




• TEKSTURE NYLON 6 İPLİKLER
• NYLON POY İPLİKLER

• TEKSTURE NYLON 66 İPLİKLER

• NYLON SARGILI GİPELER
• POLYESTER SARGILI GİPELER

• NYLON PUNTALI GİPELER
• LYCRALI GİPELER

• POLYESTER PUNTALI GİPELER

• DESENİP
• BURUNFİL DİKİŞ İPLİĞİ

• LASTİK GİPELER-NYLON

Türkiye'nin
900 ton/ay NAYLON İPLİK Kapasitesi ile

En Büyük Nylon İplik Üreticisi

İLETİŞİM:

• Serkan Sey 0533 381 20 81

• Şenol Özbek 0533 667 93 42

• Serkan Cihan 0533 613 58 28 dahili 1702

• Melis Kantar 0212 438 54 25 dahili 1730

melis.kantar@eurotex.com.tr

• Bayrampaşa Bobin Market 0212 501 21 93

• Bayrampaşa Bobin Market CEP - 0539 269 82 34

WWW.EUROTEX.COM.TR
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Kalitenin Beylikdüzü’ndeki yeni adresi
Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü

ADRES: 
Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1999 Sk. No: 9 Esenyurt, İstanbul - Türkiye
T: +90 212-867 1900 F: +90 212-867 1901

LOKASYON: 
• TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne 1 km. 
• İstanbul Atatürk Havalimanı’na 20 km.
• Taksim Meydanı’na 35 km. uzaklıktadır.

Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ne, CNR Expo Fuar Alanına ve

Atatürk Havalimanı’na yakın konumu ile Beylikdüzü’nün yeni konaklama merkezi olarak hizmet vermektedir.    

İş, sanayi ve tatil amaçlı seyahat eden herkesin kısa sürede ilgisini çeken Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü;

alternatifsiz hizmeti ile siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.

• Toplam 144 oda

• 6 adet toplantı odasından 5'i gün ışığı  almaktadır

• Özel lezzetler sunan Garden Grille Restaurant ve modern 

tasarıma sahip Garden Bar

• 24 saat hizmet veren marketimiz  Pavilion Pantry

• 24 saat açık iş merkezi

• Kapalı yüzme havuzu

• Fitness

• Özel araç park alanı

• Ücretsiz yüksek hızlı kablosuz internet erişimi

www.hiltongardeninn.com
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Sektörümüzün Saygıdeğer 
Üyeleri ve Sayın Çorapland Okurları, 

Türk ekonomisi bütün
olumsuzluklara rağmen
yoluna kararlılıkla de-
vam ediyor. Her şeye

rağmen sanayici iş insanları olarak
kararlılığımızı ve azmimizi hiç yitir-
medik, bilakis daha da bilendik. 15
Temmuz sonrası başta en büyük pa-
zarımız Avrupa olmak üzere tüm dış
pazarlarımızdaki olumsuz algıyı dü-
zeltmek için ihracatçılarımız adeta
bir elçi gibi çalışmalarını sürdürüyor.
İş insanlarımız yurt dışındaki müşte-
rilerini ziyaret ederek ön yargıları
düzeltmeye yönelik yoğun bir çaba
harcıyor. Çünkü üretmekten, ihraç
etmekten başka çıkar yolu olmadı-
ğını biliyor, ülkemize, insanımıza yü-
rekten inanıyoruz. Biliyoruz ki; üre-
timde artış; istihdam demek, ihracat
demek, daha fazla döviz demek. Bu
nedenle yatırımların artırılması,

mevcut olanların da desteklenmesi
büyük önem taşıyor.

Öte yandan Hükümetimizin yeni
Teşvik Yasası hazırlığında olduğunu
hepimiz biliyoruz. Bazı bakanlarımı-
zın da ipuçlarını verdiği yeni Teşvik
Yasası’na göre özellikle Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu’daki 23 ilimizin
cazibe merkezi ilan edilmesi ve bu
illerimize fabrikaların taşınması ve
yeni yatırımların yapılması yönünde
ciddi teşvikler olacağı anlaşılıyor. Bu
bölgelerimize yatırımların artması
ve ekonomik açıdan kalkınmalarını
çok önemsiyor ve destekliyoruz. An-
cak neredeyse yüzde 85’e yakını İs-
tanbul’da kümelenmiş çorap sektö-
rümüz açısından daha önce de dile
getirdiğimiz gibi bu tür bölgesel teş-
vikler çok cazip görünmüyor. Yüksek
yatırım maliyetleri ve nitelikli iş
gücü gerektiren bizim gibi sektörle-
rin dışında konfeksiyon tarzı daha
düşük yatırım maliyetine sahip hazır
giyimin branşları bu tür teşviklerden

daha fazla yararlanacaktır. Çünkü
özellikle konfeksiyon alanında bu il-
lerimizde oluşmuş bir altyapı da 
vardır.

Yeni Teşvik Yasası’nın ülkemiz
için hayırlı olmasını diliyorum.
Çorap gibi yüksek istihdam sağla-
yan, dünya üretim ve ihracatında
ikinci sırada yer alan sektörümüzün
henüz tamamı açıklanmayan yeni
düzenlemelerde göz ardı edilmeye-
ceğini umuyor ve temenni ediyo-
rum.

Sevgi ve saygılarımla.

Bülent İyikülah
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Üretmekten ve ihraç etmekten
başka çıkar yolumuz yok”
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ÇSD GELENEKSEL YEMEKLİ TOPLANTISI’NDA SEKTÖRDEKİ SON 
GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) üyeleri Geleneksel Yemekli
Toplantıda bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Toplantıda
ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İyikülah dernek faaliyetleri
hakkında da bilgi verdi.

ÇORAP SEKTÖRÜNÜN
SORUNLARI HÜKÜMETİN
GÜNDEMİNE TAŞINIYOR



www.csd.org.tr

BU SAYIMIZDA...

7Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016

BULGARİSTAN, YÜZDE 568 ARTIŞ 
İLE ÇORAP İHRACATIMIZDA 
DİKKAT ÇEKEN BİR PAZAR .......................... 58

MALİ AF YASASI 
NELER GETİRİYOR? ........................................ 66

ÖNGÖRÜLMEYEN RİSK... ............................... 70

MAHATMA GANDİ: 
HİNDİSTAN’IN “YÜCE RUHU” .................. 74

TARİHİ, YEŞİL, HUZURLU, 
MİSTİK BİR ADA: ALİBEY YA DA 
DİĞER ADIYLA CUNDA .................................... 76

“AMAN BERBERİM AMAN, 
MİS KOKUYOR ELLERİN AMAN” .............. 86

TÜRK SAVAŞ SANATI: SAYOKAN ........... 82

MODA-TREND:
2017 YAZ TRENDLERI ...................................... 84

ENGLISH TRANSLATION ............................. 90

KISA KISA: 1001 SÖZ .................................. 96

ÇORAP URGE PROJESİ’NDE 
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T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği, Çorap
Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD), İstanbul
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları

Birliği (İHKİB) ile ortak organizasyonu ile
yürütülmekte olan Çorap URGE Projesi

katılımcı firmalara teknik destek
sağlamaya devam ediyor. 22
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KÜRESEL ÇORAP İHRACATI 
DARALIRKEN TÜRKİYE 
DÜNYA 2’NCİLİĞİNİ KORUYOR

TÜRKİYE’NİN ÇORAP İHRACATI İLK 9 AYDA 
YÜZDE 5,5 ARTARAK 776 MİLYON DOLAR’A ULAŞTI
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�?FT SARGILI ?PL?KLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP KONÇ LASTİĞİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) MEDİKAL

ÜRÜNLER



ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

TEK SARGILI ?PL?KLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS

HAVA KAPLAMALI
?PL?KLER
KULLANIM 
ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS

ELAST?K SARGILI ?PL?KLER
I) TEK SARGILI İPLİKLER
II) ÇİFT SARGILI İPLİKLER
III) HAVA KAPLAMALI İPLİKLER

BAKIRCILAR VE PİRİNÇCİLER 
SANAYİ SİTESİ 
MENEKȘE CAD. NO: 10/2
34524 BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 875 07 02 (pbx)
Faks: +90 (212) 875 08 04
Cep: +90 (532) 633 92 96
E-Posta: aliates@aymeras.com
Web: www.aymeras.com

AYMER DIȘ TİC. A.Ș.



Çorap Sanayi-
cileri Derne-
ği’nin (ÇSD)
üyeler ara-

sında diyaloğu artırmak,
bilgi alışverişinde bulun-
mak ve sektörel gelişme-
leri değerlendirmek
amacıyla düzenlediği Ge-

leneksel Yemekli Toplantı-
ların yenisi Florya Kaşıbe-
yaz Restoran’da yapıldı. 

ÇSD BAŞKANI İYİKÜLAH
FAALİYETLER HAKKINDA
BİLGİ VERDİ

Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan ÇSD Yö-

netim Kurulu Başkanı Bü-
lent İyikülah dernek faali-
yetleri hakkında bilgi
verdi. Mesleki eğitimin
her zaman en önemli ko-
nularından biri olduğunu
dile getiren Başkan İyikü-
lah, dernek olarak İHKİB
Yenibosna Mesleki ve Tek-

www.csd.org.tr
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) üyeleri Geleneksel Yemekli Toplantıda
bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Toplantıda ÇSD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Bülent İyikülah dernek faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

ÇSD Geleneksel Yemekli 
Toplantısı’nda sektördeki son 
gelişmeler değerlendirildi



nik Anadolu Lisesi ile
İHKİB Avcılar Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde
açtıkları çorap bölümleri-
nin yanında Adana’da,
Kayseri’de ve Çerkez-
köy’deki meslek lisele-
rinde çorap bölümlerinin
olmasının kendilerini
mutlu ettiğini dile getirdi.
Söz konusu okulları ziyaret
ederek incelemelerde bu-
lunduklarını söyleyen İyi-
külah, sorunlarını
çözmeye, destek olmaya
çalıştıklarını belirtti. 

SEKTÖRE YAKIN 
BÖLGEDE ÇORAP 
ÖNLİSANS PROGRAMI
AÇMAK İÇİN ÜNİVERSİ-
TELERLE GÖRÜŞMELER
SÜRÜYOR

Kavram Meslek Yük-
sekokulu bünyesinde 2012
yılında açılan Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programı’nın okulun el de-
ğiştirmesi ve Anadolu
Yakası’na taşınmasının
ardından öğrenci kaybı ya-
şandığına dikkat çeken
Başkan İyikülah, Esenyurt,
Beylikdüzü gibi sektöre
yakın bölgede benzer bir
bölümün açılması için İs-

tanbul Esenyurt Üniversi-
tesi, İstanbul Aydın Üni-
versitesi ve Beykent
Üniversitesi ile görüşme-
ler gerçekleştirdiklerini
ifade etti.

İHRACAT RAKAMLARI
DEĞERLENDİRİLDİ  

ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah İstanbul Aydın
Üniversitesi ile birlikte
gerçekleştirdikleri defile
ve çorap tasarım yarış-
ması, Anadolu’ya yapılan
kültür ve sektör gezileri
kapsamında en son ger-
çekleştirilen Gaziantep ge-
zisi hakkında da bilgi
verdi. ÇSD Başkanı ilk 9
ay itibariyle adet bazında
yüzde 10,7, dolar bazında
ise yüzde 5,5 ihracat artı-
şınının memnuniyet verici
olduğunu söyledi.

“9 GÜNLÜK İKİ BAYRAM
TATİLİ İHRACATI OLUM-
SUZ ETKİLEDİ”

ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi ve aynı zamanda İs-

www.csd.org.tr
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tanbul Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği (İHKİB) Yönetim
Kurulu Üyesi Özkan Ka-
raca da çorap ihracatı hak-
kında bilgi verdi. Temmuz
ayına kadar yüzde 9,4
artış sağlandığına dikkat
çeken Karaca, 9 günlük iki
bayram tatilinin rakamları

olumsuz etkilediğini ancak
buna rağmen ilk 9 ayda
sağlanan artışın büyük bir
başarı olduğunu belirtti.
Ekim ve Kasım aylarında
ihracatın hız kazanmasını
beklediklerini söyleyen
Özkan Karaca, “İlk 9 aylık
performansı baz aldığı-
mızda yılı yaklaşık 1 mil-
yar 150 milyon Dolar
ihracatla kapatmayı umu-
yoruz” diye konuştu. 

ÇORAP URGE PROJESİ
HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

İHKİB’le işbirliğiyle ve
20 sektör üyesi firmanın
katılımıyla başlatılan
URGE projesi hakkında da
bilgi veren Özkan Karaca,
bu kapsamda firmalarda
çalışanların gelişimini sağ-
lamak üzere insan kaynak-
ları uzmanlarının destek
verdiğini, kurumsal geli-
şim ile ilgili ise Marmara
Üniversitesi Tekstil Mü-
hendisliği Bölümü öğretim
görevlilerinden oluşan bir
ekibin görev aldığını be-
lirtti. Bu doğrultuda depo-
dan, yüklemeye kadar

firmaların mercek altına
alındığı ve kurumsal geli-
şimin sağlanmasına yöne-
lik çalışmaların yapıldığını
da kaydeden Karaca, sos-
yal uygunluk konusunda
ilerleme sağlanması ama-
cıyla da bir denetim firma-
sıyla anlaştıklarını bu
yönde de URGE projesine
katılan firmaların eksikle-
rinin tamamlanacağını
söyledi. Özkan Karaca ay-
rıca proje kapsamında İtal-
ya’da bir makine üreticisi
firmada personelin eğiti-
minden, pazarlama konu-
sunda Çin’de bir fuara
katılmaya kadar birçok
adımın olduğuna dikkat
çekti.

SEKTÖRÜN GÜNDEMİ 
İLE İLGİLİ SORUN VE
ÖNERİLER GÖRÜŞÜLDÜ

ÇSD Geleneksel Ye-
mekli Toplantısı’nın en
önemli bölümlerinden biri
katılımcıların yaşadıkları
deneyimleri, sorunları dile
getirmeleri ve sektörün
gündeminin ele alınması.
Bu çervede sırayla söz
alan üyeler öneri ve yo-
rumlarıyla katkı sağladı.
Özellikle ABD ve 
Japonya gibi uzak pazar-
lardan çorap sektörü 
olarak daha fazla pay
almak amacıyla hava 
taşımacılığı navlun bedel-
lerinin çok uygun hale 
getirilmesi de önerilerden
bir tanesiydi. Ayrıca 
sektörün kronik sorunla-
rından vasıflı ve vasıfsız
eleman ihtiyacı da bir kez
daha vurgulandı. 

Toplantının sonunda
Tüm İç Giyim Sanayicileri
Derneği’nin düzenlediği
Linexpo’ya katılım konu-
sunda üyelerin görüşleri
de alındı. 
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AK Parti İl Ekonomi İş-
leri Başkanı Şevki
Şar’ın sunum ve ko-
nuşmasıyla başlayan

toplantıya, İl Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Duran, sektörde faaliyet gös-
teren iş adamları ve Çorap Sanayici-
leri Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah’ın da arala-
rında olduğu sektörel sivil toplum ör-
gütlerinin başkan ve yöneticiler ile iş
insanları katıldı.

Hidiv Kasrı’ndaki buluşmada sek-
tör temsilcilerini dinleyen İl Başkanı
Temurci, yaklaşık 21 aydır AK Parti
İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı-
ğını hatırlatarak başladığı konuşma-
sında, “Sahaya indiğimizde,

insanlarla sohbet ettiğimizde hep
şunu gördük. İdeolojik siyaset bu ül-
kede sadece kamplaşmalara ve bizi
birbirimizden ayırmaya neden oluyor.
Her ne olursa olsun, hangi siyasi gö-
rüşe sahip olursak olalım ideolojik si-
yasetten hizmetkar siyasete ve
siyaset yapanlar olarak insanlarımızın
sorunlarını, siyasetin en üst noktala-
rına taşıyarak daha müreffeh bir ülke
ortaya çıkmasında katkımız olması
için çalışmalıyız” dedi.

“SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLE-
RİNİ BİRLİKTE TARTIŞACAĞIZ”

Bu toplantılarda sizleri dinlemek
istiyoruz diyen AK Parti İstanbul İl
Başkanı Dr. Selim Temurci, “Biz bu

toplantılarda siyasete sokağı ne kadar
taşıyabilirsek, siyaset kurumu olarak
da odalarımızın yaptığı çalışmaları,
sektörlerin sıkıntılarını, dertlerini
hatta çözüm önerilerini hep birlikte
tartışıp, siyasi alanda iktidar partisi-
nin temsilcileri olarak İstanbul’da
bunu takip etmek istiyoruz” şeklinde
konuştu.

15 Temmuz şehitlerine Allah’tan
rahmet dileyerek konuşmasını sürdü-
ren Temurci, ”İstanbul’da 98 şehidi-
miz, Türkiye’de 241 şehidimiz var.
Ben bir siyasi partinin sadece bir il
başkanı olarak değil, o gün İstan-
bul’da 35 teşkilat mensubunu da 
toprağa vermiş bir il başkanıyım. 
Dolayısıyla sorumluluklarımız da
düşündüklerimizden çok daha fazla.
Siyasetçinin sorumlulukları var bu
ülkede. 15 Temmuz’a kadar da vardı.
15 Temmuz sonrasında siyasetçinin
de, iş dünyasının da bu ülkede yaşa-
yan, vatan, millet, bayrakla problemi
olmayan herkesin bu ülkeye ve bu
millete çok daha fazla borçlu oldu-
ğunu düşünüyorum” dedi.

Demokrasi ve özgürlüklerin sahip
olduğumuz ve hepimizin üzerinde
mutabık olmamız gereken en önemli
gücümüz ve değerimiz olduğunu
belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı
Dr. Selim Temurci şöyle devam etti:
“Siyasi görüşü ne olursa olsun insan
hak ve hürriyetlerinin, milletin kara-
rının iktidar olmuş olduğu ve demok-
rasinin her zaman önde olduğu bir

AK Parti İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Parti İl Ekonomi İşleri Başkan-
lığı tarafından organize edilen Sektör Buluşması’nda tekstil sektörü-
nün temsilcileriyle bir araya geldi. ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent İyikülah da toplantıya katılarak Hükümete iletilmek üzere
sektörün sorunlarını aktardı. 

Sektörün sorunları Hükümetin
gündemine taşınıyor
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ülkenin neler yapabileceğini biz 15
Temmuz’da gördük. Dünyaya baktığı-
mızda özellikle demokrasi ve özgürlü-
ğün olduğu ülkelerde, müteşebbis
hürriyetin olduğu ülkelerde birçok
şeyin çok daha farklı geliştiğini düşü-
nüyorum.”

ÜNİVERSİTE-İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ 
Sektörün sorunları ile ilgili olarak

da konuşan İl Başkanımız, “Tekstil
sektörünün en önemli meseleleri ara-
sında marka olamamak, moda ürete-
memek öne çıkıyor. Belki en büyük

markamız demokrasimiz. Demokrasi-
nin ve özgürlüğün olmadığı bir ül-
kede hür teşebbüs olmayacaktır.
Tekstilin sorunları aslında ekonomi-
nin sorunlarıdır. Tekstili ekonominin
farklı sektörlerinden bağımsız düşü-
nemeyiz. 2023 hedefi olan ve 10
büyük ekonomi arasında girmeyi he-
defleyen bir ülkede, eğer bugün teks-
til sektörünün stratejileri
konuşulmadan 2023 ekonomik vizyo-
nunu konuşacaksak çok eksik iş yap-
mış oluruz. Özellikle bu işin
stratejisinin belirlenmesi konusunda

sivil topluma çok önemli görevler dü-
şüyor. Öte yandan üniversite iş dün-
yası işbirliğini diğer sektörlerimizde
olduğu gibi tekstilde de kurabilmiş
değiliz. Bunu da en kısa zamanda ha-
yata geçirmeye çalışmalıyız” diye ko-
nuştu.

DAHA FAZLA EKONOMİ, 
DAHA FAZLA İSTİHDAM

Dr. Temurci sözlerini, “Huzurlu bir
ülkenin vatandaşı olarak yaşamak ve
böyle bir ülkeyi çocuklarımıza bırak-
mak gibi bir sorumluluğumuz var.
Hangi siyasi görüşe sahip olursak ola-
lım, kavgadan uzak olabilmek için,
daha mutlu bir Türkiye için mücadele
etmeliyiz. Türkiye’nin normalleşmesi
için de daha fazla ekonomi, daha fazla
istihdam, daha fazla yatırım yapmalı
ve daha fazla sektörlerimizin sorunla-
rını dinlememiz gerekir diyorum” di-
yerek tamamladı.

ÇSD BAŞKANI BÜLENT İYİKÜLAH
SEKTÖRÜN SORUNLARINI VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ AKTARDI

Sektör temsilcilerinin sorunlarını
ve çözüm önerilerini dile getirdiği
toplantıda ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah mesleki eğitimden, sektörel teş-
viklere, ihracattan, bürokrasiye kadar
bir çok alanda yaşanılan sorunları
Hükümete iletilmek üzere aktardı. 
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Sizlere Çorapland
dergisinin bu sayısında,
iki yıl evvel 2013 yılı ra-
kamlarıyla değerlendir-

diğim Amerikan Dolar’ı bazındaki
dünya çorap ihracat ve ithalat ra-
kamlarını, Birleşmiş Milletler’in
COMTRADE sitesinden elde etti -

ğim rakamlar ışığında analiz 
edeceğim.

TOPLAM ÇORAP İHRACAT 
RAKAMLARI 2014 YILINDA EN
YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Dünya ülkelerinin toplam olarak
yaptığı çorap ihracatı miktarları,

Küresel çorap ihracatı
daralırken Türkiye
dünya 2’nciliğini
koruyor

Mithat Aracı / Da Kong Enterprise Co. Ltd. Türkiye Temsilcisi 
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Amerikan Dolar’ı bazında Grafik
1’de görebileceğiniz gibi yıllardır
hızlı bir şekilde artış yaşamaktadır.
2008 yılında Amerikan ve 2011 yı-
lında Avrupa kaynaklı olarak yaşa-
nan finansal sorunlar sonrasında gö-
rülen birer yıllık düşüşler dışında
neredeyse kesintisiz büyüyen dünya
çorap ticareti, maalesef 2015 yı-
lında, 2008 yılının da üzerinde bir
oranda azalmıştır. 2015 yılında
dünya çorap ihracatının 14.1 milyar
dalardan 12.4 milyar Dolar’a, 1.7
milyar Dolar’lık, %12 oranında azal-
ması, 2008 yılında görülen % 9.8 lik
azalmanın üzerinde gerçekleşmiştir. 

2015 yılının ekonomik anlamda,
2008 yılında yaşanan Amerikan fi-
nansal krizi ile uzaktan yakından il-
gisi olmasa da, dünya çorap ticare-
tine 2008 yılından daha büyük
oranda sekte vurmuş olmasını nasıl
izah edebiliriz? Sanırım 2015 yılında
Avro’nun Amerikan Dolar’ı karşı-
sında yaşadığı % 16 lık değer kaybı
nedenlerin başında gelmektedir. Ya-
zımın ilerleyen kısımlarında Grafik
6’da göreceğiniz toplam dünya çorap
ithalatı içinde %45.9 paya sahip olan
Avrupa ülkelerinin çorap alımlarını
büyük oranda Avro bazında yapıyor
olması olasılığı, Amerikan Dolar’ı
bazında hesap edilen bu toplam ra-
kamın düşmesine sebep vermiş ola-

bilir. Bu arada 2014 yılında başlayan
Amerikan Merkez bankasının parasal
genişlemeyi kesmesi ve faiz arttır-
maya başlaması olasılığı, dünya tica-
retinde daralma için bir altyapı ya-
ratmıştır. 

ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ 
YILLIK SÜREÇTE DÜNYA ÇORAP 
İHRACATININ ARTMA OLASILIĞI
AZ GÖRÜNÜYOR

Her ne kadar Avro’nun Amerikan
Dolar’ı karşısındaki düşüşünün ya-

rattığı negatif katkı 2015 yılının son
döneminden beri durmuş olsada,
Amerikan Merkez Bankası kaynaklı
bu durumun hala devam ediyor ol-
ması, önümüzdeki bir kaç yılda bize
dünya çorap ticaretinin artabileceği
olasılığını azaltan bir faktör olarak
hala önümüzde durmaktadır. Ayrıca,
dünyadaki en büyük ithalatçı olan
Avrupa bölgesinde süregelen ekono-
mik sorunlar, bize yakın gelecekten
umutlu olmamızı engelleyen neden-
lerin başında gelmektedir.

2013 YILINDA DÜNYA 
İKİNCİLİĞİNİ İTALYA’DAN ALAN
TÜRKİYE, POZİSYONUNU 
2015 YILINDA DAHA DA 
SAĞLAMLAŞTIRDI

Dünyanın en büyük çorap ihra-
catçılarının, 2000-2015 yılı gelişi-
min görebileceğiniz Grafik 2 bize,
Çin’in 2014 yılında yakaladığı 6.1
milyar Dolar’lık çorap ihracatının
2015 yılında %3.2 düşüşle 5.9 mil-
yar Dolar’a gerilediğini, Türkiye’nin
ise 1.2 milyar Dolar’dan 1 milyar
Dolar’a %16 düşüş gerçekleştirdiğini
söylemektedir. Aynı grafikte 
dünya üçüncüsü olan İtalya’nın aynı
dönemde 1.1 milyar Dolar’dan 0.8
milyar Dolar’a %27’lik oldukça
önemli bir düşüş yaşadığını, ancak
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GRAFİK 1- DÜNYA ÇORAP İHRACATI 
MİLYAR USD

GRAFİK 2- DÜNYA ÇORAP İHRACATINDA 
HAKİM ÜLKELER
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daralan dünya çorap ticaretinin Pa-
kistan’ı fazla etkilemediğini söyleye-
biliriz. 

Genel olarak baktığımızda, esas
oyuncuların 2015 yılında düşüşler
yaşamış olduğunu gözlemlerken,
İtalya’nın yaşadığı %27’lik düşüş ile
neredeyse çökme sinyalleri verdiğini
görmekteyiz. Acaba İtalya’ya ne olu-
yor? İtalya gerilerken yerine hangi
ülkeler geçiyor? Türkiye bu ülkeler-
den biri olabilir mi? Bu soruların ce-
vabı çok kompleks olmakla birlikte,
Türk çorap endüstrimizin ciddi ola-
rak kafa kafaya verip İtalya’nın boş-
luğunu doldurmak üzere yeni strate-
jiler geliştirmesinde yarar olduğunu
düşünüyorum. Ancak öncelikle İtalya
neden hızla düşüyor sorusunun ana-
liz edilmesi gerekmektedir. Bu ko-
nuda, dergimizin gelecek sayılarında
bir durum değerlendirmesi yapmak
isterim.

ÇİN DARALAN DÜNYA ÇORAP
PASTASINDA PAYINI ARTTIR-
MAYA DEVAM EDİYOR

Dünya çorap ihracatında 2001-
2015 yılları arası pazar payları gelişi-
mini görebileceğiniz Grafik 3’e göre
Çin’in pazar payı 2015 yılında
%43.7’den %47.3’e %3.6 artmıştır.

Bu rakam Çin’i neredeyse dünya
çorap ticaretinin yarısını tek başına
yapar hale getirmektedir. Çin çorap
satışlarını, dergimizin ilerleyen sayı-
larında detaylı olarak analiz edece-
ğim şekilde, %22’sini Amerika’ya, 
% 20’sini Avrupa’ya ve %13’ünü 
Japonya’ya yapmaktadır. Türkiye ise
çorap satışlarının neredeyse
%85’inden fazlasını Avrupa’ya ya-
parken, yalnızca %1.4’ünü Ame-
rika’ya %0.16’sını Japonya’ya
yapmaktadır. 2015 yılında, dergimi-
zin bir sonraki sayısında yayınlayaca-
ğım yazımın ikinci bölümündeki,
Grafik 6’da görebileceğiniz gibi,
dünya ithalatının % 22.4 ve
%9.6’sını yapan Amerika ve Japonya
pazarında neredeyse var olmayan
Türkiye, şans eseri dünya çorap itha-
latının %45.9’unu yapan Avrupa pa-
zarının yanı başında üretim
yapmaktadır. Avrupa pazarına yakın-
lık stratejik olarak rakiplerimiz karşı-
sında bize üstünlük sağlamaktadır.
Türkiye, 2015 yılında dünya çapında
satışlarının %28’ini İngiltere, %20
sini Almanya, %10’unu Fransa ve
%4.5’ini Hollanda ve İspanya’ya yap-
maktadır.Her ne kadar şimdiye dek
ağırlık vermesek de Amerika ve Ja-
ponya ise Türkiye için, büyüme stra-

tejileri anlamında, potansiyel ülkeler
olarak görülmelidir. 

Son dönemde bizim en büyük pa-
zarımız olan İngiltere’ye olan satışla-
rını 2015 yılında %27.5 arttırması
sonucu, Çin, maalesef, dünya ça-
pında satışlarında İngiltere’nin pazar
payını %6.1’e çıkarmıştır. İngiltere,
Çin’in 3 numaralı çorap pazarıdır.
Son günlerde yaşamaya başladığımız
sorunların en önemli nedenlerinden
birisi de Çin’in en büyük pazarımız
olan İngiltere’ye 2015 yılında saldır-
maya başlamasıdır. Sürekli izlemeye
devam ettiğim EUROSTAT rakamla-
rına göre Çin’in ingiltere’deki atağı,
2016 yılında da devam etmektedir.
Bu atak sonucu İngiltere pazarında,
Ocak-Eylül İTKİB rakamlarına göre,
her nekadar şimdiye dek satışlarında
bir düşme görülmesede, Türkiye’nin
çorap ihracat fiyatı, 0.66 Dolar’dan
0.59 Dolar’a, maalesef %11.7 
düşmüştür. Son yıllarda %10 seviye-
lerine doğru inmeye başlayan kar
marjlarımıza bu düşüşün yapabile-
ceği etkinin büyüklüğü karşısında
endişelenmemek mümkün değil. 

PAKİSTAN, ORTALAMANIN 
ÜZERİNDE YAVAŞ BİR HIZLA 
BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Grafik 3’e göre, Türkiye 2015 yı-
lında dünya çorap pazarındaki payını
0.5 puanlık küçük bir düşüşle %8.2
ye düşürmüştür. Aynı yıl İtalya’nın
pazar payı 1.3 puanlık ciddi bir dü-
şüşle %6.4’e inmiştir. 2013 yılında
pazar payında %8.4 ile başabaş sevi-
yeye geldiğimiz, İtalya, yıllar bo-
yunca sistematik olarak pazarın
büyümesinin altında büyüme ora-
nıyla devre dışı kalma yolunda ilerle-
mektedir. Türkiye ise pazarın
ortalaması civarındaki büyüme per-
formansıyla %8-9 civarındaki pazar
payını son yıllarda korumayı başar-
maktadır. Çin ise, 2008 yılına kadar
ortalamanın üzerindeki büyüme
oranlarıyla hızlı bir şekilde pazar pa-
yını arttırmış, 2008 sonrası ise artı-
şında yavaşlama olsada pazar
payındaki artış trendi devam etmek-
tedir. Pazarda dördüncü sırada yer

GRAFİK 3- DÜNYA ÇORAP İHRACATINDA PAZAR PAYLARI
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alan Pakistan ise 2015 yılında 0.3
puanlık bir artış yaşamış ve pazar
payını 2.6’ya çıkarmıştır. Pakistan,
hernekadar ilk üç sıradaki ülkelere
göre düşük bir baza sahip olsada, or-
talamanın üzerinde ancak yavaş bir
hızla büyümesini sürdürmektedir. 

İTALYA ÇORAP FİYATLARI DÜNYA
ORTALAMASINI İKİYE KATLIYOR

2000 yılıyla başlayan süreçte
ucuz çorap segmentini Türkiye’ye
kaptırmaya başlayan İtalya, Grafik
4’de görüleceği gibi, 2000 yılındaki
kilogramı 17 Dolar olan ortalama fi-
yatını, Avrupa pazarında Çin’e kota-
ların kalkmaya başladığı 2003 yılın-
dan itibaren Çin’in de ilave etkisiyle,
son dönemlere kadar stabil olarak
kalan 28-32 Dolar aralığına çıkar-
mıştır. İtalya bu fiyatlarıyla ortalama
Dünya çorap ihracat fiyatlarına göre
iki katı fiyattan çorap ihraç etmekte-
dir. Türkiye ise, İtalya’dan devaral-
dığı, bir üst fiyat segmentindeki ço-
rapların miktarının artmasıyla,
ortalama fiyatlarını 2000 yılındaki
kilogramı 10 Dolar’dan, son dönem-
deki 15-18 Dolar aralığına yükselt-
miştir. Bu fiyatıyla Türkiye, dünya
ortalama fiyatlarını takip etmektedir.
Çin ise miktar olarak 2003 öncesi
çok daha az ihracat yaptığı dönem-
lerde İtalya’ya benzer fiyatlarla

17-19 Dolar kilogram fiyatla çorap
ihraç ederken, 2003 sonrası devreye
ucuz çorapların girmesiyle fiyatla-
rını, dünya ortalama fiyatlarının 3-4
Dolar altına indirmiştir. Grafik 4’de
ortalama fiyatlara baktığımızda
2010-14 aralığında stabil bir ortam
görürlürken, 2015 yılında İtalya ve
Türkiye kaynaklı fiyat düşüşü,
Dünya fiyat ortlamasında da bir
miktar azalmaya yol açmıştır. Aynı
dönemde Çin fiyatlarında kısmı de
olsa yavaş bir artış söz konusudur
diyebiliriz.

DÜNYA ÇORAP İHRACATINDA 
BÜYÜME 2015 YILINDA YERİNİ
DARALMAYA BIRAKMIŞ

2000 yılı sonrasında, Grafik 5’de
göreceğiniz gibi, özellikle 2003 yılı
sonrasında, her yıl inanılmaz seviye
olan %40’lar seviyesinde büyüme
gösteren Çin çorap ihracatı nede-
niyle Dünya çorap ticareti %10-20
aralığında büyümüştür. Bu büyüme,
2008 yılında yaşanan Amerikan kay-
naklı krize kadar devam etmiş, 2008
sonrasında ise %0-10 aralığına yarı
yarıya azalmıştır. 2008 öncesi Çin li-
derliğinde büyüyen Pazar, 2008 son-
rasında genel trend tüm pazarda bü-
yüme oranlarının düşmeye başladığı
şeklindedir. İtalya Grafik 5’de göre-
ceğiniz 2001 sonrası dönemde, 2007

yılı haricinde sürekli dünya büyüme
hızının gerisinde kalmış, 2015 yı-
lında ise Amerikan Dolar’ı bazında
verilen rakamlara göre, Avro’nun
Dolar’ karşısında %16’lık ani değer
kaybı nedeniyle, %26 gibi çok ciddi
bir aranda daralmıştır. 2015 yılında
Türkiye yine aynı nedenle %16 da-
ralmış, küçülme oranı, çoraplarını
Amerikan Dolar’ı bazında satan Çin
için daha ılımlı olan %4 oranında
gerçekleşmiştir. Dünya çorap ticareti
de 2015 yılında %12 oranında kü-
çülmüştür. 

Grafik 5 bize artık 2008 öncesi
yaşanan, Çin’in dünyaya sattığı ucuz
çoraplar nedeniyle yaşanan Dünya
çorap pazarı büyümesinin, önce
2008 yılı Amerika ve sonra 2011yılı
Avrupa bazlı kriz ve daha sonra da
Çin’de artan maliyetlerin yarattığı fi-
yat artışları nedeniyle, yerini önce
daha düşük büyümeye bıraktığını
göstermektedir. Ayrıca, Amerika’nın
parasal büyümeyi durdurmasısonra-
sında, Avro’nun Dolar bazında 2015
yılında %16 değer kaybı da dünya

GRAFİK 4- ÜLKELERİN ORTALAMA ÇORAP İHRACAT FİYATLARI
USD OLARAK (KG OLARAK)
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çorap ihracat rakamlarının eksiye
geçmesine neden olmuşlardır.

Önümüzdeki süreçte dünya çorap
ihracat rakamlarında hızlı bir topar-
lanma mümkün olabilir mi? Bu so-
ruya yanıtım;”Umarım daha kısa sü-
rer ancak, maalesef, en az 2-3 sene
daha düşük büyüme ortamının ha-
kim olabileceği” şeklindedir. Her
şeye rağmen, umudum, en büyük
çorap ihracat pazarımız olan Av-
rupa’da yaşanabilecek hızlı bir eko-
nomik bir toparlanmanın hepimize
daha olumlu ihracat rakamı olarak
dönmesidir. 

Ancak İngiltere’nin Avrupa birli-
ğinden kopma (BREXIT) senaryosu-
nun realize olmaya başladığı bu son
dönemde, en büyük pazarımız olan
İngiltere’nin para biriminin Türk li-
rası dahil neredeyse tüm dünya para
birimlerine karşı değer kaybının, şim-
dilik İngiltere pazarında satış miktar-
larımız üzerinde fazla etkisi
görülmese de, 2016 yılında karlılığı-
mız üzerindeki etkisi çok belirgin ola-
rak görülmektedir. Beni İngiltere

pazarında asıl endişelendiren konu,
bir sonraki aşamada, 2016 yılı bo-
yunca yapmak zorunda olduğumuz
fiyat kırmanın sonuna gelmiş olabile-
ceğimiz, önümüzdeki dönemde zor
da olsa, daha fazla fiyat kırmak iste-
sek bile, bu durumun satışlarımızı ar-

tırmaya yardım edemeyebileceği
günlerin yakın olduğu olasılığıdır.
Çünkü Çin daha önceki yazılarımda
analiz ettiğim gibi, İngiltere pazarına,
2015 yılı son döneminden başlaya-
rak, ortalama olarak bizim üçte bir fi-
yatımıza, önemli miktarda çorap
sokmakta ve bu pazarda bir anlamda
damping yapmaktadır. Sürekli izledi-
ğim 2016 yılı EUROSTAT rakamlarına
göre bu durum hala devam ediyor.
Bu konuda önlem almamızı gerekti-
ren, çok dikkatli olmamız gereken
günlerden geçiyoruz.

Dergimizin bir sonraki sayısında
devam edeceğim yazımın, ikinci bö-
lümünde sizlere, dünyadaki çorap it-
halatçısı ülkelerin analizini yapaca-
ğım. Türkiye’nin bu rakamlar
ışığında potansiyel büyüme alanla-
rını analiz edip, önerilerde bulun-
maya çalışacağım.

GRAFİK 5- DÜNYA ÇORAP İHRACAT BÜYÜME ORANLARI

Önümüzdeki süreçte çorap

ihracat rakamlarında hızlı bir

toparlanma mümkün olabilir mi?
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İhracatçı Türk 
çorap firmaların
eksikliklerinin
saptanarak gide-

rilmesi ve  uluslararası re-
kabette öne çıkarmasına
yönelik başlatılan Çorap
URGE Projesi katılımcı fir-
malara teknik destek ver-
meye devam ediyor. 
T.C. Ekonomi Bakanlığı
desteği, ÇSD ve İHKİB’in
ortak organizasyonu ile
yürütülmekte olan projeye
20 çorap firması katıl-
mıştı. 

Her bir katılımcı firma-
nın yerleşkesinde yürütül-

mekte olan Üretimde Ve-
rimlilik Optimizasyonu ve
Kurumsal Kapasitenin Ar-
tırılması danışmanlıkları
ile firmalar, hem çalışan
hem de üretim verimlilik-
lerine odaklanıyor. Danış-
manlıkların yanı sıra, ihti-
yaca göre yapılandırılan
teknik eğitim faaliyetleri
de yürütülmektedir. Ulus-
lararası rekabeti artırmayı
hedefleyen bu proje ile
üretim süreçlerindeki ma-
liyetleri minimize ederek,
firmaların daha sürdürüle-
bilir bir politika izleyebil-
meleri amaçlanmaktadır. 

Mart 2017’de Çin-Şan-
gay’da düzenlenecek ço-
rap sektörünün tek fuarı
Chine Hosiery Internatio-
nal Expo fuarına katılacak
olan küme firmaları fuarda
dünyanın çeşitli pazarla-
rından gelen satınalmacı-
lar ile bir araya gelecek.
Farklı pazarlara yönelik ti-
cari fırsatları değerlendi-
recek küme firmaları yeni
müşterilere kendilerini ta-
nıtma şansı elde etmiş
olacak. 

İKİ YIL SÜRECEK
İki yıl boyunca sürecek

olan proje ile küme firma-
larının ihtiyaçlarına göre
faaliyetler yapılmaya, 
üretimde ve hedef pazar-
larda fark yaratmaya de-
vam edilecek. 

ÇSD’DEN...

Proje ile küme firmala-

rının ihtiyaçlarına göre

faaliyetler yapılmaya,

üretimde ve hedef 

pazarlarda fark yarat-

maya devam edilecek”

Çorap URGE Projesi’nde çalışmalar
devam ediyor
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği, Çorap Sanayicileri Derneği’nin
(ÇSD), İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)
ile ortak organizasyonu ile yürütülmekte olan Çorap URGE Projesi katı-
lımcı firmalara teknik destek sağlamaya devam ediyor. 
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Türkiye’nin çorap ihracatı 2016 yılının ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre adet bazında yüzde 10,7 artış sağladı. 1,2 milyar çift
çorap ihraç eden Türk çorap sektörü, değer bazında da yüzde 5,5 artışla
776 milyon Dolar’ı geçti.

Türkiye’nin çorap ihracatı ilk 
9 ayda yüzde 5,5 artarak 776 milyon
Dolar’a ulaştı

2015 yılı adet
bazında yüzde
0,26 gibi yok
denecek ka-

yıpla, Dolar bazında ise
yüzde 15,8 gibi ciddi bir
düşüşle kapatan çorap
sektörü bu yıl hızlı bir şe-
kilde toparlanıyor. Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin

(TİM) açıkladığı Ocak-Ey-
lül ihracat verilerine göre
geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine kıyasla adet bazında
yüzde 10,7 artış sağlayan
çorap ihracatımız 1,2 mil-
yar çift çorap dış satımı
gerçekleştirdi. Dolar ba-
zında ise yüzde 5,5 artış
sağlanarak 776 milyon

Dolar sınırı geçildi. İhra-
catta kaydedilen bu artış
çorap sektörü için umut
verici nitelik taşıyor.

ÇORAP, HAZIR GİYİMİN
GENELİNDEN DAHA
FAZLA ARTIŞ SAĞLADI

TİM rakamlarına göre
hazır giyim ve konfeksiyon

sektörünün genelinde ilk
9 ayda yüzde 2,6 artış
sağlandı. Çorap sektörü
ihracatta, yüzde 5,5 ile
hazır giyimin genelinden
daha iyi performans 
ortaya koydu.

Çorap ihracatında ilk
5 ülke sıralaması değiş-
medi. İlk sırada 185 mil-
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yon Dolar’la İngiltere, 169
milyon Dolar’la Almanya,
82 milyon Dolar’la Fransa
ve 34 milyon Dolar’la
İtalya yerini aldı. İngiltere
hala Türkiye’nin en büyük
alıcısı olmasına karşın
yüzde 6,6 düşüş kaydetti.
İkinci sırada yer alan Al-
manya pazarında ise
yüzde 8,8 artışla arayı ka-
patmaya doğru hızlı bir ar-
tış sergileniyor. 

EN FAZLA ARTIŞ 
KAYDEDİLEN PAZARLAR

En fazla artış kaydeden
ülkelere göz attığımızda
ise ilk sırada yüzde 575
gibi dikkat çekici bir per-
formansla Türkiye’ye pek
de yakın olmayan Şili yer
alıyor. İlk 9 ayda bu ülkeye
yaklaşık 3 milyon Dolar’lık
çorap ihraç edilmiş. Yüzde
568 artışla Şili’yi Bulgaris-
tan takip ediyor. Yaklaşık
7 milyon Dolar’lık ihracat
yaptığımız bu komşu pa-
zardaki artışın arkasında
Türk çorap ihracatçısının
Rusya’ya dolaylı ulaşma
çabası yatıyor. Yüzde 378
artışla Beyaz Rusya, yüzde
212 artışla Peru ve yüzde
127 artışla Gürcistan da
en fazla artış kaydeden ül-
keler arasında yerini
alıyor.

TÜRKİYE’NİN GENEL 
İHRACATI YÜZDE 0,8 
GERİLEDİ

Türkiye’nin genel ihra-
catı TİM verilerine göre
Eylül ayında ihracat ön-
ceki yılın aynı ayına göre
yüzde 0,8 azalışla 10 mil-
yar 452 milyon dolar oldu.
Eylül ayında çalışma günü
başına gerçekleştirilen ih-
racat 2016'nın en iyi per-
formansı olarak karşımıza
çıkıyor. Ocak ayında ça-

lışma günü başına ihracat
366 milyon dolar iken Ey-
lül'de bu rakam 479 mil-
yon dolar oldu.

TİM verilere göre Eylül
ayında ihracat geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 0,8
azalışla 10 milyar 452 mil-
yon dolar olarak gerçek-
leşti. Yılın ilk 9 ayında,
2015'in aynı dönemine
göre yüzde 2,7 azalışla 95
milyar 746 milyon dolar
ihracat yapılırken, son 12
ayda da bir önceki döneme
göre yüzde 4,3 azalışla
130 milyar 921 milyon do-
larlık ihracat yapıldı.

İhracat, Eylül ayında
kilogram bazında yüzde 9
oranında artarken, yılın ilk
9 aylık döneminde ise
yüzde 5 oranında artış
gösterdi.

HAZIR GİYİM 
OTOMOTİVDEN SONRA
İKİNCİ SIRADA

Sektörel bazda Eylül
ayında otomotiv endüstrisi
yüzde 3,7 artışla 1 milyar
942 milyon dolarla en
fazla ihracata imza atar-
ken, bunu 1 milyar 326
milyon dolarla hazırgiyim
ve konfeksiyon ile 1 milyar
98 milyon dolarla kimyevi
maddeler sektörleri takip
etti.

İhracat pazarlarımızı
incelediğimizde Eylül
ayında 119 ülke ve böl-
geye ihracatımız artarken,
114 ülke ve bölgeye ihra-
catımız azaldı. En fazla ih-
racat yapılan ilk 5 ülkede
ise Almanya'ya yüzde 2,9,
İtalya'ya yüzde 10,4 artış;
İngiltere'ye yüzde 13,8,
Irak'a yüzde 5,1 ve ABD'ye
de yüzde 7,8 düşüş ya-
şandı. En fazla ihracat ya-
pılan 20 ülke arasında da
en yüksek ihracat artışı

yüzde 80,2 ile Bulgaris-
tan'da gerçekleşti. Bunu
36,8 artışla İran izledi.

AB’NİN PAYI YÜKSELDİ
Eylül ayında ihracatı-

mız ülke grubu bazında,
Avrupa Birliği ülkelerine
yüzde 3, Uzakdoğu ülkele-
rine yüzde 0,6 arttı. Yılın
ilk 9 ayında ise Avrupa
Birliği ülkelerinde yüzde
5,4 ve Kuzey Amerika'da
yüzde 2,3 oranlarında
arttı. Toplam ihracatı-
mızda AB'nin payının ge-
çen sene Eylül ayında
yüzde 49'dan bu sene
yüzde 51'e yükselmesi
dikkat çekti.

Eylül ayında 43 ilin ih-
racatı artarken, 36 ilde de
gerileme meydana geldi.
En fazla ihracat yapan ilk
3 il ise şöyle sıralandı: İs-
tanbul 4,6 milyar dolar,
Bursa 1,1 milyar dolar ve
Kocaeli 807 milyon dolar.

KURBAN BAYRAMI 
TATİLİ İHRACATI 
ETKİLEDİ

İhracatın Eylül ayında
artış kaydedememesinin
ana sebebinin Kurban Bay-
ramı tatilinin 9 gün olması
olduğunu söyleyen TİM
Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, “Geçtiğimiz yıl Kur-
ban Bayramı perşembe
günü başlarken bu yıl pa-
zartesi günü başladı. 9
günlük bir Kurban Bay-
ramı tatili yaşadık. Hafta
sonlarını da dâhil edersek
ayın %40'ını tatil ile geçir-
dik. Buna rağmen ihracat
değeri oldukça tatmin
edici” dedi.

Kurban Bayramı tatili-
nin etkisine de değinen
Büyükekşi “bayramın ilk
günü geçen seneki gibi
Perşembe gününe denk

10,7
Ocak-Eylül 2016 

dönemi adet bazında
artış.

5,5
Ocak-Eylül 2016 

döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine

göre
Dolar bazında artış

776

%575

İngiltere
Almanya
Fransa
İtalya 

İspanya

Ocak-Eylül 2016 
döneminde 776 milyon
Dolar değerinde çorap

ihracatı yapıldı.

En fazla çorap ihracatı
yapılan ilk 5 ülke

Geçtiğimiz yılın Ocak-
Eylül dönemine göre
çorap ihracatında en

fazla artış kaydettiğimiz
ülke Şili
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gelse idi, bu ay ihracatımız
%9 artış kaydedecekti.
2016'nın kalan 3 ayında
bu performansla devam
edersek 150 milyar dolar
ihracatı rahatlıkla yakala-
yabiliriz” dedi.

İVME YUKARI DOĞRU
Bayram tatili etkisine

rağmen gelen ihracat ra-
kamının bir başarı olarak
algılanması gerektiğini

kaydeden Büyükekşi “Bu
yıl Eylül ayında çalışma
günü başına gerçekleştiri-
len ihracat 2016'nın en iyi
performansı olarak karşı-
mıza çıkıyor. Ocak ayında
çalışma günü başına gün-
lük ihracat 366 milyon
dolar iken Eylül'de bu
rakam 479 milyon dolar
oldu. Aylık ihracat rakamı-
nın detaylarına indiği-
mizde Ağustos ve Eylül'de

ihracatımızda yönün yu-
karı döndüğünü net olarak
söyleyebiliriz” dedi.

İHRACAT FİYATLARIN-
DAKİ GERİLEME SON
BULMALI

İhracat fiyatlarının her
zamanki gibi olumsuz bir
etki yarattığını belirten
TİM Başkanı “İhracat fi-
yatlarındaki gerilemenin
son bulmasını bekliyoruz.

Aynı zamanda çevre ülke-
lerle yaşadığımız sorunla-
rın da çözülmesiyle, ihra-
catımızın istikrarlı bir
şekilde artış trendi içeri-
sine girmesini öngörüyo-
ruz. Örneğin Rusya'ya
Ocak'ta çalışma günü ba-
şına 3,8 milyon dolar ihra-
cat yapılmışken Eylül'de
bu rakam iki kata yakın ar-
tarak 6,5 milyon dolar
oldu” dedi.

Yeşil pasaportu başarılı ihracatçılar alacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Meh-
met Büyükekşi, daha önce Meclisten ge-
cen ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ta-
rafından ayrıntıları paylaşılan

"İhracatçıya Yeşil Pasaport" uygula-
ması hakkında değerlendirmelerde
bulundu. Gelişmelerin ihracatçıların
önünü açacağını dile getiren Büyü-
kekşi şunları kaydetti:

“Hükûmetimize ihracatın önünün
açılması için arz ettiğimiz 22 maddelik
öneri paketinin en önemli maddelerin-
den birisi ihracatçılara yeşil pasaport 
verilmesi konusuydu. Temmuz ayında
Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım 
ihracatçılara müjdeyi vermişti. Biz de 
ihracatçılar olarak konu ile ilgili detay-
ların netleşmesini dört gözle bekliyor-
duk.

İHRACATIMIZ İÇİN KALDIRAÇ 
ETKİSİ YARATACAK

Ekonomi Bakanımız tarafından uygulamanın kapsa-
mına açıklık kazandırılmasıyla konunun uygulamaya
geçmesine yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.
Dünyanın her yerinde ülkemizi basari ile temsil eden
ihracatçılarımızın ceplerine yeşil pasaportlarını koyma-
larına çok az kaldı”

Yeşil pasaportun ihracatçının mobilizasyonunu aça-
cağını ifade eden Büyükekşi şunları ekledi:

"Yeşil pasaport uygulamasının hayata geçmesi ihra-
catımız için kaldıraç etkisi yaratacak. Yeşil pasaport al-

maya hak kazanan firma temsilcileri, başta 2016 yı-
lında bugüne kadarki ihracatımızın %50'sini gerçekleş-
tirdiğimiz Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünya-

daki birçok noktaya rahatlıkla ve zaman kaybı
olmaksızın ulaşım imkânı sağlayacak".

3 YILIN HERBİRİNDE İHRACAT YAPAN VE
ORTALAMA 1 MİLYON DOLAR 
İHRACAT SEVİYESİNİ ASAN FİRMALAR 
YARARLANABİLİCEK

"Ancak en az ulaşım kolaylığı kadar
önemli diğer bir konu ise yeşil pasaportun
süreklilik arz eden ihracatçılara verilecek
olması. Örneğin son 3 yılın herbirinde
ihracat yapan ve ortalama 1 milyon do-
lar ihracat seviyesini asan 11 bin civa-
rında firma var. Süreklilik cok önem

Verdiğimiz ve teşvik edilmesi gereken
bir konu. Yeşil pasaport uygulaması da buna imkan

tanıyor. Zaten biz de hükümetimize bu şekilde öner-
miştik. Kademeli bir sekilde, yani ihracat arttıkça veri-
lecek pasaport sayısının artması da önerdiğimiz ve
desteklediğimiz bir konu"

"Bakanımız açıklamasında yeşil pasaportun son 3 yıl
ihracat yapan firma temsilcilerine verileceği belirtildi.
Bu da ihracatta sürekliliği teşvik edecektir"

Büyükekşi ayrıca; “Ülkemizi 6 kıtada 249 ülke/böl-
geye ihracat yaparak Türk bayrağını tüm dünyada dal-
galandıran ihracatçılarımızın Hükümetimizin desteğini
güçlü bir şekilde arkalarında görmeleri, çok kısa va-
dede ihracat verilerinde gözle görülür artışları berabe-
rinde getirecektir" dedi.
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Milli Eğitim Bakanlığınca, "Eğitimden Üretime Sektörle İşbirliği" 
temasıyla düzenlenen 2. Eğitim Kongresi Antalya'da yapıldı. İstanbul
Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de
konuşmacı ve moderatör olarak katıldığı kongrede, toplam 15 panel 
düzenlendi.

2. Eğitim Kongresi’nde mesleki 
eğitim ile üretici sektörlerin ilişkisi
masaya yatırıldı

Oda başkan-
ları, akade-
misyenler,
gazeteciler,

eğitim uzmanları, sanayici
ve çok sayıda uzmanın ka-
tıldığı kongrede, "Mesleki
Eğitim ve İstihdam İliş-
kisi", "Mesleki Eğitim ve
Kariyer", "Sendikalar Gö-
züyle Mesleki ve Teknik
Eğitim", "Mesleki Yeterli-
likler", "Mesleki Rehberlik

ve Kariyer" ve "Ahilik ve
Değerler Eğitimi" konula-
rında bildiriler sunuldu.

BAKAN YILMAZ:
“MESLEKİ EĞİTİMİ 
MEMLEKET MESELESİ
OLARAK GÖRÜYORUZ”

Kongre’nin açılışında
konuşan Milli Eğitim Ba-
kanı Yılmaz, Bakanlığın bu
dönem öncelikli gündemi-
nin "memleket meselesi"

olarak gördükleri meslek
eğitimi olduğunu, bu ne-
denle kongrenin temasının
"mesleki eğitim" olarak be-
lirlendiğini aktardı. Mes-
leki ve teknik eğitimin ye-
terliliği ve kalitesinin
ülkenin yeni yüzyıldaki ye-
rini belirlediğini söyleyen
Yılmaz, çağıyla rekabet
eden, bilgiyi ve yüksek
katma değerli ürünleri
üreten, ihracat yaptığı
alanlarda marka olan bir
Türkiye istediklerini, bu-
nun yolunun da nitelikli
mesleki eğitimden geçti-
ğini dile getirdi.

“21 BİN 487 MESLEK
LİSESİ ÖĞRENCİSİ İÇİN
OKULLARA 125 MİLYON
LİRA TEŞVİK VERECE-
ĞİZ”

Bakan Yılmaz, “Mesleki
eğitimin ortaöğretimdeki
payı yüzde 44. Bu oranı
yüzde 60’a çıkarmayı he-
defliyoruz. Bu yıl 21 bin
487 meslek lisesi öğrencisi
için okullara 125 milyon
lira teşvik vereceğiz. Uy-
gulamalı dersleri meslek
standartlarını sağlayacak
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seviyeye çıkaracağız. Me-
zunlarımız için 50 bin lira
hibe, 100 bin lira faizsiz
geri ödemeli girişimci des-
teği sağladık” şeklinde ko-
nuştu.

"EKONOMİNİZ NEYSE
EĞİTİMİNİZ DE ODUR"

Türkiye'nin petrol, do-
ğalgaz, altın gibi zengin-
liklerinin bulunmadığına
değinen Yılmaz, "Ancak
ürettiği gelir bakımından
dünyada ilk 20 ülke ara-
sında. Bu bir başarıysa, ki
biz öyle değerlendiriyoruz,
bu başarı eğitimli insanı-
nın başarısıdır. Dışarıdan
biri gelip de Türkiye'yi
dünyadaki ilk 20 ülke ara-
sına sokmadı" diye ko-
nuştu. İş dünyasının "eği-
timiniz neyse ekonominiz
odur" sözlerine karşılık
kendisinin de "ekonominiz
neyse eğitiminiz de odur"
dediğini belirten Yılmaz,
en gelişmiş ülkelerle eği-
timi en ileri olan ülkelerin
bir arada olduğunu, dola-
yısıyla birinin diğerinden
ayrılamayacağını vurgu-
ladı.

TOBB Başkan Vekili
Memiş Kütükcü ise yaptığı
konuşmada iş dünyası ola-
rak mesleki ve teknik eği-
timi ekonomiyi şekillendi-
recek en önemli unsur
olarak gördüklerini ifade
etti. Geçen yüzyılda 21.
yüzyılda diploma ve bir
yabancı dil bilmenin yet-

mediğini, üçerine bir de
makinelerle konuşabilme
yeteneğine sahip olmak
gerekeceğini belirten Kü-
tükcü, “Kodlama bilgisinin
makinelere dert anlatmayı
bilmenin işi kavrama açı-
sından da son derece
önemli olduğunu düşünü-
yorum. İşte dünya çocuk-
ları yeni yüzyıla böyle ha-
zırlanıyor” şeklinde
konuştu. Kongre Başkanı
Prof. Dr. Oğuz Borat da
mesleki ve teknik eği-
timde özel sektörle iş bir-
liği eğitimin kalitesi açı-
sından önemli olduğunu
belirtti. Mesleki ve teknik
eğitimin gelişmesi açısın-
dan sanayi ile işbirliğine
gidilmesi açısından önemli
olduğunu ifade eden Bo-
rat, kongrenin düzenlen-
mesinde emeği geçen her-
kese teşekkürlerini sundu. 

“MESLEKİ EĞİTİM- 
İSTİHDAM İLİŞKİSİ”

İSO Meclis Başkan Yar-
dımcısı Hasan Büyükdede,
kongre kapsamında katıl-
dığı “Mesleki Eğitim- İs-
tihdam İlişkisi” başlıklı pa-
nelde sanayi dünyasının
istihdam konusuna yakla-

şımını izleyicilerle pay-
laştı. Büyükdede aynı za-
manda “Mesleki Yeterlilik-
ler” başlıklı panelin de
oturum başkanlığını üst-
lendi.

MESLEK LİSELERİNE
MECBURİYETTEN 
GİDİYORLAR

Memur Sendikaları
Konfederasyonu Genel
Başkanı Ali Yalçın da öğ-
rencilerin meslek lisele-
rine mecburiyetten gitti-
ğini belirterek,
“Öğrenciler mecburiyetten
gidiyor. Başarı düzeyi yük-
sek olanlar akademik eği-
tim için diğer liseleri ter-
cih ediyor. Gidemeyenler
mesleki eğitimde kalıyor.
Üniversite hayali bitmiş
mesleki teknik eğitime gi-
derse pek bir şey yapama-
yız. Özel projelere ihtiyaç
var. Elimizdeki öğrenciler
içinde bile yüksek sayıda
öğrenciyi kazandıracak
projeler geliştireceğimiz
zaman kendi alanında de-
vamında olan marka yer-
lere geçebiliyorlar diye
umut oluşturabilecek nok-
tayı yakalarsak önemli bir
eşiği geçmiş oluruz. Sana-

yiye ara elemanı hep ko-
nuşuyoruz. Hayır aranan
eleman yetiştirmeliyiz ara-
nan eleman.”

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNDE
PROBLEM VAR

Birinci oturum konuş-
macılarından TESK Genel
Başkanı Bendevi Palandö-
ken ise, “Çırak yetiştir-
mekte önemli problemler
var. Bu gençlere askerlik
konusunda bir şey yapıla-
maz mı? Gençlerin önünü
açmak için o okulların
isimlerini değiştirip, cazip
hale getirip istihdamla bu-
luşturamaz mıyız?” dedi.

Mesleki ve teknik

eğitimin yeterliliği ve

kalitesi ülkemizin

yeni yüzyıldaki yerini 

belirleyecek”
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yatırım teşvik sisteminde yapılan dü-
zenlemeyle yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyet-
lerden elde edilecek kazançlara uygulanacak oranının tüm bölgelerde
yüzde 80'e çıkartıldığını bildirdi.

Yatırım teşviklerinde yeni
dönem başlıyor

Yatırımlarda
Devlet Yar-
dımları Hak-
kında Ka-

rar'da Deği̇şi̇kli̇k
Yapılmasına Dai̇r Bakanlar
Kurulu Kararı Resmi Gaze-

te'de yayımlanarak yürür-
lüğe girdi.

Zeybekci, konuya iliş-
kin yazılı açıklamasında,
mevcut yatırım teşvik
sisteminin etkinliğinin ar-
tırılması yönünde önemli
düzenlemeler gerçekleştir-
diklerini ifade etti.

YATIRIMCILAR VERGİ 
İNDİRİMİNDEN DAHA
HIZLI BİR ŞEKİLDE 
YARARLANACAK

Yapılan yeni düzenle-
meyle yatırıma katkı tuta-
rının yatırım döneminde
diğer faaliyetlerden elde
edilecek kazançlara uygu-
lanacak oranını tüm
bölgelerde yüzde 80'e çı-
kardıklarını vurgulayan
Zeybekci, bu kapsamda ya-
tırımcıların vergi indirimi
desteğinden daha kısa sü-
rede yararlanabilmesini
sağlanacağını ve desteğin
etkinliğinin artırılacağını
kaydetti.

VERGİ İNDİRİMİ VE 
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN
HİSSESİ DESTEĞİ SÜRESİ

Zeybekci, söz konusu
düzenlemeyle 31 Aralık'a
kadar başlanılacak yatı-
rımlar için halihazırda ge-

çerli olan avantajlı vergi
indirimi oranları ile sigorta
primi işveren hissesi des-
teği sürelerinin kalıcı ola-
rak uygulanmasını sağla-
yacaklarını belirterek,
"Orta-yüksek teknolojili
sanayi sınıfında yer alan
motorlu kara taşıtları, ma-
kine ve kimyasal madde
imalatı gibi daha çok geliş-
miş bölgelerde yoğunla-
şan, teknolojisi görece
daha yüksek olan seçilmiş
ürünlerin üretimine yöne-
lik yatırımları 1, 2 ve
3'üncü bölgelerde yer alsa-
lar dahi 4'üncü bölge des-
tek oran ve sürelerinden
yararlandıracağız" ifadele-
rini kullandı.

Zeybekci'nin verdiği
bilgilere göre, yapılan dü-
zenlemeyle yatırım teşvik-
lerine getirilen yenilikler
şöyle:

YATIRIM TEŞVİKİNE 
GETİRİLEN YENİLİKLER

• Vergi indirimi deste-
ğinin etkinliğinin artırıl-
masına ilişkin önemli bir
düzenleme uygulamaya
konulacak. Mevcut uygula-
mada, yeni yatırımlardan
kazanç elde edilmesinin
zaman alması nedeniyle,
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işletme döneminde kulla-
nılan vergi indirimi hakkı
uzun yıllar içerisinde tüke-
tilebiliyor ve bu nedenle
desteğin reel tutarı azala-
biliyor. Yeni düzenlemeyle
yatırıma katkı tutarının ya-
tırım döneminde diğer faa-
liyetlerden elde edilecek
kazançlara uygulanacak
oranı tüm bölgelerde
yüzde 80'e çıkartılacak.
Böylece yatırımcıların
vergi indirimi desteğinden
daha kısa sürede yararla-
nabilmesi ve desteğin et-
kinliği artılacak. Ayrıca,
yatırımcılar, yatırım döne-
minde elde ettikleri bu fi-
nansman imkanını, bel-
geye konu yatırımlarına
kanalize ederek yatırımla-
rını beklenenden daha
önce faaliyete geçirebile-
cek.

• Yatırımcıların vergi
indirimi ve sigorta primi
işveren hissesi desteği açı-
sından yararlandıkları yük-
sek destek oran ve süreler
31 Aralık 2016 tarihinden

sonra başlanılacak yatırım-
lar için düşecekti. Örne-
ğin, vergi indiriminde yatı-
rıma katkı oranları
bölgeler itibarıyla 5 ila 15
puan arasında düşecek, Si-
gorta Primi İşveren Hissesi
Desteği süreleri ise 1. ve
2. bölgede kalkacak, diğer
bölgelerde de 1 ila 3 yıl
arasında azalacaktı. Yapı-
lan düzenlemeyle 31 Ara-
lık 2016 tarihine kadar
başlanılacak yatırımlar için
halihazırda geçerli olan
avantajlı vergi indirimi
oranları ile sigorta primi
işveren hissesi desteği sü-
relerinin kalıcı olarak uy-
gulanması sağlanacak.

• Daha önce OECD
teknoloji yoğunluk tanıma
göre "yüksek teknolojili"
sanayi sınıfında yer alan
ürünlerinin üretimine yö-
nelik yatırımları öncelikli
yatırımlar kapsamına ala-
rak 5. Bölge desteklerin-
den yararlandırılmaları
sağlanmıştı. Bu kez sana-
yide yapısal dönüşümü

sağlayacak ve rekabet gü-
cünü artıracak OECD tek-
noloji yoğunluk tanımına
göre "orta-yüksek teknolo-
jili" sanayi sınıfında yer
alan motorlu kara taşıtları
imalatı, makine imalatı,
kimyasal madde imalatı
gibi daha çok gelişmiş böl-
gelerde yoğunlaşan, tek-
nolojisi görece daha yük-
sek olan seçilmiş ürünlerin
üretimine yönelik yatırım-
lar 1, 2 ve 3'üncü bölge-
lerde yer alsalar dahi
4'üncü bölge destek oran
ve sürelerinden yararlan-
dırılacak.

Bu düzenlemeyle sa-
nayi sektöründeki düşük
katma değerli üretim, it-
halat ve ihracat yapısının
dönüştürülmesi yoluyla
dünya ticaretine uyum
sağlayabilen sürdürülebilir
bir imalat sanayi yapısı,
sürdürülebilir cari açık ve
sürdürülebilir büyüme he-
deflerine ulaşılması yö-
nünde katkı sağlayacağı
öngörülüyor. (T.C. Ekonomi Bakanlığı)

Bu düzenlemeyle

sanayi sektöründeki

düşük katma değerli

üretim, ithalat ve ihra-

cat yapısının dönüştü-

rülmesi yoluyla dünya

ticaretine uyum sağ-

layabilen sürdürülebilir

bir imalat sanayi ya-

pısı, sürdürülebilir cari

açık ve sürdürülebilir

büyüme hedeflerine

ulaşılması yönünde

katkı sağlayacağı ön-

görülüyor.

Çorap makinesi ithalatında sert düşüş

TÜİK istatistik-
lerine göre
2016’nın Ocak-

Temmuz döneminde çorap
örgü makine ithalatında ciddi
bir azalma oldu. 2015’in ilk 8
ayında 1886 adet olan çorap
makine ithalatı bu yılın aynı
döneminde 683 adette kaldı.
Geçen yıl İtalya’dan yapılan
1579 adetlik makine ithalatı
ile büyük bir alım rekoruna
ulaşılmıştı. Bu yıl ise aynı dö-
nemde İtalya’dan 554 adet
çorap makinesi girişi oldu.
(TUİK / www.corapsektoru.com)

2016 OCAK-AĞUSTOS 
ÇORAP MAKİNESİ İTHALATI

Ülke Adet Dolar (x bin)
Almanya 14 547.4
İtalya 554 10.397.3
İngiltere 27 103.6
Çin 54 578.7
Güney Kore 9 324.1
Tayvan 25 288.3
Toplam 683 12.239.4
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Üretim Reform Paketi
ile yenive nitelikli 
organize sanayi 
bölgeleri geliyor

Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Faruk Özlü,
“Pakette son aşamaya
gelindi. Bu paketle sa-

nayicinin önündeki engelleri kaldır-
mak ve daha çok desteklemek istiyo-
ruz” dedi. Bakan Özlü, “Nitelikli
teknolojik organize sanayi bölgeleri-
nin kurulmasının önünü açacağız.
Devlet olarak bütün işlemleri bizim
yürüttüğümüz, tamamladığımız ve
sanayicinin gelip kazmayı vurduğu,
temelini attığı bir modele geçmek
istiyoruz” şeklinde konuştu.

SANAYİCİ, ÇED RAPORU VE 
TEŞVİK ARAŞTIRMASI GİBİ 
BİRÇOK PROSEDÜRDEN 
KURTULACAK

Halihazırda yatırım yapmak iste-
yen sanayiciler, Çevresel Etki Değer-
lendirme (ÇED) Raporu, teşvik araş-
tırması gibi birçok prosedürle karşı
karşıya kalıyor; ancak yeni paketle
birlikte bütün bunları Bakanlık hal-
ledecek. Konu hakkında açıklama
yapan Bakan Faruk Özlü, “Yurt içi ve
yurt dışından gelecek yatırımcılar
sanayi parseli bulmakta zorlanmaya-
caklar, onlara hazır sanayi parseli
üreteceğiz. Yasalaşan Ar-Ge Reform
Paketi’nin ardından, Üretim Reform

Paketi’nin de Meclis’ten geçmesi ha-
linde Türkiye, yatırımcılar ve yüksek
teknolojili ürün geliştirmek isteyen-
ler için bir cennet olacak” dedi.

PARSEL FİYATLARINDA ÜST LİMİT
GELECEK, BU ALANLARDAN 
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLARIN
ÖNÜNE GEÇİLECEK

Parsel birim fiyatlarına üst limit
getireceklerini belirten Bakan Özlü,
böylece bu alanlardan haksız kazanç
elde edilmesini engelleyeceklerini
kaydetti. Özlü, ayrıca paketin orga-
nize sanayi bölgeleri ve sanayi site-
lerinde yer alan parsel veya dükkan-
lardan, emlak vergisi alınmamasını
öngördüğünü kaydetti.

Şehir merkezlerine yakın birçok
sanayi bölgesi ve sanayi siteleri bu-
lunuyor. Paket kapsamında buralar
da makul uzaklıklarda, şehrin dışına
taşınacak. Yeteri kadar büyüklükte
dükkanlardan oluşan yeni siteler
kurmayı hedeflediklerini belirten Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fa-
ruk Özlü, şu anda organize sanayi
bölgeleri ve sanayi sitelerinin var ol-
duğu kıymetli arazileri de yerel yö-
netimlerin değerlendirmesini iste-
diklerini söyledi. 

Üretim Reform Paketi Kanun Ta-

sarısı Taslağı’nda dikkati çeken bir
başka konu da, kurulan Sanayi Gay-
rimenkul Yatırım Anonim Şirketi
(SAGYAŞ). Sermayesi tamamen Ha-
zine’ye ait bu şirketin amaçları Sa-
nayi parseli arzını artırmak, yabancı
yatırımcının ihtiyaç duyduğu sanayi
üretim alanlarını geliştirerek ya-
bancı sermayeyi ülkeye çekmek ve
arazi stokunu ülkenin sanayi politi-
kaları doğrultusunda hızlı ve etkin
şekilde sanayiye yönlendirmek.

Yatırım yapmak isteyen sanayicilerin en büyük sorunlarından biri olan 
‘arazi’ temini meselesi çözülüyor. Yatırımı ve üretimi artırmak için art arda
mevzuat değişiklikleri ve destek imkanlarını hayata geçiren hükümet, yasa-
laşan Ar-Ge Reform Paketi’nin ardından Üretim Reform Paketi’ni de Mec-
lis’ten geçirmeye hazırlanıyor.

Bu paketle sanayicinin önündeki en-

gelleri kaldırmak ve daha çok des-

teklemek istiyoruz. Nitelikli teknolojik

organize sanayi bölgelerinin kurul-

masının önünü açacağız. Devlet ola-

rak bütün işlemleri bizim yürüttüğü-

müz, tamamladığımız ve sanayicinin

gelip kazmayı vurduğu, temelini attığı

bir modele geçmek istiyoruz”
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UNDP Birleşmiş Millet-
ler Kalkınma Prog-
ramı, bu sorunları on-
yedi başlıkta şu

şekilde sıralamış; yoksulluğa son,
açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli
eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği,
temiz su hijyen halk sağlığı, erişile-
bilir ve temiz enerji, insana yakışır iş
ve ekonomik büyüme, sanayi inovas-
yon ve altyapı, eşitsizliklerin azaltıl-
ması, sürdürülebilir şehir ve yaşam,
sorumlu tüketim ve üretim, iklim
eylemi, sudaki yaşam, karasal ya-
şam, barış ve adalet, hedefler için
ortaklıklar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi,
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ko-
misyonu'nun Haziran 1948'de hazır-
ladığı ve bir kaç değişiklik yapıldık-
tan sonra 10 Aralık 1948'de, BM
Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan
oturumunda kabul edilen 30 madde-
lik bildiridir. Bildirinin imzalanma-
sında, II. Dünya Savaşı'ndan sonra
devletlerin, bireylere tanınan hak ve
özgürlüklerin güvence altına alın-
ması konusunda birleşmesi de etkili
olmuştur. Eleanor Roosevelt bu bil-
diriyi "Bütün insanlık için bir "Magna
Carta (Büyük Ferman)" olarak tanım-
lamıştır. Bildirinin imzalandığı 10
Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü
olarak kutlanır. 

Bu bildiride; “Bütün insanlar öz-
gür, onur ve haklar bakımından eşit
doğarlar. Herkes, ırk, renk, cinsiyet,
dil, din, siyasal veya başka bir görüş,
ulusal veya sosyal köken, mülkiyet,
doğuş veya herhangi başka bir ayrım
gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan
olunan bütün haklardan ve bütün
özgürlüklerden yararlanabilir. Yaşa-
mak, özgürlük ve kişi güvenliği her-
kesin hakkıdır. Hiç kimseye işkence
yapılamaz, zalimce, insanlık dışı
veya onur kırıcı davranışlarda bulu-
nulamaz ve ceza verilemez. Herkes
yasa önünde eşittir ve ayrım gözetil-

meksizin yasanın korunmasından
eşit olarak yararlanma hakkına sa-
hiptir.” Başlayıp devam eden haklar
dünyaca kabul görmüştür.

Yaşamak, sağlık, güvenlik ve eği-
tim dünyaca kabul gören temel hak-
lardan sayılmaktadır. Bunlar tatbikî
yetmiyor bunları sağlayabilmek için
çeşitli kurallara uyulması gerekmek-
tedir. Yoksulluğun ve açlığın ortadan
kaldırılarak sağlıklı yaşamın zemini
hijyenik yaşama ortamı ve temiz su
sağlanması elbetteki mümkündür.
Birilerinin zengin olmak için birile-
rini sömürmesi ve ezmesi gerekmi-
yor. Çalışana çalıştığının karşılığını
ve emeğinin hakkı verildiğinde belki
biraz daha az kazanılabilir ama o in-
sanların da asgari ihtiyaçlarını karşı-
lamasına imkan tanınmış olur. Top-
lumda erkek olduğunu zannederek
kadına hükmetmek, ona kötü mua-
melede bulunmak hele de öldürmek
kimin hakkı olabilir. Bu yetkiyi ve
cesareti nereden bulurlar. 

İŞLER İNSAN SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMEDEN
YAPILABİLMELİDİR

Üretim yapmak için gerekli enerji
kaynaklarını kullanırken doğaya say-
gılı olarak sorumlu davranmak zo-
rundayız. Çünkü gidebilecek başka
bir dünyamız daha yok. Çok kısa in-

Aynı sorunları yaşayan insanlar biraraya gelip dernek ve vakıf gibi sivil top-
lum örgütleri kuruyorlar. Birlikten kuvvet doğar prensibiyle sinerji oluştura-
rak ortak sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyorlar. Bazı sorunlar da vardır
ki üstesinden gelmek için bir ülkenin/devletin çabası yetmediği için dünya-
nın el ele vermesi gerekebilir. Aslında dünyanın birçok yerinde yaşanan or-
tak sorunlar var. Bu sorunların çözümlenmesi dünyanın barış içinde yaşama-
sı demektir. 

Erol Demir  - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Şube Müdürü 

Her işin başı eğitim...
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san ömründe, zorunlu ihtiyaçlar ka-
dar sorumlu davranarak tüketimde
bulunmak, gelecek kuşaklara yaşa-
nabilir bir dünya bırakmak zorunda-
yız. İnsanlar yaşamak için iş bulmak
ve çalışmak zorundadır. Bu işler in-
san sağlığı ve güvenliğini tehdit et-
meden yapılabilmelidir. 

Modern dünya ve teknolojik ihti-
yaçlar diyerek sınırsız çılgınca üret-
mek, tüketmek ve yaşamak gerek-
miyor. İhtiyaçlarımızı karşılamak her
ülkenin daha refah içinde yaşamak
için ekonomilerini büyütmek gibi
hedefleri bulunmaktadır. Sanayileşe-
lim, öncesinde altyapısını da iyi ha-
zırlayalım. İnovasyon yaparken in-
sanı merkeze alalım. Yakıtlarla
havayı kirletmeyelim ve iklim deği-
şikliğine sebep olmayalım. Bu dün-
yada insanlardan başka canlılar da
yaşamaktadır. Havada, karada ve
suda yaşayan diğer canlılara da ya-
şam hakkı tanımalıyız. Zaten bunla-
rın birçoğu bize gıda ve fayda sağla-
mıyor mu? Kendi ellerimizle kendi
sonumuzu hazırlamak çok da insani
ve akıllıca olmasa gerek. 

Çok basit belki küçük ama tüm
insanlığın bu kuralları uyguladığında
ortaya çıkacak durumu hepimizin bi-
rey olarak yapabileceği o kadar çok
şey olduğunu biraz düşündüğü-

müzde hemen anlarız. Çöpleri so-
kaklara atarsak, şehir yaşamının ve
birarada olmanın gerektirdiği kural-
lara uymazsak şehirde nasıl mutlu
ve sağlıklı yaşayabiliriz. 

Barış ve adalet olmadan ülkede
huzur olmaz. Ülkemizin çevresinde
en yakın sınır komşularımızda yaşa-
nanlar, yıllardır insanların çektikle-
rini görürken hala ülkemizde huzuru
bozmaya ne isim altında olursa ol-
sun müsaade edilmemelidir. Hedefi-
miz bir! Hepimiz insanız ve insanca
yaşamayı hak ediyoruz. Bunu sağla-
mak devletin görevi ise devlete bu
konuda yardımcı olmalıyız. Bu ortak
hedef için birlik olmalı ve el ele ver-
meliyiz. Onyedi başlıkta sıralanan
temel konularda sadece gelişmiş,
batılı ve modern ya da dini ve insani
duyguları yüksek toplumların mese-
lesi değil tüm insanlığın hassas ol-
ması gerekir

Her işin başı sağlık demiş ataları-
mız. Ne güzel de söylemişler. Ancak
bu sağlığı koruyabilmek için yuka-
rıda açıklamaya çalıştığımız hususla-
rın sağlanmış olması gerekiyor.
Bunu sağlayabilmek için ise toplumu
eğitmeli ve bilinçlendirmeliyiz. Bu-
nun için eğitim, bunun için hayat-
boyu öğrenme şart. “Her işin başı
eğitim” desek yanlış mı olur?

Her işin başı sağlık demiş

atalarımız. Ne güzel de

söylemişler. Ancak bu sağlığı

koruyabilmek için yukarıda

açıklamaya çalıştığımız

hususların sağlanmış olması

gerekiyor. Bunu sağlayabilmek

için ise toplumu eğitmeli ve

bilinçlendirmeliyiz. Bunun için

eğitim, bunun için hayatboyu

öğrenme şart. Her işin başı

eğitim desek yanlış mı olur?
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Mesleki ve teknik eğitimde son zamanlarda yapılan iyileştirme çalış-
malarının sonuçları şimdiden görülmeye başlandı.

Millî Eğitim
Bakanlığı
Müsteşar
Yardımcısı

Muammer Yıldız ve Genel
Müdür Osman Nuri Gü
mesleki ve teknik ortaöğ-
retim kurumlarında yapı-
lan çalışmaları yerinde gör-
mek amacıyla İstanbul
Başakşehir ilçesinde bulu-
nan Özel İkitelli OSB Mes-
leki ve Teknik Anadolu Li-
sesini ziyaret ettiler.

MESLEKİ EĞİTİM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR
TOPLANTILARI

Mesleki Eğtim Genel
Müdürlüğünce mesleki
eğitim ile iş dünyası ara-
sındaki bağları kuvvetlen-
dirmek, işletmede beceri
eğitimi ve staj olanaklarını
arttırmak, okulların fiziki
altyapısını güçlendirmek,
atölye ve laboratuvarları
çağın gerektirdiği stan-
dartlara taşımak, iş dünya-
sının beklentileri karşılaya-
cak nitelikli işgücünün
yetiştirilmesinde işbirliği
yapmak, Bakanlıkça mes-
leki eğitim alanında yapı-
lan çalışmaları taraflara
anlatmak hedefleriyle sa-
nayinin gelişmiş olduğu il-
ler başta olmak üzere Tür-
kiye’nin her yerinde sektör
toplantıları yapılıyor.

Sektör buluşmalarının
sonuncusu İstanbul’da

gerçekleşen toplantıya İki-
telli Organize Sanayi Böl-
gesi Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Şaban
GÜLBAHAR, İOSB Müte-
şebbis Heyet Başkan Vekili
Nihat TUNALI, İkitelli OSB
Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi kurucusu Tahir
Fırat ŞUEKİNCİ de katıldı-
lar. Türkiye’ deki organize
sanayi bölgelerinde açıl-
mış en büyük ve dona-
nımlı okul olan İkitelli
OSB Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi Müdürü
Rasim ASLAN okulun sa-
nayi işbirliği, fiziki ve öğ-
renci durumu ile ilgili bil-
giler verdi.

OKUL-SANAYİ İŞBİRLİ-
ĞİNİ GELİŞTİRECEK
YASAL DÜZENLEMELER

Toplantıda Genel Mü-
dür Osman Nuri GÜLAY,
okul sanayi işbirliğini artır-
maya yönelik kanuni dü-
zenlemeler, özel sektöre
sağlanan teşvikler ve işlet-

melerde beceri eğitiminin
önemine değindikten sonra
mesleki eğitimi sektörle iş-
birliği içinde geliştirecekle-
rini ve bu konuda sektör ne
istiyorsa yapmaya hazır ol-
duğunu vurguladı. Dün-
yada endüstri 4.0 alanında
muazzam bir gelişim oldu-
ğunu, ülke olarak bunun
gerisinde kalmamamız için
sektörün yazılım geliştirme
konusunda da hızlı davran-
ması gerektiğini, bu alanda
yapılacak çalışmalara des-
tek vereceğini söyledi.

YENİ SİSTEMİN 
BAŞARISI

Toplantı sonrasında
Mesleki Eğitim Genel Mü-
dürü ve beraberindeki he-
yet, Türkiye’de ilk özel ve
organize sanayi bölgesi
projesi olan okul binasını
gezerek, incelemelerde
bulundu, öğrenci ve öğret-
menlerle görüştü. Okulun
yönetimini, öğretmenle-
rini, atölye ve laboratuvar-
larını, geliştirilen projeleri
çok beğendiğini ifade eden
Genel Müdür, şimdiye ka-
dar mesleki eğitim ala-
nında yapılan çalışmaların
meyvesi olarak Türkiye’de
görmeyi hedeflediğimiz
sistemin burada oluştu-
ğuna bizzat şahit olmak-
tan duyduğu memnuniyeti
ifade ederek emeği geçen-
lere teşekkür etti.

Mesleki ve teknik eğitimde sessiz
devrim meyvelerini veriyor
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Türkiye Tasarım Haftası 5 günde 30.000 ziyaretçi, 62 konuşmacı ve 
6 ülkeden 11 sergi ağırladı! T.C Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) işbirliğinde bu yıl ilk kez gerçekleşen Türkiye Tasa-
rım Haftası/Design Week Turkey 5 günde 30.000'den fazla ziyaretçi
ağırladı.

T.C Ekonomi
Bakanlığı ve
Türkiye İhra-
catçılar Mec-

lisi (TİM) işbirliğinde bu
yıl ilk kez gerçekleşen ve
19-23 Ekim tarihleri ara-
sında uluslararası tasarım
dünyasını buluşturan Tür-
kiye Tasarım Haftası/De-
sign Week Turkey 5 günde
30.000'den fazla ziyaretçi
ağırladı. Lütfi Kırdar Kon-
gre ve Sergi Sarayı'nda

düzenlenen Türkiye Tasa-
rım Haftası, yenilikçi
ürünleri, atölyeleri, 
tasarım dünyasının değerli
isimlerini, üniversiteleri,
yarışmaları ve dünyanın
dört bir yanından sergileri
ziyaretçilerle buluşturdu.

TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ
TRENDLER YER ALDI

5 günde 30.000'den
fazla akademisyen, öğ-
renci, profesyonel ve tasa-

rım meraklısı endüstriyel
tasarım, moda ve görsel
iletişim tasarımı alanla-
rında Türkiye ve dünya-
daki trendleri Türkiye Ta-
sarım Haftası'nda takip
etme şansını buldu.

T.C. Ekonomi Bakanlığı
ve TİM işbirliğinde, Arçe-
lik, Ford Otosan, Seranit
Grup ve Şişecam stratejik
ortaklığında düzenlenen
Türkiye Tasarım Haftası/
Design Week Turkey'de ta-

Tasarımın kalbi İstanbul'da attı
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sarıma dair her şey 5 gün
boyunca İstanbul Lütfi
Kırdar Kongre Merkezi ve
Sergi Sarayı'nda ziyaretçi-
lerle buluştu. Tasarımla
fark yaratan Turquality fir-
malarının ürünleri; 
moda, endüstriyel tasarım
ve görsel iletişim tasarımı
alanlarında öncü olmuş
isimlerin deneyimlerini ve
trendleri paylaştığı ko-
nuşma ve paneller, ulus-
lararası sergiler, Design
Turkey Endüstriyel Tasa-
rım Ödülleri sergisi ve
ödül töreni, Türk ve ya-
bancı tasarım ofisleri, ta-
sarım alanında isim yap-
mış dünyanın en iyi
tasarım okulları, İhracatçı
birliklerinin tasarım yarış-
malarının finalistlerinin
ürün sergileri ve atölye
çalışmaları Türkiye Tasa-
rım Haftası'ndaydı.

TASARIM DÜNYASININ
DEĞERLİ İSİMLERİ 
TÜRKİYE TASARIM 
HAFTASI KONFERANS VE
PANELLERİNDE DİNLEYİ-
CİLERLE BULUŞTU

Aralarında  dünyaca
ünlü moda tasarımcısı
Hussein Chalayan, Atıl
Kutoğlu,  Ayşe ve Ece Ege,
Zuzanna Skalska, Ezra ve
Tuba Çetin, Paul Cohen,
Pınar Demirdağ, David
Grossman, MTD (Moda
Tasarımcıları Derneği Baş-
kanı) ve moda tasarımcısı
Mehtap Elaidi, moda tasa-
rımcıları Aslı Filinta, Gül
Ağış ve Zeynep Tosun,
dünyaca ünlü endüstriyel
tasarımcı Micheal Young,
Patrick Rampelotto, Fin-
landiyalı ayakkabı tasa-
rımcısı Minna Parikka, ta-
sarımcı Anthony
Bannwart, Andrea Cancel-
lato,Sara Garanty, Sauli

Suomela, Gökhan Akış,
ETMK Başkanı Sertaç Er-
sayın,Dr. Yasuko Taka-
yama ve Yarosav Yakovlev
gibi pek çok isim Türkiye
Tasarım Haftası'nda dinle-
yicilerle buluştu.

Leke tutmayan gömlek,
engelliler için şehir haya-
tını kolaylaştıran engelsiz
erişim sistemi, sanal ger-
çeklik deneyimi ve daha
pek çok yenilik Türkiye
Tasarım Haftası'ndaydı!

Leke ve su tutmayan
gömlek, engelliler için her
kot farkında kullanılabilen
engelsiz erişim sistemi, ev
dışındayken uzaktan kont-
rol edilebilen akıllı kombi,
wifi üzerinden kontrol edi-
lebilen ev eşyaları, dar
alanlar için uygun hem ka-
nepe hem de yatak olabi-
len mobilya ünitesi, dün-
yada ilaç uygulama
hataları sebebiyle yaşanan
ölümleri engellemek ama-

cıyla tasarlanan akıllı ilaç
depolama ünitesi, entegre
elektrik prizli koltuklar
gibi daha pek çok yenilikçi
ürün Türkiye Tasarım Haf-
tası'nda büyük ilgi gören
ürünler arasındaydı.

TÜRKİYE TASARIM 
HAFTASI RENKLİ 
ATÖLYELERE DE EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI

Türkiye Tasarım Haf-
tası; Patrick Rampelotto ile
geri dönüş atölyesi, 3D ya-
zıcı ve tarayıcı atölyesi,
defter ve kaligrafi atölyesi
gibi pek çok yaratıcı atölye
çalışmasına da ev sahipliği
yaptı. Tasarım kavramı
çerçevesinde gerçekleştiri-
len atölye çalışmaları Tür-
kiye'nin farklı üniversite-
lerinde okuyan genç
tasarımcıları ve yurtdışın-
dan davet edilen tasarım
öğrencilerini ortak bir
platformda buluşturdu.

Leke tutmayan

gömlek, engelliler için

şehir hayatını

kolaylaştıran engelsiz

erişim sistemi, sanal

gerçeklik deneyimi ve

daha pek çok yenilik

Türkiye Tasarım

Haftası'ndaydı!

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı

Türkiye Tasarım Haftası’nda
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Farklı kültürlerden gelen
genç tasarımcılar, güncel
tasarım konularının işlen-
diği atölye çalışmalarında,
tanınmış tasarımcıların
önderliğinde yaratıcı tasa-
rım fikirlerinin peşinden
birlikte koştular.

DESİGN TURKEY 
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ÖDÜLLERİ SERGİSİ 
TÜRKİYE TASARIM 
HAFTASI'NDA ZİYARET-
ÇİLERLE BULUŞTU

Türkiye Tasarım Hafta-
sı'nın açılışında T.C. Eko-
nomi Bakanlığı, TİM ve
ETMK işbirliği ile düzenle-
nen, inovasyon ve marka-
laşma alanında Türki-
ye'nin en büyük ödül
organizasyonlarından biri
olan Design Turkey En-
düstriyel Ödülleri beşinci
kez sahiplerini buldu. 30'u
aşkın tasarım otoritesinin
yer aldığı uluslararası bir
jüri tarafından değerlendi-

rilen toplam 350 endüstri-
yel tasarımdan 7'si Üstün
Tasarım, 36'sı İyi Tasarım,
7'si ise Konsept Tasarım
Ödülü almaya hak ka-
zandı. Üstün Tasarım Ödü-
lü'ne layık görülen 7 ürün;
Ahmet Toplu'nun Karaca
için tasarladığı Everest
adlı çatal kaşık bıçak ta-
kımı, Nihat Duran'ın Arçe-
lik için tasarladığı Selamli-
que Kapsüllü Türk Kahve
Makinası, Onur Onrat'ın
Arçelik için tasarladığı
SBS Cosmos Flush Handle,
Koray Malhan'ın Koleksi-
yon Mobilya için tasarla-
dığı Oblivion adlı yaşam
ve çalışma ünitesi, Giu-
seppe Manente ve Abramo
Mion'un Koleksiyon Mo-
bilya için tasarladığı Cal-
der adlı modüler oturma
grubu, Kunter Şekercioğ-
lu'nun Scrikks için tasarla-
dığı Heritage adlı dolma-
kalem ve roller ball kalem
serisi ve Eda Yılmaz'ın Şi-

şecam için tasarladığı Kes-
tane Doğal Kaynak Suyu
Şişesi bulunuyor.

Pınar Demirdağ'ın Hol-
landalı ortağı Viola Renate
ile yarattığı Paris merkezli
Pınar&Viola markası al-
tında IKEA Limited Print
edition için tasarladıkları
herkesi kabul etmek te-
malı desenlerle üretilmiş
ürünlerden özel koleksiyon
sergisi, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika bölgesinin en büyük
tasarım festivali olan Bei-
rut Design Week'ten özel
bir ürün seçkisi, Milan De-
sign Week 2016'da yer
alan, Daniel Widrig, Alca-
rol, Casa Laboratoria,
Code Structured Skin,
Marco Stefanelli, Güters-
trasse (By Christoph Stei-
ger) ve Isaac Monte gibi
isimlerin tasarımlarının
yer aldığı Raw sergisi, İs-
tanbul Moda Akademisi ve
Dice Kayek işbirliği ile
Türk El Sanatlarının günü-

müze taşındığı “İzler” ser-
gisi, Viyana merkezli tasa-
rımcı, sanatçı Patrick
Rampelotto'nun bit pazar-
ları ve özel koleksiyonlar-
dan satın aldığı eşsiz me-
tal ve plastik parçalarla
tasarladığı lambalar ve
farklı tasarımlarından olu-
şan sergisi, Almanya'dan
moda ve teknolojiyi birleş-
tiren ElektroCouture ser-
gisi,İtalyan tasarımcı Pas-
quale Volpe'nin Good
50x70 adlı, küresel
ısınma, çevresel kirlilik,
susuzluk, çocuk ölümleri
ve hayvan hakları gibi te-
mel sosyal olgulara dikkat
çeken afiş sergisi, İs-
veç'ten Sara Garanty'nin
Colour Emotions sergisi,
İsveç'ten 'Swedish Fashion
Stories' sergisi Türkiye Ta-
sarım Haftası'ndaydı.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ
TASARIM YARIŞMALARI
ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜ TAQUA
DENİZ TAKSİ ALDI!

Engelli yolcular ve ev-
cil hayvanlar düşünülerek
Nurullah Taşkıran ve Ilgaz
Karaaslan tarafından  ta-
sarlanan TAQUA deniz
taksi, Türkiye Tasarım
Haftası'nda çok özel bir
ödül aldı!

Engelliler ve evcil hay-
vanlar da düşünülerek ta-
sarlanmış, çevreci kom-
pakt çözümüyle ve deniz
ulaşımına getirdiği farklı-
lıkla öne çıkan tasarımıyla
jüri tarafından özel ödüle
layık görülen TAQUA'nın
tasarımcılarından Nurul-
lah Taşkıran, İhracatçı Bir-
likleri Tasarım Yarışmaları
Özel Ödülü'nü TİM Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi
ve Gemi ve Yat İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Başa-
ran Bayrak'tan aldı.
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TÜRKİYE GENEL İHRACATININ YÜZDE 2,7 GERİLEDİĞİ BİR DÖNEMDE HAZIR GİYİMİN YÜZDE 2,6

ARTTIĞINI VURGULAYAN İHKİB BAŞKANI HİKMET TANRIVERDİ: 

The Core İstanbul hazır giyime 
500 milyon dolar artı yazacak 

İstanbul Hazır Gi-
yim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları
Birliği (İHKİB),

Moda Tasarımcıları Der-
neği (MTD) ve İstanbul
Moda Akademisi tarafın-
dan (İMA) Ekonomi Bakan-
lığı’nın desteği ile düzenle-
nen The Core İstanbul, 5.
kez kapılarını açtı. 

İHKİB  Başkanı Hikmet
Tanrıverdi yaptığı değer-
lendirmede dünye ticareti-
nin daralıp global pazar
kavgasının kızıştığı bir or-
tamda Türkiye’nin tek ha-
zır giyim fuarı olan The
Core İstanbul’un öneminin
daha da arttığını söyledi. 

THE CORE İSTANBUL,
İSTANBUL MODA 
KONFERANSI VE 
MERCEDES-BENZ 
FASHION WEEK EŞ 
ZAMANLI DÜZENLENİYOR

Hikmet Tanrıverdi,
sektörü çok daha güçlü bir
şekilde yarınlara taşıyabil-
mek için planlı hareket et-
tiklerini vurgulayarak, bu
hedef doğrultusunda The

Core İstanbul’u, İstanbul
Moda Konferansı’nı ve
Mercedes-Benz Fashion
Week İstanbul’u eşzamanlı
olarak aynı hafta içinde
düzenlediklerinin altını
çizdi. 

“Bu üç etkinlikle Tür-
kiye moda endüstrisini
dünya vitrinine taşıyoruz.
Böylece küresel moda en-
düstrisinin dikkatlerini bir
hafta boyunca ülkemize
çekmeyi arzuluyoruz” di-

yen Tanrıverdi, şöyle de-
vam etti: 

YER-GÖK HAZIR GİYİM
KONUŞACAK

“Üç etkinlik ile Türk
moda endüstrisi adına

Dünya ekonomisinin her geçen gün daraldığı bir süreçte yeni çıkış kapıları ara-
dıklarını vurgulayan Hikmet Tanrıverdi, “Dünya Ticaret Örgütü 2016 büyüme
hedefini 2,8’den 1,7’e çekti. Bizleri de negatif etkileyen böyle bir ortamda 16
ülkeden 250 alıcı getirdiğimiz Türkiye’nin tek hazırgiyim fuarı The Core İstan-
bul’un önemi daha da artıyor” dedi.   

İHKİB Yönetim Kurulu Üyeleri Hikmet Ünal, Ferat Barıtcı, Nilgün Özdemir, 
İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İHKİB Başkan Vekili Kemalettin Güneş, 
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Altan
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güçlü bir sinerji yarataca-
ğız. Yer-gök hazır giyim ko-
nuşsun istiyoruz. 2 gün sü-
recek The Core İstanbul’da
firmalarımız dünyanın dört
bir köşesinden gelen 250
alıcı ile bir arada olacaklar.
Hazır giyim ve konfeksi-
yon sektörü Türkiye için
önemli.

“TEKSTİLLE BİRLİKTE
TOPLAM İHRACATIMIZ
25 MİLYAR DOLARA
ULAŞTI”

Küresel pazarlardaki
sıkıntılara rağmen 2015’te
211 ülkeye, 17 milyar do-
larlık ihracat yaptık. Ülke-
mize 14 milyar dolan net
döviz kazandırdık. Teks-
tille birlikte toplam ihraca-
tımız 25 milyar dolara
ulaştı. Ne yazık ki küresel
ticaret açısından bu yıl da
çok parlak geçmiyor. 

Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) 2016 yılında dünya
ticaretindeki büyüme he-

defini 2,8’den 1,7’ye çekti.
Türkiye hazır giyim sek-
törü olarak içeride ve dışa-
rıda karşılaştığımız sorun-
lara, en büyük
pazarlarımızdan Rusya ile
yaşadığımız uçak krizine
rağmen bu yıl daha iyi bir
performans sergiliyoruz.
Son birkaç aydır geçici bir
düşüş trendi izlesek de
Ocak – Eylül döneminde
hazır giyim ihracatımızda
yüzde 2,6’lık bir artış kay-
detmiş bulunuyoruz. 

“İHRACAT ARTIŞINDA
5’İNCİSİNİ DÜZENLEDİ-
ĞİMİZ THE CORE İSTAN-
BUL’UN YADSINAMAZ
BİR PAYI VAR”

9 ayda 12,9 milyar do-
larlık ihracat gerçekleştir-
dik. Türkiye toplam ihra-
catının aynı dönemde
yüzde 2,7 gerilediği he-
saba katıldığında hazır gi-
yim sektörünün başarısı
çok daha net görülecektir.

Bu ihracat artışında 5’inci-
sini düzenlediğimiz The
Core İstanbul’un yadsına-
maz bir payı var. Marka ve
tasarımcıların  küresel alı-
cılarla buluşma noktası
haline dönüşen The Core
İstanbul sayesinde gelecek
5 yılda sektörel ihracatta
ilave 500 milyon dolarlık
artış hedefliyoruz.” 

THE CORE İSTANBUL’A
16 FARKLI ÜLKEDEN
250 ALICI GELDİ

İHKİB Başkan Yardım-
cısı ve MBFWI – The Core
İstanbul Danışma Kurulu
Başkanı Volkan Atik ise bu
yıl Zorlu Center’da Merce-
des Benz Fashion Week İs-
tanbul (MBFWI) ile aynı
alanda düzenlenen The
Core İstanbul’da 26 marka
ve 28 tasarımcının İlbahar
- Yaz koleksiyonlarının
özel showroom mantı-
ğında sergilendiğini söy-
ledi. 

The Core İstanbul’un
Türkiye’nin tek moda fuarı
olduğuna dikkat çeken
Volkan Atik, “Almanya’dan
İngiltere’ye, Lübnan’dan
Fas’a dek Ortadoğu ağır-
lıklı olmak üzere yaklaşık
16 farklı  ülkeden 250 ni-
telikli alıcıyı ağırlayacakla-
rını sözlerine ekledi. 
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İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi: BBC yayınladığı haberde kendi muha-
birinin yazdığı senaryoyu oynuyor. 15 Temmuz’daki darbe girişiminden
bir hafta sonra Türkiye’ye gelip, gizli kamera ile çekim yapılan merdiven
altı iş yerinin Türkiye’nin bütünü gibi sunulmasını son derece art niyetli
buluyorum. Çok açık ifade ediyorum, çocuk işçi çalıştıran vatan hainidir.

İngiliz yayın kuruluşu
BBC’nin merdiven altı çalı-
şan bir işyerinde gizli ka-
mera ile görüntülediği Suri-

yeli çocuk işçiler üzerinden Türk ha-
zırgiyim endüstrisini ve Türkiye’yi
karalaması, sekörde büyük tepkiye
neden oldu. 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Baş-
kanı Hikmet Tanrıverdi, İngiliz ha-
ber kanalı BBC’de çocuk işçi çalıştı-
rıldığı iddiasıyla Türk hazırgiyim
sektörünü karalamayı hedefleyen
yayını kınadı. Tanrıverdi,  “Türkiye
gerçeğini yansıtmayan bu haberlerle
sektörümüze komplo kurulup, bizim
üzerimizden global markalar tehdit
ediliyor” dedi.

Türkiye’de üretim yaptıran glo-
bal markaların son derece katı kural-
larla firmaları denetlediğini vurgula-
yan Tanrıverdi, en küçük bir uygun-
suzluğa dahi sıfır toleransla yaklaşıl-
dığını hatırlattı.

Hikmet Tanrıverdi, Türkiye’de
çocuk işçi çalıştırmanın yasalarla da
engellendiğini ve çok ağır yaptırım-
ları bulunduğunun altını çizerek
şunları söyledi: 

KENDİ YAZDIKLARI SENARYOYU
OYNADILAR

“İHKİB olarak yaptığımız incele-
melerde, habere konu üreticinin adı
geçen global markaların hiç biri için
üretim yapmadığını tespit ettik.
Daha önce söz konusu bu üreticiyle
çalışan ana firmaya giderek iş yaptı-
racaklarını söyleyip, sanki o firmala-
ra ürünlerini ürettiriyormuş gibi

kurmaca bir senaryo hazırlanmış.
BBC muhabiri daha sonra da kendi
yazdığı senaryoyu gerçekmiş gibi
kurgulayıp habercilik etiğiyle bağ-
daşmayacak bir şekilde başta İngiliz
kamuoyu olmak üzere tüm dünyayı
yanlış yönlendirdi.

Hiçbir belge ve kanıta yer veril-
meksizin merdiven altı üretim yapan
bir işyerinden hareketle habere Tür-
kiye’nin en büyük alıcıları olan Zara,
Mango, Mark&Spencer gibi firmala-
rın adı konularak bizim üzerimizden
bu firmalar tehdit edildi.

Bizlerin küresel hazır giyim pa-
zarlarındaki gücünden korkanların,
nitelikli ve hızlı üretimin en güçlü
adresi olan Türkiye’de üretim yaptı-
ran firmaları korkutmak için kullan-
dıkları bu yöntemi boşa çıkaracağız.

15 TEMMUZ’DAN 1 HAFTA SONRA
GELMELERİ NİYETLERİNİ ORTAYA
KOYUYOR

Haberi yapan ekibin darbe girişi-
minin tedirginliğiyle  ‘Türkiye’ye
gitmeyin’ çağrılarının yapıldığı bir
dönemde 15 Temmuz’dan bir hafta
sonra ülkemize gelmesinin bir tesa-

düf olmadığını düşünüyoruz. Bilindi-
ği üzere Türkiye’de yasalar çocuk
işçi çalıştırılmasına izin vermiyor.
Yasalarımıza göre çocuk işçi çalıştır-
manın çok ağır para ve hapis cezası
gibi yaptırımları bulunuyor. Çok açık
ifade ediyorum, çocuk işçi çalıştıran
vatan hainidir.

Öte yandan, yabancı bir haber
kanalının muhabirinin Türkiye top-
raklarında kimliğini gizleyerek ve
kaynağını yanlış bilgilendirerek giz-
lice çekim yapmasını son derece ma-
nidar buluyoruz.

Şayet asıl amaç haber yapmak ol-
saydı, Türkiye’nin en büyük hazırgi-
yim ihracat örgütünün temsilcileri
olarak bizlere de gelirlerdi. İstedik-
leri soruyu sorarlar, istedikleri tesisi
birlikte gezerdik.

BBC YETKİLİLERİNİ TÜRKİYE’YE
BEKLİYORUZ

Şimdi “hodrimeydan” diyor, ha-
beri yapanları ve BBC’nin yetkilileri-
ni Türkiye’ye davet ediyoruz. Global
markalara üretim yapan fabrikaları
tek tek gezelim. Gününü, saatini
üretim tesisini kendileri belirlesin-
ler. Tek bir çocuk işçi bulurlarsa biz
her türlü yaptırıma razıyız.”

Türkiye Giyim Sanayicileri Der-
neği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat da,
“Hiçbir maddi gerçeğe dayanmayan
haberlerle Türkiye’ye karşı olumsuz
algı oluşturulmaya çalışılıyor.
BBC’nin yayınlarını ülkemizin tica-
retine ve hazır giyim sektörüne za-
rar vermeye yönelik yeni bir kam-
panyanın ilk adımı olarak değerlen-
diriyorum” dedi.

Çocuk işçi çalıştıran vatan hainidir
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9. İstanbul Moda Konferansı, 
dünya moda devlerini buluşturdu
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) ev sahipliğinde gerçek-
leşen 9. İstanbul Moda Konferansı, dünya moda sektörünün önemli
isimlerini bir araya getirdi. 

Bu yıl 40. ku-
ruluş yıl dö-
nümünü kut-
layan Türkiye

Giyim Sanayicileri Derne-
ği’nin (TGSD) ev sahipli-
ğinde gerçekleşen ve her
yıl dünyaca ünlü markaları
ağırlayan İstanbul Moda
Konferansı’nın açılışını
Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci yaptı. Zeybekci,
farklılaşmak gerektiğine,

tüketim alışkanlıklarını
belirleyen bir ülke olma-
nın önemine değinerek
dağıtım ve tüketim kanal-
larında sürdürülebilir ege-
menlik kurmanın, belirle-
yici ülke olmanın önemin-
den bahsetti. Bakan Zey-
bekci, bu anlamda Türki-
ye'nin belirleyici olabilmek
için kapasitesi en yüksek
ülkelerden biri olduğunu
belirterek, "Yaklaşık 1,5-2

milyar insanın yaşadığı,
kültür coğrafyası diye bir
coğrafyamız var. Tüketim
alışkanlıklarını belirleme-
de bu alan bize müsait,
buralarda bir avantajımız
olduğunu görüyoruz. Bu-
nun için her şeyi ile marka
olmak gerekiyor tabi. Ülke
olarak, topyekun marka ol-
mak gerekiyor farkındayız
ama Türkiye artık o nokta-
ya geldi diye düşünüyo-
rum” şeklinde konuştu.

İHRACATÇILARIN EN AZ
YARISI E-TİCARET POR-
TALLARINDA BEDELSİZ
YER ALACAK

Bakanlık olarak e-tica-
ret konusunda yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi
veren Zeybekci, mevcut ih-
racatçıların en az yarısının
e-ticaret portallarında be-
delsiz yer almasını sağla-
manın üzerinde çalıştıkla-
rını aktardı.

TGSD Yönetim Kurulu
Başkanı Şeref Fayat ise
konferansın açılışında yap-
tığı konuşmasında İstan-
bul’u dünyanın en önemli
moda merkezlerinde biri
yapmaları gerektiğini söy-
ledi. Fayat, bölge ve komşu
ülkelerde mağazalaşma,
yurt dışında marka ve pa-
zarlama-satış kanalları sa-
tın alma yönündeki arayış-

larının sürdüğünü dile ge-
tirdi. Hükümetin geçen ay
açıkladığı Doğu ve Güney-
doğu’ya Yatırım Teşvik
Programını hazır giyim
sektörü için son derece
olumlu olduğunu ifade
eden Fayat, “Devletimiz-
den gelen teşvikler ve AR-
GE çalışmalarındaki artışa
paralel olarak inovatif üre-
timimiz, akıllı ürün yelpa-
zemiz hızla genişleyecek.
İnovatif ürün aynı zaman-
da katma değerli üretim
demek. Markalaşma ve
inovatif üretimde ne kadar
hızlı ilerleyebilirsek ihra-
catta kilogram başına 50
dolar gelir hedefini de o
kadar hızlı yakalayabilece-
ğiz” şeklinde konuştu.

KONFERANSIN İKİNCİ
GÜNÜNDE İKİLİ İŞ 
GÖRÜŞMELERİ 
DÜZENLENDİ

Tüm dünyadan satın
alma grupları ile yerel üre-
ticileri İstanbul’da buluştu-
ran 9. İstanbul Moda Kon-
feransı’nda moda sektö-
ründe yeni işbirlikleri oluş-
turulması ve var olan iş
hacminin artırılması amaç-
lanıyor. Bu amaçla konfe-
ransın ikinci günü, yaklaşık
40 firmanın katılımı ile İkili
İş Görüşmeleri (B2B) Plat-
formu gerçekleştiriliyor. 
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İTKİB Ocak-Eylül 2015 
ve 2016 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2016 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

İSPANYA

İSVEÇ

BELÇİKA

POLONYA

SLOVAKYA

YUNANİSTAN

DANİMARKA

İSVİÇRE

NORVEÇ

ABD

BULGARİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

BOSNA-HERSEK

İRLANDA

AVUSTURYA

MAKEDONYA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

2015 (ÇİFT)

298.677.472

258.053.285

111.212.616

51.840.299

43.851.225

29.453.858

27.830.964

31.454.824

16.447.928

20.168.671

13.901.493

14.405.488

12.713.006

11.152.542

10.386.344

2.521.455

6.181.962

6.760.263

5.575.626

7.005.057

5.865.855

10.855.065

2016 (ÇİFT)

316.066.327

268.278.375

122.879.094

56.063.864

53.880.015

38.161.292

35.724.610

32.480.967

20.554.595

17.469.058

16.206.248

15.071.409

14.613.747

11.966.923

11.905.719

11.101.332

10.279.139

10.206.088

9.430.122

9.297.548

7.424.275

7.332.591

DEĞİŞİM (%)

5,82

3,96

10,49

8,15

22,87

29,56

28,36

3,26

24,97

-13,39

16,58

4,62

14,95

7,30

14,63

340,27

66,28

50,97

69,13

32,73

26,57

-32,45

2015 (USD)

198.100.258,44

155.256.570,37

74.731.185,55

32.421.653,89

24.564.354,04

31.191.564,89

17.483.208,06

22.543.431,38

14.585.356,22

10.897.406,33

5.452.777,29

11.411.698,48

8.820.416,88

7.617.411,84

10.278.092,98

1.035.588,65

5.159.188,09

2.405.391,39

3.270.624,24

4.744.451,02

1.586.613,88

8.066.193,63

2016 (USD)

185.079.853,74

168.842.533,79

82.061.611,95

33.937.626,76

27.827.453,96

35.595.139,31

20.934.392,89

21.676.478,51

17.615.234,92

8.792.428,41

6.437.928,33

11.775.101,36

10.293.553,63

7.639.938,93

11.138.274,32

6.919.697,36

7.485.444,56

3.304.677,65

5.366.169,27

6.305.905,05

2.274.013,03

5.741.361,17

DEĞİŞİM (%)

-6,57

8,75

9,81

4,68

13,28

14,12

19,74

-3,85

20,77

-19,32

18,07

3,18

16,70

0,30

8,37

568,19

45,09

37,39

64,07

32,91

43,32

-28,82

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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15
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17
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19

20
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ÜLKELER 2015 (ÇİFT) 2016 (ÇİFT) DEĞİŞİM (%) 2015 (USD) 2016 (USD) DEĞİŞİM (%)

FİNLANDİYA

ÇEK CUMHURİYETİ

UKRAYNA

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN

TÜRKMENİSTAN

IRAK

SIRBİSTAN

ROMANYA

İRAN (İSLAM CUM.)

İSRAİL

LİBYA

CEZAYİR

ŞİLİ

MACARİSTAN

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

GÜRCİSTAN

RUSYA FEDERASYONU

HIRVATİSTAN

KOSOVA

ESTONYA

JAPONYA

ARNAVUTLUK

LİTVANYA

KANADA

SLOVENYA

KAZAKİSTAN

ÜRDÜN

TACİKİSTAN

AVUSTRALYA

PERU

MEKSİKA

KARADAĞ

KIRGIZİSTAN

MOLDAVYA

BEYAZ RUSYA

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

4.948.622

2.395.544

4.458.794

1.609.004

8.048.371

4.742.962

3.117.882

7.382.763

3.187.110

4.163.248

5.170.565

3.678.991

430.469

3.825.972

1.912.457

2.768.232

10.642.877

2.133.084

2.442.219

1.617.939

1.788.245

1.862.042

1.550.540

1.795.638

2.085.051

1.186.568

924.457

1.181.545

1.816.350

416.760

976.552

2.534.280

934.312

558.365

161.695

11.228.952

1.105.993.755

7.299.340

7.209.784

6.626.866

6.226.111

5.819.341

5.126.425

5.096.976

5.064.618

4.495.824

4.378.019

4.212.837

4.020.481

3.860.110

3.552.169

3.449.869

3.332.606

3.313.145

3.088.380

2.862.548

2.306.164

2.202.512

2.135.899

2.004.015

1.963.551

1.960.102

1.718.971

1.718.182

1.681.670

1.671.457

1.406.364

1.347.906

1.313.641

1.307.413

1.270.390

1.012.486

11.887.099

1.224.336.609

47,50

200,97

48,62

286,95

-27,70

8,08

63,48

-31,40

41,06

5,16

-18,52

9,28

796,72

-7,16

80,39

20,39

-68,87

44,78

17,21

42,54

23,17

14,71

29,25

9,35

-5,99

44,87

85,86

42,33

-7,98

237,45

38,03

-48,17

39,93

127,52

526,17

5,86

10,70

2.581.966,51

1.543.210,10

3.668.906,58

1.889.790,15

1.746.619,03

2.913.306,25

1.793.890,01

14.169.160,10

3.233.536,73

2.982.422,49

2.561.615,56

1.831.290,68

430.580,38

1.585.407,76

1.867.070,04

1.780.772,68

8.477.860,62

1.163.225,98

1.585.057,16

926.824,58

1.320.420,78

595.157,58

1.212.424,34

1.840.334,44

1.384.560,78

1.953.312,14

536.818,02

263.283,66

2.055.363,98

305.771,54

842.379,70

644.632,89

1.911.114,39

215.543,34

185.412,91

10.415.685,33

736.038.166,75

3.589.353,32

3.502.526,44

4.972.057,56

3.842.105,20

1.246.702,42

3.106.956,11

1.737.969,81

4.340.882,59

3.805.266,18

3.019.711,90

1.609.304,41

2.287.890,71

2.906.272,71

1.136.378,06

3.035.834,23

3.558.814,38

3.266.713,58

1.559.414,03

1.925.302,12

1.344.824,11

1.720.159,34

858.422,95

1.323.704,21

1.868.157,43

1.354.414,66

2.601.031,81

960.443,33

468.795,29

1.965.155,23

953.086,37

1.087.894,97

369.733,28

3.509.294,19

411.134,85

885.683,98

13.104.450,08

776.280.660,74
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Sektörel küme-
lenme birçok
sektörde oldu-
ğu gibi çorap

sektöründe de büyük bir
önem taşıyor. Bu tür küme-
lenmelerin organize sanayi
bölgeleri (OSB) altında ger-
çekleşmesi ise firmalara dü-
zenli bir altyapının yanında
maliyetlerin düşürülmesi
anlamında büyük avantajlar
sunuyor. Onurcan Çorap
Yönetim Kurulu Başkanı ve
aynı zamanda S.S. İOSB Ço-
rapçılar Sanayi Sitesi Başka-
nı Kazım Özeren de bunun
önemine dikkat çekiyor. 

Çorapçılar Sanayi Sitesi
sektörün gelişim sürecinde
ne anlam ifade ediyor?

37 kooperatif ve özel
parsellerden oluşan İOSB
30 bin işyeri ve yaklaşık
300 bin çalışan kapasitesi-
ne sahip Balkanların en bü-
yük OSB’sidir. 37 koopera-
tiften bir tanesi olan Çorap-
çılar Sanayi Sitesi’nde ise
şu an yaklaşık 35 çorap
üreticisi faaliyet gösteriyor.
Daha önceleri Cağaloğlu ve
Yeşildirek’te 30-40 metre-
karelik alanlarda çalışan
sektör firmaları için Çorap-

çılar Sanayi Sitesi ikinci ve
ciddi kümelenmenin olduğu
bir yer olması açısından
önemli. Gelişen firmalar ise
bir sonraki süreçte daha
büyük fabrikalara, yerleşke-
lere geçiş sağlıyor. 

İkitelli OSB’de çorapçı-
ları biz temsil ediyoruz.
İOSB içinde tüm sorunları
konuşabiliyoruz. OSB’deki
firmalara sunulan imkanlar
da iyi. Örneğin, yakında çok
büyük olmasa da İOSB için-
de bir fuar alanı bile yapıla-
cak. 

TRAFİK SORUNU HAD
SAFHADA

Çorap Sanayicileri Site-
si Başkanı olarak sektörün
sorunlarını yakında biliyor
ve nabzını tutuyorsunuz.
Gündeminizdeki konular-
dan bahseder misiniz?

İOSB içinde birinci gün-
demimiz; üçüncü köprünün
yapımıyla birlikte bağlantılı
yollar tamamlanmadığı ve
trafiğe açılmadığı için bü-
tün kamyon ve TIR’ları
Mahmutbey gişelerine ver-
diler, yolu buraya bağladı-
lar.  Şu anda ciddi bir kar-
gaşa var. Özellikle havali-
manından gelen yol ile

İSTOÇ ve Mahmutbey gişe-
leri kavşaklarında müthiş
bir kamyon, TIR trafiği
oluşmaktadır. Gişeler artık
kaldırmıyor. Sanayi Bakan-
lığı ve Ulaştırma Bakanlığı
gişeleri kaldıramayacakları-
nı ancak akıllı geçiş yapabi-
leceklerini ifade ettiler.
Bundan sonra çalışmalar
başladı ancak henüz faali-
yete geçmedi. 

ARA ELEMAN SIKINTISI-
NIN ÇÖZÜMÜ MESLEK 
LİSELERİNİN SAYISININ
ARTIRILMASINDA

En büyük ve temel so-
runumuz ise; tekstil ve ha-
zır giyim sektörünün genel

meselesi olan çalışacak ara
eleman bulma meselesi.
Bütün sektörlerin bu soru-
nu var ancak çorap sektö-
ründe bu anlamda ciddi bir
sıkıntı var. Çözüm için mes-
lek liselerinin sayılarının
artması gerekiyor. Türki-
ye’de maalesef toplumun
üretimden çok tüketime yö-
neldiği bir ortamda gençler
çorap sektörüne ve bizim
gibi emek yoğun sektörlere
yönelmiyor. Gençlerin tüke-
tim odaklı olması, üreten
mesleklerden, üretimden
uzak durması ciddi bir so-
run. ÇSD olarak, Çorapçılar
Sanayi Sitesi olarak bunu
her platformda dile >>>

Kazım Özeren, Onurcan Çorap’ın Yönetim Kurulu Başkanı olmasının yanında 
Balkanların en büyük orgazine sanayi bölgesi S.S. İkitelli Organize Sanayi Bölge-
si’nde (İOSB) yer alan Çorapçılar Sanayi Sitesi’nin de başkanı. Özellikle KOBİ 
ölçekli çorapçıların yer aldığı sitede yönetici olan Özeren ile sektörün sorunları ve
çözüm önerileri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

“ÇSD ve İOSB Çorap Sanayi Sitesi 
olarak sorunlarımızı her platformda
dile getirmeliyiz” 

Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016

Kazım Özeren (Onurcan Çorap)
İkitelli OSB Çorap Sanayi Sitesi Başkanı
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getirmeliyiz. İOSB içinde
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi statüsünde bir okul
açıldı. Otomobil parçası
üreten sektöre kalifiye ele-
man yetiştiren söz konusu
liseden geçtiğimiz yıl me-
zun olan 300 öğrenci doğ-
rudan işe başladı. Okul mü-
dürü ile yaptığım görüşme-
de burada bir çorap bölü-
münün açılabileceğini, bize
bir yer ayırabileceklerini
söyledi. 2 bin öğrencinin
okuduğu, OSB içinde yer
olan bu okulda çorap bölü-
münün açılması çok önemli
bir adım olacaktır. Benzer
okulların İstanbul çapında
çoğalması gerekiyor. Buna
çok ihtiyaç var. Geçmişte
olduğu gibi Türkiye’nin en
büyük ve temel sorunu üre-
timden yana bir ekonomik
politikamız olmaması. 

Yönetim olarak yaptığı-
mız çalışmalar hakkında
kısaca bilgi verir misiniz?

Çorapçılar olarak
İOSB’de bir marka değeri-
miz var. KOBİ düzeyinde
firmalar ağırlıkta çünkü
mevcut yapımız çok büyük
alanlar olmadığı için büyük
firmalar için uygun değil.
500, bin ve en fazla 2 bin
metrekare alanlar var. 

Sektörün dünya ile reka-
bette söz sahibi olabilmesi
için enerjiden, vergiye bir-
çok kalemde maliyet gider-
lerinin düşürülmesi çok
önemli. Hükümet tarafın-
dan hazırlanan yeni teşvik
düzenlenmesinde sektör
olarak önerilerimizi Kalkın-
ma Bakanlığı’na ve Sanayi
Bakanlığı’na iletmeliyiz.
“Devrim” olarak nitelendi-
rilen Yeni Teşvik Yasası ile
ilgili İOSB olarak önerileri-
mizi ilettik.  ÇSD’nin de bu-
rada mutlaka bir görüşü,

önerileri olmalı ve sektörel
anlamda bir program sun-
malıyız. 

Öte yandan İOSB’de
hem vergi barışı hem de
Eximbank kredileri ile ilgili
toplantılar, paneller yapıldı
ve yönetim olarak katılıp,
görüş ve önerilemizi bildir-
dik. Maalesef birçok mes-
lektaşımızın devletin sun-
duğu imkanlardan haberi
yok. Biz bu konuda öncülük
yapıp, firmalara bilgi veri-
yoruz. Ayrıca ruhsat dahil
her türlü konuda yardımda
bulunup, destek oluyoruz.
En azından İOSB’de Çorap
sektörünü her konuda tem-
sil ediyoruz.  Şikayetçi ol-
maktan çok,    çözüm üret-
mek. Bizim   görevimiz bu-
rada çözüm üretmek. 

Sektör olarak ÇSD çatısı
altında bir araya gelmemiz,
fikir alışverişinde bulunma-
mız çok önemli. Bu nedenle

ÇSD’nin Geleneksel Yemek-
li Toplantılarını çok önemsi-
yorum. 

Mesleki eğitim ve ara
eleman sorunu dışında
başka sorunlarınız var mı? 

Türk çorap sektörü ola-
rak hem üretimde, hem ih-
racatta dünyada ikinci ko-
numdayız. Bu çok güzel ve
kime söyleseniz etkileniyor.
Ancak bundan sonraki sü-
reçte markalaşmayı ön pla-
na çıkarmamız gerekiyor.
Dünyada sektörümüzü re-
kabette daha ön plana çı-
karmak için projeler üret-
meli, Sanayi Bakanlığı ile
enerjiden, vergiye maliyet-
lerin düşürülmesi için diya-
logta olmalı, görüşlerimizi
iletmeliyiz. 

Bir firmanın OSB içinde
üretim yapmasının sağla-
dığı avantajlar nelerdir?

Çalışma ruhsatı gibi
benzer belgeleri belediye
yerine İOSB’den daha kolay
alıyoruz. Sanayiye uygula-
nan indirimin haricinde
İOSB elektriği firmalara kar
almadan satıyor. Temizlik
gibi birçok konuyu da
İOSB’de kolaylıkla çözebili-
yoruz. Benim de içinde bu-
lunduğum başkanlardan
oluşan bir müteşebbis he-
yet var. İstanbul Valisi Vasip
Şahin de bu heyetin başka-
nı. Dolayısıyla sorunları bi-
rebir ve en kısa yönden  en
üst makama aktardığımız
için işler daha kolay. 

OSB’lerle ilgili yeni bir
düzenleme olsa, ne tür ta-
lepleriniz ve önerileriniz
olur?

Enerji konusunda indi-
rim çok önemli. Bunun dı-
şında daha önce bahsetti-
ğim gibi meslek liselerinin
sayılarının artırılması ve
ilave olarak öğrencilerin ya-
tılı kalabileceği yurtlar ya-
pılması gerektiğini düşünü-
yorum. 

Bir diğer konu ise;
İOSB’nin etrafı konutlarla
kaplandı. Yapıldığı dönem-
de şehir dışında kalırken
şimdi ise şehrin içinde.
Böyle olunca da sanayi 
sıkıştı ve trafik de dahil
birçok altyapı sorununu
beraberinde geldi. Sanayi
Bakanlığı ve Valilikten ta-
lebimiz, şehrin dışında
ikinci bir yer kurulması
oldu. Ayrıca şu an bulun-
duğumuz yer 4-5 katlı bi-
nalardan oluşuyor ve sek-
töre çok uygun değil. Yer-
leşim yatay ve sektörlerin
ihtiyaçlarına göre olmalı.
Bununla ilgili raporlar ya-
zarak önerimizi sunduk.
Sayın Bakanımız teklifimizi
çok iyi karşıladı. 



www.csd.org.tr

HABER...

57Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016



www.csd.org.tr

HEDEF PAZARLAR...

58 Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016

1989 yılından sonra Doğu
Bloku ülkelerinde başla-
yan değişim ve bu deği-
şim ile birlikte Komünist

Ülkeler Arasında Karşılıklı Ekonomik
Yardımlaşma Konseyi’nin (COME-
CON) işlevini yitirmesi, Bulgaris-
tan’ın üretim pazarlarını yitirmesine
ve ülkede atıl kapasitelerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur.

Bulgaristan’ın pazar ekonomisine
geçişinden sonra, başarıyla uygula-

namayan reformlar sonucunda 1996
yılında ülkede bir ekonomik kriz baş-
lamıştır. Leva, Dolar karşısında
önemli ölçüde değer kaybetmiş; dış
borçların ödenmesinde zorluklar ya-
şanmış, iç ve dış ticaret durma nok-
tasına gelmiştir. Özel sektör zarar

görmüş; birçok firma kapanmış ve
bazı bankalar faaliyetlerini durdur-
mak zorunda kalmıştır. Yıl sonunda
uygulamaya konulan istikrar paketi
de krizin aşılmasında etkili olama-
mıştır. 1994 yılından itibaren pozitif
büyüme gösteren ülke ekonomisi

Bulgaristan yüzde 568 artış
ile çorap ihracatımızda dikkat
çeken bir pazar
Bulgaristan, yanı başı-
mızda, yaklaşık 7 mil-
yon 166 bin nüfusuyla
küçük bir pazar. Özel-
likle Türkiye-Rusya 
krizi sonrası Türk ihraç
ürünlerinin Rusya’ya
dolaylı giriş kapısı olan
bu ülke, TİM’in açıkla-
dığı Ocak-Eylül çorap
ihracat rakamlarıyla da
dikkat çekiyor. Geçtiği-
miz yılın aynı dönemine
göre yüzde 568 çorap
ihracat artışı kaydetti-
ğimiz Bulgaristan’ı 
T.C. Ekonomi Bakanlı-
ğı’nın sunduğu bilgiler
ışığında tanıyalım.
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1996 yılında %10,9 oranında kü-
çülmüştür. 1997 yılı Şubat ayında
ekonomik kriz daha da derinleşmiş-
tir. Kamu harcamalarının kontrol al-
tına alınamaması, ülkenin seçim
dönemine girmesi, artan faiz oranları
ve ulusal paranın değer kaybetmesi
nedenleri ile ülke hiperenflasyon sü-
recine girmiştir.

IMF ile imzalanan anlaşma çerçe-
vesinde 1997 yılı Temmuz ayında

Para Kurulu kurulmuştur. Para Kuru-
lunun kurulması ve Levanın Alman
Markına endekslenmesi ile birlikte
ülkede makro ekonomik istikrar sağ-
lanmış olup, 1998 yılından sonra bü-
yüme yeniden başlamıştır. 1 Ocak
1999 tarihinden itibaren ise Leva,

1,95583Lv:1€ kurundan Avro’ya en-
dekslenmiştir.

Para Kurulu tasarısı çerçevesinde,
Bulgar Merkez Bankası’nın (Bulga-
rian National Bank-BNB) döviz re-
zervlerinin para arzının en azından
%100’ünü karşılaması gerekmekte-
dir. Dolayısı ile para arzı ve kredi bü-
yümesi üzerindeki denetim oldukça
sıkıdır. Bu denetim Merkez Banka-
sı’nın ticari bankaları finanse etmesi

ve kamuya borç vermesi üzerinde
yasak bulunmasını da içermektedir.
Bu sıkı uygulamalar neticesinde ül-
kedeki yıllık ortalama enflasyon
1997 yılı Mart’ında  %2000’lerin
üzerindeyken, 17 ay içinde tek ha-
neli rakamlara düşmüştür. 2008 yılı

itibarı ile ortalama tüketici fiyatları
enflasyonu %7.8, 2009 yılında %0.6
olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında
ise %4.5 olan enflasyon oranı 2011
yılında %2.8, 2012 yılında %4.2 ora-
nında gerçekleşmiştir. 2013 yılında
durgunluğun etkisiyle deflasyon
oranı -%1.6 oranında, 2014 yılında
ise -%0.9 oranında gerçekleşmiştir.
2015 yılında enflasyon oranının
%0.9 oranında gerçekleşeceği tah-
min edilmektedir.

EKONOMİDE HİZMET 
SEKTÖRÜNÜN AĞIRLIĞI

2014 yılında gayrisafi yurtiçi ha-
sıla içinde tarımın payı %5.3, sanayi-
nin payı %28.4, hizmetlerin payı
%66.4 oranında gerçekleşmiştir.

Komünizm döneminde tarım sek-
törü Bulgaristan ekonomisi içerisinde
önemli bir yere sahipti. Ayrıca bu dö-
nemde sanayi sektörü özellikle ağır
sanayi, çelik, elektronik, bilgi tekno-
lojileri ve silahlanma başta olmak
üzere önemli ölçüde desteklenmek-
teydi. Ancak komünizm sonrası olu-
şan rekabet ortamında komünizm
döneminde ciddi biçimde korunan bu
sektörler rekabet ortamına ayak uy-
durmakta güçlük yaşamıştır. Komü-
nizmden kalan tesisler yaşlı, AB
standartlarına uymamakta olup, ye-
nilenmeleri gerekmektedir. Önemli
bir tarım üretimi yoktur. Nüfus yaş-
lanıp, genç nüfus AB üyesi ülkelere
göç ettiği için tarımda ithalata ağırlık
verilmektedir.

EKONOMİK PERFORMANS
Bulgaristan ekonomisi, serbest

piyasa şartlarına göre işleyen, dışa
açık, özel şektörü orta düzeyde geliş-
miş, az sayıda stratejik devlet işlet-
mesi olan bir ekonomidir. Dünya
Bankası, Bulgaristan ekonomisini üst
orta gelirli ekonomilerden addetmek-
tedir. Bazı dış değerlendirmelere
göre Bulgaristan ekonomisi 2014 yı-
lında satın alma gücü paritesine göre
dünyada 74. sıradadır. Dünya Ekono-
mik Forumu’nun 2014-2015 Küresel
Rekabet Gücü Raporu’nda incelenen
148 ülke içerisinde Bulgaristan 54.
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sıradadır, Dünya Bankası’nın 2015
yılı İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ne
göre de 189 ülke arasında bir önceki
yıla göre iki sıra gerilemiş ve 38. sı-
rayı almıştır. Avrupa ve Orta Asya
Bölgesi’nde ise 26 ülke arasında 6.
sırada yer almaktadır.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRİ AB
ORTALAMASININ ÜÇTE BİRİ

Bulgaristan’ın 2007 yılında AB’ye
üyeliğiyle birlikte ekonomik perfor-
mansının arttığı görülmektedir.
2004-2007 yılları arasında ortalama
GSYİH artışı %6,1 olarak gerçekleş-
miştir. Yine aynı dönemde ülkeye
giren sermaye ve kredi miktarında
önemli artışlar yaşanmıştır. 2008 iti-
bariyle ülkeye giren sermaye miktarı
GSYİH’nın %30’una ulaşmıştır. Kişi
başına düşen geliri AB ortalamasının
üçte biri olan Bulgaristan önümüz-
deki yıllarda muhtemelen en fakir
AB üyesi ülke olacaktır. Düşük ücret
seviyesine ek olarak AB üyeliği bera-
berinde yatırımların artmasına rağ-
men üretim artışı yavaş seyretmiştir.
Buna bağlı olarak Bulgar firmaları
AB üyeliği ile artan rekabet orta-
mında güç kaybına uğramışlardır.

Uluslararası mali krizin 2008 yılı-
nın son çeyreği ile 2009 yılının ta-
mamında ekonomi üzerinde ciddi
etkileri olmuş, iç ve dış ticaret hacmi

azalmış, iç ve dış yatırımlar, konut fi-
yatları düşmüş, üretim, tüketim, in-
şaat sektörü daralmıştır. 2009
yılında Bulgaristan ekonomisi %5.5
oranında daralmıştır

2009 yılından beri Bulgaristan
ekonomisinin durgunluktan kur-
tulma süreci yavaş sürmektedir.
2010 yılında Bulgaristan ekonomisi
%0.1, 2011 yılında %1.6, 2012 yı-
lında da %0.2 oranında büyümüştür.
2013 yılında ise ekonomi ekonomi
sadece %1.3 oranında büyümüştür.
2014 yılında ise büyüme %1.5 ora-
nında gerçekleşmiştir. Euro bölgesin-
deki hafif toparlanmaya rağmen,
Bulgaristan’daki siyasi belirsizlik ve
yatırımcı güveninin güçlü olmaması
büyümeyi olumsuz etkilemektedir.
2015 yılında %2.1, 2016 yılında
%2.5 büyüme oranlarına ulaşılacağı
öngörülmektedir. 2015 yılında büyü-
menin canlanmasına artan yurtiçi tü-
ketimin öncülük edeceği
beklenmektedir. Ayrıca,  AB fonları
transferlerinin dondurulmasına yö-
nelik verilmiş kararın 2014'ün so-
nunda iptal edilmesiyle  beraber
ülkeye yönelik AB fonları girişindeki
artışın büyümeye katkıda bulunacağı
öngörülmektedir.

Kısa vadede yüksek işsizlikle be-
raber özel tüketim harcamalarının
düşük oranlarda artması, pahalı

borçlanma ve borç geri ödemeleri
yurtiçi talebi kısıtlamaktadır.2013 yı-
lında %1.4 oranında daralan özel tü-
ketim harcamaları 2014 yılında %2.7
oranına yükselmiştir. 2015 yılında
özel tüketim harcamalarının %2.3
oranında artacağı öngörülmektedir.

Özel tüketim, sabit yatırım ve ih-
racatın etkisiyle 2016-19 döneminde
reel gsyih büyümesinin ortalama
%3.1 oranında (kriz öncesi %6 oranı-
nın altında) seyredeceği öngörül-
mektedir.

EKONOMİ POLİTİKALARI
Yeni koalisyon hükümetinin bü-

yümeyi ivmelendirici pragmatik poli-
tikalara, mali konsolidasyona ve
yatırım ortamını iyileştirmeye yöne-
lik politikalara ağırlık vereceği bek-
lenmektedir. 2015'in ikinci
yarısından itibaren, hükümet emekli-
lik, sağlık ve eğitim sistemlerini re-
forme etmeye yönelik yasaların
çıkarılması doğrultusunda çalışmış-
tır. Ayrıca, özelleştirmelere de önem
verileceği vurgulanmıştır.

2013-14 döneminde yükselen
bütçe açığını düşürme yönündeki
mali disiplin politikalarına 2015-19
döneminde  ağırlık verileceği beklen-
mektedir. 2014 yılında bütçe açığı
gayrisafi yurtiçi hasılanın %3.7'ünü
oluşturmuştur. Bunun başlıca neden-
leri arasında baskı altına alınmış yur-
tiçi talepten kaynaklanan zayıf gelir
performansı ve deflasyonla erozyona
uğrayan yetersiz katma değer vergisi
alacakları başta gelmektedir.

Nisan 2015 tarihinde yeni hükü-
met orta vadeli mali çerçeveyi kabul
etmiştir. Önümüzdeki 3 yıl içinde
2018 yılında bütçe açığının gayrisafi
yurtiçi hasılanın %1.5'una getirilmesi
hedeflenmektedir. 

2015--19 döneminde Bulgar oto-
ritelerinin döviz kurulunun politika
çapasını tehlikeye atmayacakları
beklenmektedir. Bulgaristan’ın
euro’yu kabul edeceği yönünde taah-
hütte bulunmasına rağmen, hükü-
met Euro bölgesi krizi çözülene
kadar AB döviz kuru mekanizmasına
(ERM II) katılmayacağını açıkça ifade

Sofya metrosu
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etmiştir. 2013 yılında kendini göste-
ren cari işlem fazlası döviz kuruluna
olan güveni artırmıştır. Para politi-
kası döviz kurulu tarafından kısıtlan-
dığı için maliye politikası önem
kazanmaktadır.

EKONOMİDE GELECEĞE 
YÖNELİK BEKLENTİLER

Zayıf ekonomik büyüme ve süre-
gelen deflasyon, sosyal baskılar ve
reforma uğramamış sektörlerden
gelen şarta bağlı borçlar mali istikrar
için tehdit oluşturmaktadır. Emeklilik
ve sağlık sektörlerinde yapısal re-
formlar yapılmadıkça orta ve uzun
vadede mali istikrar sağlanamaya-
caktır. Enerji ve ulaştırma sektö-
ründe faaliyet gösteren bazı büyük
devlete ait kuruluşların kırılgan fi-
nansal durumu şarta bağlı borçların
birikmesine neden olabilecektir.
Vergi tahsilatı etkin olmamaya
devam etmektedir.

Bulgaristan bazı kilit büyüme bi-
leşenlerinin kalitesini iyileştirme ba-
kımından geri kalmaktadır. Ülkenin
büyüme potansiyelinin düşük olduğu
değerlendirilmektedir. Üretim kap-
asitesini sınırlayan faktörler olarak
şunlar görülmektedir; karmaşık

yasal düzenlemler, zayıf idari kap-
asite, iş çevreleri için yüksek uyum
maliyetleri, yüksek enerji yoğun-
luğu, düşük enerji verimliliği ile 
demiryolu ve karayolu ulaştırması
altyapısının düşük kaliteli olması.
Bütün bunlara bir de yargı sistemi-
nin etkinsizliği eklenmektedir. 
Yatırım ortamının iyileşmesi açısın-
dan bağımsız, yüksel kaliteli ve 
etkin bir yargı sistemi en önemli
yapı taşlarından biridir ve Bulgaris-
tan yargı reformunda ve yolsuzlukla
savaşta çok zayıf bir ilerleme 
katetmiştir.

ENFLASYON   
Enflasyonun 2015’te eksi işaretli

olması öngörülmektedir. 2013’ün or-
tasından beri fiyatlar üzerinde baskı
yapan çeşitli iç ve dış faktörlerin et-
kisiyle, Bulgaristan % -1,6 uyumlaş-
tırılmış TÜFE ile AB’nin tüketici
fiyatlarında en çok düşüş yaşanan
ülkesi olmuştur.

İdarenin belirlediği fiyatların ne-
gatif etkisi 2014’ün dördüncü çeyre-
ğinde, hanehalkı elektrik tüketim
fiyatlarının Ekim 2014’te % 10 civa-
rında artmasıyla kaybolmuştur. İthal
mal fiyatlarının etkisi arka arkaya

ikinci yılda da negatif olmaya devam
etmiştir. Enflasyonun, zayıf yurtiçi
tüketim ve uluslararası enerji fiyat-
larının düşük kalacağı tahminine da-
yanarak, 2015’te yıllık bazda
ortlama % -0,5’te kalması beklen-
mektedir. Ne var ki, tüketici fiyatla-
rının 2015 sonuna doğru yıllık bazda
hafif bir artış göstermesi gündemde-
dir. Benzin fiyatlarındaki düşüş etki-
sini yitirince, enflasyonun 2016’da
% 1’e çıkması beklenmektedir.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN 
YATIRIM İLİŞKİLERİ: 
52 TÜRK ŞİRKETİ, 2 MİLYAR
DOLAR YATIRIMLA 10 BİN KİŞİYE
İSTİHDAM SAĞLIYOR

Bulgaristan’da önemli yatırımcı
konumunda faal durumda bulunan
52 adet Türk firması mevcut olup,
söz konusu firmaların toplam yatı-
rım tutarı 2 milyar ABD Dolarına
yakın bir seviyededir. Türk firmaları
tarafından, 10 000 den fazla kişi is-
tihdam edilmektedir.

TÜRK SERMAYELİ BANKALAR
Bulgaristan’da Türk sermayeli D-

Commerce Bank ile Ziraat Banka-
sı’nın Sofya şubesi faaliyet
göstermektedir. Ziraat Bankası’nın
Filibe, Varna ve Kırcaali kentlerinde
üç ofisi bulunmaktadır. D-Com-
merce Bank’ın şube sayısı ise 59’a
çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca, 2011
yılı ortalarında, Türkiye İş Banka-
sı’nın Almanya’nın Frankfurt ken-
tinde kurmuş olduğu ISBANK
GmbH, Türk sermayeli Alman 
Bankası olarak Sofya’da şube 
açmıştır.

İŞ KONSEYİ
1991’de kurulan Türk-Bulgar İş

Konseyi ile iki ülke iş adamları için
uygun bir ortam oluşturularak tica-
ret hacminin artırılması amaçlan-
maktadır. Bulgar firmalar gıda
ürünleri ve enerji projeleri konu-
sunda Türkiye’yi hedef olarak belir-
lerken, Türk inşaat firmaları
Bulgaristan’daki altyapı projelerinde
yer almak istemektedirler.



www.csd.org.tr

HABER...

63Çorapland Eylül-Ekim / Kasım-Aralık 2016



www.csd.org.tr

HEDEF PAZARLAR...

6464 Çorapland Temmuz-Ağustos 2016

İş Konseyi kapsamında Ocak
2006, Haziran 2007, Kasım 2007,
Aralık 2008 ve Mart 2009’da toplan-
tılar gerçekleştirilmiştir.

Bulgaristan’da ithalat aşamasında
ve transit geçişlerde sıkça sorun ya-
şanan ürünler ve konular ile bunlara
ilişkin dikkat edilmesi gereken hu-
suslar.

Türkiye-AB Gümrük Birliği kap-
samında bulunmayan tarımsal, hay-
vansal ve su ürünlerinin Türkiye’den
Bulgaristan’a ihracatında veya bu ül-
keden transit geçişlerinde mevzuata
uygunluk konusunda bir takım sıkın-
tılar ortaya çıkmaktadır. Bu konuda
gerekli uygunluk değerlendirme bel-
gelerinin ve sertifikaların kuralına
uygun düzenlenmesi önem arz et-
mektedir.

BULGARİSTAN SINIR KAPILA-
RINDA MARKA TESCİL 
KONTROLLERİ

Bulgaristan gümrük kapılarında
yapılan marka tescil kontrolleri neti-
cesinde Bulgar Patent Ofisince tescil-

lenmiş markalara sahip ihraç malları
taşıyan Türk kamyonları, marka tes-
cil evrakları sürücü tarafından
hemen tevsik edilemeyince durdu-
rulmakta ve sürücüler kimi zaman
savcılığa sevk edilmektedir. Marka
tescil konusunda bir sorunla karşılaş-
mamak için Bulgaristan güzergahın-
dan mal gönderecek tüm firmaların
mal beraberinde aşağıda sayılan bel-
gelerin asıllarını veya noter tasdikli
nüshalarını bulundurmaları en uygu-
lanabilir yol olarak görülmektedir:

Alıcı ile marka arasındaki illiyet
bağını gösteren belge ile alıcı ve üre-
tici/gönderici Türk firması arasındaki
sipariş sözleşme/yetki belgesi (ulus-
lararası tanınan bir markanın sahibi
veya lisanslı temsilcisi Türkiye’deki
bir firmaya sipariş verdiği durumda);

Gönderici firmanın markanın
Türkiye’deki tescil sahibi veya lisan-
slı temsilcisi olduğunu gösteren bel-
geler ile gönderici ile marka/lisans
sahibi farklı firmalar ise aralarındaki
illiyet bağını gösteren sözleşme/yetki
belgeleri (bir Türk markasını taşıyan

ürünün Bulgaristan’dan transit geç-
mesi durumunda);

Bulgaristan Patent Ofisine tescil
edilmiş bir markalı ürün Bulgaris-
tan’a ithal ediliyor ise mala eşlik
eden yasal belgelerde (ithalat beyan-
namesi, fatura vb) belirtilen alıcı
Bulgaristan’da sözkonusu markanın
yetkili/lisanslı temsilcisi ise başkaca
bir belgeye gerek yoktur. Alıcı farklı
bir firma olarak görünüyor ise bu
firma ile Bulgaristan’da markayı
temsil eden firma arasında söz-
leşme/yetki belgesi Bulgar Gümrük-
lerince sorulabilmektedir.

HAZIR GİYİMDE YÜZDE 40 İLE
BULGARİSTAN’IN EN BÜYÜK 
TEDARİKÇİSİ TÜRKİYE

Bulgaristan hazır giyim ithala-
tında en büyük tedarikçi yüzde 40 ile
Türkiye. Türkiye’yi çok geriden
yüzde 13 ile Belçika, yüzde 12 ile Yu-
nanistan, yüzde 10 ile İtalya ve
yüzde 5 ile Almanya takip ediyor.
Rakamlar hazır giyim açısından Bul-
garistan’ın çok önemli bir pazar ol-
duğunu açıkça gözler önüne seriyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve-
rilerine göre bu yılın Ocak-Eylül ayı
çorap ihracat rakamlarında Türkiye
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
yüzde 568 artışla Bulgaristan’a 11
milyon çift ve yaklaşık 7 milyon Do-
lar’lık çorap ihraç etti. Bulgaristan
her ne kadar 7 milyonluk nüfusuyla
küçük bir ülke olsa da bunun öte-
sinde birçok pazarın da kapısı niteli-
ğinde. Bu açıdan Türkiye için büyük
önem taşıyor.

BİRÇOK ÜRÜN GRUBUNDA 
BULGARİSTAN’IN EN BÜYÜK 
TEDARİKÇİSİYİZ

Türkiye hazır giyimin dışında
yüzde 60 ile alüminyum inşaat mal-
zemelerinde, yüzde 53 ile elyaf ve
iplikte, yüzde 41 ile otomotiv yan sa-
nayinde, yüzde 29 ile inşaat malze-
melerinde, yüzde 25 ile elektrikli
makineler ve kablolarda ve yüzde 15
ile demir-çelikte Bulgaristan’ın en
büyük tedarikçisi konumunda. 
(Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı)

Varna
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Mevcut borçların %80
lere varan oranlarda
silinmesinin yanı
sıra cezaların ta-

mamı siliniyor. Bunun yanı sıra ülke-
mizde cari piyasa faiz oranlarının
üzerinde uygulanan gecikme faizi ve
gecikme zamları ise dönemlerine
göre %70 lere kadar siliniyor. Bunla-
rın yerine ise enflasyon artış oranla-
rına göre hesaplanan Yİ-ÜFE
oranlarında faiz hesaplanıyor.

Hesaplanan tutarın peşin olarak
ödenmesinin tercih edilmesi duru-
munda gecikme zammı ve gecikme
faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE ye
göre tespit edilen rakamın da %50
ekstra olarak tahsil edilmiyor.

Hangi Borçlar Kanun Kapsamın-
dadır?

1-30 Haziran 2016 tarihinden (bu
tarih dahil) önceki dönemlere ait
vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin
cezalar ile gecikme faizi ve gecikme
zammı alacakları.

2-30 Haziran 2016 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce verilen askerlik,
seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma,
otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş
idari para cezaları ile RTÜK idari para
cezaları,

3-Kanunun yayımlandığı
19/08/2016 tarihi itibariyle vadesi
geldiği halde ödenmemiş ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş olan
vergi dairelerince takip edilen vergi
dışındaki diğer amme alacakları (ecri-

misi, öğrenim ve katkı kredisi alacak-
ları gibi) 

4-6183 sayılı kanun kapsamında;
belediyelerin su alacakları, büyükşe-
hir belediyelerinin katı atık ücreti
alacakları, BŞB’lerin su ve atık su ala-
cakları.

Kanun’un Kapsadığı Dönem;
Yapılandırmaya konu olacak ala-

caklar esas itibarıyla 30/06/2016 ta-
rihi dikkate alınarak belirlenmiştir.
Bunun yanı sıra matrah artırımı
2011-2015 yılları arasını kapsamak-
tadır.

KANUN HÜKMÜNDEN YARAR-
LANMA VE BAŞVURU TARİHLERİ;

Kanun hükmünden yararlanmak
için Kanunun yayımlandığı tarihi izle-
yen ikinci ayın sonuna (Ekim ayı)

kadar ilgili kurumlara başvurulması
gerekmektedir. Bu başvuru tarihi, iş-
letme kayıtlarının düzeltilmesi için
üçüncü ayın (Kasım ayı), Varlık Barışı
için ise 2016 yılı sonuna (Aralık ayı)
kadar devam edecektir.

TAKSİTLE ÖDEME DURUMUNDA,
YAPILANDIRILMIŞ BORÇLARA 
UYGULANACAK FAİZ ORANLARI 
• 6 taksitte 12 ayda yapılacak öde-

melerde (1,045)
• 9 taksitte 18 ayda yapılacak öde-

melerde (1,083)
•12 taksitte 24 ayda yapılacak öde-

melerde (1,105)
• 18 taksitte 36 ayda yapılacak öde-

melerde (1,15)
Ana borçlar bu faiz oranları ile

çarpılacak ve bulunan tutar taksit sa-
yısına bölünmek suretiyle ikişer aylık
dönemler halinde ödenecek taksit tu-
tarı hesaplanacaktır.

KANUNUN DÜZENLEME YAPTIĞI
ANA KONULAR

1-Kesinleşmiş Vergi Borçlarına
Ödeme Kolaylıkları:

Kanun kapsamında bir alacağın
kesinleşmiş olarak kabul edilmesi için
19 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla;  İlk
derece yargı mercileri nezdinde dava
açma süresi geçmiş, İtiraz/istinaf
veya temyiz süreleri geçmiş, İdari
para cezalarına ilişkin idari yaptırım
kararlarına karşı dava açma süresi
geçmiş veya Uzlaşma hükümlerinden
yararlanma süresi geçmiş veya uzla-
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Mali Af Yasası neler getiriyor?
Kamuoyunda kısaca af yasası olarak da bilinen 6736 Sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihinde 29806 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun şimdiye kadar 
çıkarılan mali af yasaları içinde en kapsayıcı ve mükellef lehine en geniş hü-
kümleri içeren kanundur. Bu kanun vergi, SGK ve gümrük vergileri dışında 
birçok kamusal borcu da kapsamaktadır ancak yazımızda sadece vergisel 
borçlara değinilmiştir.

Erdoğan Karahan
Yeminli Mali Müşavir / Genel Müdür



şılmış olması gerekmektedir. 
Bu durumda olan borçlar için:
Vergi asıllarının tamamı, Vergi as-

lına bağlı olmayan cezaların % 50’si,
Gecikme faizi, gecikme zammı ve ge-
cikme cezası yerine Yİ-ÜFE (Yurt içi
Üretici Fiyat Endeksi) esas alınarak
belirlenecek tutarın, Kanunda belirle-
nen taksit (tercihe göre 6,9,12,18
eşit taksit) ve şartlarla  ödenmesinin
kabul edilmesi şartıyla, cezaların ya-
rısının ve gecikme zammı ve gecikme
faizinin tamamının tahsilinden vaz-
geçiliyor.

2-Kesinleşmemiş Veya İhtilaf
Aşamasındaki Borçların Sulh Yoluyla
Sonlandırılması:

Kesinleşmemiş veya ihtilaf
konusu edilmiş olan alacaklar,
aşamasına ve karar durumuna
göre %80’e varan oranlarda in-
dirimlerle yapılandırma başvu-
rusuna konu edilebilecek ve
sulh yoluyla vergi ihtilafları
sonlandırılacaktır. 

Bu durumda olan alacaklar
için verilen son mahkeme kara-
rına bakılacak ve ona göre tah-
silinden vazgeçilecek rakam
tespit edilecektir.

Taksit Ödeme Süresince
Mükelleflerin Beyanı Üzerine
Tahakkuk Edecek Vergilerin Za-
manında Ödenmese Ne Olur?

Geçmişe yönelik kesinleşmiş
vergi borçlarını yapılandıran
mükelleflerin, diğer şartların
yanı sıra; Maddede belirtilen
vergi türlerinden, taksit ödeme
süresince beyan üzerine ilk tak-
sit ödeme süresinin başlangıç
tarihinden, mükellef tarafından
seçilen son taksit ödeme süresi-
nin sonuna kadar, (erken ödeme ha-
linde borcun tamamen ödendiği
tarihe kadar) tahakkuk eden vergileri
vadesinde ödemeleri şarttır.

Bu hüküm kanunun 2. maddesine
göre ödenecek taksitlerin süresinde
ödenmemesi halinde uygulanacak
hükümler ile ilişkili olmayıp, taksit
ödeme süresince mükelleflerin be-
yanı üzerine tahakkuk edecek vergi-

lerin (Gelir vergisi, kurumlar vergisi,
gelir stopaj ve kurum stopaj vergileri,
KDV, ÖTV) zamanında ödenmesi ile
ilgilidir. 

Taksit ödeme süresince beyan
üzerine tahakkuk eden vergilerin va-
desinde ödenmesi şartı, bir takvim
yılında her bir vergi türü için en fazla
iki defa ihlal edilebilecektir. Böyle bir
durumda borçlular Kanun hükümle-
rinden yararlanma haklarını kaybet-
meyecektir. 

Ancak, bir vergi türünün bir tak-
vim yılında ikiden fazla vadesinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde mükellefler üçüncü ihlale
konu verginin vadesinin rastladığı

ayın sonuna kadar (bu tarih dâhil)
ödedikleri taksitler için Kanun hük-
münden yararlanacak bu tarihten
sonra ise Kanun kapsamında ödeme
haklarını kaybedeceklerdir. 

Diğer taraftan, mükelleflerin çok
zor durumda bulunmaları nedeniyle
borçlarını vadesinde ödeyememeleri
hali Kanunun ihlal nedeni sayılma-
mıştır. 

Mükelleflerin yapılandırılan borç-
larına ilişkin dava açmamaları ve aç-
tıkları davalardan vazgeçmeleri
gerekmektedir. Mükellefler başvuru-
ları sırasında dava açmayacaklarını,
açmış oldukları davalardan vazgeç-
tiklerini ve diğer kanun yollarına baş-
vurmayacaklarını yazılı beyan
edeceklerdir.

3- Geçmiş Dönemler İçin Matrah
Artırımında Bulunan Mükelleflere
İncelenmeme Garantisi:

Mükelleflerin 2011-2015 arasın-
daki dönemleri kapsayacak şekilde,
Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Gelir
ve Kurumlar Stopaj vergisi ve Katma

Değer Vergisi matrahlarını Ka-
nunda öngörülen şartlar dahi-
linde artırmaları halinde,
haklarında bu vergi türleri ne-
deniyle vergi incelemesi ve tar-
hiyatı yapılmayacaktır. 

6736 sayılı Kanuna göre
vergi artırımından yararlanmak
isteyen mükellefler nezdinde,
artırımda bulundukları yıl veya
yılların kapsadığı dönemler iti-
barıyla KDV yönünden vergi in-
celemesi ve tarhiyat
yapılmayacaktır. 

Ancak; artırımda bulunulan
yılları izleyen dönemlerde yapı-
lacak vergi incelemelerine iliş-
kin olarak artırımda bulunulan
dönemler için “Sonraki Dönem-
lere Devreden KDV” yönünden
vergi incelemesi yapılabilecek-
tir. Bu incelemelerde artırımda
bulunulan dönemler için tarhi-
yat önerilemeyecek, elde edilen
bulgular artırımda bulunulma-
yan dönemlerdeki tarhiyatlar
için kullanılabilecektir.

MATRAH ARTIRIMI SONUCUNDA
ÖDENECEĞİ TAAHHÜT EDİLEN
TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ:

Bu vergilerin, ödeme süresi 
içinde ödenmemesi hâlinde; peşin
ödenmek istenmişse birinci taksitin
vade tarihinden, taksitler hâlinde
ödenmek istenmişse taksitlerin vade
tarihlerinden, ödeme tarihine kadar
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geçen süre için 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesine göre belirlenen
oranın bir kat fazlası oranında ge-
cikme zammı ile birlikte takip ve tah-
sili gerekmektedir. 

6736 sayılı Kanun kapsamında ya-
pılandırılan alacaklara ilişkin taksitle-
rin süresinde ödenmemesi hâlinde,
artırım hükümleri ihlal edilmiş sayıl-
mayacaktır.

Matrah ve vergi artırımında bulu-
nan ve bu konudaki şartları yerine
getiren mükelleflerin defter ve belge-
leri artırıma konu vergi türleri için
kendileri adına tarhiyat yapılmak
amacıyla incelenmeyecek olmasına
rağmen, defter ve belgelere, diğer
vergi türleri için inceleme yapılması,
üçüncü kişilerle ilgili olarak karşıt in-
celemeler yapılması, mahkemelerce
belli konulara bakılması veya bilirki-
şilerce ihtiyaç duyulması gibi neden-
lerle müracaat edilebilecektir. Bu
nedenle, matrah ve vergi artırımın-
dan yararlanan mükelleflerin, defter
ve belgelerini 213 sayılı Kanun hü-
kümleri uyarınca saklayacakları ve
ibraz edecekleri tabiidir.

4-İşletmedeki Emtia, Makine
Teçhizat ve Demirbaş Kayıtlarına
İlişkin Cezasız Düzeltme İmkanı:

Gelir ve kurumlar vergisi mükel-
lefleri işletmelerinde mevcut olduğu
halde kayıtlarında yer almayan
emtia, makine, teçhizat ve demirbaş-
larını, kendilerince veya ilgili meslek
kuruluşlarınca belirlenecek rayiç
bedel üzerinden, bir envanter listesi
ile vergi dairelerine bildirmek sure-
tiyle defterlerine kayıt edebilecekler-
dir. 

Teslimleri genel oranda KDV’ye
tabi makine, teçhizat, demirbaş ve
emtianın rayiç bedeli üzerinden %10,
Teslimleri indirimli oranda KDV’ye
tabi olan makine, teçhizat, demirbaş
ve emtianın rayiç bedeli üzerinden
ise tabi oldukları oranın yarısı, esas
alınmak suretiyle KDV hesaplanacak-
tır. Hesaplanan KDV beyanname
verme süresinde ödenecektir. Bu uy-
gulamada taksitlendirme yok. 

Beyan edilen emtia üzerinden he-

saplanan katma değer vergisi, 1
no.lu beyannamede genel esaslar
çerçevesinde mal ve hizmet teslim-
leri üzerinden hesaplanan katma
değer vergisi üzerinden  indirime ve
iadeye konu edilebilecektir. 

Öte yandan, makine, teçhizat ve
demirbaşlar nedeniyle bahse konu
uygulama kapsamında beyan edile-
rek sorumlu sıfatıyla ödenen
KDV’nin, indirim ya da  iadesi söz
konusu olmayacaktır. Ancak Gelir ve
Kurumlar Vergisi matrahlarının belir-
lenmesinde gider olarak dikkate alı-
nabilecektir. 

Bu imkândan yararlanan mükel-
leflerin uygulama kapsamına giren
mallarını daha sonra satmaları ha-
linde, defterlere kaydedilecek satış
bedeli kayıtlı değerinden düşük ola-
mayacaktır

5-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İş-
letmede Mevcut Olmayan Emtianın
Kayıtlara Alınması:

Mükellefler, kayıtlarında yer aldığı
halde işletmelerinde mevcut olma-
yan emtialarını, aynı nev’iden emtia-
lara ilişkin tespit edilen gayrisafi kar
oranını dikkate alarak fatura düzen-
lemek ve her türlü vergisel yükümlü-
lüklerini yerine getirmek suretiyle
kayıt ve beyanlarına intikal ettirebi-
lirler. Bu işlem normal satış işlemin-
den farklı değildir. Bu kapsamda
yapılandırma sonucu hesaplanan
KDV 3 eşit taksitte ödenecektir. 

6-Kasa ve Ortaklardan Alacaklar
Hesabının Cezasız Ve Faizsiz Düzel-
tilmesi:

Kurumlar vergisi mükellefleri,
31.12.2015 tarihli bilançolarında yer
alan ancak işletmelerinde bulunma-
yan, Kasa mevcutlarını, işletmenin
esas faaliyet konusu dışındaki işlem-
leri dolayısıyla ortaklardan alacaklı
bulunduğu tutarlar ile ortaklara
borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki
net alacak farkını ve bunlarla ilgili
diğer hesaplarda yer alan işlemle-
rini, 30 Kasım 2016 tarihine kadar
beyan etmek suretiyle kayıtlarını dü-
zeltebileceklerdir. Mükellefler beyan

edilecek tutar üzerinden %3 
oranında vergi hesaplayacak ve 
beyanname verme süresi içinde öde-
yeceklerdir. Bu uygulamadan yarar-
lanıldığında da hesaplanan tutarın
ödenmesinde taksit uygulamasından
yararlanılamıyor. Çıkan rakam tek
seferde ödeniyor.

7-Yurt Dışı Ve Yurt İçi Bazı Var-
lıkların Vergisiz Ve Ayrıcalıklı İm-
kanlarla Milli Ekonomiye
Kazandırılması:

Yurt dışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer ser-
maye piyasası araçlarını, belirlenen
kurallar çerçevesinde 31.12.2016 ta-
rihine kadar Türkiye’ye getiren ger-
çek ve tüzel kişiler, söz konusu
varlıkları serbestçe tasarruf edebilir-
ler. Bu şekilde yurt içine getirilen de-
ğerler üzerinden herhangi bir vergi
alınmayacaktır. Aktife kaydedilen bu
rakamlar daha sonra işletmeden çe-
kildiği zaman da vergilendirilmeye-
cektir.

Bunun yanı sıra gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri, Türkiye’de bulu-
nan kanuni defter ve kayıtlarında yer
almayan para, altın, döviz menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları ile taşınmazlarını,
31.12.2016 tarihine kadar, dönem
kazancının tespitinde dikkate almak-
sızın kanuni defterlere kaydedebilir-
ler.

8-6552 Sayılı Kanun Kapsamında
Devam Eden Borçların Yeniden Yapı-
landırılması: 

Kalan taksitler için 6736 sayılı
Kanundan Yararlanılabilecektir. Bu
kanunda yer alan sürelerden ve peşin
ödeme indiriminden yararlanılabile-
cektir. 

SONUÇ:
Söz konusu kanun şimdiye kadar

yasalaşan en kapsamlı borç yapılan-
dırması kanunudur. Bu nedenle tüm
mükelleflerin mevcut şartlarını zorla-
yarak Kanun’un kendileri için faydalı
olan hükümlerinden yararlanmalarını
tavsiye ederiz.
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Basitçe açıklamak gere-
kir ise bir alım satım
işleminde satıcının ala-
caklılarının bazı şart-

larla bu satış işlemini kendileri bakı-
mından iptal ettirmeleri şeklinde
tarif edilebilir. Neticede dava so-
nunda bu alım satım işlemi yapılma-
mış gibi alacaklı mal üzerinden hak-
kını tahsil etme şansına sahip
olabilmektedir. Peki tacir iş ve iş-
lemlerinde bu riski öngörüyor ve ya-
sada işaret edilen yöntemlerle ken-
disini koruyor mu? Tecrübelerime
dayanarak ifade edersem ne yazık ki
ticaret hayatımızda bir alım satımda
alıcı ödemesini yaparsa başka hiçbir
unsur kendisini etkilemez gibi bir
anlayış mevcut. İşte tam da bu ne-
denle bu davaya muhatap olanlar
kendilerini haksızlığa uğramış his-
setmektedirler. Ancak Ticaret yasa-
sındaki tacirin tanımı ve yasayı bil-
memenin mazeret olmadığına ilişkin
genel kural birlikte değerlendirildi-
ğinde aslen alıcı alım işleminde dik-
kat etmesi gereken unsurlara dikkat
etmediği için bu davaya muhatap ol-
maktadır. Bu itibarla özellikle gayri-
menkul, hisse, araç, büyük miktarlı
menkul gibi önemli alım satım iş-
lemlerinde işlem sadece fiyat ve
ödeme açısından değil yasanın işle-
yeceğimiz kısmı bakımından da de-
ğerlendirilmelidir. 

Konunun etraflıca anlaşılabilmesi
için öncelikle genel hükümler son-
rada tacirler için oluşturulmuş özel
hükümler incelenecek olursa;

İcra ve iflas yasasının 280. Mad-
desinde “malvarlığı borçlarına yet-
meyen bir borçlunun, alacaklılarına
zarar verme kastıyla yaptığı tüm iş-
lemler, borçlunun içinde bulunduğu
mali durumun ve zarar verme kastı-
nın, işlemin diğer tarafınca bilindiği
veya bilinmesini gerektiren açık

emarelerin bulunduğu hallerde iptal
edilebilir. Şu kadar ki, işlemin ger-
çekleştiği tarihten itibaren beş yıl
içinde borçlu aleyhine haciz veya if-
las yoluyla takipte bulunulmuş ol-
malıdır” şeklinde durum hüküm al-
tına alınmıştır. Bu madde de sayılan
şartları sıralarsak;
- Satıcı/devreden 3. Şahıslara borçlu

durumda olacaktır
- Satıcı/devredenin malvarlığı borç-

larını ödemeye yetmeyecektir
- Satıcı/devreden alacaklılara zarar

verme kastıyla hareket edecektir
- Alıcı/devralan bu zarar verme kas-

tını bilecek ya da bilmesini gerek-
tiren açık emareler olacaktır.

- Bu şartlar mevcut ise işlem tari-
hinden itibaren 5 yıl içerisinde
borçluya icra takibi açılmış bulu-
nacaktır.

Madde bu haliyle pek büyük bir
risk içerir görünümünde değildir. Bir
borçlunun alacaklılarından mal ka-
çırması ve alıcının borçluyla birlikte
davranması hali işaret ediliyor şek-
linde yorumlanabilmektedir. Hatta
277. Madde de bir de bunun üzerine
dava şartı olarak icra takibini sonuç-
suz kalması ve icra müdürlüğünde
aciz vesikası verilmiş olması ekle-
nince ilk görünüşte borçluyla birlikte
davranmamış olan ve ödemesini
gerçekleştirmiş bir alıcının zarar gö-
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Neden bu başlığı tercih ettiğim sanırım yazı içeriği okununca anlaşılacaktır.
Ticari hayatta pek dikkat edilmeyen, göz ardı edilen ve bu nedenle dava konusu
olduğu zaman tarafların hakkaniyet duygularını zedeleyen bir dava türünün
tacirler bakımından özel hükümlerini ele almaya çalışacağım. Bahsettiğim dava
İcra ve iflas yasasında 277 ve 284 arasında işlenen iptal davası olarak tanımla-
nan dava türüdür. 

Av. Volkan Erel

Av. Volkan Erel

Öngörülmeyen risk...
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receği ihtimali göze çarpmamakta-
dır. İşte risk bu hatalı algılayıştadır.
Öncelikle madde devamında “borç-
lunun karı veya kocası, usul veya fü-
ruu ile üçüncü dereceye kadar (bu
derece dahil) kan ve sıhri hısımları
evlât edineni veya evlâtlığı ise borç-
lunun durumunu bildiği farz olunur”
hükmü ile açık istisna eklenmiştir.
Bu akrabalık derecesi başka madde-
lerde de müstakilen tekrar edilmiş-
tir. Devam edersek; 

Öncelikle yasanın 278 maddesi
borçlunun haczinden veya aciz vesi-
kası almasından veya iflasının açıl-
masından itibaren geriye yönelik ola-
rak 2 yıl için de yapılmış bağışlama
ve ivazsız tasarrufları batıl saymakta
ve devamında “Karı ve koca ile usul
ve füruu, neseben veya sıhren
üçüncü dereceye kadar (Bu derece
dahil) hısımlar, evlât edinenle evlât-
lık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,
veya Akdin yapıldığı sırada, kendi
verdiği şeyin değerine göre borçlu-
nun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat
kabul ettiği akitler,” de yasa gereği
“bağışlama gibi” kabul edilmektedir.
Yani sayılan yakınlıktaki akrabaların
borçlarını ödemesine destek olmak
için gerçekten parasını ödeyerek
yaptığınız alımlar geçersiz sayılabilir.
Ya da borçlu olup olmadığını bilmek-
sizin piyasaya göre son derece uygun
fiyatla yaptığımız alımlar da bu riskle

karşı karşıyadır. Hatta ülkemizin ka-
nayan yarası olan tapu işlemlerinde
bedelin belediye rayicinden gösteril-
mesi olayı işte tam bu dava nedenini
oluşturmaktadır. Yasanın bu madde-
sinde kötü niyetli olma veya borçlu-
nun alacaklıyı zarara uğratma kastını
bilme şartları da yoktur. Sadece şekli
olarak akrabalık derecesi veya bede-
lin piyasa değerinden pek aşağı ol-
ması yeterli şartlardır. Yani yasada
sayılan derecedeki akrabadan gerçek
değerinde bile olsa bir alım yapmak
veya 3. Bir şahıstan pek uygun fi-
yatla bir alım yapmak beraberinde
riski getirmektedir. Ancak bu madde
tacirler için özel bir madde olmayıp
tüm nitelikteki alım satımlara uygu-
lanabilecektir. 

Genel riskleri belirlemeye devam
edersek bir borçlunun alacaklısı ta-
rafından aciz vesikası alınması veya
mal bulunamayan bir haciz yapması
tarihinden bir yıl önceki tarihe dek
gerçekleştirdiği,
“ -Borçlunun teminat göstermeği

evvelce taahhüt etmiş olduğu hal-
ler müstesna olmak üzere borçlu
tarafından mevcut bir borcu temin
için yapılan rehinler;

- Para veya mutat ödeme vasıtala-
rından gayri bir suretle yapılan
ödemeler;

- Vadesi gelmemiş borç için yapılan
ödemeler,

- Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi
için tapuya verilen şerhler” batıl-
dır. Yani yok hükmündedir. Yasada
bu maddeye bir kurtuluş yolu ek-
lenmiş ve “Bu tasarruflardan isti-
fade eden kimse borçlunun hal ve
vaziyetini bilmediğini ispat eylerse
iptal davası dinlenmez.” şeklinde
kurtuluş yolu işaret edilmiştir.
Yani ispat yükü davacıda değil alıcı
veya işlem lehine yapılan tarafta-
dır. Madde de sayılan durumlar in-
celendiğinde ticari hayatta muha-
tabınızdan sevinerek kabul
edeceğiniz teminat ve ödemeler
olabileceği görülmektedir. Bugün
kim vadesi gelmemiş bir alacağını
tahsil etmek istemez? Veya ödeme
durumu belirsiz olan birinden ala-
cağı karşılığı bir rehin almaz veya
çok uygulanmayan bir yöntemle
tahsilat yapmaz? Görüldüğü üzere
aslen ilk tanımda ortaya konan iz-
lenimden farklı riskleri barındıran
bir dava türü ile karşı karşıyayız.
Şimdi ilgili kısımda tacirler için
konulmuş hükme gelirsek;
“Ticari işletmenin veya işyerin-

deki mevcut ticari emtianın tama-
mını veya mühim bir kısmını devir
veya satın alan yahut bir kısmını ik-
tisapla beraber işyerini sonradan iş-
gal eden şahsın, borçlunun alacaklı-
larını ızrar kastını bildiği ve
borçlunun da bu hallerde ızrar kas-
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Ticari hayatımızda alım satım

hisse devri vesair gibi önemli

kararları verilirken önceliğimiz

aldığımız şey ve bedeline

yoğunlaşmakta ve ancak tüm

olumlu tarafları bir kalemde yok

edecek bu ve benzer riskleri göz

ardı etmekteyiz”
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tıyla hareket ettiği kabul olunur. Bu
karine, ancak iptal davasını açan
alacaklıya devir, satış veya terk tari-
hinden en az üç ay evvel keyfiyetin
yazılı olarak bildirildiğini veya ticari
işletmenin bulunduğu yerde görüle-
bilir levhaları asmakla beraber Tica-
ret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün
olmadığı takdirde bütün alacaklıla-
rın ıttılaını temin edecek şekilde
münasip vasıtalarla ilân olunduğunu
ispatla çürütülebilir.” Önemi nede-
niyle maddeyi ayrıntılı incelersek;

“Bir ticari işletmenin veya işlet-
medeki ticari emtianın tamamını
veya mühim bir kısmını devir veya
satın alan” ibaresi üzerinde durul-
ması gereken bir ibaredir. Hangimiz
günümüzde bir ticari alım yaparken
aldığımız miktar malın satıcının top-
lam elindeki mala oranını biliyor
veya soruyoruz? Bizim için küçük
veya normal olan bir miktar ya satı-
cının tüm malı veya malının büyük
bir kısmı ise? Bir şirketin hisse se-
netlerini devralırken satıcı şahıs
veya şirketin başkaca mal varlığın-
dan haberdar mıyız? Alım satım iş-
lemi yaptığımız muhatabın borç du-
rumu bizi ilgilendiriyor mu? Kaldı ki
farkındaysanız burada bahsedilen
borçluluk maruf olmuş bir borçlu-

lukta değil, henüz icra takibine ge-
çilmemiş bir borç bu riski doğuru-
yor. Yani bankaya kredi borcu olan
ve bizimle işlem yapana dek bor-
cunu muntazam ödeyen bir muha-
tapla işlem yapmayacak mıyız ? yada
bu durumu nasıl öngöreceğiz? İşte
riskler burada ortaya çıkmaktadır.
Dikkat edilir ise fiyatın düşük olması
veya akrabalık şartı veya kötü niyet,
borçlunun kasdını bilmek şartları sa-
yılmamış ve tacir doğrudan bu du-
rumda borçlunun kasdını biliyor ka-
bul edilmiştir. Belirtilen nitelikteki
işlemi gerçek bedelini ödeyerek al-
sak dahi bu risk önlenmiş olmamak-
tadır. Yasa bu riskin ortadan kaldırıl-
ması için ne yapılması gerektiğini de
belirtmiş olup “iptal davasını açan
alacaklıya devir, satış veya terk tari-
hinden en az üç ay evvel keyfiyetin
yazılı olarak bildirildiğini veya ticari
işletmenin bulunduğu yerde görüle-
bilir levhaları asmakla beraber Tica-
ret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün
olmadığı takdirde bütün alacaklıların
ıttılaını temin edecek şekilde müna-
sip vasıtalarla ilân olunduğunu is-
patla çürütülebilir” şeklinde ifade
edilmiştir. İşin özü yaptığımız işle-
min niteliği önceden belirlenmeli ve
herhangi bir yönden belirtilen risk-

lere tabii bir işlem olma ihtimali var
ise işlem yapma kararı vermeden
önce bu yönlerden de durum araştı-
rılmalı gerekirse diğer yandan ko-
nuyla ilgili belge ve bilgi temin edil-
meli ve yasa da belirtildiği üzere
bildirim, ilan gerçekleştirildikten en
az üç ay sonra işlem gerçekleştiril-
melidir. Evet gördüğünüz üzere bah-
sedilen yöntem uygulamasına rast-
lanması pek mümkün bir yöntem
gibi görülmemektedir. Ticari hayatı-
mızda alım satım hisse devri vesair
gibi önemli kararları verilirken önce-
liğimiz aldığımız şey ve bedeline yo-
ğunlaşmakta ve ancak tüm olumlu
tarafları bir kalemde yok edecek bu
ve benzer riskleri göz ardı etmekte-
yiz. İşin özü en azından ilk başta
gerçekleştirilecek önemli miktarda
ticari emtia alım satımlarında, hisse
alım satımlarında, gayrimenkul alım
satımlarında hem fiyat, hem diğer
yanın mali durumu hem işlem bir-
likte değerlendirilmeli ve risk görü-
lüyor ise yasada belirtilen bildirim
ve ilan şartları yerine getirilmelidir. 

Hepinize hayırlı ve bol kazanç di-
lerim, saygılarımla.

Av Volkan EREL

www.erel.av.tr

İşin özü en azından ilk başta

gerçekleştirilecek önemli miktarda

ticari emtia alım satımlarında, hisse

alım satımlarında, gayrimenkul alım

satımlarında hem fiyat, hem diğer

yanın mali durumu hem işlem

birlikte değerlendirilmeli ve risk

görülüyor ise yasada belirtilen

bildirim ve ilan şartları yerine

getirilmelidir”
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Hindistan ve Hindistan
Bağımsızlık Hareke-
ti'nin siyasi ve ruhani
lideri olarak bilinen

Gandhi, 2 Ekim 1869 doğumludur.
Kötülüğe karşı gerçekleri savun-

mada, aktif ama şiddet unsuru içer-
meyen direniş ile ilgili olan “Satyag-
raha Felsefesi”nin öncüsüdür. Bu fel-
sefe, sadece Hindistan'ı bağımsızlığı-
na kavuşturmakla kalmamış, dünya
üzerinde vatandaşlık hakları ve öz-
gürlük savunucularına da ilham kay-
nağı olmuştur. 

Gandi’nin ticaretle uğraşan tanın-
mış ve varlıklı bir Ortodoks ailesi var-
dı. Babası soylu bir aileden olup aynı
zamanda Porbandar şehrinin başpa-
pazı idi. Gandhi disiplinli bir ilk öğre-
tim aldıktan sonra 13 yaşında evlen-
dirildi. 18 yaşına geldiğinde Lon-
dra’ya hukuk alanında yüksek öğre-
nim görmek için gitti. İngiltere’de za-
manını İncil ve diğer din kitapları ile
bazı tanınmış batı felsefecilerinin
eserlerini okuyarak geçirdi. Gand-
hi’nin fikirlerinde bu felsefecilerin
büyük etkisi vardır.

DEFALARCA TUTUKLANDI, 
İŞKENCE GÖRDÜ

Hindistan’a döndüğünde Bom-
bay’da avukatlığa başladı, Ancak bu
iş ona sıkıcı geliyordu. Burada bir
süre durduktan sonra bir Hindistan
firmasında çalışmak üzere Güney Af-
rika’ya gönderildi. Orada başarılı bir
meslek hayatı olmasına rağmen, Gü-
ney Afrika’daki beyaz azınlığın, böl-
gedeki yerli Güney Afrikalılara ve

Hintlilere uyguladıkları ırk ayrımı,
onu Hint toplumunun sosyal ve siyasi
haklara kavuşmaları için mücadele
etmeye yönlendirdi. Gandhi burada
Hintlilerin hakkını korumak için, şid-
dete başvurmaksızın Güney Afrika
hükümetine karşı mücadele etmeye
başladı. Burada defalarca tutuklandı,
işkence gördü. Bunlar onu yıldırmadı,
daha da güçlendirdi. 

İngiliz ve Hollanda siyasetine kar-
şı büyük bir karşıtlık başalttı. Çabala-
maları sonucunda Gandhi 1914’te
Güney Afrika Birliği hükümeti, Hint
toplumunun haklarını arttıran bir an-
laşma imzalamaya mecbur kaldı.
Bundan sonra bu işten ayrılarak Hin-
distan’a döndü. Hindistan’da siyasete
atıldı. Güney Afrika’daki mücadelesi
ile çok ünlenmişti. Ancak bazı radikal

gruplar tarafından fikirleri önemsen-
miyordu, kabul görmüyordu. 

HALKI ÖRGÜTLEYEREK 
İNGİLİZLERE KARŞI PASİF  
DİRENİŞ BAŞLATTI

Ahmedabad şehrine yerleşti. Bu-
rada Hint halkına kendi kendini yö-
netme fikrini aşılamaya başladı. Bu
arada Jalianvalla Bagh katliamı son-
rası kişisel hakların kısıtlanmasını
öngören yeni kanunları ve İngilizlerin
Pencap eyaletinde alacağı bazı şiddet
önlemlerinden haberdar olunca, ta-
raftarlarını örgütledi. Onların devlet
hizmetinden çekilmesini sağlayarak,
sessiz ve pasif bir direnişe geçmeleri-
ni sağladı. 

Vücuduna bir beyaz bez sarıp, ya-
nında bulunan keçinin sütü ile geçi-

Asıl adı Mohandas Karamçand Gandi, hakkında en çok yazı yazılan dün-
yaca ünlü isimlerden biri. Gandi Hindistan'da ve dünyada, “Yüce Ruh”
anlamına gelen “Mahatma” adıyla anılır.

Mahatma Gandi: Hindistan’ın
“Yüce ruhu”
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KİM KİMDİR?...

nerek pasif direnişi sürdürdü. İngiliz-
ler önceleri Gandhi’ye aldırmadı, hat-
ta güldüler. Zaman geçtikçe taraftar-
ları arttı. Bu türden sessiz mücadele-
sine gittikçe daha çok insan destek
vermeye başlayınca işin rengi de de-
ğişti.

Gandhi 1922’de hapse atıldı.
1924’te de bir ameliyat sebebi ile
serbest bırakıldı. Aynı yıl “Bütün
Hindistan Milli Kongresi”nin başkanı
seçildi. Ülke çapında yoksulluğun az-
altılması, kadınların serbestisi, farklı
din ve etnik gruplar arasında kardeş-
lik, kast ve dokunulmazlık ayrımcılı-
ğına son, ülkenin ekonomik yeterlili-
ğine kavuşması ve Hindistan'ın ya-
bancı egemenliğinden kurtulması
gibi çok önemli konularda ülke çapın-
da kampanyalara öncülük yaptı. Tabi
bunlar nedeniyle yine sık sık hapse
atıldı. Ölümüne kadar Hindistan’ın
tartışmasız milli lideri sıfatını korudu.
Kendi serveti ile birlikte babasının bi-
rikimini de bu yolda harcadı. 

BÜYÜK YANKI BULAN 
“TUZ YÜRÜYÜŞÜ” SAYESİNDE
GÜCÜNÜ ARTTIRDI

İngilizlerin yaptığı pekçok baskıla-
ra karşı durdu. 1930 yılında yaptığı
ve büyük yankı bulan “Tuz Yürüyü-
şü” sayesinde gücünü arttırdı. İngi-
lizlerin Hindistan'da “Britanya tuz
vergisi” adı altında aldıkları vergiyi
haksız olarak nitelendirip, buna karşı
başlattığı 400 kilometrelik “Gandi
Tuz Yürüyüşü” ile ülkesinin Britan-
ya'ya karşı başkaldırmasına öncülük
etti.

BAĞIMSIZLIK YOLUNDAKİ 
SAVAŞI SIRASINDA HİNDİS-
TAN’DA BULUNAN SINIF 
FARKLARINA DA KARŞI ÇIKTI

1931’de toplanan Londra Yuvar-
lak Masa Konferansı başarısızlıkla da-
ğıldığında, Hindistan’a döndü ve yeni
bir pasif direniş organize etti. 2.Dün-
ya Savaşı sırasında Hindistan’ın ba-
ğımsızlığı garanti edilmişti. Bu sırada
teklif edilen başka çözümleri redde-
rek tam bağımsızlıkta ısrar etti. Ba-
ğımsızlık yolundaki savaşı sırasında

Hindistan’da bulunan sınıf farklarına
da karşı çıktı. Aynı zamanda azınlık-
ların haklarına saygılı olmayı savun-
du. 

1942'de Britanyalılara açıkça çağ-
rıda bulundu ve Hindistan'ı terket-
melerini istedi. Bu onun yeniden tu-
tuklanmasına sebep oldu. Kendisi
gibi yıllarca direnişlere desetek olan
eşi de tutuklanmıştı. Ancak eşi Kas-
turbai, 1944 yılında hapishanede
hastalanarak öldü. 

1947 yılında yoğunlaşan tepkiler
ve Gandi’nin çabaları ile İngiltere,
Hindistan’dan ayrılma kararı aldı. Bu
açıklama zafer niteliğinde idi ve Hin-
distan’da sevinçle karşılandı, Bu sıra-
da müslümanlar ile Hindular arasın-
da da gerginlik tırmanıyordu. 

RADİKAL BİR HİNDU TARAFINDAN
SUİKASTE UĞRADI

Gandhi 30 Ocak 1948'de Yeni
Delhi’de Pakistanlı radikal bir Hindu
tarafından vuruldu. Suikastçı Godse
ve ortağı Narayan Apte mahkemede
yargılanıp, suçlu bulundular. 15 Ka-
sım 1949'da idam edildiler.

Gandi hayatı boyunca her sorun
karşısında pasifizm ile görüşlerini sa-
vundu ve uyguladı. Günümüzde pasif
direnişlerin önemli örneği olarak ka-
bul edilmektedir. Kendi kendine ye-
terli olma felsefesi ile basit bir yaşam
geçirdi. Çıkrık ile örülen geleneksel
giysilerini kendisi hazırladı. Önceleri
vejetaryen iken sonra sadece meyve
ile beslenerek hayatını geçirdi. Bazen
kişisel arınma ya da protesto amacıy-
la bir ayı aşan oruçlar da tuttu. 

Gandi aynı zamanda bir yazardı.
Uzun yıllar birçok gazete ve derginin
editörlüğünü yaptı, yazılar yazdı.
Gandi'nin tüm eserleri 1960 yılında
“The Collected Works of Mahatma
Gandhi” (Mahatma Gandi'nin Tüm
Eserleri) adıyla Hindistan hükümeti
tarafından yayımlandı. 

RESMİ OLARAK HİNDİSTAN’IN 
BABASI İLAN EDİLDİ

Hindistan'da resmî olarak ulusun
babası olarak ilan edilmiştir. Ayrıca
doğum günü olan 2 Ekim “Gandhi

Jayanti” adıyla ulusal tatil olarak kut-
lanır. Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu ise oybirliği ile,15 Haziran 2007
tarihinde bu günü "Dünya Şiddete
Hayır Günü" olarak ilan etmiştir. 

MAHATMA GANDİ’NİN 
BAZI SÖZLERİ:
• Zayıflar hiçbir zaman affedemez.

Affedebilmek güçlülere özgüdür. 
• Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün

dünyayı kör edecek. 
• İnsanlıktan daha kusursuz hangi

kitap vardır ki. 
• Her sabah kalktığım zaman kendi

kendime şöyle söz veririm: Dünya
üzerinde vicdanımdan başka kim-
seden korkmayacağım. Kimsenin
haksızlığına boyun eğmeyeceğim.
Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve
mukavemet etmekte ısrar ederse
onu, bütün mevcudiyetimle karşı-
layacağım. 

• Şiddet göstermeme, inancımın
birinci maddesidir. Aynı zamanda
o, benim itikatımın da son madde-
sidir. 

• Tanrı dularımızı bize göre değil,
kendi yöntemine göre yanıtlar. 

• Sıkılmış yumruklarla el sıkışamaz-
sınız. 

• Dinler aynı noktada birleşen farklı
yollardır. Aynı amaca ulaşacak ol-
duktan sonra ayrı yollar seçmemi-
zin ne önemi olabilir? 
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Alibey Adası, Ayvalık
koyundaki “Ayvalık
Adaları” olarak adlan-
dırılan 22 adadan, yer-

leşime açık tek adadır. Piri Reis'in 
Kitab-ı Bahriyesi'nde sözünü ettiği
Yund Adaları’nın bu bölge olduğu 
konusunda sağlam görüşler vardır.
“Yund” adının zamanla değişerek
“Cund” ve sonradan da “Cunda” 
olduğu sanılmaktadır.

Önemli bir konuma sahip olan
ada, Batı Anadolu'da deniz yollarının
kesişme noktasında bulunur. Tarih
boyunca bu özelliği ile de ön planda
olmuştur.

ADINI KURTULUŞ SAVAŞI 
KAHRAMANI YARBAY 
ALİ ÇETİNKAYA’DAN ALIYOR

Cunda ve Moshonisia (Kokuluada)
olarak anılan adanın adının Alibey
Adası olarak değiştirilmesinin sebebi,
Kurtuluş Savaşı'nda padişahın “Yu-
nanlara teslim olun” emrine karşı ge-
lerek silahlı mücadeleye başlayan ilk
birliğin kumandanı kahraman Yarbay
Ali Çetinkaya'dan kaynaklanır. 

Adanın nüfusunun çoğunluğu Gi-
rit ve Midilli adalarından 1924 nüfus
mübadelesi zamanında göç eden
Türkler'den oluşmaktadır. Bu yüzden
adanın yaşlı nüfusunun çoğu Rumca
bilmektedir. 

Alibey Adası hem doğal güzellik-
leri, hem de tarihi yapılarının çok-

luğu nedeniyle koruma altına alınmış
ve 1976 yılında Ayvalık ve çevresin-
deki 17.900 hektarlık alan doğal ve
tarihi sit alanı olarak kabul edilmiştir. 

Alibey Adası'nın anakaraya bağ-
lantısı iki ayrı köprü ile sağlanır. Bu

köprüler sayesinde, ada, ada olma
özelliğini yitirmiştir de denilebilir. 

Ayvalık’tan Alibey Adası’na gelir-
ken önce Rumlar tarafından doldurul-
muş olan bir yol izlenir. Lale Ada-
sı’ndan (Soğan Adası) sonra Dolap

Çok bilinen adıyla Cunda, resmi adıyla Alibey Adası idari bakımdan Balı-
kesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik bir belde. Bir yeryüzü cenneti sayı-
lan bu ada, gidip görülmesi gereken yerlerden ve Türkiye'nin Ege
Denizi'nde bulunan 4. büyük adasından biri. 
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Tarihi, yeşil, huzurlu, mistik 
bir ada: Alibey ya da diğer
adıyla Cunda 
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Boğaz denilen yerde Türkiye’nin
1964 yılında inşa edilmiş, ilk Boğaz
Köprüsü bulunmaktadır. Köprü Ali-
bey ve Lale Adalarını birleştirir. Altı
adet ayak üzerinde duran köprü 54
m. uzunluğundadır. Buradan sonra
yol ikiye ayrılmaktadır.

AYIŞIĞI MANASTIRI 
ONARILARAK İLK GÖRÜNÜMÜNE
KAVUŞMUŞTUR

Sağ tarafa giden yol, adanın arka
tarafından kalan Patriça Koyu’na çı-
kar. Bu yolun sağ tarafında Güvercin
Adası ve bu adada bulunan 1700’ler-
den kalma Agios Yorgis Manastırı
vardır. Yerli halk arasında söylenene
göre korsanlar yaşlandıklarında gü-
nahlarından temizlenmek için buraya
gelir ve kalır, dua ederlermiş. Patriça
(Çataltepe), sakin bir koydur. Bu böl-
gedeki Ayışığı Manastırı da onarıla-
rak ilk görünümüne kavuşmuştur.
Buradaki yol takip edildiğinde iki eski

Rum köyüne varılır. Bunlar Aşağı ve
Yukarı Damlar köyleridir ve adanın
en önemli zeytincilik bölgeleridir. 

Alibey Adası'nda mübadele önce-
sinden, Rum Ortodoks cemaatinden
kalma birçok kilise ve manastır var-
dır. Bu yapılar önceleri bakımsızken,
restorasyonları ancak adanın daha bi-
linir hale gelmesinden sonra, sponsor
olacakların adadan mülk edinmele-
riyle birlikte gerçekleşebilmiştir.
Adada halen birçok yapı onarılmayı
beklemektedir.

AŞIKLAR TEPESİ
Alibey Adası’nın girişinde sol ta-

rafta kalan ve üç denize hâkim te-
pede Agios Yannis Kilisesi vardır ki,
burası aynı zamanda Âşıklar Tepesi
olarak bilinir. Kiliseye ait olan eski
yel değirmeni de 2006 yılında onarı-
larak kütüphaneye haline getirilmiş-
tir.

Alibey Adası’nda 1873 yılında ya-
pılmış Taksiyarhis Kilisesi ise büyük
bir kilisedir. İkinci Dünya Savaşı sıra-
sında halkı uyarmak için İlk Kurşun
Tepesi’ne taşınmış olan kilisenin çanı
bugün Bergama Müzesi’ndedir. Kilise
Koç ailesi tarafından restore edilmiş-
tir. Pazartesi günleri haricinde ziya-
rete açıktır.

Alibey Adası’nın bir diğer önemli
manastırı Leka Panagia (Koruyan
Meryem Manastırı) ise özel mülktür. 

TAŞ KAHVE MUTLAKA GÖRÜL-
MESİ GEREKEN YERLERDEN BİRİ

Alibey Adası’nın görülmesi gere-
ken simge yapılarından bir diğeri de
Taş Kahve’dir. Neo-Klasik tarzdaki
kahvenin yüksek ve geniş pencereleri
ve pencerelerin ortalarında da ince
sütunlar bulunur. Gezintiye bir süre
ara verildiğinde, iki yüz yıllık olduğu
söylenen bu kahvenin atmosferini
hissederek dinlenmek, gezginler açı-
sından harika olacaktır.

Alibey Adası evlerinin kapı tok-
maklarıı da, adada dikkat çeken un-
surlardandır. İyi bir işçikle yapılmış
olan ve eski evlere bir tür kimlik ka-
zandıran bu tokmaklar, kendinde
hayranlık uyandıracak kadar özel ve

güzeldir. Ayrıca Ayvalık ve Alibey
Adası’nın eski evleri çok özel bir taş
olan sarımsak taşından yapılmıştır.
Bu taş koruma altına alınmış ve es-
kisi gibi çok üretilmese de, çeşme ve
şömine imalatında hala kullanılmak-
tadır.

FOTOĞRAF SANATÇILARI İÇİN
AÇIK BİR STÜDYO NİTELİĞİNDE

Fotoğraf sanatçıları açısından da
açık bir stüdyo olan ada, güzel kare-
lerin yakalanabileceği eşsiz yerleri ile
cazibesini korumaktadır. Butik otele
dönüştürülmüş eski evleri, sahili,
koyları, yeşil doğası, tarihi yapıları,
mandıraları, sabun ve zeytinyağı üre-
tim yerleri, lokantaları, birbirinden
renkli dükkânları ile adayı ziyarete
gelenleri pişman ettirmez. 

Alibey Adası son yıllarda çok ter-
cih edilen yerli turizm merkezleri
arasına girmiştir. Günlük tekne gezi-
leri sayesinde civar adalara ve adanın
karadan ulaşılması zor bölgelerine de
gidilmektedir. Midilli Adası'na günü
birlik seferler ise özellikle yaz ayla-
rında yabancı turistlerin adaya ve Ay-
valık'a gelmelerini sağlamıştır. Son
yıllarda ada nüfusu, özellikle emekli-
lik günlerini sakin bir yerde geçirmek
isteyen büyük şehir sakinleri tarafın-
dan artırılmıştır. Ancak yaz aylarına
hem karayolu hem de deniz yolu ile
gelen yerli ve yabancı turistler, yaz
mevsiminde nüfusu çok daha fazla
artırmaktadır.

LOKMASI VE TOSTU İLE ÜNLÜ
Alibey’e gelince yapılması gere-

kenlerden biri de tabi ki, meşhur olan
yemeklerinden yemek. Nohutlu mez-
git, kuzu etli arapsaçı, sarmaşık ve
kuşkonmaz, balıklı bamya, turp haş-
laması, kabak çiçeği dolması, peynirli
kabak gibi yemeklerin yanında her
çeşit zeytinyağlı yemekler, mezeler
ve tabi ki meşhur papalina, çipura,
fangiri, mercani levrek, barbun gibi
birçok deniz ürününü de tatmak ge-
rekir. Ayrıca ünlü lokmasını ve tostu-
nun da tadına bakıp, üzerine bir de
sakızlı Girit dondurmasını yemek, ya-
pılacak en doğru seçim olacaktır.
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Günümüzde
modern ya-
şamın ol-
mazsa ol-

mazı haline gelen
berberlik mesleği, çok
uzun yıllardan bu yana ya-
pılagelen bir meslek. Antik
Mısır, Yunan ve Roma me-
deniyetlerinde berberlerin
varlığına rastlanmaktadır

Özellikle Antik Mısır’da
misafirlerin ev berberini
kullanmasına izin vermek
misafirperverliğin gerekle-
rinden sayılmaktaydı. Halk
için çalışan berberlerin
yanı sıra, varlıklı kimsele-
rin de kendilerine özel ber-
berleri bulunmaktaydı. Bu
dönemde  Türkler geniş
bir coğrafyada yaşadıkları

için, çeşitli saç ve bıyık şe-
killeri görülebiliyordu.
Türklerde genellikle erkek
ve kadınlar saçlarını uzatır
ve örerdi. Bıyık erkeklerde
çok önemli idi. 11. yüzyıl
Avrupası’nda emir gereği
din adamları sakal traşı ol-
mak zorundaydılar. Bu dö-
nemde berberler manas-
tırda çalışan bir meslek
erbabı  haline gelmişti. 

Araştırmacılar eski top-
lumlarda basit saç ve sakal
kesimi için, herkesin karşı-
lıklı olarak birbirlerine ber-
berlik yaptığını belirtiyor. 

Berberler ise toplumda
neredeyse bir bilim insanı
konumunda sayılıyordu.
Çünkü saç ve sakal ile ilgili
işlerin yanı sıra, kan alma,
yara temizleme, diş ile il-
gili işlemler, hacamat, kel-
lik, saç kıran, bit ve uyuz
tedavisi, şişe çekme, mer-
hem hazırlama, hatta sün-
net etme de berberlerin
yaptığı işlerdendi. 

Berberler ayrıca top-
lumda temizliğin de sim-
gesi olarak görülüyordu.
Hatta bunun için berberle-
rin ayaklarına çorap giy-
medikleri, bakımlı olmaya
azami gayret gösterdikleri
bilinmektedir. Berberler
ayrıca taş gibi her zaman

kolay temizlenebilecek bir
yüzey üzerinde çalışmayı,
hijyenik açıdan tercih et-
mişlerdir. Bu, günümüzde
de böyledir.

OSMANLI’DA “BERBER”
SÖZCÜĞÜ İLK KEZ 
1. SELİM KANUNNA-
MESİ’NDE GEÇER

Osmanlı zamanında da
berberlik çok önemli bir iş
kolu sayılıyordu. İlk olarak
“berber” sözcüğünün
1.Selim’in Kanunname-
si’nde geçtiği bilinir. Çok
önemli konumda sayılan
bu meslek grubu üyeleri,
önemli bir eğitim sürecin-
den geçerek “Usta” sıfatını
kazanmaktaydı. Evliya Çe-
lebi’nin Seyahatnamesi’ne
göre, berberler seyyar ge-
zenler, dükkanı olanlar ve
hamamlarda çalışanlar
olarak üç grupta topla-
nırdı. Kaynaklarda seyyar
gezen ayak berberlerinin
pek hünerli olmadığına
değinilir. Tıraş ettikleri
müşterilerinin yüzlerinde
kesikler görülürdü. Çoğu-
nun da esnaf ruhsat tezke-
resi yoktu. Bu kişiler çok
iyi usta olamadıklarından,
dükkan açmalarına izin
verilmiyordu. Sık sık bele-
diye çavuşları tarafından

Berber sözcüğünün İtalyanca “barbiere”den geldiği söylenir. Ancak
Farsça’dan da alındığı, kökeninin ise Latince barba yani sakal sözcüğü
olduğu da söylenmektedir.

“Aman berberim aman,
mis kokuyor ellerin aman”
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yakalanırlardı. Seyyar ge-
zen ayak berberleri, halka
açık yerlerde, kahvede, so-
kakta tıraş ederler bunun
yanında evlere de servis
yaparlardı.

"HER SEHER BESMELE
İLE AÇILIR DÜKKANIMIZ,
SELMAN-I FARİSİ’DİR 
PİRİMİZ, ÜSTADIMIZ"

Yine Evliya Çelebi'nin
eserinde belirttiğine göre,
İbrahim'e kadar sakal tı-
raşı yoktu, İbrahim Ka-
be'de Hac’dan sonra saç
sakal kesimini başlattı. Hz.
Muhammed'in sakalını ke-
sen kişinin Selman-ı Farısi
olmasından dolayı ise ber-
ber dükkânlarında "Her
seher besmele ile açılır
dükkanımız, Selman-ı Fa-
risi’dir pirimiz, üstadımız"
yazan bir levha asılması
gelenekten sayılmıştır.
Berberler diğer esnaflar
gibi lonca teşkilatına bağlı
idi. Çıraklık, kalfalık ve us-
talık olarak yükseliyor-
lardı.

Usta, kalfa ve çırak
berberlerin her zaman dir-
seğe kadar sıvalı gömleği,
çıplak ayağına giydiği ta-
kunyası, bellerine bağla-
dıkları peştamal ve futası
olurdu. Başlarında keçe bir
külah ve bazen de onun
üzerinde bir sarık sarılırdı.
Sonraları sarıksız ya da fes
kullanmışlardır. Ayakla-
rına çorapsız olarak nalın
ve takunya giyerlerdi. Us-
tura biledikleri kayış ise tı-
raş sırasında bellerine sa-
rılı bulunurdu. Giyimleri
ve kullandıkları araç ge-
reçlerin mutlaka tertemiz
olması kesin olarak şart
koşuluyordu.

Berber çırakları ise bu
sırada ustasının istedikle-
rini getirir, sinek kovalar,

hava sıcak ise yelpazelerle
müşteriyi serinletmeye ça-
lışırdı.

DÜKKANI OLAN 
BERBERLERE 
“PERÜKAR” DENİRDİ

Cumhuriyete kadar
dükkan sahibi berberleri
diğerlerinden ayırmak
için, dükkanı olan berber-
lere “Perükar” denildi. 

Dış ülkelerden bazıla-
rında berber dükkanlarının
bir belirtgeçi olarak kapı-
larına kırmızı ve beyaz
çizgili bir silindir koyduk-
ları bilinir. 

BERBER ARAÇ 
GEREÇLERİ

Önceleri sabun, leğen,
sitil, peşkir, tarak, ustura
gibi temel araç gereçler
yanında, farklı işler için,
bazı değişik araçlara da
ihtiyaç duyuluyordu. Ber-
berler sünnet de yapabil-
diklerinden, çeşit çeşit us-
turaları dükkanlarında

sergilerlerdi. Usturalar,
ustura masatı denilen bir
tahta üzerinde gön kayı-
şında keskinleştirilerek
kullanılırdı. Teknolojinin
gelişmesi ile kullanılan
araç gereçler de değişiklik
gösterdi.

Jilet 1901’de keşfedil-
dikten sonra berberler ta-
rafından kullanılmaya baş-
landı. Berberler gitgide
beyaz çorap ve gömlek
giymeye başladılar.  Bir
zaman sonra müşterilere
baş yastığı olan koltuk-
larda hizmet vermesi söz
konusu oldu. 1950 yılla-
rında elektrikli tıraş maki-
neleri çıktığında ise ber-
berlerin işi daha da
kolaylaştı. Ancak bu dö-
nemde sakal tıraşı için
berbere giden de azaldı.

Günümüzde berberle-
rin başlıca iş aletleri ola-
rak, su su ısıtıcısı, sabun,
her tür saç için şampuan-
lar, fırçalar, tarak çeşitleri,
makas çeşitleri, kolonya-

lar, dezenfekte edici sıvı-
lar, saç kurutma makinesi,
saç kesme makinesi çeşit-
leri, kremler, losyonlar,
konforlu koltuklar, lavabo,
ayna, jilet, iş önlüğü, müş-
teri önlüğü, havlular, kıl
temizleme makinesi, kıl
fırçası, boya yapma araç
gereçleri ve daha fazlası
sayılabilir.

KADIN BERBERLERİ
Ülkemizde Cumhuri-

yetten sonra her alanda
olduğu gibi, sosyal ve kül-
türel alandaki değişimlerle
birlikte, sakal tıraşı da me-
denilik göstergesi olarak
görülmeye başlandı. Bu
durumda berberler de
farklı saç ve sakal kesim-
leri yapmaya başladılar.
Bunun yanında kadınlar
açısından da önemli bir
gelişme olarak kadın ber-
berleri de birer birer
açıldı. 

Osmanlı döneminde
kadınlar için de saç tuva-
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leti ile ilgilenen insanlar
bulunuyordu. Bu, özellikle
17. Yüzyıl’da başlayan ba-
tılılaşma hareketleri sonu-
cunda artış göstermişti.
Kadınların sosyal yaşamın-
daki değişiklikler de el-
bette kaçınılmazdı.

II. SULTAN MAHMUT 
VE LALE DEVRİ İLE 
BAŞLAYAN DEĞİŞİM

18. Yüzyıl’a gelindi-
ğinde II. Sultan Mahmut
ve Lale Devri değişimin ar-
tık daha da yoğun yaşan-
dığı bir dönem olmuştur.
Türk kadını saç tuvaletinde
Avrupa’dan örnekler alını-
yordu. Alın üstüne kakül,
salınmış uzun saçlar, deği-

şik topuz modelleri en çok
tercih edilen saç modelleri
idi. 

1917 YILINDA 
RUSYA’DA SAVAŞIN 
BİTMESİYLE BİRLİKTE
DÖRT KADIN BERBERİ
İSTANBUL’A GELDİ

Ülkemizde kadın ber-
berliği İstanbul merkezli
olarak başlayarak, diğer şe-
hirlere de kısa sürede ya-
yılma göstermiştir. 1917
yılında Rusya’da savaşın
bitmesiyle birlikte dört ka-
dın berberi İstanbul’a gel-
miştir. Bunlardan ikisi Rus
“Maks” ve “Jorj”, biri Al-
man “Sezar” ve diğeri
Fransız “Blazi” idi. O yıl-

larda İstanbul’da kadın
berberinin sayısı toplamda
on kadardı.

İlerleyen yıllarda İstan-
bul’un ünlü kadın berberi
Blazi’nin çırağı olan Mar-
sel, büyük başarı gösterip,
üne kavuştu. Ekmeğin ok-
kasının on kuruş olduğu o
zaman Marsel’in günlük
kazancının 450 lira olduğu
söylentiler arasında idi.
Günün modası olan saç
modellerini kendinde gör-
mek isteyen birçok hanım,
Marsel’in kapısını çalı-
yordu. Üstelik Marsel’in İs-
tiklal Caddesi’nde bulunan
dükkanında 30 kişilik per-
sonel de çalışıyordu.

1929 yılında Ankara’ya
ilk gelen kadın berberi
Petro Vasilic’tir. Petro Tür-
kiye’den ayrılmamış, Türk
vatandaşı olarak “Şükrü
Moray” adını almıştır.
1930 dan 1950 li yıllara
kadar İstanbul’da kadın
berberi olarak çalışan ve
çoğunluğu gayri müslim-
lerden oluşan kadın ber-
beri sanatkarlardan bazıları
şunlardı: Onnik, Edmon,
Ferdinant, Marsel, Mina,
Jorjj, Aristokli, Edmon ve
Nino kardeşler, İspiro, Vik-
tor, Jül Halama, Hanri Ka-
sar, Vili (Veli Acar olmuş-
tur) ve diğer sanatkarlar.

1950 yılında İstan-
bul’da İsmail Hakkı Sun,
Veli Acar, Aristokli, Angila-
dis, Necati Pelit, Vasil Tek-
daban, Rafet Targün ve
Şükrü Şaşmaz’ın öncülük
ettiği bir grup kadın ber-
beri “Istanbul Kadın Saç
Tuvaleti Sanatkarları Cemi-
yeti”ni kurarak birlik sağla-
mışlardır. 

Günümüzde artık geli-
şen teknoloji ve çağın ge-
tirdiği yeniliklerle birlikte,
birçok berber ve kuaför

dükkanı hizmet sunmaya
devam ediyor. Ancak onla-
rın da diğer esnaf gibi bir
takım sıkıntıları olup, des-
teğe ve güçlenmeye ihti-
yaçları var. En büyük sorun
olarak çırak bulmanın es-
kiye oranla çok zor oldu-
ğunu ve bunun yanında
emeklerinin karşılığını tam
olarak alamadıklarını her
fırsatta dile getiriyorlar.
Berber ve kuaför çalışan-
ları, her şeye rağmen mes-
leklerini sevgiyle, istekle
yapmaya çalışıyor ve dire-
niyor. 

TOPLUMSAL OLARAK
ÖNEMLİ BİR MESLEK

Bir çok kadın ve erkek
için vazgeçilmez bir kurum
olan berber ve kuaförler,
dükkanlarında hizmet sun-
maya devam ediyor. Ki-
mine göre bir zorunluluk,
kimine göre sosyal bir or-
tam, kimine göre moda ge-
reği yapılması gerekli deği-
şiklikler için, kiminin sık,
kiminin seyrek gittiği bir
yer olsa da, ortada bir ger-
çek var ki, berberlik mes-
leği sanatkarları her zaman
toplumun vazgeçilmezleri
arasında yer alacak. Bu ne-
denlerle yetkililerin deste-
ğini isteyen bu meslek çalı-
şanlarının, sesini daha çok
duyurmaya ihtiyacı olduğu
ortada. Berber ve kuaför-
ler bu amaçla birçok ilde
kurdukları Berberler Odası
ve Berkufed (Berberler ve
Kuaförler Federasyonu) ile
birliğini sağlayıp, sorunla-
rını çözmeyi amaçlamakta.

Bizler de toplumların
yüzyıllardır sağlığını koru-
mada bu denli önemli gö-
rev üstlenmiş olan bu sa-
natkarlara daha çok sahip
çıkabiliriz. Desteklerimizi
bekliyorlar…
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Bu sporu ülkemizden bir
isim olan, Nihat Yiğit
gündeme getirilmiş ve
dünyada kabul görmesi

sağlanarak, resmi bir branş olarak
dünyaya tanıtılmıştır. Sayokan Dünya
Federasyonu, 7 Aralık, 2005 tarihin-
de Türkiye'de kurulmuştur.

Bu sisteme “Sayokan” denilmesi-
nin açıklaması ise şu şekildedir; “Sa-
vaşçı’nın Yolu ve Kan’ı" cümlesinin
ilk hecelerinin birleşmesi ile ortaya
çıkan kelimede “Savaşçı” Mete
Han’dan Atatürk’e kadar bedensel,
ruhsal, zihinsel yetenek ve erdemlili-

ğe sahip eşsiz devlet adamlarımızı,
komutanlarımızı, kahramanlarımızı,
“Yol” atalarımız olan eşsiz insanların
erdemli yolunu, “Kan” ise yine bu eş-
siz insanlarla olan bağımızı ifade et-
mektedir.” diye tanımlanıyor. 

Sayokan Federasyonu tarafından
bu sanatın temel özellikleri anlatılır-
ken, burada tekniksel olduğu kadar,
tarihi, kültürel geleneksel unsurların
da bilinmesi gerekliliğine işaret edi-
yorlar ve sıradan bir savaş sanatı
imajı ile tanınmasını istemiyorlar. Bu
anlamda Sayokan’ın uzak doğu savaş
sanatlarına alternatif olarak ortaya

konmuş bir çalışma olarak düşünül-
mesini de doğru bulmadıklarını ifade
ediyorlar.

AMAÇ; FİZİKSEL OLDUĞU KADAR
RUHSAL OLARAK DA GELİŞTİRMEK

Türk savaş sanatı olarak Sayokan,
çalışkan, erdemli, barış yanlısı, fizik-
sel ve ruhsal olarak güçlü bireyler ye-
tişmesini sağlamak yanında, uluslar-
arası alanda kültürümüzü tanıtmak
amacı ile oluşturulmuştur. 

Savaş sanatı olması şu yönden
önemlidir deniliyor; Savaşçı ruha ve
bedene sahip olan insanlar barışın
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Türk savaş sanatı: Sayokan
16 bin yıllık Türk Tarihi'nde bulunan bilgilerden derlenerek
stratejileri oluşturulmuş olan savaş sanatı sayokan, köken olarak
Orta Asya'ya dayanmakta.



gerçek koruyucularıdır. Çünkü barışın
ne denli önemli olduğunu ancak, sa-
vaşın her türlü yıkıcı etkisini anlaya-
bilenler bilebilir. Barışın korunması
için, içten ve gayretle çaba harcarlar.
Bu konuda güçlü olma ve stratejik
düşünebilme, davranabilme çok ama
çok önemlidir.

SAYOKAN’IN BAŞLICA 
KURALLAR BÜTÜNÜ 

Sayokan öğretisi ve teknik anlayı-
şı, zıtlıkların birliği kuramı üzerine
kurulmuştur. Sayokan’da 4 bölge ya
da 4 hilal bulunur. Her bir hilal ayak
hareketi, Alparslan'ın Malazgirt sava-
şında kullandığı hilal stratejisini anla-
tır. Rakip hilalin içine hapsedildikten
sonra, el ve ayak teknikleri kullanılır,
vuruşlarla yere serme uygulanır.

Sayokan’ın tekniği gereği kişi sağ
ve sol yeteneklerini aynı seviyede ge-
liştirir. Yani beynin hem sağ hem de
sol tarafı kullanılmak suretiyle beyin
geliştirme çalışması da yapılmaktadır
aynı zamanda. Bu durum, öğreti bo-
yutunda düşünüldüğünde ise, evre-
nin bu anlayış ile yaratıldığını bilir ve
yaşamında eksi ve artı değerleri den-
gelemesini öğrenir. Bu anlayış başka
savaş sanatlarında yoktur. 

SAYOKAN'DA İKİ EĞİTİM 
PROGRAMI VARDIR.

1-Alplık programı A, gençlere 
yöneliktir. 

2-Alplık programı B Orta yaş ve
üzeri insanlara yöneliktir. Stratejik
anlamda kendini savunma üzerine
eğitim verilir. Bu program silahlı kuv-
vetlerde ve emniyet teşkilatında
mesleki alanda da kullanılabilecek bir
eğitim programıdır.

Kullanılan el teknikleri; Ok yum-
ruk, Orak yumruk, Kanca yumruk,
Döner dirsek, Sağ ve sol sancak, Gök-
kuşağı, Kalkan, Burgu, Kılıç el, Sar-
mala at, Ters sarmala at, Osmanlı eli,
Direk ok, Direk orak, Direk Osmanlı
eli.

Kullanılan Ayak Teknikleri ise; Alt,
orta ve üst tırpan, Omca, Art tekme,
Art orak tekme, Ön tekme, Yan tek-
me, Eklem tekmesi, Ters eklem tek-

mesi, Durduran tekme olarak sırala-
nabilir.

Sayokan’da 6 Mayıs ila 8 Kasım
tarihleri arasında “Kahramanlık
Oyunları” organizasyonları yapılır. Bu
tarihler “Hızır Günleri” olarak adlan-
dırılan tarihlere denk gelen 179 gün-
lük bir dilimdir. 9 Kasım ile 5 Mayıs
tarihleri arasında ise gelişim, teknik,
hakemlik, yönetim, organizasyon, se-
miner, toplantı ve sempozyumlarının
yapıldığı aylardır. Bunlar da “Kasım
Günleri” olarak bilinen günlerdir. Bu
aylarda Alpler, “Kahramanlık Oyunla-
rı”na teknik, taktik, hız ve güç kazan-
dıracak antrenmalar ile çalışıp, hazır-
lanırlar.

CENK MEYDANI 
Cenkler (Karşılaşmalar) çim üze-

rinde olur ve yalın ayak yapılır. 
Cenk meydanı üç parsele bölünür.

Birinci parsel Baş boyu (Baturalp),
ikinci parsel Orta Boy (Konuralp) ve
üçüncü parsel Ayak Boyu (Gencalp)
olarak ayrılır. Hanımlar (Almila) için
en son bir parsel kullanılır. Eşleşen
Alpler aynı anda cenke başlarlar. Her
cenk, bir hakem tarafından yönetilir.
Ayrıca kule hakemleri de vardır.

Sağlık ekipleri kenarda otağ için-
de hazır bulunur. Alan içindeki gö-
revliler ise folklorik kıyafetler giyer-
ler. Cenkler ayakta selam ile başlar,

SELAM: Eğilmeler sadece baş ile
yapılır. Yer selamında, sol diz üzerine

sol el konur, sağ yumruk kalbin üze-
rinde, sağ diz yerdedir, baş eğilir.
Ayak selamı, ayaklar kişinin omuzları
genişliğinde yana açılır, ayak baş par-
makları tam karşıya bakar, sol el
yumruk aşağıda, sağ el yumruk kal-
bin üzerinde, baş öne eğilir. 

Aybar’a (eğitimci) ise sadece
ayakta selam verilir. Bayrağa, proto-
kole, halka toplu selamlama ayakta
yapılır. Bayrağa selamın anlamı “yü-
reğimdesin”, halka selamın anlamı
ise “yiğitlik şanımı koruyacağım, siz-
de şahit olun” demektir. Alplerden
birinin yenilmesi ya da müsabakayı
bırakma isteğinde ise, yenilen Alp,
yer selamı veririr, Bunun anlamı “Yi-
ğitliğin benden üsttedir” demektir.

Türk savaş sanatı olarak Sayokan,
yağlı güreşlerimiz gibi yarı profesyo-
nel olarak yoluna ilerleyerek devam
etmektedir. Belediyeler tarafından
düzenlenen festivallerde Sayokan
daha çok insana ulaşarak, bilinirliği
artmaktadır. Yurdun çeşitli yerlerinde
açılan kurslarla her geçen gün daha
çok kişi tarafından tanınmakta ve se-
vilmektedir. Kurucu ve öğreticilerinin
söylediği üzere, bir “Kültürleşme Ha-
reketi” olarak da çok önemli görevleri
üstlenen Sayokan, desteklendiği tak-
dirde tarihimizle de bağlarımızı güç-
lendirecektir. Ayrıca Sayokan’da he-
def olarak amaçlanan, ülkemizin tanı-
tımı da sağlanarak, ekonomi ve turiz-
me de katkı sağlayacaktır.
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Fotoğraflar: Mamak Belediyesi
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2017 yaz trendleri
Kışın kendini iyice gösterdiği şu günlerde, moda
dünyası uyumuyor ve hızla çalışmaya devam ediyor. 
Biz henüz 2017 yaz trendlerini konuşmaya
başlamamışken, moda endüstrisi 2018 yılını bitirdi bile.
Bu soğuk günlerde hem şimdiden özlediğimiz yazı
hatırlamak hem de biraz gözümüzü alıştırmak için 2017
İlkbahar ve Yaz modasının öne çıkan başlıklarına hızlıca
göz atmaya ne dersiniz ?Damla Yöndemli
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FOLKLORİK 
KIYAFETLER

Modern dokunuşlar yaşamış
olan folklorik kıyafetler, şehirli
kadınlar için yeni trend unsuru
oluyor. Çiçekler, fırfırlar veya

desenler modern trend
görünümlü elbiselerin 
üzerinde yeniden hayat

buluyor. 
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ÖRGÜ DETAYLARINA 
DEVAM

Vintage özellikler taşıyan
örgüler yeniden yorumlanmış
halleriyle hayatımıza girmişti.
Girdikleri gibi de çok sevildi ve

her türlü kullanılmaya
başlandı. Görünen o ki 

kalmaya da devam
edecekler.  

ÇİZGİLİ ŞIKLIK
Çizgili desenler şimdiden

2017 yılının favori desenleri
gibi görünüyor. Çizgiler hangi
yöne olursa olsun hepsi 2017
İlkbahar/Yaz sezonunda trend
olacak. Kullanımı biraz zorluk

yaşatsa da fazla kiloları
saklamak için kullanıldığın da

oldukça başarılı işler
çıkartabiliyorlar.



www.csd.org.tr

MODA-TREND...

87Çorapland Eylül-Ekim 2016

İKİLİ TAKIMLAR
Bir bütün mü yoksa ayrı ayrı

mı olduğu belli olmayan takım
niteliğindeki parçalar oldukça

popüler olacak. Özellikle kemer
detayları ile bunları

bütünleştirmek popüler bir
görünüm olacak gibi 

duruyor.  

ASİMETRİ
Mükemmeliyetçiler için 
kötü bir haberimiz var;

simetri artık bir trend olmaktan
çok uzak…Tasarımcılar çoktandır
simetriyi, ‘sıkıcı’ sınıfına koyuyor.

Artık bir matematik denklemi
gibi görünmeniz gerekmiyor.

Asimetrik etekler, ve tek 
omuzlu parçalar 

sizi bekliyor.

KARIŞIK DESENLER
Marc Jacobs, Calvin Klein,

Coach,  Phillip Lim, Altuzarra ,
Anna Sui, gibi önemli isimlerin

farklı desenleri bir arada
kullandığını gördük. Son derece şık

ancak bir o kadar tehlikeli
olabilecek bir trend. Yine de,

farklı bir tarz deneyimlemek
için bu sezon kaçınılmaz 

bir fırsat.
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Balkanlardan Gelen Soğuk Hava

Sergi, “Balkanlar” olarak
bilinen bölge ülkelerin-
den farklı kuşaklardan
sanatçı ve sanatçı grup-

larına odaklanıyor ve bölgenin kaçı-
nılmaz olarak akla gelen siyasi çağrı-
şımları göz önünde bulundurulmak-
sızın bir doğa olayı üzerinden biçim-
leniyor: Rüzgâr. Bu tema aynı za-
manda hava durumu haberlerinde
kışın gelişine işaret eden “Balkanlar-
dan gelen soğuk hava dalgası” söyle-
mine gönderme yapıyor.

Türkçe’de yaygın olarak kullanı-
lan bu söylemden yola çıkan sergi,

kendilerini çevreleyen sosyal, politik
ve kültürel ortam hakkındaki tepkile-
rini belirten Maja Bajević, Braco Di-
mitrijević, Vadim Fishkin, IRWIN,
Laibach, Mladen Miljanović, Ivan
Moudov, OHO, Dan Perjovschi, Mla-
den Stilinović, Ulay ve Sislej Xhafa
gibi sanatçıların eserlerini bir araya
getiriyor. Videodan fotoğrafa, çizim-
den yerleştirmeye farklı mecralarda
oluşturulan çarpıcı eserlerin seçi-
minde, farklı nesillerden Balkan sa-
natçıların yeni bir diyalog oluşturma-
sı ve izleyiciye alternatif bir bakış
açısının sunulması hedefleniyor.

Pera Müzesi,
10 Kasım 2016 – 
07 Mayıs 2017 tarih-
leri arasında Ali Akay
ve Alenka Gregorič
küratörlüğünde
gerçekleşen
Balkanlardan Gelen
Soğuk Hava
sergisinde, Arnavut-
luk, Bosna-Hersek,
Bulgaristan, Hırvatis-
tan, Karadağ, Kosova,
Makedonya,
Romanya, Sırbistan
ve Slovenya’dan çağ-
daş sanatçıları
ağırlıyor.
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Ünlü yönetmen Christopher
Nolan (Başlangıç, Kara Şöval-
ye üçlemesi), insanlık tarihi-

nin en önemli görevini üstlenen bir
grup araştırmacının çarpıcı hikayesiyle
kamera arkasına geçiyor. Oscar ödüllü
Matthew McConaughey çiftçilik yapa-
rak geçimini sağlayan eski bir pilottur. Ailesini ve
kaynakları tükenmek üzere olan dünyayı geride bıra-

karak, insanlığın yıldızların ötesinde bir
yaşam sürdürmesinin mümkün olup ol-
mayacağını öğrenmek için başka galaksi-
lere keşfe çıkar. Başarılı oyuncular Oscar
ödüllü Anne Hathaway ve Oscar adayı Jes-
sica Chastain'in de rol aldığı film, New
York Post gazetesi yazarı Lou Lumenick ta-
rafından "Bu yüz yılın en etkileyici film de-

neyimlerinden biri" olarak nitelendiriliyor.

"Her gün, daima öğleden
sonra oraya gidiyor, ko-
ridorlardaki resimlere

bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük
bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak
isteyen adımlarımı zorla zapt ederek
geziniyor, rastgele gözüme çarpmış
gibi önünde durduğum "Kürk Mantolu Madonna"yı
seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada
bekliyordum." Kimi tutkular rehberimiz olur yaşam
boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulamadan peşle-

rinden gideriz ve hiç pişman olmayaca-
ğımızı biliriz. Yapıtlarında insanların gö-
rünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Saba-
hattin Ali, bu kitabında güçlü bir
tutkunun resmini çiziyor. Düzenin sildiği
kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın
olanaksızlığına dair, yanıtlanması zor so-

rular soruyor.
Sabahattin Ali’nin bu güzel eseri, son günlerde

Türk televizyon ekranlarında hakkında yapılan yan-
lış bir yorumla tekrar gündeme geldi. 

İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ

Okunası:
Kürk Mantolu Madonna

Aziz Şenol Filiz ve Cemal Ün-
lü’nün Saydam Tekstil spon-
sorluğunda   ikibuçuk yıllık

bir çalışma ile hazırladığı , Niyazi Sayın
, Işık Yazan, Melih Özaltıner başta ol-
mak üzere çok değerli on kolleksiyonerin arşivle-
rinde bulunan tüm Tanburi Cemil Bey kayıtlarının
yanısıra yurt dışındaki kolleksiyoner ve araştırmacı-
ların arşivlerinden de yararlanılarak hazırlanan 10
CD,    1 LP , ve 1 kitaptan oluşan külliyat albümü
Kalan müzik etiketi ile müzikseverlere sunuluyor.

Bu külliyatta 1905-1915 arasında-
Tanburi Cemil Bey tarafından 3 ayrı
plak firması için yapılmış, 25, 27 ve 30
cm’lik plaklarda toplam 130 kayıt bulun-
maktadır.

Albümde Cemil Bey’in tanbur, kemençe, yaylı
tanbur, viyolonsel ve lavtayla icra ettiği taksimler,
peşrevler, saz semaileri, zeybek, sirto, operet; Hafız
Âşir, Hafız Osman, Hafız Yaşar, Hafız Sabri ve Hafız
Yakub’un okuduğu gazel ve şarkılara eşlikleri yer
almaktadır.

Dinlenesi:
Tanburi Cemil Bey 

İzlenesi:
Yıldızlararası
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“We have no way out except 
exportation and manufacturing”

Dear Respective Members of Our
Sectors and Çorapland Readers

Turkish economy stead-
fastly proceeds its way
in spite of all these
negativities. In spite of

everything, we as industrialists
businessmen never lost our deci-
siveness and determination and on
the contrary we got more ambitious.
Turkish exporters continues their
works to recover the negative per-
ception especially in our biggest
market Europe and all foreign mar-
kets after 15th July as if they are
envoys. Turkish businessmen ex-
pends energy on to eliminate their
prejudices by visiting their cus-
tomers in abroad. Because we know
that we have no way out except ex-
portation and manufacturing and
believe wholeheartedly in our coun-
try and people. Because increase in
manufacturing means employment,
exportation and more foreign cur-

rencies. Therefore increasing invest-
ments and supporting present ones
are important. 

On the other hand, all we know
that Turkish government prepares a
new Incentive Law. According to In-
centive Law, which clues were given
by some ministers, it is understood
that 23 cities in East and Southeast-
ern Anatolia regions will be declared
as attraction centres and there will
be serious incentives for new incen-
tives and moving factories to these
cities.  We notice and support the
increasing of investments in these
regions and their being developed in
terms of economy. But these kind of
regional incentives does not seem
very attractive for Turkish socks
sector, which nearly 85 percent of it
clustered in Istanbul as we men-
tioned before. The branches of
ready-to-wear like apparel having
lower manufacturing costs will ben-
efit from this kind of incentives ex-
cept the sectors like socks needed

high investment costs and skilled
labour. Because there are infrastruc-
tures especially for ready-to-wear in
these cities.   

I wish New Incentive Law will be
good for Turkish country and econ-
omy. I hope a sector like socks,
which provides high employment
and is on the second rank in manu-
facturing and exportation, will not
be ignored in the new regulations,
which are not completely an-
nounced.  

Kind regards. 

Bülent İyikülah
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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TOTAL SOCKS EXPORT
FIGURES REACHED TOP
LEVEL IN 2014

The total
amounts of
socks expor-
tation of

world countries rapidly in-
creases on dollar basis for
years. World socks trade,

which continuously in-
creases except the one-
year decreases due to the
financial problems induced
by Europe in 2011 and
USA in 2008, unfortu-
nately  decreased in 2015
much more than 2008. A-
12% decrease cost1.7 bil-
lion dollar from 14.1 billion

dollar to 12.4 billion dollar
realized more than 9.8%
decrease in 2008. 

How can we explain
that the year 2015 eco-
nomically impeded world
socks trade more than
2008 although it did not
have nothing to do with
American financial crisis in

2008?  I think Euro’s 16%
value loss against is the
most important reason.
The possibility of European
countries, which have a
45.9 % share among total
world socks importation,
mostly purchasing socks
on Euro basis could cause
the decrease of this total

Turkey protects its second rank 
although world socks exportation
shrinks 
I will analyze socks export and import figures of the world on dollar
basis, which I considered with 2013 figures two years ago, in the 
scope of COMTRADE website of United Nations, in this issue of our 
magazine. 
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figure computed on Ameri-
can dollar in the following
parts of my article. By the
way, Federal Reserve Sys-
tem’s stopping monetary
expansion and the possibil-
ity of its starting to in-
crease rates established an
infrastructure for the
shrinkage in world trade.
Although the negative
contribution caused by the
decrease of Euro against
American dollar stopped,
the continue of this situa-
tion caused by Federal Re-
serve System stands in
front of us as a factor de-
creasing the possibility of
increase of World Socks
trade in the following few
years. Besides, the ongo-
ing problems in Europe
region, which is the
biggest importer of the
World, are the leading
reasons which make us
unhopeful about the fu-
ture. 

TURKEY, WHICH HAS
TOOK THE SECOND
RANK FROM ITALY IN
THE YEAR 2013, 
CONSOLIDATED ITS
RANK MUCH MORE   

The development of
the biggest socks ex-

porters of the World be-
tween the years 2000-
2015 tells us China’s 6.1
billion dollar socks export
in 2014 decreased to 5.9
billion dollar with a 3.2%
in 2015 and Turkey’s real-
ized a 16% decrease from
1.2 billion dollar to 1 bil-
lion dollar. We can say
that Italy, which is in the
third position in the
World, experienced a seri-
ous decrease 27% from
1.1 billion dollar to 0.8
billion dollar shrinking
World socks trade did not
influence Pakistan too
much. 

When we consider
generally, we observe key
players experienced de-
creases in 2015, we see
that Italy gives the signals
of downfall with its 27%
decrease. What happens
to Italy? Which countries
does take over Italy as it
decreases? They can take
over. Can Turkey be one of
these countries? Even the
answers of these ques-
tions are very compli-
cated, I think Turkish
socks sector must seri-
ously develop new strate-
gies to fill the void of Italy
by putting our heads to-

gether. But the question of
why does Italy decrease so
rapid must be analyzed. I
want to make a situation
assessment about this
subject in the next issues
of our magazine. 

CHINA CONTINUES TO
INCREASE ITS SHARE IN
WORLS SOCKS MARKET

The market share of
China increased 3.6%
from 43.7% to 47.3% in
2015. This figure makes
China a country making
the half of socks trade of
the world by itself. As I
will analyze in details in
the next issues of our
magazine, China sells 22%
of its socks manufacturing
to America, 20% to Eu-
rope and 13% to Japan. As
Turkey exports 85% of its
socks manufacturing to
Europe, only 1.4% to
America and 0.16% to
Japan. Turkey, which
nearly does not exist in
America importing 22.4%
of world socks and Japan
with 9.6%, manufactures
nearby Europe, which im-
ports 45.9% of the world
by luck in the second part
of my article in the next
issue of our magazine in

2015. Turkey’s being close
to Europe provides strate-
gic advantage against its
competitors. Turkey ex-
ports 28% of its socks
manufacturing to England,
20% to Germany, 10% to
France and 4.5% to Hol-
land and Spain. America
and Japan must be consid-
ered as potential countries
in developing strategy
sense even Turkey did not
focus on them so far. 

Turkey decreased its
share in World socks mar-
ket to 8.2% with a 0.5
point loss in 2015. In the
same year, the market
share of Italy decreased to
6.4% with a 1.3 point loss.
Italy, which we came in
the same level in market
share in 2013, will sys-
temically continue to be
out of the way with
growth rate under the
growth of market for
years. And Turkey suc-
ceeds to protect its 8-9%
market share with growth
rate in market average.
China rapidly increased its
market share with the
growth rates over the av-
erage until 2008 and its
increasing trend continues
in spite of slowdown after
2008. Pakistan, which is
at the fourth rank, experi-
enced a 0.3 point increase
in 2015 and increased its
market share to 2.6 %. Al-
though Pakistan has a
lower basis comparing to
countries in first three
ranks, slowly continues its
growth above the average. 

Italian Socks Prices
Doubles World Average 

Italy, which began to
lose its cheap socks posi-
tion to Turkey since 2000,
increased its average price
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to 28-32 dollar range re-
mained stable from its 17
dollar average price in
2000 until last periods by
the additional influence of
China since 2003 when
the beginning of removing
quotas to China in Euro-
pean market. Italy exports
socks in twice much com-
paring to the prices of av-
erage world socks export
prices. And Turkey in-
creased its average prices
from 10 dollar per kilo in
2000 to 15-18 dollar
range in last period after
the increase of the
amount of socks in upper
price segment which it
took over from Italy.
Turkey follows World aver-
age prices with its prices.
And as China was export-
ing socks per kilo with 17-
19 dollar parallel to Italy
in the periods when it ex-
ported less before 2003, it
decreased its socks prices
under 3-4 dollars of World
average prices after cheap
socks came into play after
2003. When we analyze
average price a stable at-
mosphere was seen in
2010-14 range, the prices
decrease caused by Italy
and Turkey in 2015
caused a little decrease in
World price average. We
can say that there was a
little decrease in the
prices of China in the
same period.         

GROWTH IN WORLD
SOCKS EXPORTATION
GAVE ITS PLACE TO
SHRINKAGE IN 2015

World socks trade grew
10-20% range because
Chinese socks exportation,
which shows an 40%
growth in incredible level

every year especially after
2003 and 2000. This
growth continued until
the crisis by America until
2008, decreased half and
half to 0-10% after 2008.
The market, which grew
by the leadership of China
before 2008, generally de-
creased in all sides after
2008. Italy fell behind the
growth rate of the world
after 2001 except 2007
and experienced a serious
shrinkage like 26% due to
the a 16% instantaneous
value loss of Euro against
dollar according to figure
announced on American
dollar basis in 2015. Turk-
ish market experienced a
16% shrinkage because of
the same reason, its re-
duction ratio realized as
4%, which looked more
moderate for China sold
its socks in American dol-
lar basis. World socks
trade recessed 12% in
2015, too. 

It seems that World
socks market growth due
to the cheap socks sold by
China to the world gave
its place to a lower growth
due to crisis in America in
2008, Europe in 2011 and
price increases caused by
manufacturing costs in
China. Besides Euro’s 16%
value loss against dollar in
2015 after America’s stop-
ping financial growth
caused World socks export
prices’ going in the red. 

Will there any possibil-
ity for a rapid recovery in
World socks export figures
in the following process?
I hope my answer for this
question will be shorter,
but lower growth average
will be on agenda for 2-3
years at least. In spite of

everything, a rapid eco-
nomical recovery in Euro-
pean market’s returning
us as a positive exporta-
tion figure is my hope.  

But even we do not see
the influences of English
currency’s losing value to
all world currencies in-

cluding Turkish Lira in the
last period when BREXIT
scenery on the amount of
our sales in English mar-
ket today, it is clearly un-
derstood on our
profitability in 2016. The
main subject worrying me
in English market  is that
we come to end of price
cutting which we have to
do during the year 2016.
Even we will try to cut
price more, the days, this
cannot help to increase
our prices more very soon.
Because as I have ana-
lyzed in my previous arti-
cles, China exports a
serious amount of socks to
English market three
times cheaper in average
than Turkey since 2015
and applies an antidump-

ing in a sense. According
to EUROSTAT figures,
which I always follows,
this situation still contin-
ues. We are having the
important  days when we
must be more careful and
take precaution on this
matter. 

Mithat Aracı 

Turkey Representative of 

Da Kong Enterprise Co. Ltd.
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Turkey’s socks export reached to
776 million dollar by increasing 5.5
percent in first months 
Turkey’s socks export provided a 10.7 percent increase on piece basis in first nine
months of 2016 comparing to the same period of last year. Turkey’s socks sector,
which exports 1.2 billion couples of socks in yearly basis, also surpassed 776 mil-
lion dollar with a 5.5 percent increase on value basis. 

Socks sector, which com-
pleted 2015 with a
minute mount loss like
0.26 percent but a seri-

ous one with a 15.8 percent on dol-
lar basis, rapidly recovers this year.
Socks exportation, which provided a
10.7 percent increase on piece basis
comparing to the same period of last

year according to January-Septem-
ber data announced by Turkish Ex-
porters’ Assembly (TİM), realized a
1.2 billion couples of sock. It sur-
passed 776 million dollar by provid-
ing a 5.5 percent on value basis.  

Socks realized more export in-
crease in every part of ready-to-
wear According to figures of TİM, a
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2.6 percent increase was provided in
every part of ready-to-wear and ap-
parel sectors in first nine months.
Socks sector showed a better per-
formance in export than every part
of ready-to-wear with 5.5 percent.  

The first 5-country ranking did
not change in socks export. This
ranking is as follows: England with
185 million dollar, Germany with
169 million dollar, France with 82
million dollar and Italy with 34 mil-
lion dollar. Although England is still
the biggest buyer of Turkey, it lost a
6.6 percent value. A rapid increase
for making up the difference is
shown in German market, which is
in the second rank, with an 8.8 per-
cent increase.  

When we consider the countries
realizing the most increase, Chile,
where is not very close to Turkey, is
in the first rank with a spectacular
performance like 575 percent.
Nearly 3 million dollar cost socks
were exported to this country in the
first nine months of this year. Bul-
garia follows Chile with a 568 in-
crease. Turkish socks exporters’
indirect reaching struggle to Russia
lies behind the increase in this
neighbour market, which Turkey re-
alizes a 7 million dollar export. Be-
larus with 378 percent, Peru with
212 percent and Georgia with 127

percent are among the countries re-
alizing most export increase. 

The value of Turkey's exports
dropped slightly in September after
the month's long holiday period, the
Turkish Exporters' Assembly (TIM)
said on Saturday. Exports in the
month dropped by 0.8 percent to
$10.45 billion compared to the same
period last year, TIM said in a state-
ment.

READY-TO WEAR IS IN THE 
SECOND RANK AFTER 
AUTOMOTIVE 

The automotive sector con-
tributed the highest exports in Sep-
tember -- nearly $2-billion worth --
which is an increase of 3.7 percent
compared to the same month last
year. Among other well performing
export areas were the ready-made
textiles sector with $1.32 billion fol-
lowed by the chemical materials and
products sector with $1.1 billion, ac-
cording to the data.

TURKEY’S EXPORT MARKETS 
Exports to Turkey's main trading

partner, the European Union (EU),
increased by three percent in Sep-
tember; it had increased by 5.4 per-
cent in the first nine months of the
year. The EU's share of Turkey's total
exports increased to 51 percent in

September from 49 percent in the
same of month of last year. Germany,
Italy, the U.S., the U.K. and Iraq were
the largest export markets for Turkey
in September. Turkey's exports to the
U.K. decreased by 13.8 percent; to
the U.S. by 7.85 percent, but in-
creased to Italy by 10.4 percent and
to Germany by 2.9 percent in the
month. As Turkey’s export was de-
creasing to 114 countries and re-
gions, it increased to 119 ones. 

QURBAN BAYRAM HOLIDAY 
INFLUENCED EXPORT

"We had a nine-day Qurban
Bayram holiday. If we included
weekends, we spent 40 percent of
September on holiday," the assem-
bly's president, Mehmet Büyükekşi,
said, but added: "Nevertheless, the
value of exports is quite satisfac-
tory." This year Turkey declared a
nine-day public holiday starting
from Sept. 10 for bayram, aimed at
boosting domestic tourism."In July
2016, world total trade decreased by
5.4 percent and stood at $8.4 tril-
lion.... Our country has demon-
strated a successful export chart
despite everything," Büyükekşi said,
adding that global trade contraction
still continued. The value of daily
exports to Russia was calculated at
$6.5 million in September, up from
$3.8 million in January, TIM said.

In September, Turkey increased
its exports to 119 countries and re-
gions; the biggest increase was ex-
ports to Bulgaria -- by 80.2 percent
-- followed by Iran with an increase
of 36.8 percent. Some 43 Turkish
cities increased their exports while
36 witnessed a drop.

The country's exports decreased
by 2.7 percent to $95.7 billion dur-
ing the first nine months of the year
compared to the same period in
2015, according to the assembly's
data.

Turkey's value of total exports in
the last 12 months stood at $131
billion, down by 4.3 percent com-
pared to the previous 12 months.
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Okuduğun her şeye
inanacaksan, hiç okuma daha iyi.

Japon Atasözü

Önemli işleri başarmak zor,
yönetmek ise daha da zordur.

Friedrich Nietzsche

Doğru, pabucunu giymeden,
yalan, dünyayı dolaşır.

Mark Twain

Yeryüzünde en iyi şey 
hür olmaktır.

Diyojen

En kötü sanat 
bilgiyi yığmaktır.

Heraklitos

Sevginin kurduğu devletiSevginin kurduğu devleti
adalet devam ettirir.adalet devam ettirir.

FarabiFarabi

İyi bir yönetici, sıradan insanları
sıradışı işler yapar hale getirir.

Peter F. Drucker

Kitaplar bir tür 
zihin vitaminidir.

Malcolm X

Bir elimizde silahımız, diğer
elimizde vicdan terazimiz var.

Yörük Ali Efe

Adalet; 
devletin hazinesidir.

Konfüçyüs

Hak uğruna sarf olunan para
hiçbir vakit israf sayılmaz.

Büyük Timur

Önce hayaller ölür, Önce hayaller ölür, 
sonra insanlar.sonra insanlar.
ShakespeareShakespeare

Dürüstlük pahalı bir mülktür,
ucuz insanlarda bulunmaz. 

Balzac

İnsan alemde hayal ettiği
müddetçe yaşar.

Yahya Kemal Beyatlı

Ahmağa yüz, apdala söz
vermeye gelmez.

Türk Atasözü

Deve yükü aş olsa, 
aça az görünür.

Kaşgarlı Mahmut

Bilirken susmak, bilmezken
söylemek kadar kötüdür.

Platon

İnsanı sadece bilim ve İnsanı sadece bilim ve 
sanat yüceltebilir.sanat yüceltebilir.

Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven






