söyledi. “Bunu
bilmek ve ona göre pozis-
yon almak zorundayız”
diyen Tanrıverdi, sözlerini
şöyle sürdürdü: 

“Avrupa ekonomisin-
deki daralma, parite etkisi,
Rusya’da Ruble’nin değer
kaybı ve bölgemizdeki ça-
tışmalar nedeniyle yılın ilk
4 ayında istediğimiz per-
formansı yakalayamadık.
Bu dönemde hazır giyim
ihracatımız geçen yıla

Önümüzdeki 

günlerde Türkiye'yi

karar mekanizması

haline getirecek

Gümrük Birliği an-

laşmasını Brüksel'de

imzalayacağız. 

Böylelikle dünyada

fethetmediğimiz yer

kalmayacak"
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oranla yüzde 13,6 azaldı.
Ancak parite etkisinden
arındırdığımızda bu oran
yüzde 2’ye düşüyor. Hazır
giyimciler olarak bizler ya-
rattığımız  katma değer ve
istihdamla ülke ekonomi-
sine önemli bir katkı su-
nuyoruz. Bu büyük katkıya
rağmen içeride üretim
yapmanın dayattığı sıkın-
tılar, uluslararası reka-
bette bizleri zorluyor.
Hükümetimizin bu olum-
suzlukları gidermek için
alacağı önlemlerle küresel
piyasalarda elimizi güçlen-
direceği günleri umut ve
özlemle bekliyoruz.” 

İTHİB BAŞKANI 
İSMAİL GÜLLE: 
“DÜRÜST İNSANLARIN
ÖDÜLLENDİRİLMESİNİ 
İSTİYORUM”

İTKİB ödül gecesinde
konuşan bir diğer isim ise
İTHİB Başkanı İsmail
Gülle oldu. İsmail Gülle
sözlerine tüm annelerin
'Anneler Günü'nü kutlaya-
rak başladı. İhracatçılara

seslenen Gülle,  "Karanlığı
aydınlatan ihracatın yıldız-
ları, sizler gibi başarılı in-
sanlar yetiştiren annelerin
ellerinden öpüyorum. Yap-
tıklarınızı anlatacak keli-
meler çok yok. Yıldızlar
sadece geceleri görünür.
Siz 365 gün parlayan gü-
neşsiniz" dedi. İsmail
Gülle, gecede sektörün ve-
rileri yerine dertlerini ko-
nuşmayı istediğini
belirterek, Bakan Nihat
Zeybekci'ye şunları söy-
ledi: "Ekonomi Bakanımız-
dan  isteklerimiz var.
Teşvikler veriyorsunuz.
Daldaki kuşu eldeki kuşa

çeviriyorsunuz. Eldeki
kuşu beslemiyorsunuz. Biz
tekstil sektörü olarak aldı-
ğımızdan fazlasını verdik.
Bu ülkede dürüst insanla-
rın ödüllendirilmesini isti-
yorum. Bundan bizi
esirgemeyiniz."

İDMİB BAŞKANI 
MUSTAFA ŞENOCAK:
“RUSYA, İHRACAT 
ÇINARIMIZ”

İDMİB Başkanı Mustafa
Şenocak ise konuşma-
sında, 2014 yılını 1.9 mil-
yar dolar ihracat ile
kapattıklarını hatırlatarak,

2015 Ocak–Nisan döne-
minde ise 522 milyon do-
larlık ihracat
gerçekleştirdiklerini söy-
ledi. Sektörün en önemli
pazarları olan Rusya, Uk-
rayna, Kuzey Afrika ve
Orta Doğu’da kendilerinin
dışında yaşanan gelişme-
ler nedeniyle sıkıntılı gün-
ler geçirdiklerini ifade
eden Mustafa Şenocak,
“Rusya bizim için geçici
bir pazar değil, ihracat çı-
narımız.  Hiçbir zaman
Rusya’yı terk etmeyi, bu
çınarı kesmeyi düşünme-
dik. Rus ekonomisinin en
kısa zamanda toparlanaca-
ğına inanıyoruz. Fakat bu
süreçte Rusya’daki alacak-
larımızı tahsil etmekte
zorlanıyoruz. Hükümeti-
mizden bu konuda destek
bekliyoruz” dedi. 

İHİB Başkanı Uğur
Uysal da halının ülke
adına vazgeçilmez bir kül-
tür olduğunu ifade etti.
Uğur Uysal, 400 halı ihra-
catçısının, 400 Spartalı
gibi çalıştığını söyleyerek,
"Sektörümüzü tasarım ve
moda ile taçlandıracağız. 5
yıl gibi kısa bir sürede halı
kültürünün merkezi olaca-
ğız" dedi. Uysal sözlerine
şunları da ekledi: "Halı
sektörü olarak bu yıl
25'inci yılımızı kutlarken
aynı zamanda Türkiye'nin
ilk ve tek sınai üründe
dünya lideri olan halı sek-
törünün liderliğini kutlu-
yoruz. İhracatçılarımız
pazarlarımızda cengaver
gibi savaşarak ihracat ba-
şarılarına imza atıyorlar.
Makine halısı üretiminde
ve ihracattında dünya bi-
rincisi, el halısı ve turistik
satışta ise yine birinci ol-
manın gururunu hep bir-
likte yaşıyoruz." 
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ÇSD Başkan Yardımcısı İlker Öztaş
Kavram öğrencileriyle buluştu
Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) Kavram Meslek Yüksekokulu ile dünyada
tek olarak hayata geçirdiği Kavram Çorap ve Moda Tasarımı Önlisans Progra-
mı’nda işadamlarının öğrencilerle buluştuğu seminerler sürüyor. Bu kapsamda
ÇSD Başkan Yardımcısı İlker Öztaş 14 Nisan’da öğrenciler ile bir araya gelerek
Çorap Sektöründe Pazarlama Stratejileri başlıklı bir seminer verdi. 

ÇSD ve Kavram
MYO işbirliğiyle
Çorap ve Moda
Tasarımı Progra-

mınca düzenlenen “Çorap Sek-
töründe Pazarlama Stratejileri”
konulu seminer 14 Nisan’da
Kavram MYO Şişli yerleşke-
si’nde gerçekleştirildi. ÇSD
Başkan Yardımcısı Sayın İlker
Öztaş’ın  konuşmacı olarak ka-

tıldığı seminer, öğrencilerimiz-
den büyük ilgi gördü. Öztaş
konuşmasında “Çorap sektörü-
nün gelişen teknolojiye ayak
uydurması ve tüketici eğilim-
lerini dikkate alarak dünyada
hızla büyüyen sektörlerden
biri olduğunu” belirtti. Sıcak
bir atmosferde geçen seminer
sonunda Öztaş, öğrencilerin
sorularını yanıtladı.
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İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV)
50’inci kuruluş yılı kutlandı
İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) 50’inci kuruluş yılı Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kutlandı.Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) Başkanı Bülent İyikülah da davette yer aldı.

İktisadi Kalkınma
Vakfı’nın kurulu-
şunun 50. Yılı ve-
silesiyle, 9 Mayıs

2015 Cumartesi günü
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile AB Bakanı
ve Başmüzakereci Volkan
Bozkır’ın katılımlarıyla,
İKV Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ömer Cihad Vardan’ın
ev sahipliğinde, TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ile  İKV’nin kurucu kuruluş
Başkanları İSO Başkanı Er-
dal Bahçıvan ve İTO Baş-
kanı İbrahim Çağlar’ın da
katıldığı ile bir toplantı
gerçekleştirildi. Toplantıya
aralarında ÇSD Başkanı
Bülent İyikülah’ın da yer
aldı iş dünyası temsilcile-
rinden 400’e yakın davetli
katıldı. Toplantıda ayrıca,
İKV Başkanı Ömer Cihad
Vardan, İKV tarafından
yaptırılan, kamuoyundaki
AB desteği ve halkımızın
AB ile ilgili görüşlerini or-
taya koyan, bugüne kadar
ki en kapsamlı kamuoyu
araştırmasının sonuçları
açıklandı. İKV Başkanı
Ömer Cihad Vardan ile
TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, İKV’nin 50. Yılı anı-
sına plaket takdim ettiği
toplantıda, Cumhurbaşkanı
Erdoğan eski İKV Başkan-

ları Jak Kamhi, Davut
Ökütçü ve Prof. Dr. Haluk
Kabaalioğlu ile İKV’nin ku-
rucu üyelerinden İbrahim
Bodur’a birer plaket tak-
dim etti. 

CUMHURBAŞKANI 
R. TAYYİP ERDOĞAN:
“İKV, TÜRKİYE’NİN 
AB YOLCULUĞUNUN 
EN ÖNEMLİ AKTÖRLE-
RİNDEN” 

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, toplantıda
yaptığı konuşmada Türki-
ye’nin AB üyeliği sürecinde
yaşanan gelişmeleri değer-
lendirdi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, bu yıl 50. yaşına
erişen İKV'nin bir anlamda
Türkiye'nin AB yolculuğu-
nun en önemli aktörlerin-
den biri olduğunu belirte-
rek, vakıf mensuplarının
50 yıllık süreçte Türkiye-
AB ilişkilerinin her aşama-

sının, her kriz ve sevinç
anının bizzat içinde bulun-
duklarını, bu süreçte bilgi-
lendirici ve eğitici çalışma-
larıyla tıkanıklıkların aşıl-
masına, hem Türk özel
sektörünün hem de ka-
muoyunun bilinçlenmesine
katkı sağladıklarını vurgu-
ladı. 

İKV'nin Kuruluşunun
50. Yılı Etkinliğinde konu-
şan AB Bakanı ve Başmü-
zakereci Volkan Bozkır,
Avrupa Parlamentosu ta-
rafından 1915 olaylarına
yönelik alınan kararın hu-
kuki olmadığı yönünde AB
Adalet Divanı tarafından
2003'te alınmış bir karar
bulunduğunu belirterek,
"Eğer bu şekilde, sürekli
Türkiye'yi rahatsız edecek,
Türkiye'nin hak etmediği
ifadelerle kararlar çıkarta-
cak olursa, bunun ne iliş-
kilerimize ne Avrupa Par-

lamentosu'na faydası ola-
caktır" dedi. 

AB BAKANI VE BAŞMÜ-
ZAKERECİ VOLKAN 
BOZKIR: “GÜMRÜK BİR-
LİĞİNDE 300 MİLYAR
DOLARLIK TİCARET 
HACMİNE ULAŞMAYI 
HEDEFLİYORUZ” 

Gümrük Birliği'nin,
Türkiye ile AB arasında
önemli bir ilişki olduğunu
belirten Bozkır, şöyle de-
vam etti:??"Şu an 150 mil-
yar dolar ticaret hacmimiz
var. Bunu güncelleştirme
kararı aldık ve önümüzdeki
Ocak ayında, tarım, hiz-
metler ve kamu alımları
dahil edilerek, yaklaşık 300
milyar dolarlık bir ticaret
hacmine ulaşmayı hedefli-
yoruz. Bizi çok rahatsız
eden 20 sene önceki anlaş-
mada, ya unutulan ya da
gerçekleştirilemeyen,
AB'nin 3. ülkelerle bir an-
laşma imzalaması duru-
munda, bunun otomatik
olarak Türkiye'ye uygulan-
maması keyfiyeti de bu ter-
cih ettiğimiz maddeyle
umarım Türkiye için sorun
olmaktan çıkacak ve AB ile
ABD arasında imzalanacak
TTIP anlaşmasına otomatik
olarak yansıyabilecek bir
madde haline gelecektir." 

AB Bakanı ve Başmüza-
kereci Bozkır, AB ile Türki-
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ye arasındaki vize şartları
nedeniyle ciddi sorunlar
yaşandığını ve bu duru-
mun 1980 darbesine da-
yandığını anlattı. Bozkır,
şimdi ise bunu kaldırmaya
çalıştıklarını kaydederek,
"Bu konuda önemli müza-
kereler yapıldı. Vizelerin
tamamen kaldırılmasını bir
anlaşmaya bağlayan for-
mül içinde ilerliyoruz. 2,5
sene sonra tüm vizeler
kalkmış olacak. Eğer kalk-
mazsa, yeni gümrük an-
tlaşmasını ondan sonraki 6
ay içinde feshetme hakkı-
mız var. Böyle bir şey ol-
mayacak ama bu konu bi-
zim için çok önemli" şeklin-
de konuştu. 

TOBB BAŞKANI HİSAR-
CIKLIOĞLU: “AB’YE BA-
KIŞIMIZ KAZAN-KAZAN
ESASINA DAYANIYOR” 

İKV'nin Kuruluşunun
50. Yılı Etkinliğine katılan

TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Kurucu ve
Mütevelli kurumlar adına
gerçekleştirdiği konuşma-
sında, iş dünyası olarak
AB’ye bakışlarının kazan-
kazan esasına dayandığını
vurguladı. Türkiye’nin
üyeliğinin gerçekleşme-
siyle, demokrasinin kaza-
nacağını, insanların
kazanacağını belirten Hi-
sarcıklıoğlu, “Gençler ve
kadınlar kazanacak; İşçiler
kazanacak; Esnaf kazana-
cak; Çiftçiler kazanacak.
Yani toplumun tüm kesim-
leri kazanacak. Aynı şe-
kilde, AB de kazanacak.
Türkiye’nin üyeliği ile AB,
siyasi ve iktisadi olarak
daha güçlü ve dinamik
hale gelecek. Bu sayede
bölgesel ve küresel istik-
rar kazanacak; dünya ba-
rışı kazanacak” dedi.
İKV’nin,  50 yıl önce, iş
dünyası tarafından bu viz-

yonla kurulduğunu bildi-
ren Hisarcıklıoğlu,
TOBB’un, 50 yıldır, bu viz-
yonla İKV'ye sahip çıktı-
ğını ve gelişmesine katkı
sağladığını dile getirdi.

İKV BAŞKANI ÖMER
CİHAD VARDAN: 
“BU KUTLAMAYI AB
ÜYESİ BİR TÜRKİYE’DE
YAPMAYI ARZU 
EDERDİK”  

İKV'nin Kuruluşunun
50. Yılı Etkinliğinde açış
konuşmasını yapan İKV
Başkanı Ömer Cihad Var-
dan şunları söyledi:
“Bugün sizlerle 1965 yı-
lında İSO ve İTO tarafın-
dan kurulan ve o günden
bu yana başta TOBB
olmak üzere tüm Müte-
velli ve Destekçi kurum-
ları tarafından her açıdan
desteklenen Vakfımızın
50. Yılını kutlamak için bir
araya gelmiş bulunuyoruz.

“Bugün biz kurulduğu
günden bu yana, çizgisini
bozmadan, kuruluş ama-
cına yönelik görüşler ha-
zırlayan, dergiler, kitaplar
yayınlayan, seminerler,
paneller düzenleyerek ka-
muoyunu bilgilendiren, ül-
kemizin köklü ve itibarlı
düşünce kuruluşunun yaş
gününü kutlamak üzere
bir aradayız. Bir yandan
kurumumuz adına sevin-
çliyiz. Çünkü ülkemizde
bu denli ayakta kalabilmiş
çok sayıda kurumumuz
bulunmamakta. Ancak bir
bakıma da derinden üzün-
tülüyüz. Bugün, 9 Mayıs
Avrupa gününde, bu kut-
lamayı bir “AB üyesi Tür-
kiye” olarak yapmak arzu
ederdik. Yıllarca ortaya
konan tüm gayretlerin,
harcanan tüm çabaların
tam anlamıyla karşılık 
bulmamış olması, bizleri
üzüyor.” 
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Mesleki eğitimde önemli adım

ÇSD’ye hoşgeldiniz...

İstihdam ve mesleki eğitimi geliştirmeyi hedefleyen UMEM
Beceri’10 Projesini büyütecek yeni adımlar için imzalar
atıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu işsizlere ‘gelin meslek
öğrenin, üretime katılın’ çağrısı yaparken, iş dünyasından
da eleman ihtiyaçlarını bu projeden sağlamalarını istedi. 

Yapılan protokol gere-
ğince daha önce hizmet
ve tarım sektörlerinin
de dahil edildiği proje

kapsamında, bütün meslek lisele-
rinde mesleki eğitim kursları açılabi-
lecek. 1 çalışanı olan şirketler bile bu
projeden eleman temin edebilecek.

TOBB, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
İŞKUR ve TOBB ETÜ işbirliğinde uy-
gulanan UMEM Beceri’10 Projesi Pro-
tokol ve Ödül Töreni, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahip-
liğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik ve Milli Eğitim
Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla An-
kara’da gerçekleştirildi.

TOBB BAŞKANI’NDAN ÇAĞRI
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklı-

oğlu konuşmasında projenin kamu-
özel sektör-üniversite işbirliğine gü-
zel bir örnek olduğunu belirterek,
hem iş arayanlara hem de meslek sa-
hibi eleman arayan işverenlere çağ-
rıda bulundu. Firmalardan yeni ele-
man ihtiyacını bu projeden

karşılamalarını isteyen Hisarcıklıoğlu
işverenlere şöyle seslendi: “İş dünya-
sını, mesleki eğitimin dümenine ge-
çirdik. UMEM Beceri’10 projesi ile ar-
tık iş dünyasının hangi meslekte kaç
elemana ihtiyacı varsa yetiştiriyoruz.
Sonrasında da bu adamı istihdam et
diyoruz. İstihdam ederken de 4,5 yıla
varan sigorta primi işveren payını
ödeme diyoruz. Bu kişi başına 166 li-
ralık bir avantaj. Üstelik bu istihdam
teşvikinde öyle bölge, il sınırlaması
yok. Türkiye 81 ilinde de geçerli.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faruk Çelik de konuşmasında iş-
sizlikle mücadelede en önemli prob-
lemin mesleksizlik olduğuna dikkat
çekti. 

BİR TARAFLI NİTELİKLİ ELEMAN
ŞİKAYETİ BİR TARAFTA İŞSİZLİK 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise,
“Bir taraflı nitelikli eleman şikayeti
bir tarafta işsizlik var. Bu nedenle
mesleki eğitimi ve nitelikli eğitim
üzerine yapılacak tüm çalışmaları
desteklemeye devam edeceğiz” diye
konuştu.

Çorap Sanayicileri Der-
neği’nin (ÇSD) gelenek-
sel iftar yemeği kutsal

Ramazan ayında yine sektör ve
sektör dostlarını sevgi ve kardeşlik
duygusuyla bir araya getirecek. 

SEKTÖR VE SEKTÖR 
DOSTLARINI BULUŞTURUYOR

ÇSD’nin geleneksel iftar dave-
ti; toplumumuzda kutsal Ramazan
ayında hakim olan barış, kardeşlik
ve hoşgörü duygularını pekiştire-
rek, sektörümüzün değerli men-
supları ve birlikte çalıştığımız, çö-
züm ortağımız kurum ve kuruluş-
ların değerli temsilcilerini buluş-
turuyor. Aynı zamanda bir diyalog
ve işbirliği zemini özelliği taşıması
açısından önemli bir misyon üstle-
nen ÇSD Geleneksel İftar Daveti,
bu yıl 23 Haziran Salı günü, ger-
çekleşecek. 

Geleneksel 
İftar Davetimiz  

bu yıl
23 Haziran’da
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2. Dünya savaşından bu
yana düzenli olarak bü-
yümeye devam eden Ja-
ponya ekonomisinin bü-

yümesi 2008 yılında önemli ölçüde
yavaşlamaya başlamıştır. Ekonomik
büyümesi ağırlıklı olarak ihracata da-
yanan Japonya’da, dışarıdan gelen ta-
leplerin ekonomik kriz dolayısıyla

azalmaya başlaması sonucu hükümet
yerel talebi canlandırmaya yönelik
önlemleri artırmıştır.

ENFLASYON
Japonya’da enflosyonist baskıların

yeniden ortaya çıkmasıyla TÜFE
%1,4 oranında gerçekleşmiştir. 2014
yılında bu trendin devam etmesi bazı

faktörlere bağlıdır. Bunların en önem-
lisi Merkez Bankasının %2’lik enflas-
yon hedefini gerçekleştirmek için yü-
rüttüğü ultra-gevşek para politikası-
dır. Ayrıca tüketici vergilerinde plan-
lanan artışlar (Nisan 2014’de %8,
Ekim 2015’te %10) fiyat seviyesinde
yükselmeye neden olacaktır. Ayrıca
çıktı açığındaki daralma ve zayıf Yen
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Dünyanın en büyük ikinci
çorap ithalatçısı: Japonya

Japonya alım gücü yüksek 130 milyon nüfusu ile Uzak Doğu’da dev bir pazar. Bir-
çok sektörde dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan Japonya, gerek Türkiye ola-
rak genel ihracatımız, gerekse hazır giyim ve özellikle çorap ihracatımız açısından
henüz istenen düzeyde değil. 2014 rakamlarıyla yıllık 1.1 Milyar dolarlık çorap
ithal eden Joponya’da pazar payımız binde 2 düzeyinde. Bu sayımızda ekonomik
açıdan Japonya’nın fotoğrafını sunuyoruz.



tüketici fiyatlarını yukarıya doğru ite-
cektir. İMF tahminlerine göre ortala-
ma tüketici fiyatları enflasyonunun
2014 yılında %2,8 ile zirve yapması,
2016 da  %1,8’e düşmesi beklenmek-
tedir.

Japonya'nın yurt dışı yatırımları-
nın sektörel dağılımı incelendiğinde,
imalat sektöründeki yatırımların %32
finans ve hizmet sektörlerinin yer al-
dığı imalat dışı yatırımların payının
ise % 70 seviyesinde olduğu tespit
edilmektedir.

DIŞ TİCARET
GENEL DURUM

2009 yılında yaşanan global eko-
nomik kriz Japon dış ticaretine de
yansımıştır. Dış taleplere bağlı olarak
gelişen Japon ekonomisi bu krizden
olumsuz yönde etkilenmiştir. Japon-
ya’nın 2010 yılı ihracatı önceki yıla
göre %32,1 artarak 767 milyar $’a
ulaşırken, ithalat da %25,2 artarak
691,4 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
2010’da artan enerji fiyatları, Japon-
ya'nın 2011 yılında 1980'den beri ilk
defa dış ticaret açığı vermesine neden
olmuştur. 2013 yılında ise Japon-
ya’nın ihracatı, %10’luk düşüşle 715
milyar dolara düşmüş, ithalatı %6 dü-
şüşle 833 milyar dolara ulaşmıştır.
Dış ticaret açığı da 117 milyar dolara
yükselmiştir.

Asya ülkeleri ile ticaret dış ticare-
tin en çok gerçekleştiği ülke grubu ol-
muş, bunu Kuzey Amerika, Ortadoğu
ve Avrupa Birliği ülkeleri izlemiştir.

Ülkenin ithalatındaki ilk 5 ülke:
Çin(%22), ABD (%9), Avustralya
(%6), Suudi Arabistan (%6) ve BAE
(%6)’dir.

Ülkenin ihracatındaki ilk 5 ülke:
ABD (%19), Çin(%18), Güney Kore
(%8), Tayvan (%6), Hong Kong
(%5)’dir.

DOĞRUDAN YABANCI 
YATIRIMLAR

Dünyanın üçüncü büyük ekonomi-
si konumunda bulunan Japonya, ya-
bancı yatırımcıların ilgisini çekmeye
devam etmekte ancak ülkeye yapılan
doğrudan yabancı yatırım oranı göre-

ce düşük seviyelerde kalmaktadır.
Buna karşın Japon işadamlarının ülke
dışına yönelik yatırımları dünyada
önemli seviyelere ulaşmış bulunmak-
tadır.

ABD ile büyük AB ülkeleri firma-
ları Japonya’daki en önemli yabancı
yatırımcılar olup, ve geçmiş yıllarda
ülkeye yapılan yabancı yatırımların
yarısından fazlasını oluşturmaktadır.
Söz konusu yatırımlar, imalata dayalı
olmayan işkollarında gerçekleşmiştir
ve özellikle bu yatırımlarda finansal
hizmetler ile perakendecilik ön plana
çıkmıştır. İmalata dayalı doğrudan ya-
bancı yatırımlarda ise otomotiv sanayi
en yüksek yatırımların gerçekleştiği
alandır.

2013 yılında Japonya’nın dış yatı-
rımları 135 milyar $ olarak gerçekle-
miştir. Ülke/ bölge bazında incelendi-
ğinde Japonya’nın dış yatırımları en
fazla artan ülke grubu Kuzey Amerika
ve İngiltere ülkeleri olmuştur.

YATIRIMLARDA ÖNCELİKLE 
ALANLAR

İhracata yönelik üretimini Japonya
dışına ve potansiyel pazarlara yakın
bölgelere kaydıran Japon şirketleri,
Doğu Asya başta olmak üzere, Avru-
pa ve Kuzey Amerika'da bu alandaki

yatırımlarını artırmıştır. Elektronik
sektöründe ise, yurt içi talebin de art-
ması ile birlikte, Japon firmalar hem
Japonya içindeki yatırımlarını, hem
de yurt dışı yatırımlarını güçlendir-
mişlerdir.

Japon Uluslararası İşbirliği Banka-
sı (JBIC) tarafından, en az 3 yurtdışı
iştiraki ve en az bir yurtdışı imalat te-
sisi bulunan Japon imalat sektörü fir-
maları arasında 20 yıldır yapılan
"Yurtdışı Faaliyetler Anketi", Japon
yatırımcılarının eğilimleri ve tercihleri
hakkında önemli ipuçları vermektedir.
Ankete katılan firmaların önemli bir
bölümü, kısa vadede öngörülen önce-
likli stratejilerini "yurtdışı faaliyetleri-
ni artırmak ve güçlendirmek" olarak
açıklamıştır. Yatırımcı firmaların ön-
celikli stratejileri arasında, AR-GE
faaliyetlerine daha çok ağırlık vermek
de gelmektedir. Diğer Asya ülkeleri
ile maliyet rekabeti yapmasına imkan
olmayan Japon şirketleri, diğer ülke-
lerin sahip olmadığı yüksek teknoloji
ürün ve prosesler sayesinde rekabetçi
gücünü koruyabileceğini düşünmek-
tedir.

Büyük öncelik verilen bir diğer
strateji ise, yurt içi üretimin güçlendi-
rilmesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu
çerçevede Japon is adamlarına uygu-

www.csd.org.tr

JAPONYA PAZARI...

47Çorapland Mayıs-Haziran 2015



lanan anket çerçevesinde, Japon üre-
ticilerin yurt dışı üretimi artırırken,
yurt içi üretimi de ihmal etmemeye
önem verdiklerini, global krizlerden
etkilenmemek için yurt dışı ve yurt içi
üretimin optimum bir dengesini bul-
mayı amaçladıklarını göstermektedir.
Japonya’nın halen toplam üretiminin
% 30’u yurt dışı üretimden kaynak-
lanmaktadır. Özellikle elektronik sek-
töründeki konvansiyonel ürünlerde,
Japon firmaları tarafından Çin ve
ASEAN ülkelerinde gerçekleştirilen
üretim miktarı, Japonya içindeki üre-
tim miktarını aşmış durumdadır.

Ancak katma değeri yüksek ve
yeni teknoloji içeren ürünlerin çok
büyük bir kısmı halen Japonya için-
de üretilmektedir. Özellikle yüksek
teknoloji ürünü dijital kamera, LCD
televizyon, mobil telefon gibi ürün-
lerdeki iç talep artışı, son iki yıldır
Japon ekonomisinin büyümesindeki
önemli itici faktörlerden olmuştur.
Orta vadede bu gibi yüksek teknoloji
içeren ürünlerin üretilebileceği böl-
geler olarak, ASEAN ülkeleri göste-
rilmektedir. Ancak bazı Japon firma-
lar, en büyük rekabet avantajları
olan teknolojik üstünlüklerinin bu
ülkelerde taklit edilebileceğinden

hareketle, halen yurt dışı yatırımlara
çok sıcak bakmamaktadır.

YATIRIMLARA SAĞLANAN 
TEŞVİKLER

JETRO (Japan External Trade Or-
ganization) ülkede iş kurmak isteyen
potansiyel yatırımcılara ücretsiz da-
nışmanlık sağlamaktadır. Söz konusu
danışmanlık ülkenin sanayi yapısı,
hammadde temini, satış sistemleri
vb konuları üzerine olabildiği gibi,
firmanın ihtiyaçlarına göre de sağla-
nabilmektedir.  Biyoteknoloji, bilgi
teknolojileri, ilaç sanayi, tibbi alet ve
ekipman, işlenmiş gıdalar, gıda hiz-
metleri, çevre teknolojileri, nanotek-
noloji, genel ticaret ve yatırım mev-
zuatı konusunda uzmanlaşmış per-
soneli bulunmaktadır.

Hem yerel hem de ulusal bazda
faaliyet gösteren çeşitli otoritelerin
farklı teşvik programları yürürlükte
olup, bunlar bazı vergilerden muaflık
veya vergi indirimi, arazi ve bina te-
mini, finansman ve kredi alımında ko-
laylık gibi konuları kapsamaktadır.
JETRO ayrıca ürüne yönelik standart,
kanun ve mevzuat bilgileri konuların-
da potansiyel yatırımcıya bilgi sağla-
maya yardımcı olabilmekte olup, ge-

rekli izinlerin alınması için yerel oto-
ritelerle görüşme ayarlanması konu-
sunda da yardımcı olmaktadır.

Yine Japonya’da bir ofisin kuru-
lum maliyeti, iş kurma prosedürlerine
ilişkin bilgi, ofise yakın emlak konu-
sunda yardım ve nitelikli eleman is-
tihdamı gibi konularda da talep edil-
diği takdirde yardımcı olabilmektedir.

Ayrıca Japonya’nın çeşitli şehirle-
rinde 50 işgününe kadar ücretsiz ola-
rak kullanılabilen  ofis hizmetine çe-
şitli ofis ekipmanları (masa, andalye,
dolap, telefon ve faks) ve internet
bağlantısı da dahildir. Söz konusu
ofisler Tokyo merkez, Yokohama, Na-
goya, Osaka, Kobe ve Fukuoka gibi şe-
hirlerde bulunmakta olup, hükümet
binalarına yakın yerlerde konumlandı-
rılmıştır.

Çeşitli konferans ve iş toplantıları
amacıyla da bu hizmetten yararlan-
mak amacıyla rezervasyon yapılması
mümkündür.

OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNLERİ
Japonya’ya yapılacak gezi, toplantı

ve iş amaçlı geziler için 3 aya kadar
vize alınmamaktadır. 

Ülkede uzun süreli kalma duru-
munda: 90 günden fazla kalacak olan-
ların 2 adet fotoğraf ve pasaportları
ile belediyelerdeki yabancı kayıt büro-
larına başvurmaları gerekmektedir.

PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
Fikri, Sinai Mülkiyet Hakları
Japonya, WİPO’ya (World Intellec-

tual Property Organization) üye konu-
munda bulunup, yine DTÖ çerçeve-
since uygulanan kuralları uygulamak-
tadır.

Dağıtım Kanalları
Japonya’nın dağıtım sistemi

1960’lardan itibaren çeşitli değişim-
lerden geçmiştir. Öncelikle büyük sü-
permarket zincirleri ile başlanmış,
sonra belli başlı imalatçılar özellikle
otomotiv, elektrikli ev aletleri ve koz-
metik konusunda kendi toptan ve pe-
rakendeci ağlarını kurmuşlardır. Bilgi-
sayar devrimi ise çok daha yaygın bir
dağıtım sistemine geçişin bir diğer
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30 Mart - 6 Nisan 2015 tarihleri arasında ÇSD Başkanı Bülent İyikülah ve 
Başkan Yardımcısı İlker Öztaş Japonya’yı bir ticari heyet gezisi kapsamında
ziyaret etti. Fotoğraf, Juki fabrikası ziyaretinde çekilmiştir.





faktörü olmuştur. Zira sipariş, arşivle-
me, envanter ve diğer günlük işlem-
ler otomosyona bağlanmıştır. Bunun
yanı sıra pek çok mağazanın kendi
toptancı, merkez ofis ve bankaları ile
online bağlantıları bulunmaktadır.

Yüksek yoğunlukta ve küçük bo-
yuttaki Japon perakendecileri göz
önünde bulundurularak bir karşılaş-
tırma yapıldığında kişi başına düşen
oran itibariyle söz konusu işletmele-
rin Avrupa ve ABD’den daha fazla
olduğu görülmekte, ayrıca bu işlet-
melerin batıya nazaran daha küçük
alanlarda daha az sayıda personelle,
daha az satış gerçekleştirdiklerine
dikkat çekilmektedir.

Toptan satıcılar açısından ise, top-
tan satışların perakende satışlara ora-
nının Japonya’da diğer endüstrileşmiş
ülkelere nazaran daha yüksek olduğu
gözlenmektedir. Bunun nedeni çok
sayıda toptancı olması ve genel tica-
ret firmalarının satışlarının da bu ka-
lemde gözükmesinden kaynaklan-
maktadır. Genel ticaret firmalarının
satışları buradan çıkarıldığı takdirde
perakende satışların durumu diğer ül-
kelerden farklı olmayabilecektir.

Dağıtımın üretkenliği açısından
bakıldığında ise perakendecilerde,
çalışan başına gerçekleşen yıllık sa-
tış diğer endüstrileşmiş ülkelerden
daha yüksek ya da eşit ölçüde ger-
çekleşmekte, aynı durum toptancılar

için değerlendirildiğinde Japonya di-
ğer ülkelerin önüne geçmektedir.

JAPON DAĞITIM SİSTEMİNE 
ÖZGÜ UYGULAMALAR

Japon dağıtım sistemine özgü çe-
şitli uygulamalar bulunmaktadır, bun-
lara kısaca değinmekte yarar görül-
mektedir. Bunlar; tatene-liste fiyatla-
rı, henpin-satılmayan ürünün iadesi,
keiretsu-bağlı şirketler grubu ve de-
taylı bir geri ödeme sistemi uygula-
malarıdır.

Tatane: Liste fiyatı sistemi; bu sis-
tem Japon iş piyasalarında yaygın
olarak kullanılmaktadır. Üreticiler
ürünleri için her bir dağıtım aşama-
sında ve nihai satış aşamasında “üre-
ticinin teklif ettiği fiyat” şeklinde ifa-
de edilen bir standart fiyat tespit et-
mektedir. Bu yöntemin çeşitli avan-
tajları bulunmaktadır: Üreticiler ko-
laylıkla kendi ürünlerinin fiyatının
düşmesini engellemekte ve kar marj-
larını makul bir düzeyde tutmayı ba-
şarmaktadır. Aynı zamanda bu uygu-
lama tüketiciye satın alma sırasında
ürünün gerçek fiyatı ile ilgili net bir
fikir vermektedir. Sistemin fiyatları
sabitleştirmek gibi bir dezavantajı da
bulunmaktadır. Japonya’da Anti-Tekel
Yasası tek fiyat uygulamasını yasakla-
mıştır. Ancak kozmetikler, eczacılık
ürünleri, kitaplar ve plaklar bu yasa-
dan muaf tutulmuştur.

Henpin: Satılmayan ürünün iadesi
sistemi; satılmayan malın perakende-
cilerden toptancılara, toptancılardan
üreticiye geri gönderilmesi uygula-
masına Japonca’da henpin denilmek-
tedir. Japonya’da satılmayan ürünler
üreticiye geri döner. Dağıtım kanalın-
daki alıcı ve satıcılar satın alınmayan
ürünün riskini paylaşırlar. Bu duru-
mun büyük perakendecilerin dağıtım
sistemi içinde güçlenmelerine neden
olabileceği gibi, aynı zamanda pera-
kendecilerin kendi satışlarını artırma-
ya yönelik faaliyetlerini teşvik etmeyi
engellemesi gibi bir sakıncası da bu-
lunmaktadır. Ayrıca maliyet yapısı
daha az şeffaf olduğu takdirde reka-
betin olumsuz etkilenebileceğine dair
bir inanış da bulunmaktadır.

Geri Ödeme Sistemi: Bu sistem
Japonya’ya özgü olmamakla birlikte
bazı farklılıklar içermektedir. Japon-
ya’da belirlenen bir dönemin sonun-
da ödeme yapılmaktadır. Japon sis-
teminde iş ilişkilerinin uzun ve de-
vamlı olacağı inanışı hakim bulun-
maktadır. Bu, satışları teşvik etmek
olarak değerlendirilebileceği gibi,
satılmayan ürünün iadesinde olduğu
gibi perakendecilerin daha başarılı
olma çabalarını sınırlayan bir unsur
haline de dönüşebilmektedir.

Keiretsu: Bağlı şirketler grubu;
söz konusu firmalara son yıllarda koz-
metik, elektrikli ev aletleri ve otomo-
tiv endüstrisinde daha çok rastlan-
maktadır. Bu sistem üreticilerin kendi
ürünlerini pazarlama amacı ile kendi
satış ağlarını kurup, ürünlerini kendi
kanallarından satışa çıkarmalarını ifa-
de etmektedir. Üretici ve dağıtımcıla-
rın dikey ilişkisi, perakendecilerin tü-
keticilere sundukları hizmetleri geliş-
tirmelerine yardımcı olmak açısından
olumlu bir yaklaşım olarak kabul edil-
mektedir. Buna ek olarak tüketici bil-
gilerini direkt olarak üreticiye ileten
ve geleceğe göre tasarlanarak ürünün
tüketici tercihlerine göre daha fazla
şekillenmesine imkan tanıyan ayrı bir
kanal da oluşturulmaktadır.

Sistem içindeki bilgi akışı 2 yönlü
olmaktadır. Üreticiler etkin bir şekilde
perakendecilere bilgi iletebilmektedir.
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Görüldüğü üzere toptancılar, üre-
ticiler için satış acentesi, perakende-
ciler için satın alma acentesi olarak
çift taraflı bir işlevi yerine getirmek-
tedirler. Ana yapısı itibarıyla aynı ol-
makla birlikte dağıtım sistemi tüke-
tim malları ve sermaye malları için
farklılık göstermektedir. Yapılan işle-
min hacmine bağlı olarak dağıtım sis-
teminin bazı aşamaları elimine edile-
bilmektedir. Örneğin üreticiler direkt
olarak perakendecilere satış yapabil-
mektedir.

Japon tüketiciler taze gıda ihtiyaç-
larını kendilerine en yakın satıcıdan
günlük olarak almaktadırlar. Bu ger-
çek, çok sayıda küçük işletmenin or-
taya çıkmasına neden olmuştur. Gıda
ve içecek satanlar, perakendeciler
arasında çoğunluğu oluşturmaktadır.

DAĞITIM KANALLARININ SEÇİMİ
Yabancı ürünler çeşitli kanallarda

Japonya’ya ithal edilebilmektedir. Söz
konusu kanalların başlıcaları şu şekil-
de özetlenebilmektedir.

İthalat Acenteleri;
Söz konusu acentalar gümrük iş-

lemlerini yürütüp, ulaştırma sorunla-
rını çözümleyerek ayrıca malın top-
tancılara ya da satıcılara hatta tüketi-
cilere ulaşmasını sağlamaktadırlar.

Uzmanlaşmış Ticaret Şirketleri
(Specialized Trading Companies);

Söz konusu şirketler kendi alanla-
rına giren konularda ithalat yapmak-
tadırlar. Bu gibi şirketler satış sonrası
hizmetler ve kullanıcının eğitilmesi
gibi hizmetler de vermektedirler.

Genel Ticaret Şirketleri (General
Trading Companies)

Japonya’nın Genel Ticaret Şirkele-
ri sanayi ürünleri pazarlaması alanın-
da güç kazanmışlardır. Söz konusu
şirketler çeşitli alanlara hitap etmek-
tedirler. İstendiğinde mali yardım
sağlayabilmekte ve genellikle geniş
ölçekli projelerin organizasyonu ile il-
gilenmektedirler. Bu gibi şirketler bir-
den fazla müşteriye aynı anda hitap
edebilmektedir.

Ürün/Pazarlama İşbirliği;
Japonya’da ürün tanıtımının ve

dağıtımının bir diğer yolu ise Japon
şirketi ile ortak teşebbüs kurmaktadır.

İlgili Alanlardaki Üreticiler;
Ürünün çok yakından ilgili olduğu

bir alanda ya da rekabetçi olmayan
bir alana ait dağıtım kanallarını kul-
lanması yolu ile pazarlanması müm-
kün olabilmektedir.

Satış Büroları;
Bazı yabancı ihracatçılar Japon-

ya’daki ithalat ve pazarlama faaliyet-
lerini yürütmek için kendi satış büro-
larını kurmaktadır.

Sonuç olarak;  Japonya’da yukarı-
da değinilmiş olan konular esas itiba-
riyle geçerli kalmak şartı ile her bir
ürünün kendine özgü bir dağıtım sis-
temi bulunmaktadır.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ
2. Dünya savaşının hemen sonra-

sında Japonya’da gıda dahil olmak
üzere her türlü ürünün yokluğu çeki-
liyordu. Japon ürünlerinden daha ka-
liteli ve pahalı olan Avrupa ve Ameri-
ka’dan gelen ürünlere hayranlık du-
yuluyor ancak bu ürünler ortalama
gelir düzeyindeki insanlarca satın alı-
namıyordu. Bu tür ithal ürünlere sa-
hip olmak statü sembolü olarak görül-
mekteydi. 1960’lı yıllarda Japonya
endüstrisi savaş sonrası dönemin
kaos ortamından kurtuldu ve kişisel
gelirler yükselmeye başladı. Japonya
pazarına ürünlerin bol miktarda su-
nulmaya başlamasıyla birlikte yerli
ürünlerin kalitesi önemli ölçüde artış
gösterdi. Sonuç olarak Japon tüketici-
ler pahalı ithal ürünlere göre daha
ucuza sahip olabilecekleri yerli ürün-
lere olumlu bakmaya başladılar.

1980’li yıllardan önce Japonlar
yüksek gelirlere ve daha rahat bir ya-
şam tarzına sahip oldular. Çok fazla
miktarda farklı türlerde ürünlerin pa-
zara girmesiyle Japon tüketiciler ken-
di zevk ve amaçlarına uygun ürün ve
hizmetleri seçebilmekteydiler. Bu dö-
nemde, düşük fiyatlı ürünlerin tüketi-
minden, fiyatı yüksek kaliteli ürünle-

rin tüketimine bir geçiş gerçekleşmiş-
tir. Şu anda Japon tüketiciler ürün
tercihlerinde en ince farkları ayırt
ederek en iyisini seçebilen tüketiciler-
dir. Çok miktarda, yüksek kaliteli ve
düşük maliyetli ürünler gelişmekte
olan ülkelerden ithal edilmekte ve pa-
zarda kolayca bulunabilmektedir. Tü-
keticiler üretici ülkeye bakmaksızın
kaliteli ürünleri uygun fiyattan satın
almaya alışkın bireylerden oluşmakta-
dır.

Japon tüketicisi ürünün kalitesine
en çok önem veren tüketici toplumla-
rından bir tanesidir. Diğer ülkelerde
sorun yaratmayan, ürünün ambalajı

üzerindeki küçük bir çizikten dolayı
Japon tüketiciler o ürünü satın almaz-
ken, diğer gelişmiş ülkelerin pek ço-
ğunda benzer basit kusura rağmen
ürünün kendisinde sorun olmadığı
için o ürün satın alınabilmektedir.
Aynı şekilde, Japon tüketiciler son
kullanma tarihinin çok öncesinde o
ürünü satın almaktan vazgeçmekte-
dirler.

Bilindiği gibi Japon insanının ya-
şadığı konutlar diğer toplumlarla kı-
yaslandığında alan olarak oldukça kü-
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çük boyutlarda yerlerdir. Depolama
olanağının sınırlı olması nedeniyle,
Japon tüketicisi diğer tüketim top-
lumlarına göre daha az miktarda, an-
cak daha sık alışveriş yapmakta ve
küçük boyutlu ambalajlarda satılan
gıda maddelerini tercih etmektedirler.

Tipik bir Japon ev hanımı hemen
her gün alışverişe gider. Temel ilke,
tazeliktir. Japon sofrası geleneksel
olarak balık ve taze sebze çeşitlerin-
den oluşmaktadır. Japonlar giysi vb.
diğer maddeleri satın almak için ge-
nel olarak ucuzluk zamanlarını bek-
lerken, dayanıklı tüketim malları için
borçlanabilmektedir.

Japon aile bütçesi geleneksel ola-
rak gıda, barınma, giyim ve diğer ge-
reksinimlere odaklanmıştır. Ancak
son zamanlarda zorunlu olmayan
maddelerin tüketimi toplam tüketim
harcamalarının yaklaşık yarısına teka-
bül etmektedir. Bu eğilimin gelecekte
de sürmesi beklenmektedir. Ekono-
mik ve sosyal şartların değişmesi, bu-
nun yanı sıra nüfusun giderek yaşlan-
ması kişilere hobilerini gerçekleştir-
mek için daha fazla boş vakit sağla-
maktadır. Kadınların sosyal durumun-

daki gelişmeler çok daha çeşitli ve
özel tercihlerin ortaya çıkmasına yol
açmaktadır.

Sağlık hizmetlerine yapılan harca-
malar, özel pansiyonlar, emeklilere
sağlanan kolaylıklar, sosyal ve eğitsel
hizmetler, günlük bakım merkezleri
giderek artmaktadır. Sonuç olarak Ja-
pon tüketicisi mal ve hizmet seçimin-
de giderek daha seçici olmaktadır.

Japonya piyasası çok iyi eğitilmiş
ve bilinçli bir tüketici kitlesine hitap
etmektedir. Japonya’da yaşam stan-
dardı çok yüksektir ve tüketiciler kali-
teli ürünleri satın alabilme ve seçme
şansına sahip bulunmaktadır. 127,5
milyon nüfusu ile Japonya dünyadaki
nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke-
lerden biri konumunda bulunmakta-
dır. Japon piyasası toplam satın alma
hacmi itibarıyla dünyadaki ikinci en
büyük pazardır.

Tüketim ve gelir, yaş ilerledikçe
artmaktadır. Hemen bütün Japon ça-
lışanları yılda en az iki kere maaşları-
na ek olarak ikramiye almaktadır. Bu
ikramiyeler, yaz ortası ve Aralık ayla-
rına rastlamaktadır. Bu dönemler aynı
zamanda Japonya’nın iki büyük “he-
diye verme” dönemine rastlamakta-
dır. İkramiye dönemleri tüketimin art-
tığı dönemlerdir, dolayısıyla pazarla-
manın en yoğun olması gereken za-
manlardır.

Uluslararası standartlara göre Ja-
ponlar gelirlerinin yaklaşık %24’ü gibi
önemli bir kısmını tasarrufa ayırabil-
mektedir. Bu eğilim arazi ve konut fi-
yatlarının çok pahalı olmasından kay-
naklanmaktadır.

İŞADAMLARININ PAZARDA DİK-
KAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ticareti Etkileyen Kültürel 
Faktörler

İşadamları ilk karşılaştıklarında
mutlaka kartvizit (meishi) alışverişin-
de bulunurlar. Alınan kartvizitin
okunduktan sonra kaldırılması adet-
tendir. Okunmadan cebinize ve çanta-
nıza konulması saygısızlık olarak yo-
rumlanır. Japon işadamları resmi bel-
gelerde genel olarak imza yerine kişi-
sel mühürlerini kullanırlar. Kartvizit-

lerinizde eğitiminiz, profesyonel nite-
likleriniz ve iş unvanınız gibi özellik-
lerin de yer alması önemldir. Gerekli
tanıştırmalar yapıldıktan sonra kartvi-
zitinizi herkese sunmanız gerekmek-
tedir. Kartvizitin iki elle birlikte su-
nulması nezaket göstergesidir. Kartvi-
zitin karşı tarafça okunabileceği dilde
olan kısmı uzatılmalıdır. Alıcı da kart-
viziti çift eliyle alacaktır. Ayrıca kart-
viziti birkaç saniye iyi bir şekilde ince-
ledikten sonra kartı muhafaza yerine
konulmalıdır. Kartviziti aldıktan sonra
hemen acele bir şekilde arka cebiniz-
deki cüzdanıza koymanız, kişinin kar-
tının üzerine de herhangi bir şey dö-
külmesi ve yazılması saygısızlık ola-
rak nitelenebilir. Japon firmalarında
kararların çoğunluğu konsensusla alı-
nır. Öncelikle bilgi informal ortamlar-
da değiş tokuş edilir. Yabancıların Ja-
pon karar verme sürecini yavaş bul-
malarına rağmen bir kez karar veril-
dikten sonra hemen harekete geçilir.
Bu ülke iş adamları ile ilişkilerde her-
kesin karar vermesine olanak sağla-
yacak ölçüde zaman ve sabır gösteril-
mesi tavsiye edilmektedir.

Toplantılar sırasında Japon hitap
tarzının inceliklerine dikkat edilmeli
gerektiğinde baş eğerek selam veril-
melidir. Diğerlerin tutum ve davra-
nışları gözlenerek mevcut hiyerarşik
yapıya uygun hareket edilmelidir. Ya-
bancıların önünde iş arkadaşlarını
eleştiren tutumlar da Japonlar tara-
fından hoş karşılanmamaktadır. Dakik
olmak da son derece önemlidir.

Kullanılan Lisan
Japon işadamları genellikle iş gö-

rüşmelerini Japonca yapmayı tercih
etmektedir.

Japon tercüman fiyatları kullanı-
lan dil ve ihtiyaç duyulan zamana
göre değişmekle birlikte ortalama bir
İngilizce- Japonca tercüman ücreti
yarım gün için 50 000 Yen, tam gün
için 80 000 Yen civarındadır.

Ancak ülkede genç nesillerin yurt
dışında okuyup, iş kurmaları dolaysıy-
la özellikle İngilizce de de iş görüşme-
lerinde kullanılan bir dil olmaya baş-
lamıştır. (T.C. Ekonomi Bakanlığı)
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İTKİB Ocak-Nisan 2014
ve 2015 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2015 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

Necip Öztaş 
Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İTALYA

BELÇİKA

İSVEÇ

İSPANYA

POLONYA

SLOVAKYA

DANİMARKA

YUNANİSTAN

İSVİÇRE

NORVEÇ

RUSYA FEDERASYONU

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

AVUSTURYA

TÜRKMENİSTAN

BOSNA-HERSEK

ROMANYA

ABD

SUUDİ ARABİSTAN

İSRAİL

MAKEDONYA

IRAK

FİNLANDİYA

LİBYA

UKRAYNA

2014 (ÇİFT)

128.479.151

105.469.919

51.259.842

21.111.951

21.276.877

15.759.202

16.715.494

11.289.801

8.734.086

12.293.632

7.587.345

6.847.685

5.813.649

5.392.196

13.165.758

3.597.465

4.226.306

1.756.979

2.150.726

3.462.657

3.329.675

3.066.431

2.023.851

1.981.287

2.436.662

2.035.755

1.983.082

4.011.094

2015 (ÇİFT)

122.550.627

111.028.006

45.694.941

20.175.234

18.678.748

14.137.441

11.993.277

10.997.402

7.539.378

7.372.978

6.895.110

6.582.031

5.753.922

5.109.510

4.516.755

3.639.511

3.471.780

3.258.927

3.192.420

3.161.274

3.083.861

2.548.082

2.241.641

2.070.065

1.905.238

1.825.123

1.818.202

1.811.083

DEĞİŞİM (%)

-4,61

5,27

-10,86

-4,44

-12,21

-10,29

-28,25

-2,59

-13,68

-40,03

-9,12

-3,88

-1,03

-5,24

-65,69

1,17

-17,85

85,48

48,43

-8,70

-7,38

-16,90

10,76

4,48

-21,81

-10,35

-8,31

-54,85

2014 (USD)

86.953.217,32

73.659.092,96

44.325.984,82

14.420.991,89

14.841.908,67

11.848.546,63

12.380.458,20

14.290.441,87

6.843.876,51

6.780.190,36

7.903.278,08

3.119.700,04

4.186.131,72

3.854.169,14

7.554.210,10

3.564.314,08

3.074.243,51

729.956,89

1.059.532,83

5.795.773,24

3.869.656,29

3.946.697,36

1.482.913,70

858.033,24

1.479.063,99

1.458.331,95

1.357.125,37

2.139.745,03

2015 (USD)

75.783.838,63

59.508.306,19

29.853.964,24

11.625.965,52

10.016.975,33

9.802.978,88

7.508.783,60

9.270.116,72

5.059.497,76

3.738.566,53

5.055.521,75

2.613.908,10

3.696.535,90

2.907.735,32

3.314.380,08

2.848.372,69

2.008.039,67

760.017,43

1.178.458,41

5.537.593,74

3.090.632,42

2.505.281,08

1.671.358,64

635.422,35

1.321.875,62

1.014.560,95

1.100.896,62

1.758.867,77

DEĞİŞİM (%)

-12,85

-19,21

-32,65

-19,38

-32,51

-17,26

-39,35

-35,13

-26,07

-44,86

-36,03

-16,21

-11,70

-24,56

-56,13

-20,09

-34,68

4,12

11,22

-4,45

-20,13

-36,52

12,71

-25,94

-10,63

-30,43

-18,88

-17,80

1
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ÜLKELER

İRLANDA

İRAN (İSLAM CUM.)

CEZAYİR

SIRBİSTAN

MACARİSTAN

BULGARİSTAN

GÜRCİSTAN

HIRVATİSTAN

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2014 (ÇİFT)

2.846.961

1.322.105

1.214.155

994.758

3.677.834

1.881.185

1.504.678

1.595.094

16.062.118

498.357.446

2015 (ÇİFT)

1.739.392

1.713.470

1.634.606

1.449.808

1.158.311

1.152.284

1.062.029

1.021.846

16.160.865

460.145.178

DEĞİŞİM (%)

-38,90

29,60

34,63

45,74

-68,51

-38,75

-29,42

-35,94

0,61

-7,67

2014 (USD)

2.075.060,58

1.566.689,46

785.682,06

860.469,09

1.422.506,62

791.162,91

554.068,71

1.336.259,40

14.293.577,80

367.463.062,42

2015 (USD)

1.028.688,27

1.752.476,55

860.338,83

1.013.746,81

413.208,18

363.691,65

826.809,96

614.261,11

13.954.137,30

286.015.810,60

DEĞİŞİM (%)

-50,43

11,86

9,50

17,81

-70,95

-54,03

49,23

-54,03

-2,37

-22,16

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan tekstilin temsilcileri
sektörün geleceğini konuşmak için İstanbul Ticaret Odası’nda düzenle-
nen ‘Tekstil Şurası’nda bir araya geldi. Toplantıya Çorap Sanayicileri
Derneği’ni (ÇSD) temsilen Başkan Bülent İyikülah da katıldı.

Sektör uzmanları, 2023
ödevlerinden en önemli-
sinin markalaşma ve ta-
sarım olduğunu vurgu-

ladı. İstanbul Sanayi Odası  Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Öz-
hamaratlı, “İleri teknolojiye elbette
odaklanacağız ancak tekstil gibi el-
deki sektörleri kaybetmeyelim” dedi.
Özhamaratlı, 2023 stratejisi için
şunları sıraladı: “Pamuk üretimi ihti-
yacın yüzde 56’sını karşılayabiliyor.
Hammadde bağımlılığı mutlaka az-
altılmalı. Üretim maliyetleri iyileşti-
rilmeli. Yatırım teşviklerinde iyileş-
tirmeler yapılmalı. Şirketler marka-
laşmaya özen göstermeli.” İstanbul
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Hikmet Tanrıverdi ise, “İhracatta
bizi bir tık yukarı çıkaracak olan pa-
zar ABD. Transatlantik Ticaret An-

laşması (TTIP) uygulanmaya başladı-
ğında en çok tekstil sektörü değer
kazanacak. Ancak hızlı moda ve es-
nek üretimin takip edilmesi lazım.
Rekabet edemediğimiz ürünleri bı-
rakmalıyız ” dedi. Tanrıverdi, devlet
desteklerinin her firmanın faaliyet
gösterdiği bölgede olmasının da sek-
tör için önemli olduğunu kaydetti.

YENİ PAZAR BULMALIYIZ
MÜSİAD Tekstil ve Deri Sektör

Kurulu Başkan Yardımcısı Cafer Ka-
raduman da, “Çin’den çekilme var.
Bunun yerine Türkiye ucuz üretim
bölgesi haline geldi. Bunu aşmanın
yolu Avrupa’da veya İslam ülkelerin-
de Türk pazarları kurmak. Onlar
bize gelmezse biz onlara gideriz”
dedi. Karaduman, tasarımda yeteri
kadar eleman olduğunu ancak model
üretmede ve pazarlamada eksik ol-

duğunu belirtti. Türkiye Giyim Sa-
nayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Şeref Fayat ise Rusya ve
AB’deki krizin sektörü olumsuz etki-
lediğini ifade ederek, “Avrupa’da
üçüncü çeyrekte toparlanma başla-
yacak

ancak bu bize 2016’da yansır. Bu
arada Türkiye sanayi ürünleri konu-
sunda dünyada 46. sırada. İnsanlar
artık sanayide kalmak istemiyor” yo-
rumunda bulundu.

BAKIŞ DEĞİŞMELİ
İstanbul Tekstil ve Hammaddele-

ri İhracatçıları Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı İsmail Gülle ise, Rusya’yı
tekrar kazanmamız gerekiyor. Elyaf
ithalatı sektörü olumsuz etkiliyor.
Kamunun işadamına olumsuz bakışı
değişmeli. Her fabrika yerinde des-
teklenmeli. Uluslararası pazarlama

Sektör İTO Tekstil Şurası’nda
bir araya geldi
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elemanında ve pamuk üretiminde
ciddi sıkıntımız var” dedi.

ÜÇ STRATEJİK SEKTÖR
Toplantının açılış konuşmasını

yapan İstanbul Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar,
İTO’nun tekstili ve inşaatı stratejik
sektör olarak belirleyerek bu yönde
çalışma yaptığını kaydetti. Çağlar,
“Tekstil ürünlerinin kilosunu 100-
150 TL’ye satacağımız günler neden
gelmesin” dedi. Dünyada 800 milyar
dolar olan tekstil payını artırmayı
hedeflediklerini belirten Çağlar, son
dönemde üçüncü stratejik sektör
olarak lojistiği seçtiklerini ve çalış-
maya başladıklarını ifade etti

CARİ AÇIĞA EN BÜYÜK DESTEK
İstanbul Ticaret Odası Yönetim

Kurulu Sayman Üyesi Hasan Erke-
sim, “Gücümüz zincirin en zayıf hal-
kası kadar. Bunun bilincinde olarak
2023 stratejilerine odaklanmamız
gerekiyor” dedi. Erkesim, “Hareket
alanı en geniş olan bir sektör tekstil
sektörü. Sanayi hamlesi yapmanın
gerekliliği de ortadadır” diye konuş-
tu.

GELECEK İÇİN YOL HARİTASI 
• İhracatçı firmaları artırmak, katma

değeri yüksek ürün ihraç eden fir-
maları desteklemek, rekabetçi fir-
ma tanımlaması yapıp bu firmala-
ra farklı teşvik ve destek uygula-
mak. 

• Yüksek katma değerli ürün ihraca-
tı için, gelişmiş bölgede bile olsa
yüksek ihracat yapan firmaları
özel olarak desteklemek.

• Yurtdışı pazarlar için ‘pazarlama
bilgi sistemi’ kurmak, yurt dışın-
daki temsilciliklerimizde ülkelerin
ekonomik verilerinden çok işletme
verilerini derlemelerini sağlayacak
bir sistem geliştirmek.

• Ar-Ge’ye ‘moda ve tasarım’ geliş-
tirme çalışmalarını katmak. Ar-Ge
ve Ür-Ge kapsamında eğitim ku-
rumlarının insan gücü, ekipman
ve fiziki mekan yeterliliklerini ge-
liştirmek.

• Mesleki eğitim sistemini sektör
için yeniden yapılandırmak.

• Üretim ekonomisini güçlendirmek
ve yerli üreticileri desteklemek.

• İşletme yüklerini; istihdamı artıra-
cak, girişimci sayısını çoğaltacak,
küçük işletmelerin bir araya gele-
rek büyük işletmeler kurmalarını
sağlayacak şekilde azaltmak. Ölçek
ekonomileri kurarak yükleri mini-
mize etmek.

• Markalaşma konusunda firmalara
danışmanlık desteği vermek. Mev-
cut markaların yurtdışında kayıt
ve tescil işlemlerini desteklemek.

• Tekstili ülkenin lokomotif sektörle-
ri arasına alarak bu sektörün daha
da gelişmesine yönelik olarak
‘Tekstil Bilgi Merkezi’ kurmak. Bu
merkez aracılığıyla hem global pa-
zarlara hem de alt sektörler bazın-
da özel seçilmiş odaklanmış pazar-
lara yönelik satış stratejileri geliş-
tirmek.

• Çalışan-işveren ilişkilerini iş barışı
ve huzuru sağlayacak şekilde kı-
dem, esnek çalışma saatleri, 
işsizlik ödemeleri, fazla mesai 
uygulamaları açısından gözden ge-
çirmek. 
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Firmanızdaki görev dağılı-
mından bahseder misi-
niz? Siz üretimden mi
sorumlusunuz?

Grubumuza bağlı birkaç şirket
var. Çorap ile ipliği ayırdık. Çorapta
genel anlamda ben, ipliğe ise ikinci
kuşak olan babam Dilaver Özdoğancı
ile amcam devam ediyor. 

Mutlu Çorap olarak hangi ürün
gamında üretim gerçekleştiriyorsu-
nuz?

Çocuk çorapları da var ancak ge-
nelde standart pamuklu, erkek, ba-
yan soket çorapta ağırlıklı olarak üre-
tim gerçekleştiriyoruz. 

Sektörümüzün genelinde olduğu
gibi ihracat ağırlıklı mı çalışıyorsu-
nuz, yoksa iç piyasaya mı? 

Tamamen ihracat ağıklıklı çalışı-
yoruz. İç pazar payımız yüzde 2-3
düzeyini geçmez. Ağırlıkta çalıştığı-
mız ihracat pazarlarımız ise İtalya,
İngiltere, Fransa ve Almanya.

Geçen yılın sonunda Rusya, ar-
dından da Avrupa pazarında ciddi
daralmalar söz konusu oldu. Ve bu
iki önemli pazarımızdaki olumsuz-
luklar çorap ihracatımızı kötü etkile-
di. Bu size de yansıdı mı? 

Etkilendik tabiki. Sonuçta bizim
de üretim kapasitemizde bir boşluk

oluştu. Ancak ilk dört aya baktığımız-
da çift bazında, ciro bazında geçen
seneye göre bir düşüş yok. Önümüz-
deki dönemde, ilk altı aya baktığımız-
da bu etkileri göreceğiz. Çünkü bu
tür etkiler uzun vadede yansıyor. 

Sizce bu düşüşten sonra toparlan-
ma sürecine geçecek miyiz?

Ben doğrusu, önümüzdeki dö-
nemde hızla toparlanacağını ve  hat-
ta 2014 yılını geçeceğimizi düşünü-
yorum. En azından umudumuz bu
yönde. Avrupa’nın ya da diğer ülke-
lerin çorapsız kalması mümkün de-
ğil.

Biz yapmasak da sektörün gene-
linde fiyat kırma sözkonusu. Ama
ben bunu kar marjlarımızı azaltmak
olarak değil de çıkış yolunda risk al-
mak adına bir adım diye düşünüyo-
rum. Zaten sektör çok düşük kar
oranlarıyla çalışıyor. Fiyat kırarak ol-
mayan bir karı yok ettiğinizde de ne-
ler olacağını tahmin etmek zor değil.
Günü kurtarmak için geçici birkaç
aylık yaşayacağımız sıkıntıyı daha da
büyütmüş oluruz. 

Firma olarak ençok yaşadığınız
sorunlar nelerdir?

Öncelikle aklıma gelen girdi mali-
yetleri. En basit örnek olarak elektri-
ği söyleyebilirim. Ödediğimiz paray-
la karşılaştırdığımızda bence olması

gerekenin çok üzerinde elektriğe
para harcıyoruz. Kesintiler de ciddi
sorun. 

İkinci büyük sorun ise; sektörde
çalıştıracak, nitelikli eleman bul-
makta zorlanıyoruz. Belki bunun ne-
deni sektörde oluşmuş maaş seviyesi
ya da yeni elemanların yönelmemesi
olabilir.  

Bir diğer konu ise iplik fiyatların-
daki istikrarsızlık ve belirsizlik. Fi-
yatların nasıl ve ne yönde değişece-
ğini tahmin edemiyoruz. İş yokken
artıyor, iş varken daha da artıyor,
bazen bu artış duruyor.

Sizce çorap sektörü bir üst sevi-
yeye çıkmak için neler yapmalı?

Klasik hale gelmiş markalaşma
kavramını kullanmak durumunda-
yım. Sektörde benim görebildiğim
kadarıyla markalaşmış bir çorap fir-
mamız yok. Avrupa’daki firmaların
fasoncusu halindeyiz ve ne talep ge-
liyorsa onu üretiyoruz. Firma olarak
üretimlerimizle biliniyoruz ancak bir
çorap markamız yok. Çok da kolay
olmadığını biliyorum ama bu yönde
bir adım çok önemli. Hepimizin
önünde bir Happy Socks örneği var.
Hiç yoktan çok önemli bir konuma
geldiler. Biz bu kadar üretim yapma-
mıza rağmen böyle bir marka çıkara-
madık. Umuyorum önümüzdeki dö-
nemde gerçekleşir.  

Mutlu Çorap’ın öyküsü 1950’li yıllara kadar dayanıyor.
Ahmet Özdoğancı o yıllarda Çorum’un Sungurlu ilçesi
İnegazi Köyü’nden İstanbul’a gelerek sektöre adımını
atıyor. 1970’lerde ise diğer ortaklarından ayrılarak 
Mutlu Çorap’ı kuruyor. Şirketi günümüzde ilk kuşak
Ahmet Özdoğancı’nın oğlu Dilaver Özdoğancı ile birlikte
üçüncü kuşak temsilci Çağan Özdoğancı yönetiyor. Çağan
Özdoğancı ile Mutlu Çorap ve sektör hakkında kısa bir
söyleşi gerçekleştirdik.

Çağan Özdoğancı / Mutlu Çorap

Sektör olarak önceliğimiz
markalaşma olmalı
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Aslen Türk
Ticaret
Kanununda
hüküm

altına alınan cari hesap
bundan büyük farklılıklar
içermektedir. Öncelikle
yasanın tanımını verirsek; 

CARİ HESABIN YASAL
TANIMI

“MADDE 89- (1) İki
kişinin herhangi bir
hukuki sebep veya ilişki-

den doğan alacaklarını
teker teker ve ayrı ayrı
istemekten karşılıklı ola-
rak vazgeçip bunları kalem
kalem alacak ve borç şek-
line çevirerek hesabın
kesilmesinden sonra çıka-
cak artan tutarı
isteyebileceklerine ilişkin
sözleşme cari hesap söz-
leşmesidir. 

(2) Bu sözleşme yazılı
yapılmadıkça geçerli
olmaz.”

YAZILI SÖZLEŞME ŞEK-
LİNDE YAPILMIŞ OLMASI
VE TARAFLAR ARASIN-
DAKİ İLİŞKİNİN
KARŞILIKLI ALACAK-
BORÇ KAYITLARINI
İÇERMESİ GEREKİYOR

Tanımdan anlaşılacağı
üzere cari hesap sözleşme-
sinden bahsedebilmek için
ilk ana unsur bunun yazılı
sözleşme şeklinde yapıl-
mış olması ve taraflar
arasındaki ilişkinin karşı-
lıklı alacak-borç kayıtları
içerebilmesidir. Yani
sadece size borçlanabilen,
herhangi bir şey satın
almadığınız müşterinizin
hesabını tutmak için oluş-
turduğunuz düzen bu
tanıma uygun düşmediği
gibi pratikte anlamlıda
olmayacaktır. 

Yine durumu izah ede-
bilmek için yasadaki ilgili

hükümleri sırasıyla incele-
mek gerekirse; 

CARİ HESAP SÖZLEŞME-
SİNİN HÜKÜMLERİ

“MADDE 90- (1) Türk
Borçlar Kanununun 134
üncü maddesiyle 143 üncü
maddesinin ikinci fıkrası
hükümleri saklı kalmak
üzere cari hesap sözleşme-
sinin hükümleri şunlardır: 

a) Aksi kararlaştırılma-
dıkça, cari hesaba alacak
veya borç kaydedilmesi,
tarafların, alacağı veya
borcu doğuran sözleşme
veya işleme ilişkin dava ve
savunma haklarını düşür-
mez. Sözleşme veya işlem
iptal edilirse bunlardan
kaynaklanan kalemler
hesaptan çıkarılır. 

b) Cari hesap sözleş-
mesinin yapılmasından
önce doğmuş bulunan bir
alacak, tarafların onayıyla
cari hesaba kaydedilirse,
aksi kararlaştırılmamışsa
bu alacak yenilenmiş
olmaz.

c) Bir ticari senedin
cari hesaba kaydı, bedeli-
nin alınmış olması hâlinde
geçerli olmak şartıyla
yapılmış sayılır.

d) Her hesap devresi
sonunda alacak ve borcu
oluşturan tutarlar birbirin-
den çıkarıldıktan sonra
tanınan veya hükmen

Başlık sanırım hemen hemen herkes için tanıdık gelmektedir. Ancak uygu-
lamada cari hesabın ne olduğu, işleyiş şekli, avantaj ve dezavantajlarının
tam olarak bilinmediği gibi işletme nezdinde her müşteri için tutulan ka-
yıtlarla oluşturulan düzene verilen isimle karıştırıldığı da gözlenmektedir. 

Avukat Volkan Erel

Yasal anlamda cari hesap
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belirlenen bakiye, yeni
hesap devresine ait bir
kalem olmak üzere hesaba
geçirilir; sözleşme sona
ermiş veya artan tutar
haczedilmiş ise onun
ödenmesi gerekir. 

e) Cari hesabın alacak
sütununa yazılan tutarlar
için, sözleşme veya ticari
teamüller gereğince, kay-
dolundukları tarihten
itibaren faiz işler.

MADDE 91- (1) 90 ıncı
maddede öngörüldüğü
şekilde cari hesaba yazılan
ancak bedeli alınamayan
ticari senet sahibine geri
verilerek, cari hesaptan
kaydı silinir.

MADDE 92- (1) Taraf-
lar arasında cari hesap
sözleşmesinin bulunması,
komisyon sözleşmesinden
kaynaklanan ücretin ve
her türlü giderin istenme-

sine engel oluşturmaz. 
MADDE 93- (1) Takas

edilemeyen alacaklarla,
belirli bir amaca harcan-
mak veya ayrıca emre
hazır tutulmak üzere tes-
lim olunan para ve
mallardan doğan alacaklar
cari hesaba geçirilemez. 

TARAFLARIN KARŞILIKLI
TEK TEK ALACAK,
BORÇ, SENET TESLİMİ
İŞLEMLERİ CARİ
HESABA İŞLENEREK
BİRİKTİRİLMESİ

Kısaca cari hesap
dönemi içerisinde tarafla-
rın karşılıklı tek tek
alacak, borç, senet teslimi
işlemleri cari hesaba işle-
nerek biriktirilmektedir
dersek sanırım hatalı bir
izahta bulunmuş olmayız.
Buraya kadar satıcı nez-
dinde müşteriler adına

tutulan hesaplarla bir
kısım benzerlik taşıyor
olsa da yine de farklılıklar
mevcuttur ve ancak bun-
dan sonraki yasa
hükümleri durumun fark-
lılığını açıkça ortaya
koymaktadır. Şöyle ki; 

MADDE 94- (1) Söz-
leşme veya ticari teamül
uyarınca, belirli hesap
devreleri sonunda devre
hesabı kapatılır ve alacak
ile borç kalemleri arasın-
daki fark belirlenir.

(2) Hesap devresi hak-
kında sözleşme veya ticari
teamül yoksa, her takvim
yılının son günü taraflarca
hesabın kapatılması günü
olarak kabul edilmiş sayı-
lır. Saptanan artan tutarı
gösteren cetveli alan taraf,
aldığı tarihten itibaren bir
ay içinde, noter
aracılığıyla, taahhütlü

mektupla, telgrafla veya
güvenli elektronik imza
içeren bir yazıyla itirazda
bulunmamışsa, bakiyeyi
kabul etmiş sayılır. 

FAİZ HÜKÜMLERİ 
MUTAD UYGULAMADAN
AYRILIR

Görüldüğü üzere taraf-
lar bu hesap devresi
sonuna dek birbirlerinden
herhangi bir ödeme tale-
binde
bulunmamaktadırlar. Faiz
hükümleri de mutad
uygulamadan ayrılmakta-
dır. 

MADDE 95- (1) 8’inci
maddedeki şartların var-
lığı hâlinde, alacak ile borç
kalemlerinin birbirinden
çıkarılması sonucunda
bulunan bakiyeye, belirle-
nip hesaba kaydedildiği
tarihten itibaren faiz işler;
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bileşik faize yol açabilecek
uygulama yapılamaz; bu
hükme aykırı sözleşme
öngörülemez.

MADDE 96- (1) Taraf-
lar, üç aydan aşağı
olmamak şartıyla, diledik-
leri andan başlamak üzere
faizlerin ana paraya eklen-
mesini
kararlaştırabilecekleri gibi
hesap devreleri ile faiz ve
komisyon miktarlarını da
sözleşme ile belirleyebilir-
ler.

(2) 8 inci maddenin
ikinci ve üçüncü fıkra
hükümleri saklıdır.

Madde içeriğinde atıfta
bulunulan 8. Maddeyi de
incelemek gerekirse; 

FAİZ ORANI SERBESTÇE
BELİRLENİR

MADDE 8- (1) Ticari
işlerde faiz oranı serbestçe
belirlenir. 

(2) Üç aydan aşağı
olmamak üzere, faizin
anaparaya eklenerek bir-
likte tekrar faiz
yürütülmesi şartı, yalnız

cari hesaplarla her iki
taraf bakımından da ticari
iş niteliğinde olan ödünç
sözleşmelerinde geçerlidir.
Şu şartla ki, bu fıkra, söz-
leşenleri tacir olmayanlara
uygulanmaz.

(3) Tüketicinin korun-
masına ilişkin hükümler
saklıdır.

(4) Bu maddenin ikinci
ve üçüncü fıkralarına
aykırı olarak işletilen faiz
yok hükmündedir.

FAİZ NOKTASINDA BİR
İSTİSNA TANINMIŞ VE
SINIRI 3 AY İLE ÇİZEREK
FAİZİN ANA PARAYA
EKLENEREK BU MİKTARA
DA FAİZ İŞLETİLEBİLECE-
ĞİNE HÜKMEDİLMİŞ

Görüleceği üzere yasa
koyucu cari hesap sözleş-
mesine faiz noktasında bir
istisna tanımış ve sınırı 3
ay ile çizerek faizin ana
paraya eklenerek bu mik-
tara da faiz
işletilebileceğine hükmet-
miştir. Özellikle hesap
devrelerinin uzun olduğu

durumlarda yani tacirin
alacağını uzun bir süre
talep etmeyeceğini belirle-
diği durumlarda bu
hüküm ticari pratikler ve
günümüz finansal yapısı
bakımından önemlidir
kanaatindeyim. 

Yasanın ilgili maddele-
rini değerlendirmeye
devam edersek; 

MADDE 97- (1) Cari
hesaba geçirilen alacak ve
borç kalemleri ayrılmaz bir
bütün oluşturur. Cari
hesabın kesilmesinden
önce taraflardan hiçbiri,
alacaklı veya borçlu sayıla-
maz. Tarafların hukuki
durumunu ancak sözleş-
menin sonundaki hesabın
kesilmesi belirler. 

YASANIN İŞARET ETTİĞİ
BU DÜZEN, PİYASADA
SATICI NEZDİNDE TUTU-
LAN MÜŞTERİ HESAP-
LARI TANIMINDAN ÇOK
FARKLIDIR

Yukarıda yaptığımız
izahatın yasa maddesin-
deki ifadesi açıktır. Buna
göre yasanın işaret ettiği
bu düzen, piyasada satıcı
nezdinde tutulan müşteri
hesapları tanımından çok
büyük farklılık arzetmek-
tedir. Görüldüğü üzere
karşılıklı borçlanmanın
devamlı gerçekleştiği iliş-
kilerde avantaj
yaratabilecek niteliğe
sahip cari hesap
sözleşmesi sadece bir
yanın mal verdiği diğer
yanın ödeme yaptığı veya
avans verdiği durumlar
için pratik ve avantajlı
görülmemektedir. 

Hepinize hayırlı işler
diler, ÇSD ailesine tekrar
size hitap edebilme imkanı
verdikleri için teşekkür
ederim. Saygılarımla

Görüldüğü üzere

karşılıklı borçlanmanın

devamlı gerçekleştiği

ilişkilerde avantaj

yaratabilecek niteliğe

sahip cari hesap
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Türkiye’de ihracat işlem-
leri için düzenlenen dış
ticaret belgelerinin yak-
laşık yarısı, İstanbul

Ticaret Odası’ndan onay görüyor.
İTO Ticari Belgelendirme Koordina-
törlüğü, 2014 yılı içinde 1 milyon
150 bin dış ticaret dolaşım ve menşe
belgesinin onay işlemini yaptı. Belge
onay işlemleri Dış Ticaret Uygulama
Birimi’nce yürütülüyor. Geçtiğimiz
kasım ayında bu belgelerin internet
üzerinden satışına da başlayan İTO,
belge ve hizmet ücretlerinde indi-
rime gitti. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ
Dış ticaret belgelerini satın

almada kullanılan “Satış
Talepnamesi” ile İTO Merkez, İstan-
bul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM)
ve Kadıköy hizmet birimlerine baş-
vuranlar, belgeleri yeni fiyatı olan
4.5 TL’ye nakit veya kredi kartı ile
satın alabiliyor.

Bunun yanı sıra internet üzerin-
den başvuru yapmak da mümkün.
www.ito.org.tr sitesindeki ‘Online
Hizmetler’ üzerinden satın alınan
belgeler, ertesi gün firmanın adre-
sine ulaştırılıyor.

Onay için de, İTO Merkez, İDTM,
Kadıköy, Sabiha Gökçen birimlerine
başvuranlar, saniyelerle ölçülebile-
cek kısa bir süre içinde bu belgelerin
işlemlerini yaptırabiliyor. 

ÇALIŞMA SAATLERİ
Dış ticaret belgeleri onay işlem-

leri, Merkez bina ve Kadıköy hizmet
biriminde hafta içi 09.00-18.00,
İDTM hizmet biriminde yine hafta

içi 09.00-18.00; Cuma günleri ise
09.00-18.30 arası gerçekleştiriliyor.
Cumartesi günleri, İDTM ve Kadıköy
hizmet birimlerinde 10.00-16.00
saatleri arasında onay işlemi için
mesai yapılıyor. 133 yıllık geçmişiyle
köklü bir kuruluş olan İstanbul Tica-
ret Odası, dış ticaret mevzuatında
uzman, belgelere çok kısa sürede ve
hatasız onay veren kadrosunun yanı
sıra firmalara ve gümrük müdürlük-
lerine yakın konumdaki hizmet
birimleriyle farkını ortaya koyuyor.
Online hizmetler ile büyük kolaylık
sağlayan İTO, belge ücretle-rinde
yaptığı indirim ile birlikte dış ticaret
erbabının yükünü daha da hafiflet-
miş oldu. 

İŞTE İNDİRİMLİ TARİFE 
İTO’nun yeni düzenlenen hizmet

ücreti tarifesine göre aşağıdaki bel-
geler 4.5 TL karşılığında veriliyor:
• A.TR Dolaşım Belgesi
• EUR.1 Dolaşım Sertifikası
• EUR-MED Dolaşım Sertifikası
• Menşe Şahadetnamesi
• İran Menşe İspat Belgesi
• Özel Menşe Şahadetnamesi

(FORM-A)
• Basitleştirilmiş Usül A.TR Belgesi

‘BELGE SAYISI İLE REKORA 
KOŞUYORUZ’

Oda Sicil Hizmetleri Koordinatör-
lüğü personeli, İTO Genel Sekreteri
Ömer Bal ile hafta sonu
kahvaltısında bir araya geldi. Cemile
Sultan Koru Tesisleri’nde 11 Nisan
Cumartesi günü yapılan toplantıda,
Oda Sicil personelini ağırlayan Bal,
koordinatörlüğün beklentilerini,

isteklerini ve sorunlarını dinledi. 
Oda Sicil Hizmetleri Koordinatör-

lüğü’nün, Türkiye’deki 365 oda ve
borsa arasında verdiği belge sayısı
ile rekora koştuğunu hatırlatan Bal,
”Hizmet kalitesinde aynı hıza ulaş-
mak için yol haritamızda ortaya
çıkan engelleri birlikte ortadan kal-
dırmalıyız” dedi. 

MOBİL İTO UYGULAMASI
Giyimkent, Kadıköy, Perpa, Pen-

dik, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
(İDTM) Bölge Temsilciliklerinde ve
Eminönü’ndeki merkez bina olmak
üzere 6 birimde hizmet veren koor-
dinatörlüğün Mobil İTO ile
Türkiye’de bir ilke imza attığını söy-
leyen Bal, sözlerini şöyle sürdürdü:

”İTO veri tabanının güncellen-
mesi çalışmalarında en önemli
görevlerden biri sizin. Oda’nın
online belge yükünün önemli kısım-
larından biri sizin omuzlarınızda. Bu
nedenle daha sık bir araya gelmeli-
yiz. Ne zaman isterseniz sizi
dinlemeye hazırım.”

Geçtiğimiz yıl 1 milyon 150 bin dış ticaret dolaşım ve menşe belgesinin
onay işlemini yapan İstanbul Ticaret Odası, bu belgelerin onay ücretlerinde
indirime gitti. A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi gibi bazı bel-
geler İTO’dan artık 4.5 TL karşılığında temin edilebiliyor. 

İhracat belgeleri artık daha ucuz
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Aslen Göreleli olan ba-
bası; Ertuğrul Fırkatey-
ni'nin kaptanı olan
Amiral Osman Bey'in

oğlu Ali Rıza Bey'dir, annesi Neyire
Hanım ve eşi Gülsüm Refika Ha-
nım'dır. Hasan-Âli, altı yaşlarında
iken aile, Gümüşsuyu'nda yaptırdığı
yazlık köşke taşınır. O da Topkapı
Semti'nde bulunan Taş Mektep'e yaz-
dınlır. 1906 yılında, dokuz yaşınday-
ken Mekteb-i Osmanî'ye gönderilir.
Burada ilgisini çeken yeniliklerle kar-
şılaşır; örneğin, yazı tahtasını, harita-
ları ve sıraları görür; sınıf ortamıyla
tanışır. Ayrı ayrı hocalardan ders gö-
rür. Bu arada Meşrutiyet ilan edilmiş
(1908) hürriyet şiirleri, marşları ve
şarkıları duyulmaya başlamıştır. Bun-
ları zevkle ezberler ve söyler. Beş yıl-
lık bu okulu 1911'de pekiyiden de üs-
tün bir derece (Aliyyülala) ile bitirir.
Okuma tutkusu oldukça gelişmiştir;
Beyazıt kitapçılarından aldığı roman-
ları -babasına rağmen- yutarcasına
okumayı sürdürür.

SON SINIFTAYKEN 1. DÜNYA 
SAVAŞI ÇIKAR VE ASKERE ALINIR

Mekteb-i Osmanî'den sonra, Ha-
san-Âli için Vefa İdadisi dönemi baş-
lar, "İntikam Olsun" başlıklı ilk yazı-
sını burada öğrenciyken yazar;
"Mektepli" dergisinin açtığı yarışmaya
katılır, 17 Ekim 1913'te yayınlanır. Ne
var ki, son sınıftayken, Birinci Dünya
Savaşı nedeniyle askere alınır; okula

ara vermek zorunda kalır. Önce as-
teğmen; sonra teğmen olarak toplam
üç buçuk yıl askerlik yapar; 2 Aralık
1918'de terhis edilir.

Hasan-Âli, askerlik sonrası öğreti-
mini Darülfünün'da tamamlama im-
kanı bulur. Liselerin son sınıfında
okurken askere alınan gençlere böyle
bir imkan tanınmıştır çünkü, îlkin
Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırır. Bir
yandan da İfnam gazetesinde çalışır.
Türk Sesi gazetesinin kurucuları ara-
sında yer alır. Ancak hukuk öğreti-
mini, dersteki yöntemi yüzünden tar-
tıştığı hocası Celalettin Arîf Bey'e
kızgınlığı nedeniyle yarıda bırakmak
zorunda kalır. Edebiyat Fakültesi'nin

Felsefe Şubesi'ne kaydolur. Artık Ca-
ğaloğlundaki Darülmuallimîn-i Aliye
(Yüksek Öğretmen Okulu)'nin öğren-
cisi durumundadır.

Bu dönemde, Hasan-Âli; Y.Kemal,
A.Hamdi Tanpınar gibi şairlerle ikbal
Kıraathanesi'ne gidip gelmeye başlar,
İstiklal Savaşı'nın zor günleri yaşan-
maktadır. Ortalıkta İnönü Savaşla-
rına ilişkin haberler vardır. Hasan-
Âli, gazetesinde özellikle bu
savaşlara ilişkin haberler verir; bun-
ları söz konuşu kıraathaneye de ulaş-
tırarak dostlarını bilgilendirir. Ayrıca,
ulusal protesto hareketlerine, örne-
ğin bunların ilki ve en büyüğü 23
Mayıs 1919'da düzenlenen Sultanah-

Köy Enstitüleri'nin kurucusu olarak da bildiğimiz Hasan Ali
Yücel’in, aynı zamanda öğretmen ve eski Milli Eğitim Bakanı
sıfatları da bulunmakta. 

Efsane Milli Eğitim
Bakanı: Hasan Âli Yücel
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met Mitinglerine katılır. Kendisini
Edebiyat Fakültesi çevresinde oluşan
düşünce tartışmaları içinde bulur. 

Hasan-Âli'nin üzerinde etkisi olan
hocalar arasında, Kuvay-ı Millîye ha-
reketini Akşam gazetesindeki yazıla-
rıyla desteklemiş olan Necmettin Sa-
dık (Sadak)'ın özel bir yeri olduğu
söylenebilir. O'nu günlük gazetelerde
yazı yazmaya özendiren, örneğin Ak-
şam gazetesinde "Pazartesi Konuş-
maları" başlığı altında köşe yazıları
yazmaya yönelten Necmettin Sa-
dık'tır.

Hasan-Âli, Darülmuallimîn-İ Ali-
ye'den "Ruh ve Beden" üzerine yap-
tığı tez niteliğindeki otuz sayfalık bir
çalışmasıyla 1921'de mezun olur.

İZMİR ERKEK MUALLİM 
MEKTEBİ'NDE TÜRKÇE VE 
EDEBİYAT ÖĞRETMENİ 

Hasan-Âli, öğretimini bitirir bitir-
mez öğretmen olarak tayin edilemez,
bu yüzden özel bir okulda bir süre
ücretli ders vermek zorunda kalır.
1921 yılının sonunda, bazı hocaları-
nın desteğiyle Edebiyat Fakültesi'nde
öğrenci disiplinini sağlamak ama-
cıyla oluşturulmuş inzibat memurlu-
ğuna atanır. Yaşı 25'tir; askerlik dö-
neminden arkadaşı olan Necati
(Tansel)'in kızkardeşi Refika Hanımla
evlenir. Kısa bir süre sonra, İzmir Er-
kek Muallim Mektebi'ne Türkçe ve
Edebiyat Öğretmeni olarak atanır.
Kent, Yunan işgali ve zulmünün izle-
riyle doludur. Kötü koşullarda, 19
Aralık 1922'de öğretmenliğe başlar.
Eşi Istanbul'dan İzmir'e gelir. Bir
grup meslektaşıyla Muallimler Birliği
ve Türk Ocağı’nı kurar.

Hasan-Âli, Mustafa Kemal ile ilk
kez burada karşılaşır (2 Şubat 1923).
Halkla yaptığı bir toplantıda, söz ala-
rak Mustafa Kemal'e "mekteplerin
yanında medreselerin devam edip
etmeyeceği'ni sorar. Mustafa Kemal,
kendisine, ilke olarak "eğitim birliği"
ve "karma uygulama"dan söz ederek
cevap verir.

Buradaki öğretmenliği uzun sür-
mez, işini bırakarak hamile eşiyle be-
raber Istanbul'a gelir.

İSTANBUL ERKEK LİSESİ'NE 
FELSEFE ÖĞRETMENİ OLARAK
ATANIR

Bu yıllar, Laleli'de Kitapçı Ahmet
Halil'in evinde kiracılıkla başlar. Ede-
biyat Fakültesi'nin Felsefe Bölü-
mü'nde, alanıyla ilgisiz bir işte iki ay
kadar çalışmak zorunda kalır. 1924'de
yeniden mesleğine döner; ilkin Kuleli
Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmen-
liği yapar, ardından İstanbul Erkek
Lisesi'ne felsefe öğretmeni olarak
atanır. Sonraki ders yılında, varolan
görevine ek olarak edebiyat dersle-
rine de girmeye başlar. 1926'dan iti-
baren İstanbul Erkek Lisesi'nde fel-
sefe ve içtimaiyat (Sosyoloji)
öğretmenliği ile Galatasaray Lisesi
malumat-ı vataniye öğretmenliği ya-
par. 1927'de sona eren öğretmenlik
yıllarında, "Felsefe Elifbası", "Süri ve
Tatbikî Mantık", Hıfzı Tevfik ve Ha-
mamizade İhsan ile birlikte yazdığı
"Türk Edebiyatı Numuneleri" adlı
eserlerini yayınlayarak ilgililerin dik-
katlerine sunar. 1926 yılında da Can
ile Canan adım verdikleri ikizleri do-
ğar. Gülümser adlı üçüncü çocukları
1936 doğumludur.

1927 başında, Hasan-Âli, Reşat
Şemsettin (Sirer) ile birlikte "Mıntıka
Müfettişleri" unvanıyla İstanbul Maa-
rif Emirliğine verilirler.

Hasan-Âli, 1929 sonunda İkinci

Sınıf Maarif Müfettiş Umumiliğine
yükselir. Maarif Emirlikleri kaldırı-
lınca Maarif Vekaleti Teftiş Kurulu
Üyesi olur. 1930'da Maarif Vekili Ce-
mal Hüsnü (Toray), kendisini araş-
tırma ve inceleme göreviyle Paris'e
gönderir. Bu dönem, Hasan-Âli'nin
"batı uygarlığıyla ilk kez karşılaşması"
açısından önemlidir. 1930'un so-
nunda, geniş bir inceleme ve araş-
tırma dosyasıyla Türkiye'ye döner.
1936'da bu incelemesini "Fransa'da
Kültür İşleri" adıyla yayınlar.

MUSTAFA KEMAL'LE GEZİ
Demokrasiye geçiş denemesi çer-

çevesinde kurulan Serbest Cumhuri-
yet Fırkasi'nın kapatılmasından
sonra, Mustafa Kemal, ülke boyu-
tunda bir denetleme gezisine çık-
mıştır. Her bakanlık, O'na danışman-
lık yapacak ve yönergeler
çerçevesinde araştırmalarda buluna-
cak bir müfettiş görevlendirir. Maa-
rif vekaleti de bu görevi 33 yaşın-
daki genç Hasan-Âli'ye verir.
Mustafa Kemal, kendisini İzmir'den
hatırlar.

3 Mart 1931'e kadar devam eden
bu üç aylık gezi esnasında, Mustafa
Kemal'le Hasan-Âli arasında oldukça
anlamlı bir diyalog gerçekleşir. Mus-
tafa Kemal, bir gün, yanında bulu-
nanlara "Türk milleti ne zaman ken-
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dîni kurtulmuş sayabilir?" diye sorar.
Yanındakiler doğal olarak görüşlerini
bildirirler- Sonra Hasan-Âli söz alır;
"Paşam," der; "Türk milleti ne zaman
kurtarıcı arama ihtiyacını duymaya-
cak hale gelirse o zaman kurtulmuş
olur." Mustafa Kemal, kendisine, "Bu
çocuğun ileri attığı, üstünde bizi de-
rin derin düşündürmeye değer bir fi-
kirdir." diyerek takdirlerini bildirir.

TÜRK DİLİ TETKİK CEMİYETİ'NE
DESTEĞİ

Söz konusuu denetleme gezisin-
den bir yıl sonra, dil devrimim doğru
temeller üzerinde geliştirmek düşün-
cesiyle, 12 Temmuz 1932'de Türk
Dili Tetkik Cemiyeti kurulur. Cemiye-
tin başkanı Samih Rifat, sekreteri Ru-
şen Eşref Günaydın), üyeleri ise Celal
Sahir (Erozan) ile Yakup Kadri (Kara-
osmanoğlu)'dur. Bu yılın Eylül'ünde,
Dolmabahçe Saray'ında ilk Dil Kurul-
tayı toplanır. Türk dilinin sorunları
tartışılır, görüşler sunulur, ana prog-
ram oluşturulur ve Merkez Heyeti se-
çilir. Kurultaydan sonraki ilk Merkez
Heyeti toplantısında alt çalışma kol-
ları oluşturulur. Hasan-Âli, Etimoloji
Kolu Başkanlığına getirilir.

“AKLIYLA BATIDA, GÖNLÜYLE 
DOĞUDA BİR DÜŞÜNCE ADAMI”

Yaşar Nabi (Nayır)'ın dediği gibi,
"aklıyla batıda, gönlüyle doğuda bir

düşünce adamı" olan Hasan-Âli,
1930'lu yıllarda sanat, edebiyat, fel-
sefe ve bilim üzerine yoğunlaşmış,
yazılar yayınlamıştır.

GAZİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ

1932 yılında, Hasan-Âli, batıdaki
benzerleri örnek alınarak kurulan,
öğretim üyeleri yurtdışında okumuş
kişilerden oluşan Ankara Gazi Eğitim
Enstitüsü'ne müdür olarak atanır.
Gazi Eğitim Enstitüsü'nde, kendisinin
hem arkadaşı hem de meslektaşı eği-
timci İsmail Hakkı (Tonguç) da öğre-
tim üyesidir. Yakın bir işbirliği içinde-
dirler.

POLİTİK HAYATA GEÇİŞ
Hasan-Âli, 1933 yılı sonunda

Maarif Vekaleti Orta Tedrisat Umum
Müdürlüğü'ne atanır. Bu dönemde,
üniversiteye geçişteki önemi nede-
niyle liselerde reform düşüncesi üze-
rine yoğunlaşır

Genel Müdürlüğü döneminde, bir
gün, Bakan Hikmet (Bayur)" mev-
zuata aykırı bir ricada bulunur; tartı-
şırlar. Bunun üzerine, maddî bir gü-
vencesi olmamasına rağmen istifa
eder. Ancak Bakanın özür dilemesiyle
görevine döner. Bu arada seçim tarihi
yaklaşmaktadır. 1934'te Cumhuriyet
Halk Partisi'ne dilekçe vererek "Mil-
letvekili adayı olarak önerilmesi"ni

sağlar, İzmir Milletvekili olarak Mec-
lise girer.

O'nun, özellikle 1935-37 yılları
arasında yayınladığı yazıları hem eği-
tim ve kültür alanındaki yoğun ilgisi-
nin belgesi, hem de Maarif Vekilli-
ği'ne hazırlandığının göstergesi
niteliğindedir.

1941’DE İSTİFA EDEN SAFFET 
ARIKAN YERİNE MİLLİ EĞİTİM 
BAKANI OLUR

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk
ölmüş, Na'a'şını Büyük Millet Meclisi
adına taşıyacak grup kur'a çekilerek
oluşturulacaktır. Hasan-Âli Yücel, se-
çilen 12 Milletvekili arasındadır. Sev-
giyle bağlı olduğu Atatürk'e karşı son
görevini yerine getirir. 11 Kasım
1938'de İnönü Cumhurbaşkanı seçi-
lir. 28 Aralık 1938'de, Hasan-Âli Yü-
cel, 41 yaşında, iken istifa eden Saf-
fet Arıkan'ın yerine, Celal Bayar
kabinesinde Maarif Vekili olur. Özel-
likle Cumhurbaşkanı l.İnönü'nün des-
teğiyle, yakın çalışma ve dost grubu-
nun katılımıyla büyük bir reform
hareketi başlatır ve gerçekleştirir. Ül-
kemizin bugüne gelişinde, O'nun dö-
nemindeki bu reformların yadsına-
maz bir işlevi olduğu açıktır.

Hasan-Ali Yücel, l ve 2 Mayıs
1939 tarihlerinde, On Yılhk Neşriyat
Sergisi ve Birinci Türk Neşriyat Kon-
gresi'ni açar, Yazarlar, yayıncılar, eği-
timciler, araştırmacılar, sanatkarlar,
milletvekilleri, bakanlık görevlilerin-
den oluşan kongre, çeşitli alt grup-
lara aynlarak sorunlar ve öneriler
üzerinde çalışır.

Eğitim sisteminin ilkelerini ve
okul programlarını belirlemek ama-
cıyla 17 Temmuz 1939'da bilim
adamları, eğitimciler, yazarlar ve sa-
natçıların katılımıyla gerçekleştirilen
Birinci Maarif Şürası ile bakanlıkta
önemli bir gelenek başlatılır. 

BİRİNCİ DEVLET RESİM VE 
HEYKEL SERGİSİ

1930'lu yıllar içinde, güzel sanat-
lar alanında çeşitli adımlar atılmış;
ulusal değerlerin oluşturulması ve
geliştirilmesi doğrultusunda oldukça
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büyük mesafe alınmıştır. 31 Ekim
1939'da, Hasan-Ali Yücel, söz konusu
adımların sonucu olarak Birinci Dev-
let Resim ve Heykel Sergisi'ni açar.
Her yıl 31 Ekimde bir kere düzenle-
nen bu sergi Ankara'da kurulur ve bir
ay devam eder. Sergiye, 1939'dan iti-
baren Maarif Vekilliği'nin yılda üç
sayı yayınladığı Güzel Sanatlar Dergi-
si’nde yer verilir. Bu dergi, Türkiye'de
renkli röprodüksiyonlan ilk kez ver-
mesinden dolayı oldukça önemli bir
işlev görmüştür.

Günümüzde, resmi kurumlarda
ve bankalarda bulunan zengin tablo
ve resim kolleksiyonlarının büyük
kısmının bu sergiye katılmış eserler-
den oluştuğu düşünülürse, önemi
daha iyi anlaşılır.

1940’TA KÖY ENSTİTÜLERİ  
DÖNEMİNİ BAŞLATIR

17 Nisan 1940'ta Köy Enstitüleri
yasası çıkarılarak Köy Enstitüleri ku-
rulmaya başlanır. 1942-43 öğretim
yılında, bu okullara öğretmen, yöne-
tici, gezici başöğretmen, ilköğretim
müfettişi ve kesim müfettişi yetiştir-
mek için, Hasanoğlan Köy Enstitüsü
bünyesinde Yüksek Köy Enstitüsü ku-
rulur. Sayıları zamanla 21'i bulan Köy
Enstitüleri, 1944'ten sonra yılda orta-
lama 2000 öğretmen yetiştirmiştir.
Ne var ki, 1946'da bu öğretim ku-
rumları -tartışma konusu olmaları
nedeniyle kapatılmıştır.

Ankara Cebeci Semtinde, 1924'te
Musîki Muallim Mektebi kurulmuş-
tur. Sonra, Mustafa Kemal, müzik
eğitimi alanında da reformlar istedi-
ğini belirtir. 20 Mayıs 1940'ta Devlet
Konservatuvarı’nın kuruluş yasası çı-
karılır. Başlangıçta müzik ve temsil
kolundan oluşan bu konservatuvarın
ülkemiz sanat hayatında büyük etkisi
olmuştur. Günümüzün Senfoni Or-
kestraları, Devlet Tiyatroları ve Ope-
raları (hatta bazı özel tiyatrolar) bu
kaynaktan beslenerek oluşmuştur.

DİLDE YENİLEŞME
Hasan-Âli Yücel, 1940-41 yılla-

rında, dilin Türkçeleştirilmesi ve bü-
tün bilim dallarmın ifade aracı haline

gelebilmesi doğrultusundaki çalışma-
lara ağırlık verir. İlkin, 6 Haziran
1941'de Birinci Coğrafya Kongresi'ni
toplar. Sonra Gramer Komisyonu'nu
toplantıya çağırır. Tahsin Banguoğ-
lu'na "Ana Hatlarıyla Türk Grameri"
adlı bir eser hazırlatır ve yayınlatır.
Ardından, Teşkilat-ı Esasiye Kanu-
nu'nun dilinin Türkçeleştirilmesine
katkıda bulunur.

UNESCO’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL 
Hasan-Âli Yücel, 1945'te, 4-20

Kasım arasında Londra'da toplanan
ve 43 ülkenin katıldığı UNESCO top-
lantısında ülkemizi temsil eder. O,
burada yaptığı konuşmada, "Birleş-
miş Milletler'in eğitim ve Öğretim
alanında yapacakları iyi işbirliğinin

dünya barışının temeli olduğu"nu
vurgular. UNESCO'nun statüsüne
ilişkin anlaşma 20 Mayıs 1946'da
Türkiye tarafından imzalanır. Üç yıl
sonra da UNESCO-Türkiye Millî Ko-
misyonu Ankara'da toplanır.

1961’DE KONUK OLARAK GİTTİĞİ
ARKADAŞININ EVİNDE VEFAT ETTİ

5 Ağustos 1946'da 7 yıl 5 ay sür-
dürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı gör-
evinden istifa etti. İstifasından sonra
gazetecilik görevine döndü. 26 Şu-
bat 1961 tarihinde konuk olarak kal-
dığı Prof. Dr. Tevfik Sağlam'ın
evinde öldü. 2 Mart 1961 tarihinde

Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa
verildi.

Hasan Âli Yücel, şair Can Yücel'in
babasıdır. Oğlu şair Can Yücel, babası
için "Hayatta Ben En Çok Babamı
Sevdim" adlı şiirini yazmıştır.

Atatürk'ün ölümünden sonra,
1938-1946 yılları arasında Millî Eği-
tim Bakanlığı yapan Hasan-Âli YÜ-
CEL, Cumhuriyet Döneminin, çok
yönlü kişiliğe sahip seçkin bir eğitim,
kültür ve siyaset adamı olarak kabul
edilir.

Bu kabulün gerisinde, kuşkusuz
kısa sayılabilecek hayatına sığdırdığı
programları ve ürettiği eserleri yatar.
O, bu nedenle, anılmayı çok çok ha-
ketmiş Cumhuriyet büyükleri ara-
sında yer alır. (MEB)

Atatürk'ün ölümünden sonra,

1938-1946 yılları arasında Milli

Eğitim Bakanlığı yapan Hasan-Âli

Yücel, Cumhuriyet Döneminin,

çok yönlü kişiliğe sahip, seçkin

bir eğitim, kültür ve siyaset

adamı olarak kabul edilir”



Eyüp Güçmen
aslen Trab-
zonlu ama
Konya’da ya-

şamını sürdürüyor. Telefon
kartından banka kartına,
otel oda kartlarından 
mağazaların hediye kartla-
rına (gift card) kadar bin-
lerce kartı binbir zahmetle
ve emekle koleksiyonuna
dahil etmiş. Söyleşi sıra-
sında bunun nasıl bir tut-
ku olduğunu açıkça görü-
yorsunuz. Doğrusunu is-
terseniz sabır ve uzun so-
luk isteyene bu işi de bir
tutku olmadan da yapmak
mümkün değil. Eyüp Güç-
men’le merak ettiklerimizi
sorduğumuz, beğeneceği-
nizi umduğumuz bir söyle-
şi gerçekleştirdik.

“BEN BİRİKTİRİRDİM,
BABAM YIRTAR
ATARDI“

Koleksiyonculuk nasıl
başladı?

Sizin babanız hiç birik-
tirdiklerinizi atar mıydı?
16 yaşındaydım. Tarkan
dergilerim, dönemin futbol
takımlarının posterleri ve
onların tarihçeleri vardı.
Ben biriktirirdim, babam
yırtar atardı. Ondan sonra
soğudum.

Yıllar sonra 22 Ağustos
1980’de Trabzon’da Hisar-
bank’ta veznedar olarak
göreve başladığım sırada
bir yabancı gemici geldi.
Ekvator Ginesi parası ge-
tirdi bozdurmak için. Bak-
tım böyle bir para yok eli-
mizde. Sonra adamın, is-
mini telefonunu aldım. Er-
tesi günü gittim o parayı
satın aldım ve koleksiyon-
culuğa başladım. 1994 yı-
lına kadar bununla uğraş-
tım. 1994’te Hollanda’ya
kağıt para fuarına gitti-
ğimde  bu ülkenin Türki-
ye’nin 70. kuruluş yıldönü-

münü kutlayan bir telefon
kartı çıkardığını gördüm.
Bu kart çok dikkatimi çek-
ti. Sadece Ziraat Bankası
müdüründe gördüm. Satın
almak istedim ancak ver-
mediler. Bir kokteylde da-
ğıtmışlar daha sonra hiç
bir yerde de görmedim.
Türkiye’ye döndüm PTT’ye
müracaat ettim ve bir ne-
tice alamadım. Bu arada
kullanılmış telefon kartla-
rını toplamaya başladım.
Böylece 1994 senesinin
Nisan ayında telefon kartı
koleksiyonuna başlamış ol-
dum. Veznedarlığım nede-

niyle Turkcell, Telsim bayi-
lerine bozuk para temin
ediyordum onlar da bana
kazınmış kartları getiriyor-
lardı. 

“HOLLANDA VE
FRANSA’DA FUARLARA
KATILDIM”

PTT’den ayrılınca Türk
Telekom’da koleksiyon bö-
lümü kuruldu ve ben he-
men buraya üye oldum.
Yanlış hatırlamıyorsam
2000 senesinde bizi Anka-
ra’ya çağırdılar. Ufkumuz
orada genişledi ve dünya
çapında bu işi yapmaya ka-
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Eyüp Güçmen 60 yaşında, Ziraat Bankası’ndan emekli bir bankacı.
Hatta Hababam Sınıfı’nın ilk filminde de rol almış adsız oyunculardan biri.
Ancak biz onu bu yönleriyle değil, koleksiyonerliği ile size aktaracağız. 

Türk koleksiyoner Eyüp Güçmen 
binlerce karttan oluşan koleksiyonu
ile uluslararası düzeyde üne sahip
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rar verdim. Mektuplarla
beraber kart değişmeye
başladık işi büyüttük. Hol-
landa ve Fransa’da telefon
kartı fuarına katılmaya
başladım. Fazlalıklar da
dahil elimde şu anda 100
bin tane kart var. 

Bu telefon kartı fuarla-
rından bahseder misiniz?
İlk kez duyuyorum.

Bu fuarlarda koleksi-
yoncular bir araya geliyor,
ya satıyorlar ya da takas
ediyorlar. Sadece Hollan-
da’da ve Fransa’da değil,
İtalya, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan gibi Avrupa ve
dünyanın birçok ülkesinde
bu ve benzeri fuarlar var.
İlk başlarda sadece telefon
kartları vardı bu fuarlarda
daha sonra başka kartlar
da gelmeye başladı. Ame-
rikalılar mağazaların hedi-
ye kartlarını (gift card) ge-
tirmeye başladılar. Bir Bel-
çikalı ile bu fuarlardan bi-
rinde tanıştım ve benden
otel kapı kartları istedi. 

DÜNYACA ÜNLÜ 
COLNECT.COM SİTESİ
HER TÜRLÜ KOLEKSİYO-
NERİ BULUŞTURUYOR

Bu arada 2002 yılında
kurulan dünyaca ünlü col-

nect.com adında bir inter-
net sitesi var. Başlangıçta
sadece telefon kartı sitesi
idi, şimdilerde ise madeni
para ve kağıt paradan, çay
poşetlerinden hediye kart-
larına artık her şey var. 

“BÜTÜN DÜNYADAN 
TELEFON KARTLARINDA
İLGİLENDİĞİM KONULAR
VAR” 

Sadece Türkiye’deki
otel kapı kartları ve hediye
kartlarını topluyorum. Te-
lefon kartlarında bütün
dünyada ilgilendiğim ko-
nular var. Mesela uçaklar,
trenler, kelebekler, deniz
fenerleri, şelaleler ve bir
araya geldiklerinde büyük
bir resmi tamamlayan
4’lü, 8’li, 12’li “puzzle”
kartlar var. 

PEKİ KOLEKSİYONUNUZ
KAÇ GRUPTA. TELEFON
KARTI DIŞINDA NELER
VAR?

Asıl olarak telefon
kartları, banka kartları,
kredi kartları, hediye kart-
ları, otel kapı kartları ve
Türkiye’de bir numara ol-
duğum konu; ulaşım kart-
ları. Doldurup kullanılan
ya da birkaç kullanımlı
olanlar var. Bu konuda se-

kiz arkadaşız. İlk çıkan
kartı gider sekiz tane satın
alır, arkadaşlarıma dağıtı-
rım.  

“KOLEKSİYONERE 
‘BOŞ ZAMAN İŞİ, NİYE
UĞRAŞIYORSUN?’ MAN-
TIĞIYLA BAKILIYOR”

Peki bu kadar uğraşı-
yorsunuz, takdir ediliyor
musunuz?

Türkiye’de “koleksiyo-
nerim” dediğinizde size,
“Boş zaman işi, niye uğra-
şıyorsun?” mantığıyla ba-
kılıyor. Yurt dışında ise
durum tam tersi. Bizde ise
çok nadir gördüm. Örne-
ğin ulaşım kartlarını doğal
olarak parayla ve  diğer
arkadaşlarım için de fazla
satın alıyorum. “Bundan
kaç para kazanacaksın?”
diye soruyorlar. 

Bu iş bir gönül işi 
değil mi?

Telefon kartarını değil
de özellikle ulaşım kartları
ve mağaza hediye kartla-
rında benim topladığımı
bir tane koleksiyoncu top-
layamaz. Arsız değilim
ama bu konuda utanmam,
gider isterim. Örneğin ge-
çenlerde Ayakkabı Dünya-
sı bir hediye kartı çıkarmış

Türkiye’de ‘koleksiyo-

nerim’ dediğinizde

size, ‘Boş zaman işi,

niye uğraşıyorsun?’

mantığıyla bakılıyor.

Yurt dışında ise durum

tam tersi. Bizde ise

çok nadir gördüm. 

Örneğin ulaşım kartla-

rını doğal olarak 

parayla ve diğer arka-

daşlarım için de fazla

sayıda satın alıyorum.

‘Bundan kaç para 

kazanacaksın?’ diye

soruyorlar” 
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ama vermediler. Bunun
için kalktım Konya’dan İs-
tanbul’da merkezlerine
gittim ve beni iki saat
oturttular ama bir muha-
tap bulamadım, çok ağırı-
ma gitti. Konya’ya dön-
düm, araştırdım ve sahibi
Mehmet Akbacakoğlu’nun

iletişim bilgilerini buldum.
Telefonla sekreteri aracılı-
ğıyla aradım, koleksiyoner
olduğumu söyledim ve be-
nimle konuşmayı kabul
etti. Kendisine durumu
anlattıktan sonra ertesi
günü bende olacak şekilde
hediye kartlarını kargo ile

gönderdi. Bu görüşmede
kendisinin de 6 bin çift
ayakkabıdan oluşan bir ko-
leksiyonu olduğunu öğren-
dim. Bana, “Birgün sergi
açarsam ilk davetlisi sen
olacaksın” dedi. 

Aslında çok  değerli bir
iş yapıyorsunuz. Bunlar ta-
rihe ışık tutan şeyler. Bir
zaman kapsülü adeta. 

Bazı nedenlerden dola-
yı 42 yaşında genç emekli
oldum. Ama çalışırken de
ben bu işleri yapıyordum
ama bu kadar zamanım
yoktu. Şimdi çok zamanım
var colnect.com sitesinin
Türkiye sorumlusu da be-
nim.  Kendi web sayfam-
dan çok bu siteyle ilgileni-
yorum. 

Koleksiyonunuzda ka-
tegori kategori söylersek
kaç kart var?

Sadece Türkiye’den 2
bin 500 adet otel kapı kar-
tı var. 2 bin farklı hediye
kartı, (gift card), bin 500
çeşit ulaşım kartı, 750
adet banka kartı, 30 binin
üzerinde de telefon kartı
var. 

Bu kadar kartı sunma
ve saklama açısından so-
run yaşıyor musunuz?

Beş odalı büyük bir
evde oturuyorum. Bana ait
bir odam var. Bu açıdan
sorun yaşamıyorum. 90
tane özel klasörüm var.
Tanesi 40-50 TL ve para
yetiştiremiyorum inanın.
Kalanlarını kutulara koyu-
yorum artık.  Geçenlerde
bunları satayım dedim. 25
bin TL değer biçtim ama
kimse almadı. Sadece bin
300 ulaşım kartını ortala-
ma 6 TL’den hesap etseniz
10 bin TL para eder. Me-

sela Siirt’te, Batman’da 25
TL.

“YENİ BAŞLAYANLAR
PUL GİBİ KOLAY VE
UCUZ TEMİN EDİLEBİLEN
BİR TÜRDEN KOLEKSİ-
YONA BAŞLASIN”

Herhangi bir alanda
yeni koleksiyona başlayan
birine tavsiyeniz ne olur?

İlk başta pulla başla-
sınlar. Çünkü kolay ve
ucuz temin edilen bir ma-
teryal. İstanbul’da müza-
yedeleri de oluyor. İnter-
nette Osmanlı Mezat diye
bir site üzerinden ayda bir
açık artırması da var. 

Telefon kartları da
ucuz. Kullanılmışlarını 25
ya da 50 Kuruş’tan alıyo-
rum. İstanbul, Ankara ve
İzmir’de toplayıcılar var,
getiriyor. Her karttan orta-
lama 10-15 tane fazla var-
dır bende. 

200 ADET DÜNYA 
LİDERLERİNİN İMZALI VE
EKİNDE MEKTUBU OLAN
FOTOĞRAFLARI DA KO-
LEKSİYONUNDA VAR

Ayrıca 200 adet dünya
liderlerinin imzalı ve ekin-
de mektubu olan fotoğraf-
ları var bende. Bu Koleksi-
yon dergisinde yayınlandı.
Sonra bıraktım. 10 yıldır
hiçbir liderden fotoğraf is-
temiyorum.

En başta sabır gereki-
yor sanıyorum. Sürdürüle-
bilirlik çok önemli. Ayrıca
ciddi envanter çalışması
da beraberinde gerekiyor.

SABIR VE SÜREKLİLİK
ÇOK ÖNEMLİ

Kesinlikle. Yıllar önce
ben Trabzon’da çalışırken
Ankara’da Hazine ve Dış
Ticaret’te çalışan bir ho-
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cam vardı. Baston koleksi-
yonu yapıyordu. O zaman
şubemizdeki bir arkadaşı-
mız Devrekli idi ve baston
yapıyordu. 15 çeşit baston
yaptırdım ona. O bastonlar
öyle kaldı ve devamını ge-
tirmedi. İnsanlar devam
ettirmiyor. 

KART DIŞINDA İLGİNÇ
KOLEKSİYONLAR 

Şimdi dünyada ve Tür-
kiye’de şişe kapakları ko-
leksiyonculuğu çok yaygın.
Ayrıca son bir yıldır yine
meşrubat şişeleri de çok
yaygın. Yine üzeri baskılı
rakı bardakları biriktiren-
ler var. Mey İçki’nin şehir-
lere özgü 30-40 çeşit bar-
dağı var. İstanbul için
Haydarpaşa Garı, Boğaz
Köprüsü, Kız Kulesi, İstik-
lal’deki Tramvay, Beşik-
taş’taki anıt ve Galata Ku-
lesi’nin baskılarının yer al-
dığı bir özel üretim var.
Arkadaşım benden Trab-
zon serisini üzerinde ho-
ron oynayanlar var, bul-
dum getirdim. Bu tip ko-
leksiyonculuk da var ama
benim işim kart.

Bir koleksiyoncunun en
zorlandığı konu nedir?

Kendi açımdan söyler-
sem bir yerde olan karta
ulaşamamak. Mesela Türk
Telekom’un deposunda
atık kartlar var ve bize la-
zım. “Satın” diyoruz, sat-
mıyorlar. İhtiyacımız var
ama bir türlü alamıyoruz.
Bedava değil, parayla ama
yine de vermiyorlar. 

Sizin yaptığınız türde
koleksiyonu Türkiye’de
kaç kişi yapıyordur?

Eskiden olsa 100
kişiydi ancak şimdilerde
parmakla sayacak kadar
az. Ekonomik kriz nede-
niyle azaldı sayıları. Son
bir örnek vereyim. Türk
Telekom bir asker kart
çıkardı. Konya’dan
Ankara’ya gittim, gidiş
dönüş 40 TL. Yemek
parası vs. derken 75 TL’ye
mal oldu. 50 tane zorla
asker kartı satın aldım. 
On tanesini kendim için
aldım, geri kalanını diğer
arkadaşlarıma dağıtmak
üzere, kar amacı gütmek-
sizin aldım.  Ayrıca
fırsatçı bazı esnaf bunu
nominal değerinin çok
üzerinde fahiş fiyatlarla
koleksiyonculara sattı.
Özetlersek birinci neden
ekonomik, ikinci neden
fırsatçılar yüzünden 
koleksiyonerlerin sayısı
azaldı.

Bir de Hababam Sınıfı
macerası var sanırım.
Türk sinemasının bu dev
eserinde siz de rol almışsı-
nız.

Rahmetli babam bana
14 yaşında iken bir fotoğ-
raf almıştı. O yaşlarda 
fotoğrafçılık yaparak haya-
tımı kazanmaya başladım.
1974’ün son aylarında ka-
palı spor salonunda dü-
zenlenen bir konserde
fotoğrafçılık yapıyordum
yine. Münir Özkul da geldi
o konsere. Daha sonra ben

liseyi bitirdikten sonra İs-
tanbul’a üniversite hazır-
lık kursuna yazılmaya
gittim. Birgün gazetete
Hababam Sınıfı’na oyuncu
arandığına dair bir ilan
gördüm. Gittim seçmelere
katıldım. Jüride Münir
Özkul, rahmetli Ertem
Eğilmez ve Halit Akçatepe
vardı. Münir Özkul, “Ben
seni bir yerden hatırlıyo-

rum ama nerden?” diye
sordu. “Trabzon’da kon-
serde fotoğrafçılık yapıyor-
dum, bir konsere siz de
gelmiştiniz, oradan olabi-
lir” dedim. “Tamam. Fa-
lanca gün gel, başla”
dediler. Günlük 15 TL’ye
başladım. Filmin çekimi üç
ay sürdü. Orada tanıştığım
arkadaşlarla halen görüşü-
yorum. 

Türkiye ilk ve tek bir kolleksiyoncu adına yapılmış telefon kartı. Cankart Telekom, 
katkılarından dolayı Eyüp Güçmen’in adına hediye olarak 300 tane promosyon telefon
kartı bastırmış.

HABABAM SINIFI MACERASI
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Kaat-ı sanatı: Unutulmuş, 
hatta çoğumuzun adını bile duymadığı 
geleneksel el sanatlarımızdan biri
Bu sanat ta bize özgü bir sanat. Bu sanat temelde, kağıt ve deri oymacı-
lığı olarak bilinir.

Türkler tarih
boyunca bu-
lundukları
coğrafyalarda

kültürel anlamda gelişme
sağladılar. Karşılaştıkları
ve bir şekilde iletişimde
bulundukları toplumlarla
kültürel bağlar kurdular.
Kendi kazanımlarını baş-

kalarına aktarırken, onlar-
dan da bazı verileri bünye-
lerine alıp, bunları har-
manlayarak çok güzel
eserler ortaya çıkardılar. 

Sanat tarihçilerinin gö-
rüşlerine göre, kaatı' sa-
natı Orta Asya'da doğmuş-
tur. İlk Kaat-ı örnekleri
oyma deri kitap kapakla-

rında görülüyor. İslam
dünyasına bu kanalla geç-
tiği düşünülen ilk kağıt
oyma örneklerine 15.
yy'da Timurlar ve Akoyun-
lular döneminde rastlan-
maktadır. Osmanlılarda ise
bu sanat yıllar içinde bü-
yük sanatkarlar yetiştir-
miştir. En parlak dönemini
ise Kanuni zamanında ya-
şamıştır.

KAT VEYA KAAT-I 
SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI
“KESMEK”TİR. İNGİLİZ-
CEYE DE BURADAN 
GEÇMİŞTİR

Kaat-ı sanatı ise, bir
kağıt ya da deri üzerindeki
herhangi bir yazıyı, şekli
oyup yerinden çıkarıp, bir
başka kağıt ya da deri üze-
rine yapıştırma sanatıdır.
Bu şekilde bir süsleme sa-
natı geliştirilmiştir.

Bu şekilde yapılmış
esere “kaatıa”, “mukatta”,
bunu yapan sanatkara
“kaatı” ve “kattaa” denilir-
ken, bu şekilde oluşturul-
muş yazılara ise “mukatta
yazı” denilir.

Kaat’ sanatı için hay-
van ve insan figürleri, çi-
çek şekilleri, hüsnü hat,
doğadaki her şekil kullanı-
labilir.

74

İzmir Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği Kaat-ı Sanatı kursu sayesinde bu sanatın yeni
temsilcileri yetiştiriliyor, sanat gelecek kuşaklara aktarılıyor. Yıllardır el sanatları eğitmen-
liği yapan Fadime Börekçi, Urla Halk Eğitim Merkezi’nde kaat-ı eğitimi veren Ertuğrul Öz-
kasnaklı ile tanışınca bu sanata merak salıyor. Ertuğrul Özkasnaklı’dan bu sanatı öğrenen
Börekçi, kendini geliştirdikten sonra bu sanat dalının yaygınlaşması için Gaziemir Beledi-
yesi’nde kurs vermeye başlıyor.
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Bugün Türkiye'deki ve
dünyadaki bazı ülkelerdeki
müzelerde bulunan bazı
yazma eserlerin cilt ka-
paklarındaki deri oymalar
ve cilt içi süslemeler bu
sanatın ne denli benim-
sendiğini ve değer verildi-
ğini göstermeye yeter.

DÜNYANIN ÖNEMLİ
MÜZELERİNDE ÖRNEK-
LERİ SERGİLENMEKTEDİR

Dünya müzelerinde yer
alan  önemli örenklerin-
den biri, Paris Ulusal Kü-
tüphanesi'nde yer alan
içinde katı' süslemelerin
yer aldığı bir minyatür al-
bümüdür.

19. ve 20. Yüzyılın
başlarında Vahdeti, Süley-
man, Osman Rıfkı gibi sa-
natkarların yaptığı eserle-
rin bir kısmı İstanbul Türk
Vakıf Hat Sanatları Mü-
zesi, Antalya Şehir Mü-
zesi, Konya Mevlana Mü-
zesi ve Türk İslam Eserleri
Müzesi'nde bulunmakta-
dır. En önemlilerinin yer
aldığı eserler ise Muhibbi
Divanları (Topkapı Sarayı
Müzesi ve Arkeoloji Mü-
zesi), Guy ve Çevgan (Top-
kapı Sarayı Müzesi) ve Ka-
side-i Bürde ile Divan-ı
Muradi (Süleymaniye Kü-
tüphanesi)’dedir.

KAAT-I SANATI 
NASIL YAPILIR?

Kaatı yapılırken en
önemli şey kullanılacak
kağıttır. Kağıt ne kalın, ne
ince olmalıdır. Çoğunlukla
ebrulu kağıtlar ,bitki sula-
rıyla boyanmış kağıtlar
kullanılır. Kağıdı veya de-
riyi oymak için ise kretuar
dediğimiz özel bir keski ve
ince uçlu tırnak makası
kullanılır. Bisturi de kulla-
nılmaktadır. Eskiden bu-

nun yerine “nevregen” de-
nilen alet kullanılırdı. Bu-
nun dışında kesme tahtası
(mat) ,cımbız, mühre de
kullanılan aletlerdendir.

Motifi kullanırken oyul-
masında da bazı metodlar
vardır. Ya motif kesilip çı-
karılır (erkek oyma) ya da
kesilip oyulan kısımın kul-
lanılmasıyla (dişi oyma)
desen oluşturulur. 

KULLANIM ALANI ÇOK
GENİŞTİR

Rumi motifler (köşe-
bent, şemse ve bordür) cilt
kapağı süslemelerinde yo-
ğun olarak kullanılmışıtr.
Sayfa süslemelerinde ise
üçgen, kare gibi geometrik
süslemeler kullanılmıştır.
Ayrıca serbest formların
yazı kalıbının içine veya
dışına dantel gibi uygulan-
dığı da görülür. Bazen
daha büyük oranda kulla-
nıldığı yerler de olmuştur.
Kutu ve dolap kapakları,
tablolar gibi. Halen ustala-
rın bu türden çalışmaları
bulunmakta.

Yapıştırıcı olarak ise ni-
şasta muhallebisi kullanı-
lır. Buğday nişastası ve su
pişirilerek hazırlanan bu
karışıma bir miktar da şap
katılır.

TÜRK KAAT-I SANATININ
ÖNEMLİ USTALARI:

Kaat-ı sanatının geliş-
mesinde saraya bağlı sa-
natkarların, çarşı ustaları
ve yetenekli Mevlevi der-
viş dedelerinin de büyük
payı vardır.

Bunlardan ün yapmış
olanlar; Mahmud Bin Ga-
zanfer, Ali Çelebi, Fahri El
Bursavi, Nakşi, Mahmut El
Gaznevi, Derviş Hasan Ey-
yubi, Halazade Mehmet,
Cambazzade Osman, Vah-

deti, Süleyman, Osman
Rıfkı sayılabilir. Ayrıca
eserlere imzalarını atma-
yan bir çok Mevlevi üstadı
da bulunmaktadır.

Umarız bu sanata olan
ilgi artar ve nice iyi işler
çıkaran ustalarla yoluna
devam eder.
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İstanbul’da yaşa-
yanlar ya da bir
süreliğine Istan-
bul’u ziyaret

edenler için gerçekten
görülmeye değer bir yer.
Boğazın yüksek tepelerin-
den birinde yer aldığı
için inanılmaz bir panora-
mik manzara ile karşılaşı-
lıyor. Tarihten fısıltıları ge-
tiren rüzgar sizi başka za-
manlara taşıyor gibi hisse-
diliyor.

CENEVİZLİLERİN YAPTIĞI
DÜŞÜNÜLÜYOR

Bazılarımızın bildiği, zi-
yaret ettiği, bazılarımızın
sadece adını duyduğu bu
kale, Anadolu Kavağı sırt-
larında bulunuyor. Tarihçe-
sine baktığımızda bir hayli
zamana tanıklık ettiğini
görüyoruz. Tarihin erken
dönemlerinde, Roma önce-
sine kadar dayanan bir ta-
rihi olduğu düşünülüyor
kalenin. Doğu Roma İmpa-
ratorluğu zayıf düşünce,

kalenin Cenevizlilerin eline
geçtiği, uzun bir süre böyle
devam ettiği, bu süre için-
de kalenin Cenevizliler ta-
rafından yapıldığı gibi bir
inancın yerleştiği söylen-
mekte. 

“Yoros” adının nereden
geldiği konusunda ise çe-
şitli düşünceler bulunmak-
la birlikte en yakın olarak,
“dağ” anlamına gelen
“oros”tan geldiği düşünü-
lüyor. Bunun yanında "Kut-
sal yer" anlamına gelen
Hieron'dan geldiği, bir de
antik çağ tanrılarından Ze-
us'un sıfatı olan "uygun
rüzgarlar" anlamına gelen
“ourios”tan geldiği de id-
dia ediliyor. 

Kale yaklaşık elli bin
metrekarelik bir alanı kap-
lar. Bu özelliği ile İstanbul
çevresindeki diğer bütün
kalelerin kapladığı alandan
çok daha büyüktür. 

İç kesimdeki kuleler
geçen bunca zamana kar-
şın hala iyi durumda gö-

rünmektedir. Duvarlarda
yer alan Yunanca yazıtlar
göze çarpar. Bu Grekçe ya-
zılar buranın Bizanslılar
tarafından yapıldığının ka-
nıtı sayılmaktadır. Bizans
dönemine ait kitabelerden
birinde bulunan dört “B”
harfinin İmparator VIII.
Mihael Palaeologos’a
(1261-1282) ait olduğu,
ileri sürülür.

BOĞAZ’IN ANADOLU 
YAKASINA HAKİM

Yoros Kalesi 14. yüzyı-
lın başlarında 1305'te
kale, Şile Kalesi ile birlikte
Türklerin eline geçmiş an-
cak kısa bir süre elde tu-
tulmuştur. 1348'den itiba-
ren de, Karadeniz ticaret
yolu hakimiyetine sahip
bulunan Cenevizliler bura-
yı ele geçirmişler. Fakat
14. yüzyılın sonlarında,
Boğaziçi'nin Anadolu ya-
kasına tamamen hakim
olan Osmanlılar tarafından
tekrar fethedilmiştir. Bu

tarihçeden anlaşıldığı üze-
re Yoros sık sık el değiştir-
miş. Bu durum da kalenin
pek çok kez onarılmasına
sebep olmuş.

SULTAN II. BAYEZID 
TADİLAT YAPTIRDI VE
İÇİNDE BİR MAHALLE
OLUŞTURDU

Yoros Kalesi’nin gerçek
anlamda onarılması ve
içinde bir mahalle oluştu-
rulması Sultan II. Bayezıd
(1481-1512) döneminde
gerçekleşmiştir. Kale içine
bir cami, çeşme ve hamam
inşa edilmiş ve kale yerle-
şime açılmış. 17.yüzyılın
ortalarında kaleyi gezen
Evliya Çelebi, kalede yer-
leşik olan yaklaşık ikiyüz
hanenin tamamının Türk
ailelerinden oluştuğunu
belirtmiştir. Kalenin içinde
asker bulunmadığını bildi-
ren Evliya Çelebi’ye karşı
19. Yüzyılda kaleyi gezen
İnciciyan ise kalede 25
hane ve 20 askerin bulun-

İstanbul’un Karadeniz’e açılan tepelerinden birinde bulunan Yoros 
Kalesi, yapılışından bu yana geçen bunca zamana rağmen, hala burala-
ra hakim olduğunu gösterircesine dimdik ayakta.

Karadeniz’den İstanbul 
Boğazı’na giren gemileri 
ilk Yoros Kalesi 
karşılar
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duğunu bildirir. Istan-
bul’un böylesine önemli bir
tepesinde yer alan Yoros
kalesi, böylece güvenliği
sağlamak ve bölgeyi koru-
makla görevli idi.

DENİZDEN VE KARADAN
GELEN SALDIRILARA
KARŞI KORUNAKLI

Yoros Kalesi İç kale Ve
Dış kale olarak iki bölüm-
den oluşmaktadır. Kalenin
Anadolu’ya bakan kısmın-
daki duvarların daha yük-
sek olduğu görülmekte. Bu
durum Yoros Kalesi’nin sa-
dece denizden değil, kara
tarafından da gelecek sal-
dırılara karşı korunaklı ol-
duğu ve buna göre yapıldı-
ğı anlaşılmakta.Yoros Kale-
si ne yazık ki çok iyi koru-
namamış, taşları sökülüp,
çevre inşaatlarda kullanıl-
mıştır. Halen biraz kötü
durumda olduğu gözlen-
mekte. Şehir merkezi’nden
uzakta bulunan kale, resto-
re edilerek, benzerleri gibi

değişik organizasyonlara
ev sahipliği yapabilir, bir
kültür mekanına dönüşebi-
lir. 

VAPURLA GÜZEL BİR
BOĞAZ GEZİSİNİN 
ARDINDAN ZİYARET 
EDİLEBİLİR

Bu güzel bahar günle-
rinde temiz havayı solu-
mak, biraz ortam değiştir-
mek, yanıbaşımızda bulu-
nan bir yerde hem kültü-
rel hem de doğa gezisi
yapmak hem de sahildeki
aşevlerinde deniz ürünleri
yemek isteyenler için ideal
yerlerden biri olan Yoros
Kalesi ilgilerimizi bekliyor.
Üstelik ulaşımı da kolay.
Eminönü’nden veya Sarı-
yer’den kalkan şehir hatla-
rı vapuru ya da diğer tek-
nelerle güzel bir Boğaz 
gezisi yapılıp Yoros Kalesi
ziyaret edilebilir ve bir
gün boyunca İstanbul’da
yaşamanın ayrıcalığı tadı-
labilir.
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Şirin ve tarihi
bir belde olan
Tirilye birinci
dereceden sit

alanı olması ile de bilin-

mektedir. 1980 yılından
bu yana bünyesinde
bulundurduğu, çeşitli
tarih dönemlerine ait ta-
rihi yapıları sebebi ile sit

alanı olmasına karar veril-
miştir.

Tirilye’nin bulunduğu
bölge sırasıyla, Misyalılar,
Traklar, Antik Romalılar,

Zeytinbağı adıyla da bilinen Tirilye, Bursa'nın Mudanya ilçesine
bağlı beldemizdir.

Zeytin diyarı Tirilye bir hafta
sonu sizi bekliyor
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Bizanslılar ve Osmanlılar
tarafından yönetilmiştir..

Köyün antik dönem-
deki adının “Caesareia” ya
da “Briyllios” olarak geç-

tiği söyleniyor. Ancak
daha yaygın olan görüşe
göre; Tri (üç), ilya
(papaz)’dan meydana gel-
diği söylenir. Bunun da,
Hıristiyanlığın ilk konsil
toplantısında, muhalif üç
din adamının, yani Aya
Yani, Aya Yorgi ve Aya So-
tiri’nin aforoz edilmesi ile
, bu üç papazın buraya
müritleri ile birlikte yer-
leşmesinden kaynaklan-
dığı söylenmekte.

1330’da Osmanlı ege-
menliğine giren Tiril-
ye’ye,Tokat, Kütahya,
Kastamonu’dan gelen halk
yerleştirilmiş. Tirilye’nin
ismi 1900’lü yılların ba-
şında "Mahmutşevketpaşa"
kasabası olarak değiştiril-
miş olsa da, yine de “Ti-
rilye” denilmeye devam
edilmiştir. 1963 yılında
"Zeytinbağı" adını alan
belde, 2011’de alınan bir
kararla tekrar “Tirilye”
adını almıştır

MÜBADELEDEN SONRA,
KÖYE GİRİT VE BULGA-
RİSTAN’DAN GELEN GÖÇ-
MENLER YERLEŞTİRİLDİ

Nüfus mübadelesinden
önce, köy nüfusunun ço-
ğunluğu Rumlardan oluş-
maktaydı. Mübadeleden
sonra, köye Girit ve Bulga-

ristan’dan gelen göçmen-
ler yerleştirildi. Yunanis-
tan’daki Tirilye ile,
Türkiye’deki kardeş şehir
ilan edilmişlerdir.

Gezilecek Yerler:
Antik çağlardan itiba-

ren yerleşim olan bu güzel
beldede, Bizans-Rum mi-
marisini yansıtan evlerve
tarihi kiliseler özellikle
dikkat çeker.

TİRİLYE’DE BAŞLICA 
GEZİLECEK YERLER
ŞÖYLE SIRALANABİLİR

Kemerli Kilise, Dündar
Evi, Taş Mektep, Fatih
Camii, Medikion manas-
tırı, Hagios Ioannes Theo-
logos (Pelekete) Aya Yani
Manastırı, Batheos Rhya-
kos Soteros Manastırı(Aya
Sotiri), Osmanlı
hamamı(Avlulu Hamam),
Kapanca Limanı, Rum me-
zarlığı, Tarihi çeşmeler, 1
Sofalı Çeşme, Eski Türk
mezarlığı.

Faruk Çelik Kültür
Merkezi, Tirilye’de, 1878
yılında kilise olarak yapıl-
mıştır. Günümüzde res-
tore edilerek, Faruk Çelik
Kültür Merkezi haline ge-
tirilmiştir. Bu mekanda
ayin de yapılmakta.

Fatih Camii (St. Step-
hanos Kilisesi), Eski bir Bi-

zans kilisesidir. Kilisenin
yapılışı, 720 li yıllara
kadar gitmektedir. Bu ki-
lise Mudanya’nın alındık-
tan sonra, camiye çevrilip,
“Fatih Camii” adını almış-
tır. Ancak: 1918 yılında,
Rumlar, kasabaya tekrar
gelince, cami yeniden kili-
seye dönüştürülmüştür.
1922 yılında, Kurtuluş Sa-
vaşı’nın ardından, yeniden
camiye dönüştürülmüştür. 

Yuannes Kilisesi, Rum-
ların bölgeden ayrılması
ile özel mülk olmuştur. Ki-
lise, halen konut olarak
kullanılıyor. Dündar Evi
olarak ta bilinir. 

KEMERLİ KİLİSE’NİN 
TARİHİ 13. YÜZYILA 
DAYANIYOR

Resimli Kilise-Kemerli
Kilise (Panagia Pantoba-
lissa Kilisesi) 13. yüzyıl
sonlarında yapıldığı sanı-
lan kilise Tirilye’nin
önemli kiliselerindendir.
İlk yapıldığında: kilisenin
sütunlarının, İskende-
riye’den getirtildiği ve ta-
rihte duvarına ilk resim
yapılan kilise olduğu söy-
lenir. Ancak kilise bakım-
sız olduğu için ve içerdeki
fresklere zarar verildiğin-
den kapısı kapalı tutul-
makta.
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Aya Yani Manastırı(Taş
Mektep)1909 yılında,
Papaz Okulu olarak neo-
klasik tarzda inşa edilmiş-
tir. 1988 yılına kadar
ilkokul olarak kullanıldı-
ğından “Taş Mektep” ola-
rak bilinir. Büyükçe ve
görkemli bir yapıdır. Kıbrıs
Eski Cumhurbaşkanı Baş-
piskopos Makarios’un bu
okulda eğitim aldığı söyle-
nir. Bu bina 1924 yılında
Kazım Karabekir Paşa ta-
rafından, şehit çocukları,
öksüz ve yetim çocukların

okudukları “Dar-ül Eytam
Okulu” olarak kullanıma
açılmıştır. Günümüzde
Uludağ Üniversitesi’ne ait,
Meslek Yüksek Okulu ola-
rak kullanılmakta. 

ASIRLIK AĞACIN, 
SERİN GÖLGESİNDE 
BİR BARDAK ÇAY

Tarihi Çamlı Kahve, Ti-
rilyenin balkonu olarak bi-
linir. Asırlık ağaç altında,
serin rüzgar eşliğinde bir
bardak çay içilerek, hem
manzara izlemek hem de

yorgunluk atmak müm-
kün. 

Kapanca Limanı, Tiril-
ye’de, Roma Dönemi’nden
kalan bir limandır. Tarih
boyunca önemli bir strate-
jik nokta olan liman, halen
kullanımda. Tirilye’nin bir
liman kenti olması açısın-
dan da bu liman her daim
önemli bir konumda bu-
lunmuş.

GÖRKEMLİ KAPILARIYLA
MEDİKİON MANASTIRI

Medikion manastırı, 
8. Yüzyılda ilk inşa edildi-
ğinde Hagios Sergios'a
adanmış. Ancak 11. yüz-
yılda adı “Medikion Ma-
nastırı” olarak değiştiril-
miş. Manastır görkemli
kapıları ile dikkat çekmek-
tedir.

AVLULU HAMAM VE
FATİH CAMİİ

Osmanlı hamamı (Av-
lulu Hamam) Yavuz Sultan
Selim tarafından yaptırlı-
mıştır. Fatih Cami yanında
yer alır.

Rum mezarlığı, Eşkel
Limanı'na giden karayolu-
nun üzerinde bulunur.
Üzerindeki Yunanca yazılar
ve büyük kapısı ile günü-
müze kadar iyi bir şekilde
ulaşmıştır.

TARİHİ ÇEŞMELERİ
Tarihi çeşmeler olarak

ta; Çifte çeşme, Çanaklı
çeşme, Çarşı çeşmesi, Fatih
cami çeşmesi, Sofalıçeşme
sayılabilir.

TİRİLYE DÜNYACA 
ÜNLÜ BİR ZEYTİN 
ÜRETİM MERKEZİDİR

Tirilye'de tarım tarih
boyunca çok gelişmiştir.
Özellikle dünyaca ünlü
zeytin üretimi ile tanın-
maktadır. 

Ayrıca Tirilye ziyaretine
gidecekler için Akdeniz
mutfağı ve deniz ürünleri
ağırlıklı lezzetli yöresel ye-
meklerden de tatmak gezi-
ye ayrı bir güzellik kata-
caktır. “Kuluri” adı verilen,
taş fırınlarda satılan bir çe-
şit simit te Tirilye’nin tadıl-
ması gereken lezzetlerin-
den biridir. Bunlar dışında
Tirilye kebabı, Paskalya Çö-
reği, cevizli lokum ve ev
baklavası da ün kazanmış
diğer yiyeceklerdir.

TARİHİ VE DOĞAL 
GÜZELLİKLERİYLE 
TURİZM MERKEZİ

Tirilye, yeşil doğası ve
sahili ile de çok sayıda yerli
ve yabancı turisti bölgeye
çekmektedir. Tirilye, tu-
rizm bakımından birinci
derecede turistik kimliğe
sahip bir beldedir. Büyük
şehirlere bu denli yakın
olan bu güzel belde, gidip
te pişman olunmayacak
yerler sıralamasında ilk-
lerde yer alabilir.
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Yönetmenliği son yıllarda yaptı-
ğı Güneşi Gördüm, New
York’ta Beş Minare ve Beyaz

Melek gibi iddialı yapımlarda dikkat çe-
ken, ses sanatçısı Mahzun Kırmızı-
gül’ün yaptığı Mucize filmi, 1960'lı yıl-
larda yoksulluğun hüküm sürdüğü Tür-
kiye'de okumayı bekleyen yüz binlerce çocuğun ve
öğretmenin hikayesini anlatıyor. Anadolu'nun ücra

bir köyüne sürülen Egeli bir öğretmen
köyde okul olmadığını fark edince köylü-
lerle el ele verip hem öğrencilere hem de
köydeki engelli bir adama eğitim verebil-
mek için okul inşa etmeye başlar. Muci-
ze’nin başrollerini Talat Bulut, Mert Turak,
Mahsun Kırmızıgül, Erdem Yener, Metin
Yıldız, Büşra Pekin, Seta Tosun, Meral Çe-

tinkaya, Ali Sürmeli ve Erol Demiröz paylaşıyor. 

21. yüzyılın başlangıcında dün-
yanın gelmiş olduğu duru-
mun anlaşılması, şüphesiz ki

geçmişin ve bilhassa 20. yüzyılın iyi
analiz edilmesiyle mümkündür. Nice
bölgesel savaşlar; ekonomik, milli-
yetçi, etnik, dinî, ideolojik kavgalar;
diktatörler, ihtilaller, işgaller, katliamlar, yeni sö-
mürgecilik arayışları, bağımsızlık mücadeleleri; si-
yasî, askerî, ekonomik, kültürel örgütlenmeler, ikili

ve çok taraflı anlaşmalar bu yüzyıla
damgasını vurdu. Teknolojik gelişmeler
de alabildiğine hız kazandı ve bu yüzyıla
damgasını vuran iki süper gücün, ABD
ve Sovyet Rusya'nın kavgası atmosfer ve
uzaya kadar ulaştı. Bu eser, böylesine ha-
reketli bir yüzyılın daha iyi anlaşılmasına

katkıda bulunmak amacıyla, 1900-1999 yılları ara-
sındaki siyasî olayları, kronolojik bir sıra takip ede-
rek anlatmaktadır.

İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ

Okunası:
20. Yüzyıl Siyasi Tarihi

Balkan ve Rumeli şarkılarının
vazgeçilmez yorumcusu Su-
zan Kardeş, yeni albümüyle

herkesi eğlenmeye davet ediyor.
Suzan Kardeş, Albümdeki 14 şarkıyı

Türkçe, Sırpça, Makedonca, Boşnakça ve Arnavutça
dillerinde yorumladı.

Ünlü Makyözün 5.albümünün bir özelliği de bu-

güne kadar çıkmış olan albümlerinde
hiç bir şarkıya klip çekilmemiş olması
ve bu albümle ilk video klibinin de çe-
kilmiş olması..

Albümde, Yatacak Yeri Yok, Evde Kal-
dım Vah, Şta Çe Mi, Muştuluk, Dirlada,

Çiço, Boyacı, Salıncak, Hatice, Maşallah, Zambak,
Meyra adlı şarkılar yer alıyor.

Dinlenesi:
Bal ve Kan Bekriya III

İzlenesi:
Mucize
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Sualtı hokeyi, Southsea Sub-Aqua isimli kulübe üye olan Alan Blake
adlı İngiliz dalgıç tarafından 1954 yılında keşfedilmiş. Blake, kış ay-
larında dalış gerçekleştiremedikleri için bu oyunu geliştirmiş. 

Yoğun efor sarfedilen bir spor:
Sualtı Hokeyi
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Sualtı hokeyi
uluslararası
bir oyun ola-
rak ilk defa

Kanada, Güney Afrika,
Avustralya, Hollanda ve
Yeni Zelanda’da oynanma-
ya başlanmış. Zaman içeri-
sinde gelişmiş ve bugün
dünya ve Avrupa Şampiyo-
nası yapılmaya başlanmış-
tır. Zamanla bu sporu ya-
pan ülkeler arasına Fransa,
Slovenya , İngiltere, İtalya,

Amerika ve Türkiye gibi
ülkeler katılmıştır. Ülkemiz
2000 yılında yapılan Türki-
ye Şampiyonasında seçilen
Milli Takımla ilk yurtdışı
müsabakasına Avustural-
ya’da katılmış ve her ge-
çen sene daha iyiye gide-
rek 2007 yılında İtalya’nın
Bari kentinde düzenlenen
Underwater Games World
Championship’e (Dünya
Sualtı Oyunları) katılan
milli takımlarımız önlene-
meyen yükselişini sürdüre-
rek bayan ve baylarda
dünya ikincisi olmuştur.
Aynı Şampiyonada, Sualtı
Sporlarında ilk kez bir
Türk hakem de görev yap-
mıştır. TSSF Genel Sekre-
teri ve Merkez Hakem Ku-
rulu Başkanı Oğuz Aydın,
Dünya Şampiyonasında
görev alarak Uluslararası
ilk Türk Hakemimiz ol-
muştur.

NASIL OYNANIR ?
Sualtı hokeyi palet,

maske, şnorkel, eldiven

gibi temel ekipmanı giymiş
6’şar kişiden oluşan iki ta-
kım oyuncuları arasında ve
yüzme havuzu dibinde oy-
nanan bir spordur. Oyunun
amacı havuz dibinde bir
sualtı hokey sopası yardı-
mıyla kurşun üzerine kau-
çuk kaplamadan üretilen
pak dediğimiz topun sürü-
lerek ve paslaşarak karşı
takımın kalesine gol at-
maktır. Dört oyuncu her an
oyuna girecek şekilde ye-
dekte bekler. Oyuncu deği-
şimi sınırsız ve serbesttir.
Çok yorucu ve oldukça efor
harcanması gereken bir
spor olduğu için sürekli
oyuncu değişikliği yapılır.
Hokey sopasını tutmayan
serbest elin, kural dışı kul-
lanılması, pak’ı elle veya
sopayı yanlış bir şekilde
kullanarak ilerletme, rakip
oyuncuya kasıtlı yapılan
engelleme, çarpma ve
önünü kesme, yedek veya
cezalı oyuncunun kural
dışı havuza girmesi (raki-
bin üzerine doğru atlama,

balıklama atlama) gibi du-
rumlar ise faul sayılır.
Bunlar kasıtlı ve çok şid-
detli olursa 2 veya 5 daki-
ka oyundan uzaklaştırma
cezası verilir.
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Sualtı hokeyi palet, maske,

şnorkel, eldiven gibi temel

ekipmanı giymiş 6’şar kişi-

den oluşan iki takım oyun-

cuları arasında ve yüzme

havuzu dibinde oynanan 

bir spordur. Oyunun amacı

havuz dibinde bir sualtı

hokey sopası yardımıyla

kurşun üzerine kauçuk

kaplamadan üretilen pak

dediğimiz topun sürülerek

ve paslaşarak karşı takımın

kalesine gol atmaktır” 
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Damla Yöndemli

Yazın da çorap giyilir
Kim demiş yaz günlerinde çorap giyilmez diye?
21’inci yüzyıl teknolojisi sayesinde yaz aylarında da
hem trendy hem fonksiyonel çoraplar bizimle ola-
cak. Hem üretici hem de tüketiciler için giderek
yaygınlaşan yaz çorapları dosyası bu ayki konumuz.

Bunaltıcı yaz sıcağına
rağmen çoraptan vaz-
geçemeyenlerin imda-
dına teknoloji yetişiyor.

“İncecik yaz çorapları ile hem daha
pürüzsüz ve bronz bir ten hem de
daha fit bir görüntü amaçlanıyor.
Üretilen en ince denye olan 5 denye
yaz çorapları, farklı ten rengi seçe-
nekleri ile adeta fondöten gibi ten

renginize uyum sağlıyor. İncecik do-
kuları ve hatta bazı ürünlerde uygu-
lanan ferahlatıcı mikro kapsüllerle
ekstra serinlik sağlamak bile müm-
kün. Üstelik söylemediğiniz sürece
bacaktaki varlıklarını da anlamak
mümkün değil. Açık ayakkabılarla
da kullanılan burnu tamamen açık,
parmaksız çoraplarda bu grubun
kurtarıcı modellerinden.
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Yaz çorapları, farklı ten

rengi seçenekleri ile adeta

fondöten gibi ten rengi-

nize uyum sağlıyor. İnce-

cik dokuları ve hatta bazı

ürünlerde uygulanan fe-

rahlatıcı mikro kapsüllerle

ekstra serinlik sağlamak

bile mümkün”
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Eskiden sadece spor çorabı olarak kullandığımız subalarsa yaz dolaplarının

baş köşesinde. Ve sadece fonksiyon amaçlı değil moda unsuru olarak da

hayatımızdalar. Topuklu ayakkabılarla adeta bir aksesuar gibi

kombinlemekten tutun da, onlarca desenle, babetlerden özellikle

gösterilmek istenecek kadar iddialılar”
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SON YILLARDA ÖZELLİKLE YAZ
AYLARINDA KISA PANTOLON VE
ETEK ALTINA GİYİLEN, AYAKKABI-
DAN GÖZÜKEN ÇORAPLAR HALA
HAYATIMIZDA 

Her sezon farklı moda devlerinin
defilelerinde gördüğümüz bu akım
artık sokak modasında da hakim. Bu
modaya uymaksa göründüğü kadar
kolay değil. Uygun kıyafet ve ayak-
kabılarla kombinlendiği zaman başa-
rıya ulaşan bu trendi uygularken
dikkat edilmesi gereken 3 şey var,
çorabın cinsi, rengi ve kıyafetin
boyu. Çorabın yeni, deforme olma-
mış, rengi solmamış ve ince bir
ipten dokunmuş olması önemli. Çok
kalın çoraplar, yazlık ayakkabılarla
kombinlenince ortaya istenmeyen
görüntüler çıkabiliyor. Çorabın ren-
ginin de kıyafetinizle ve ayakkabı-
nızla bütünlük içersinde olması
gerekiyor. Zıt renk ya da kıyafeti-
nizle aynı tonlarda bir çorap seçebi-
lirsiniz ama bütüne bakıldığı zaman
göz yormaması önemli bir detay. Son
olarak ayakkabı ve çorabı dikkat çe-
kici kılmak için, etek boyunda dizin
çok altına inmemek gerekiyor. 
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TÜM SEKTÖRDE OLDUĞU GİBİ
GELİN ÇORAPLARINDA DA ARTIK
ONLARCA FARKLI DESEN BULMAK
MÜMKÜN

Yaz aylarıyla birlikte açılan düğün
mevsimi çorap sektörü için gelin

çorapları demek aynı zamanda.
Özellikle jartiyersiz modellerin tercih
edildiği yaz aylarında, desenli ve
klasik alternatifler, gelinliğin en
önemli tamamlayıcısı. Silikonlu
modeller kadar, klasik jartiyer

çorapları da talep ediliyor. Tüm
sektörde olduğu gibi gelin
çoraplarında da artık onlarca farklı
desen bulmak mümkün. Sadece bant
şeklinde kullanılan aksesuarlar da
giderek yaygınlaşıyor.

Yaz aylarıyla birlikte açılan

düğün mevsimi çorap sektörü

için gelin çorapları demek aynı

zamanda. Özellikle jartiyersiz

modellerin tercih edildiği yaz

aylarında, desenli ve klasik al-

ternatifler, gelinliğin en önemli

tamamlayıcısı. Silikonlu 

modeller kadar, klasik jartiyer

çorapları da talep ediliyor”
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2015 yazı en çok çocuklara 

eğlence vaat ediyor. Jean salopet-

ler, incecik elbiseler ve  rengarenk

şortlar, çorapları yaz boyunca 

konuşturmaya devam edecek”

TÜM HAZIR GİYİMDE ETKİSİNİ
GÖRDÜĞÜMÜZ PASTEL RENKLER,
ÇOCUK KIYAFETLERİNDE DE 
KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Son olarak çocuk çoraplarında bu
yazın öne çıkan model ve renklerine
göz atalım. Tüm  hazır giyimde etki-
sini gördüğümüz pastel renkler,
çocuk kıyafetlerinde de karşımıza çı-
kıyor. Somon, açık mavi, pudra, su
yeşili gibi yumuşak tonlar eğlenceli
tasarımlarla birleşiyor. Erkeklerde
havyan figürleri öne çıkarken, kız-
larda daha masalsı çizgiler göze çar-
pıyor. Topuklara taşınan desenler,
taban altı esprileri ve bilekteki de-
senler en fazla kullanılan detaylar.
2015 yazı en çok çocuklara eğlence
vaat ediyor. Jean salopetler, incecik
elbiseler ve  rengarenk şortlar, ço-
rapları yaz boyunca konuşturmaya
devam edecek.
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“ÇSD is always a guidance that leads the 
sector by common mind. It is more than 

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

participative understanding” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Respectfully,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

activities. The name of the
method is hedging to pro-
tect against the risks that
could not be anticipated
before. The hedging in

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

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

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

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

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

İFEXPO Underwear
Socks Fair has signed a
new record by the partici-
pation of 234 firms and
firm representatives to-
gether with the 8.760 pro-
fessional visitors from 76
countries on the covered
exhibition area having
25.000 m2. 

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

THE EXPERT FROM 76
COUNTRIES FLOCKED IN
THE PLACE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THE FASHION SHOWS
ATTRACTED THE 
ATTENTION

Under the leadership of
Aegean Clothing Industri-

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

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

The results of the 2nd
TİGSAD Underwear De-
signers Competition per-
formed by Underwear In-
dustrialists Association
(TİGSAD) announced in
İFEXPO 2015. 
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Uygarlık demek, 
bağışlama ve 

hoşgörü demektir.
Mustafa Kemal Atatürk

Eğitim insanın okulda öğrendiği
her şeyi unuttuğunda 

arta kalan şeydir.
Albert Einstein

Eğitimin gerçek tek amacı,
insanı sürekli sorular sorar bir

durumda tutmaktır.
Bishop Creighton

Dünyayı değiştirmek için
kullanabileceğiniz en güçlü silah

eğitimdir.
Nelson Mandela

Eğitim olmadan, 
bu dünyada hiçbir şey
başaramayacaksınız 

Malcolm X

Hayal gücü gerçekliğe karşı
verilen savaştaki 

tek silahtır. 
Jules de Gautier

Dikkat, içine bir kere girmeye
görsün; ne yaparsan yap, kolay

kolay çıkaramazsın. 
Ben Johnson

Adaletsizliğe tahammül etmek
göreceli kolaydır. Asıl yüreği
sızlatan adaletin kendisidir.

Henry Louis Mencken

Herhangi bir yerdeki
adaletsizlik, her yerdeki adalet

için bir tehdittir.
Martin Luther King

En sert kanun 
bazen en ciddi adaletsizliğe

dönüşebilir.
Benjamin Franklin

Haksızlık üzerine kurulmuş 
bir krallık yaşamını 

sürdüremez.
Seneca

Gerçek ve 
büyük başarılar mutlulukla

tanışamaz. 
Friedrich Nietzsche

Başarılarda gururu yenmek,
felaketlerde ümitsizliğe

direnmek lazımdır. 
Mustafa Kemal Atatürk

Başarı güçlü olana gülümser,
başarısızlık 

zayıflara çullanır.
Oscar Wilde

Başarı kolay elde edilir, 
zor olan başarıyı 

hak etmektir.
Albert Camus

Başarılı olmak için, 
kalbiniz işinizde olsun, 

işiniz kalbinizde.
Thomas Watson

Başarının sırrı; 
başka kimsenin bilmediği bir

şeyi bilmektir.
Aristotle Onassis 

Dünyada başarı kazanabilmek
için aptal görünmeli fakat akıllı

olmalıdır. 
Montesquieu






