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Değerli dostlarım,

Sivil toplum örgütlerinin,
kendi üyeleri ve temsil
ettiği sektörün mensup-
larına yönelik fayda

sağlayacak, çıkarlarını koruyacak
çalışma  larının yanında, oda, birlik
gibi mesleki çatı kuruluşları ile iliş-
kileri gerek sektör, gerekse ülke
ekonomisi için büyük anlam ifade
ediyor. Genellikle ülkemizdeki sektö-
rel sivil toplum kuruluşları ile söz
konusu meslek çatı örgütleri
arasında seçim gibi belli başlı
dönemlerin dışında gerçek anlamda
bir ileşitim kurulduğu söylenemez.
Oysa, ikili ilişkilerin gelişmesi, özel-
likle mesleki çatı örgütlerinin
faaliyetlerinin tabana yayılması açı-
sından da büyük önem taşıyor. 

Sektörlerin üst çatı kuruluşları ile
bir arada olması ve çatı kuruluşları-
nın tabanla birlikte hareket etmesi,
alınan kararların özümsenmesi,
sanayicinin nabzının tutulması açı-
sından da anlamlıdır. Ayrıca
sanayicinin sorunlarının çözüme
kavuşturulmasında ve gelecek viz-
yonunun oluşturulmasında da bu
işbirliğinin büyük katkısı olacaktır. 

Bu çerçevede göreve geldikten
sonra İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal
Bahçıvan’a Çorap Sanayicileri Der

neği (ÇSD)Yönetim Kurulu olarak bir
nezaket ziyeretinde bulunmuş, sek-
tör ve derneğimiz hakkında bilgi
vermiştik. Bu ziyarette aynı
zamanda Sayın Bahçıvan’ı, ÇSD’nin
Geleneksel Aylık Yemekli
Toplantısı’na da davet etmiştik.
Sayın Başkanın davetimizi kabul
ederek Geleneksel Aylık Yemekli
Toplantımıza katılımı, hem dernek,
hem de sektör olarak bizi onurlan-
dırdı. Umuyorum ki; bu diyalog 
ve işbirliği düzenli olarak devam
eder. 

ÇSD ve sektör olarak başarılı bir
yılı daha geride bıraktık ve yeni bir
yılı, yeni umut ve heyacanlarla kar-
şılamaya hazırlanıyoruz. ÇSD
Yönetim Kurulu adına yeni yılınızı
en içten dileklerimizle kutluyor,
başarı ve mutluluğun hakim olduğu,
nice yıllar diliyorum.

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Çatı kuruluşlarının 

tabanla birlikte hareket

etmesi, alınan kararların

özümsenmesi ve sanayi -

 cinin nabzının tutulması

açısından anlamlıdır”
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İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Başkanı Erdal Bahçı-
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Derneği’nin (ÇSD) Gele-
neksel Aylık Yemekli Top-
lantısı’na konuk oldu. Soh-
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HAZIRLANIYOR 
Türkiye'nin genel olarak ihracat artışı

hız kesse de çorap sektörü bunun aksine
bu yılın on ayında da artış kaydederek

yeni bir başarıya imza attı. Sektör, Ekim
sonu itibariyle 10 ayda değer bazında

yüzde 16,85 artışla 936,2 milyon
Dolar’lık ihracata damga vurdu. 

Pakistan 2012 ve 2013 yılının ilk 8 ayında,
Avrupa pamuklu soket pazarındaki payını iki
katından fazla arttırmıştır. Analiz Bölümünün
yazarı Mithat Arıcı, Eurostat verileri ışığında bu
gelişmeleri değerlendiriyor.
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ÇSD, 4 Kasım
2013 tari-
hinde gerçek-
leşen Gele-

neksel Aylık Yemekli
Toplantısı önemli bir ko-
nuğu ağırladı. Toplantı,

İSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Erdal Bahçıvan ile
ÇSD üyelerini ve çorap
sektörünü buluşturdu. Mo-
deratörlüğünü Ekonomi
Gazetecileri Derneği (EGD)
Başkanı Celal Toprak’ın

yaptığı toplantıya Başkan
Bahçıvan ile birlikte İSO
Yönetim Kurulu Üyeleri İr-
fan Özhamaratlı ve Ali Ulvi
Orhan da katıldı.  Ev sahip-
liğini ise ÇSD Başkanı Hü-
seyin Öztürk, Başkan Yar-

dımcısı ve 14. Grup Meslek
Komitesi Başkanı Bülent
İyikülah, ÇSD Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Bilal Kıy-
maz, ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi ve İSO Meclis Üyesi
Mustafa Güler, 14. Grup

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Çorap
Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) Geleneksel Aylık Yemekli Toplantısı’na
konuk oldu. Sohbet havasında geçen toplantıda sektörel sorunlar ele
alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu. 

Çorapland Kasım-Aralık 2013

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan,
ÇSD’nin Geleneksel Aylık Yemekli
Toplantısı’nın konuğu oldu



www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

9Çorapland Kasım-Aralık 2013

Meslek Komitesi Üyesi
Mehmet Öztaş’ın ve ye-
meğe katılan ÇSD üyeleri
yaptı. 

ÇSD BAŞKANI HÜSEYİN
ÖZTÜRK: “İSO BAŞKANI
VE İSO YÖNETİM
KURULU ÜYELERİNİ
AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK
ONUR VE MUTLULUK
DUYUYORUZ”

Açılış konuşmasını ya-
pan ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk, İSO Başkanı ve
İSO Yönetim Kurulu üye-
lerini ağırlamaktan büyük
onur ve mutluluk duydu-
ğunu dile getirerek sözle-
rine başladı. Türk çorap
sektörü hakkında bilgi ve-
ren Öztürk, çorap sektörü-
nün hazır giyim sektörü-
nün tamamlayıcısı ve
ihracatta yıllar içinde artı-
şını sürdüren önemli bir

niş sektör olduğuna 
dikkat çekti. Sektörün 
hazır giyim ihracatı içinde
yaklaşık yüzde 9’luk bir
paya sahip olduğunu 
söyleyen ÇSD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk, “Çin’in ardından
ülkemizi dünyanın en bü-
yük üreticisi konumuna
yükselten sektörümüz
dünya ihracatında da adet
bazında yine Çin’den
sonra ikinci sırada yer al-
maktadır” dedi. 

“ÇORAP SEKTÖRÜNÜN
YÜZDE 85 AĞIRLIĞI
DOĞAL KÜMELENME 
İLE İSTANBUL VE
LOKASYONUNDA
YERLEŞİK KONUMDA”

Sektörün yüzde 85
ağırlığının doğal küme-
lenme ile İstanbul ve lo-
kasyonunda yerleşik oldu-

İki kurum arasın     -

daki ilişkilerin

gelişmesi, işbirliği-

nin artması bir çatı

kuruluşu olan

İSO’nun faaliyetleri-

nin tabana yayılması

açısından büyük

önem taşıyor”



ğunu belirten Öztürk, yan
sanayi ile birlikte hareket
etme zorunluluğu ve ihra-
catta terminlerin kısalması
yönünde müşteri baskısı-
nın gün geçtikçe kısalma-
sına dikkat çekerek teşvik
düzenlemelerinin bölgesel
değil sektörel olması ge-
rektiğinin altını çizdi. 

Ardından personel so-
runu, ithal makinelerde
garanti süresi ile hazır gi-
yim sektörünün Türk eko-
nomisi için öneminden yola
çıkarak emek yoğun ve
stratejik sektör olarak ta-
nımlanması, SGK’da işve-
ren payı ile kıdem tazmi-
natı konularına değinen

Hüseyin Öztürk, İSO’dan
çözüm noktasında destek
istedi. 

“BU DİYALOG VE
İŞBİRLİĞİNİN DÜZENLİ
OLMASI VE BUGÜNLE
SINIRLI KALMAMASINI
DİLİYORUZ”

İki kurum arasındaki
ilişkilerin gelişmesi, işbir-
liğinin artmasının bir çatı
kuruluşu olan İSO’nun
faaliyetlerinin tabana ya-
yılması açısından da bü-
yük önem taşıdığını söyle-
yen ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk, “Sektörlerin üst
çatı kuruluşları ile bir ara-
da olması ve çatı kuruluş-
larının tabanla birlikte ha-
reket etmesi, alınan karar-
ların özümsenmesi, sana-
yicinin nabzının tutulması
açısından da anlam  lıdır.
Ancak bu diyalog ve işbir-
liğinin düzenli olması ve
bugünle sınırlı kalmaması-
nı diliyoruz” diye konuştu.
Hüseyin Öztürk şöyle ko-
nuştu: 

“Bu ülkenin kaynak so-
runu olmadğını, en büyük
sorunumuzun güven, sa-
mimiyet ve iletişim oldu-
ğunu düşünüyorum. İnsa-
nımıza, sanayicimize,
birliklerimize ve çatı kuru-
luşlarına güveniyoruz. Ara-
mızdaki samimiyetin güç-
lenmesinde iletişimin harç
görevi yapacağına eminiz.
Bu anlamda bu toplantıla-
rın da çok önem taşıdığına
inanıyoruz.”

İSO BAŞKANI ERDAL
BAHÇIVAN: ÇORAP
SANAYİ NET BİR
İSTANBUL SANAYİSİ
HÜVİYETİ TAŞIDIĞINDAN
DOLAYI ODA’MIZ İÇİN DE
AYRI BİR ÖNEME SAHİP

Daha sonra kürsüye ge-
len İSO Başkanı Erdal Bah-
çıvan iftar dışında ilk kez
bir sektörel toplantıya ko-
nuk olduklarını belirterek
Oda içinde çorap sanayinin
ayrı bir önemi olduğunu
söyledi. Çorap sektörünün
tam anlamıyla bir İstanbul
sanayisi olduğuna dikkat
çeken Bahçıvan, “Çorap sa-
nayi net bir İstanbul sana-
yisi hüviyeti taşıdığından
dolayı Oda’mız için de ayrı
bir öneme sahip” diye kay-
detti. 

“ADIMLARIMIZI ATAR-
KEN, EN ÇOK DİNLEME-
MİZ VE İŞBİRLİĞİ YAP-
MAMIZ GEREKEN TEMEL
İŞ ORTAKLARIMIZ DER-
NEKLER OLACAKTIR”

Temel sorunlara bakıl-
dığında önceliklerin belir-
lenmesi ve İstanbul’a has
sektörlerin sorunlarının çö-
zümü ve organize edilmesi
noktasında sadece İSO’nun
kendi dağarcığındaki bilgi-
lerle çözüme ulaşmanın
mümkün olmadığını dile
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getiren İSO Başkanı Bahçı-
van, “Bu konudaki adımla-
rımızı atarken, en çok din-
lememiz ve işbirliği
yapmamız gereken temel
iş ortaklarımız dernekler
olacaktır. Sektör dernekle-
rini görev dönemimiz bo-
yunca en önemli fikir alış-
verişi yapabileceğimiz, bize
kaynak oluşturacak, yön
gösterecek ortak olarak ele
alıyoruz” dedi. 

İSO ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELER (OSB)
KURULU

“Yeni dönemde sizleri
ilgilendiren iki temel ko-
nuda harekete geçiyoruz”
diyen Bahçıvan bunlardan
birinin İstanbul’daki çarpık
sanayileşme ve sanayinin
İstanbul’dan uzaklaştırıl-
ması düşüncelerine karşı
neler yapılabileceği oldu-
ğunu kaydetti. Bu çerçe-
vede İSO bünyesinde “Or-
ganize Sanayi Bölgeler
(OSB) Kurulu” kurduklarını
belirten Bahçıvan, bununla
hem mevcut OSB’lerin
içinde bulunduğu durum
ve sorunlar ele alınacak,

hem de İstanbul OSB’leri
içinde yer almak isteyen
bölgelere yönelik planlar
ve çalışmaların içerisinde
yer alınacağını söyledi.
Bahçıvan, “En önemlisi
orta vadede taşınma zaru-
reti ile karşı karşıya kala-
cak sanayi kollarımızın
planlı taşımayı ne şekilde
yapması noktasında bir
rehber komite görevi üstle-
necek” dedi. Bahçıvan, İs-
tanbul’u “sanayisizleş-
tirme” politikasının tam
karşısında yer aldıklarını
ifade ederek bunun mev-
cut çarpık yapılaşma ile de-
ğil, organize, planlı ve
programlı bir sanayi yapı-
laşması ile gerçekleşmesi
için çalışacaklarını söyledi.
İSO Başkanı sözlerini şöyle
sürdürdü:

“Bazı sektörlere ne ka-
dar  destek ve teşvik ver-
seniz kendine ait dokusal
özelliklerden dolayı İstan-
bul’un dışına atmanız, taşı-
manız mümkün değildir.
Bu sektör de bunun net bir
gerçeği. Çalışanı, destek
vereni, tedarikçisi, müşteri
yapısıyla İstanbul’un belli

bir mesafeden öteye götür-
meniz mümkün olmayan
sektörlerin başında geliyor-
sunuz.” 

İSO AR-GE VE
ÜNİVERSİTE-SANAYİ
İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ

Önem verdikleri ikinci
konunun ise bilim ve Ar-
Ge’ye yönelik katmaya ça-
lışacakları değerler oldu-
ğunu belirten Bahçıvan,

bununla ilgili “İSO Ar-Ge
ve Üniversite-Sanayi İşbir-
liği Komitesi” kurduklarını
söyledi. Bununla sanayici-
nin, katma değer üreten,
bilgiye değer veren, bilgi-
lerle katkı sağlayan bir bo-
yuta taşınması noktasında
bir sanayi ve sanayici kül-
türünü oluşturmayı hedef-
lediklerini belirtti. Farkın-
dalık yaratmadıkdan,
katma değer üretmedikten
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sonra ne yapılırsa yapılsın
makinelerle bir üst “le-
vel”a çıkmanın mümkün
olmadına dikkat çekti. Bah-
çıvan, “Binbir emekle, iş-
çisi, istihdamı, işvereni, fi-
nansıyla kuruş kuruş
oluşturduğumuz değerleri
bir İtalyan ya da Alman
makine ya da yedek parça
satarken kazanla götürü-
yor. Türkiye’nin artık kendi
teknolojisini üretmeden,
sadece başkalarının tekno-
lojisine hizmet veren bir
anlayışla sanayicilik yap-
ması çok kolay değil. Şu
anda Türkiye’nin içinde
bulunduğu noktada da üre-
tiyoruz, üretiyoruz ancak
cari açığı çözemiyoruz”
dedi. 

“Bilime ve Ar-Ge’ye de-
ğer vermeden farklılığı
oluşturmanın, farklılığı
oluşturmadan da karları
oluşturmanın mümkün ol-
madığının altını çizen İSO
Başkanı önümüzdeki gün-
lerde bu nedenle bilimle,

üniversiteyle sanayiyi, sa-
nayiciyi buluşturacaklarını
ifade etti. 

“BU ODA, HEPİMİZİN
ODA’SI. BU ODA’NIN
DEĞERİ SİZLERLE
BİRLİKTE BİR ANLAM
İFADE EDİYOR”

Bu toplantının önümüz-
deki günlerde farklı farklı
sohbetlere bir başlangıç
olacağını ümit ettiğini be-
lirten İSO Başkanı Erdal
Bahçıvan, “Bu Oda, hepi-
mizin Oda’sı. Bu Oda’nın
değeri sizlerle birlikte bir
anlam ifade ediyor. İSO sa-

dece İstanbul sanayinin
değil, tüm Türkiye sanayi-
nin bir markası, en büyük
gururu. Sanayi adına bir
şey konuşulacaksa, sanayi
adına bir şey önerilecekse,
sanayi adına bir şey savu-
nulacaksa bunu İSO’dan
öte yapacak bir kurum yok.
Bunu sizlerin adına gururla
söylüyorum. Bu nedenle
üretenlerin şerefli sesi
olma görevini hep beraber
sürdüreceğiz. Amacımız
üretmekten keyif alan,
üretmekten itibar kazanan
bir Türkiye olma nokta-
sında sanayinin gururunu

yaşatmak ve Türkiye’nin
üretmekten ve katma de-
ğer üretmekten başka bir
şansı olmadığını herkese
en layıkıyla anlatabilmek-
tir. Ne mutlu ki; üretmek
için varız ve sizlerle burada
üretimimizi daha da güç-
lendirmek için varız” dedi.
İSO Başkanı konuşmasının
sonunda Başkan Hüseyin
Öztürk nezdinde ÇSD’ye
bu fırsatı verdikleri için te-
şekkür etti. 

Konuşmaların ardından
Celal Toprak yönetiminde
geç saatlere kadar sohbet
havasında ve soru cevap
formatıyla devam eden
toplantıda İSO Yönetim
Kurulu Başkanı Bahçıvan
özellikle kıdem tazminatı,
işgücü sorunları ve eğitim,
Organize Sanayi Bölgele-
ri'nde yaşana sorunlar, İs-
tanbul'un metropol projesi
ve sanayinin bu projedeki
yeri, vize, teşvik ve vergi
iadeleri ile ilgili sorularını
yanıtladı.
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Türk çorap sa-
nayinin dışa
açılım süreci
1980’li yıl-

larda ihracatla başladı. Yıl-
lar içinde küresel ölçekte
önemli bir oyuncu olan
Türkiye, 2004 yılından bu
yana üretimde Çin’in ardın-
dan dünyada ikinci, ihra-
catta ise Çin ve İtalya’dan
sonra üçüncü büyük coğ-
rafya haline geldi. 

2000 YILINDAKİ 281
MİLYON DOLAR’DAN, 
1 MİLYAR DOLAR’I 
AŞAN İHRACATA GELEN
BAŞARILI SÜREÇ

Gerçekleştirdiği ihra-
catla Türk ekonomisine
önemli katkı sağlayan
çorap sanayimiz, yıllar
içinde istikrarlı yükselişini
sürdürdü. İstanbul Tekstil
ve Hazır Giyim İhracatçı
Birlikleri (İTKİB) verilerine
göre, 2000 yılında 281 mil-
yon Dolar yapan sektör,
2011 yılı sonu itibariyle
1 milyar Dolar’ın üzerine

DIŞ TİCARETTE YILLAR İÇİNDE İSTİKRARLI YÜKSELİŞ 

Türk çorap sektörü ihracatta
2013 yılını rekorla kapatmaya
hazırlanıyor 
Türkiye'nin genel olarak ihracat artışı hız kesse de çorap sektörü bunun aksine
bu yılın on ayında da artış kaydederek yeni bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yılı
az da olsa bir gerilemeyle kapatan sektör, Avrupa’nın Uzak Doğu’dan tekrar Tür-
kiye’ye dönmesiyle siparişlerde önemli bir artış sağladı. Ekim sonu itibariyle 10
değer bazında yüzde 16,85 artışla 936,2 milyon Dolar’lık ihracata damga vuran
sektör, adet bazında da yüzde 12,2’lik artışla 1 milyar 167 milyon çift çorap ihra-
catı yaptı. 
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çıkarak önemli bir başarıya
imza attı. 2012 yılında
Türkiye’nin en büyük pa-
zarı Avrupa’da yaşanan
kriz nedeniyle yüzde 6’lık
bir gerileme kaydedilse de
2013 yılında Uzak Do-
ğu’dan siparişlerin tekrar
ülkemize dönmesiyle hızlı
bir toparlanma süreci ya-
şandı. 2013 yılının ilk on
ayında 936,2 milyon
Dolar’lık ihracat yapan
sektör, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre değer ba-
zında yüzde 16,8’lik bir ar-
tışla yıl sonu itibariyle
gerçekleşecek yeni bir re-
korun sinyalini de vermiş
oldu.  

DÜNYADAKİ PAZAR
PAYIMIZ YÜZDE 8,5
İKEN, AVRUPA’DA 
YÜZDE 16,1 

Türk çorap sektörünün
hakim olduğu ve en fazla
alım yaptığı pazar Avrupa
ağırlığını hep korudu. 2012
yılı sonu itibariyle dünya
çorap pazarındaki payı
yüzde 8,5 dolayında iken,
yine İTKİB verilerine göre
Avrupa’daki payı bunun
yaklaşık iki katına tekabül
eden yüzde 16,1 düzeyinde
gerçekleşti. 

EN BÜYÜK İHRAÇ
PAZARIMIZ İNGİLTERE,
ALMANYA VE
FRANSA’NIN BAŞINI
ÇEKTİĞİ AVRUPA
ÜLKELERİ

En fazla ihracat yapılan
ülkelerin başında ise İngil-
tere, Almanya, Fransa, İs-
panya, İtalya, Hollanda,
İsveç, Belçika ve Dani-
marka gibi Avrupa ülkeleri
geliyor. Yüzde 32’lik pay
ile İngiltere’nin en büyük
tedarikçisi konumunda
olan Türkiye, yine 2012 yılı

sonu itibariyle yüzde 20’lik
payla Almanya’da ikinci,
yüzde 12’lik pazar payı ile
Fransa’da üçüncü sırada
yer almaktadır.  

YENİ YÜKSELEN
PAZARLAR

Avrupa pazarında yaşa-
nan kriz Türk çorap sektö-
rünü yeni pazarlar
aramaya yöneltti. Rusya
Federasyonu’nun başını
çektiği Bağımsız Devletler
Topluluğu üyesi ülkeler ve
ABD son dönemde önemli
alıcılar arasına girdi. Öte
yandan Orta Doğu ve Bal-
kan ülkelerinde de son yıl-
larda kayda değer önemli
artışlar kaydedildi. 

DÖVİZ KURUNDAKİ
TOPARLANMA ABD
PAZARINDA TEKRAR
ETKİN OLABİLME ADINA
UMUT VERİCİ 

T.C. Ekonomi Bakanlığı
bilgi sistemine göre, yüzde
18’lik payla dünyanın en
büyük çorap ithalatçısı
ABD’de Türkiye’nin ağır-
lığı son yıllarda azalarak
yüzde 1 seviyelerine geri-
lemişti. İlk bakışta pazarın

uzaklığı bu düşük payda
gerekçe olarak görülse de
Türkiye’deki düşük Dolar
kuru aslında bunun en
büyük nedenlerinden birini
oluşturuyor. Son aylarda
kurda yaşanan hızlı topar-
lanmanın ardından Türk
çorap ihracatçısı bu ülke-
deki pazar payını artırmak
için önemli bir fırsat elde
etmiş oldu. ABD pazarında
2012 yılı itibariyle en
büyük oyuncular yüzde 50
pazar payı ile Çin, yüzde
12 ile El Salvador ve yüzde
9 pazar payı ile Hondu-
ras’tır. Bu üç ülkenin arka-
sından sırasıyla Pakistan,
Kore, Tayvan, İtalya ve
Türkiye gelmektedir. İtal-
ya’da bu ülkede Türkiye
gibi yüzde 1’lik bir pazar
payına sahiptir. 

Türk çorap sektörü
önümüzdeki dönemde
basic ürünlerle değil,
katma değeri yüksek ürün-
lerde dünya pazarındaki
payını artırmayı hedefliyor.
Uzun yıllara dayanan bilgi
birikimi, nitelikli genç ve
dinamik kadroları, modern
makine parkuru ve pazar-
lara olan yakınlığı ile Tür-

kiye önümüzdeki yıllarda
da çorapta dünyanın lider
üretim üslerinden biri ol-
maya devam edecektir.
Çorap sektörünün Tür-
kiye’deki tek çatı kuruluşu
olan Çorap Sanayicileri
Derneği (ÇSD) bu amaçla
yıllardır ürettiği projeler ve
geliştirdiği çözüm ortaklık-
larıyla sektörün gelecek
vizyonunu oluşturmaya
yönelik çalışmalar yürütü-
yor.  

Uzun yıllara dayanan

bilgi birikimi, nitelikli

genç ve dinamik kadro-

ları, modern makine par-

kuru ve pazarlara olan

yakınlığı ile Türkiye önü-

müzdeki yıllarda da ço-

rapta dünyanın lider üre-

tim üslerinden biri olma -

 ya devam edecektir” 
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“Sizler, sanayimizi oluşturan birçok alt sektöre göre çok genç bir sektörü
temsil ediyorsunuz. Araştırmalar, şirketlerinizin çoğunun yaş ortalaması-
nın daha 15’i bile geçmediğini ortaya koyuyor. Fakat şu son 20 yılda yap-
tıklarınız gerçekten gurur ve birçok sektöre ilham verici bir başarı
hikayesi aslında.”

Çorap 
sanayimiz
büyümeye en
yakın 
sektörlerin
başında 

20 yıl önceki pek de
organize olmayan, dağı-
nık ve küçük atölyelerin
bugün geldiği nokta,

başka ne ile açıklanabilir. Tereceyi
tere satmak gibi olmasın ama, çok
anlamlı bulduğum, eminim çoğunu-
zun bildiği çorap sektörümüz ile ilgili
bazı güncel bilgileri sizlerle paylaş-
mak istiyorum. 

ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YAPISI
Bu güzide sektörümüzde halen

yaklaşık 2 bin dolayında işletme faali-
yet göstermektedir. Bunların yaklaşık
150’si orta ve büyük işletme katego-
risinde değerlendirilebilir. 

Odamızın 14. Meslek Komitesi’nin
ağırlığı çorap sanayicilerinde bulunu-
yor. Bu komitenin askıdaki üyelikler
ile birlikte 337 olan üye sayısının
254’nü sizler oluşturuyorsunuz. Oda-
mızdaki üye ağırlığınız da yüzde bir
buçuğa yakın.

Yıllık 2.2 milyar çiftin üzerinde
çorap üretimiyle dünyada Çin’den
sonraki en büyük üreticisiniz. Bu
üretimin de çok büyük bir bölümünü
dünyanın 130’a yakın ülkesine ihraç
ediyorsunuz. Ülke ihracatına yaptığı-
nız katkı 1 milyar dolar sınırı aştı.
Yarattığınız işlem hacmi ise 2.5 mil-
yar dolara yakın. 

Bugün sektörde faaliyet gösteren
2 binin üzerindeki atölye ve fabrika,
doğrudan 70 bin, yan sanayi ve hiz-
met sektörü ile birlikte toplam 110
bin kişiye istihdam sağlıyor.

Anadolu’da yün iplik ve ibrişimin
5 şiş ile örüldüğü ve en güzel el
sanatlarının ortaya çıkarıldığı yüzyıl-
lar, çorap giymenin zenginlik
sembolü olduğu yakın dönemden
geliyoruz bugünlere. 

Yine de iç tüketimde daha 
alacağımız çok yol var. Çünkü geliş-
miş ülkelerde kişi başına düşen 
yıllık çorap tüketimi 25 adetler civa-

rındayken, bizde bu rakam daha 6-7
adet.

SANAYİ VE BÜYÜME
Yani yurtdışındaki başarılarının

yanında, çorap sanayimiz için içerde
de yüksek bir büyüme potansiyeli
var. Sektörün genç yapısını, bu po-
tansiyeli realize edebilecek bir per-
formans için en güçlü referans olarak
gördüğümü özellikle belirtmek istiyo-
rum. 

Türkiye’nin büyüme yolunda
böyle sektörlere çok ihtiyacı var. Hep
söylediğimiz üretime dayalı büyüme
modeline örnek arayanlar, sakın bu
sektörün ölçeğine bakıp küçümseme-
sinler. Bu sektörü iyi analiz etsinler. 

Çünkü sanayi kültüründen duygu-
sal bir kopuşun yaşandığı bir dönem-
den geçiyoruz. Bu anlamda çorap sa-
nayicilerimiz, son yıllardaki
performansıyla bize üretime ve üreti-
min önemine dair çok şey öğretiyor.
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Bakınız şu anda bırakın yeni neslin
sanayi sektörüne adım atmasını, aile-
lerin, yetişen nesle sanayiyi bırakma
endişesi yaşadığı bir dönemden geçi-
yoruz. 

İşlerin tıkır tıkır gittiği, daha ra-
hat, kolay, huzurlu, çabuk paraya dö-
nebilen, daha az risk taşıyan, daha az
zahmetli işler...  Ne yazık ki yeni ne-
sil, üretimden çok bu değerlerin pe-
şinde. Bu bakış açısı çok kolaycı.
Oysa sanayinin her dakikası meşak-
kat dolu, her dakikasında yüksek so-
rumluluk var. 

Riskin olduğu bir yaşam yerine,
daha rahat bir yaşamın seçilmesi ki-
şisel olarak anlaşılabilir… Fakat soru-
yorum; bu yaklaşım bir ülke için sür-
dürülebilir mi? Yani üretimi dışlayan,
önemsemeyen bir ekonominin gele-
ceğine güven duyulabilir mi? Hayır. 

ÜRETİME DAYALI KALİTELİ
BÜYÜME

İstanbul Sanayi Odası olarak tüke-
timden değil üretimden itibar kaza-
nan bir Türkiye için çalışmalıyız de-
memizin nedeni budur. Çünkü
Türkiye, ancak üretime odaklı bir
üretim anlayışıyla kaliteli ve sürdürü-
lebilir bir büyümeyi yakalayabilir. 

Evet üretimden kopmamak gerek-
tiğine inanıyoruz. Sanayinin, büyü-
meye odaklanmış Türkiye'nin yarın-
ları için en gerekli sektör olduğuna
inanıyoruz. Bu algıyı sadece sanayici-
lerin içselleştirmesi hiçbir şey ifade
etmez. Siyasetçinin, bürokrasinin,
toplumun ve medyanın da bu konu-
daki gerçekleri görmelerini sağlama-
lıyız. 

Çünkü sanayinin milli gelirdeki
payının yüzde 16’lara kadar gerilemiş
olması, bu gerçeği her yerde haykır-
mamızı zorunlu kılmaktadır. Sanayi
dışındaki büyüme yöntemlerinin ve
sanayiye değer vermeden salt diğer
yöntemlerle bir hayat kurmanın ge-
çici olduğunu, bunlarla sağlanan
mutluluğun bir süre sonra kendilerini
açmaza götüreceğini topluma anlat-
malıyız. 

İSO'nun yeni döneminde en
önemli hedeflerinden biri, bu algının

değişmesi noktasında yapacağı çalış-
malar olacaktır. 

SANAYİ VE İSTANBUL
İstanbul Sanayi Odası (İSO) olarak

biz bu konudaki hassasiyetimizi her
platformda dile getirirken, Türkiye
ekonomisinde üretimin, sanayinin
ana damarlarının bulunduğu İstan-
bul’un gelecek vizyonunda ne yazık
ki sanayinin dışlanmakta olduğunu
görüyoruz. 

İstanbul’un kendine özgü birçok
değeri var. İstanbul finans, kongre,
kültür, moda ve fuar merkezi olmayı
hak ediyor. Bu yönleriyle öne çıkan
dünya metropollerine bakıldığında bu

özellikleriyle birlikte etrafındaki sa-
nayinin de korunduğunu görüyoruz. 

İstanbul'u tamamıyla sanayiden
arındırmanın haksızlık. Bugün çorap
sanayinin üretiminin yüzde 85’i İs-
tanbul’un 17 ilçesinde gerçekleştirili-
yor. Böyle bir kararı sadece çorap sa-
nayicileri açısından
düşündüğümüzde bile işin vahameti
açıkça görülür.

ÇEVRECİ ÜRETİM VE OSB’LER
Bu konudaki politikamızı ‘Sanayi-

siz bir İstanbul Düşünülemez’ olarak
vurgulamak istiyorum. İstanbul’da
sanayi her zaman var olacaktır. An-
cak bu sanayi çevreyle uyumlu, temiz
teknoloji kullanan, katma değerli üre-
tim yapan bir sanayi olmalıdır.

Bunun için gerek yeni organize
sanayi bölgeleri oluşturmak gerekse
bölgemizdeki mevcut organize sanayi
bölgelerini değerlendirmek amacıyla
İstanbul Sanayi Odası bünyesinde
Organize Sanayi Bölgeleri Geliştirme
İhtisas Kurulunu oluşturduk. 

Bu kurul hem kentteki OSB'lerin
sorunları hem de İstanbul'dan ayrıl-
mama mecburiyeti olan, ayrılması
hakikaten mümkün olmayan bir ta-
kım iş kollarını ne şekilde, nasıl to-
parlayabilecekleri, nasıl organize
edebilecekleri noktasında çalışmalara
başladı. 

KAYNAK SORUNU VE BORÇLANMA
Elbette ekonomimizin yapısal so-

runları var. Bu sorunlar da kolaycı,
sanayiye değer vermeyen yaklaşım-
ları besliyor. Biliyorsunuz son dönem-
lerde kurumsal olarak İSO’nun en
çok dillendirdiği tasarruf oranlarının
düşüklüğü, artık ekonominin birçok
kanaat önderinin dilinde.. İşte burada
da tekrarlıyorum. Evet en önemli ya-
pısal sorunumuz yüzde 12’lere geri-
lemiş olan tasarruf oranlarıdır. 

Tasarrufun düşük olduğu, büyü-
menin ağırlıklı olarak dış kaynakla
gerçekleştiği ekonomilerde kaliteli bir
büyümeden söz edilebilir mi?. 

Tasarruf oranı bu kadar düşükse,
yabancının tasarrufuna muhtaçsınız
demektir. 

Yani yurtdışındaki başarıları  nın

yanında, çorap sanayimiz için

içerde de yüksek bir büyüme

potansiyeli var. Sektörün genç

yapısını, bu potansiyeli realize

edebilecek bir performans için

en güçlü referans olarak gör-

düğümü özellikle belirtmek 

istiyorum” 



Son dönemde sanayicinin dış bor-
cundan söz ediliyor. Cari açık konu-
sunda neredeyse günah keçisi yaptı-
lar bizi. Türkiye’de uzun vadeli fon
vardı da, sanayicimiz TL olarak borç-
lanmadı mı? İbrahim Tatlıses’in “Ur-
fa’da Harvard vardı da gitmedik mi”
dediği gibi, burada para vardı da kul-
lanmadık mı?

ORTAKLIK VE SATIN ALMA
Yalnız burada şunu vurgulamadan

geçemeyeceğim. Çorap sanayicileri-
miz olarak büyümeye belki de en açık
sektörlerimizin başında geliyorsunuz.
Bunu nasıl yapacaksınız? Öz kaynak-
larınız yetersiz. İç tasarrufların hali
ortada. Dış kaynaklarla borçlanmak
ise adeta ateşten gömlek. 

Ne yapmalısınız? Açık söylüyo-
rum. Önümüzdeki yıllarda, yüzünü
dışarıya dönmüş. Teknolojisiyle ve
üretim kalitesiyle göz dolduran şir-
ketlerimiz artık katı aile şirketi yapı-
sında direnemezler. Büyümek istiyor-
larsa mutlaka kendilerine hem
sermaye ve hem de know hov getire-
cek ortaklıklara gitmek zorundalar.
Bu konuda önümüzdeki yıllarda önle-
rine pek çok fırsat çıkacağını söyleye-
bilirim. 

Bu süreci başlatmak için şimdiden
araştırmalara başlayın. Türkiye’de
yabancı ortaklık ve satın almalar ko-
nusunda gerçekten çok yetenekli hiz-
metler var. Sadece İSO bünyesinde
hizmet veren Avrupa İşletmeler
Ağı’nın bu anlamda sayısız işbirliğine
öncülük ettiğini son derece başarılı
ortaklıklar yarattığını söylemem her
halde yeterli olacaktır. 

MARKALAŞMA
Tabii Türkiye artık tekstil alanında

kendi markalarını yaratmayı da hak-
kediyor. Çorap sanayicilerimiz olarak
buna en yakın gruplardan birini de
sizler oluşturuyorsunuz. Dünyanın
130 ülkesine 1 milyar doları aşan de-
ğerde çorap satıyorsunuz. Bunu ağır-
lıklı kendi markalarınızla yapmanızın
zamanı geldi diyorum. Bunun için bir
güç birliğine gitmeniz gerekiyorsa,
bunu da artık düşünmelisiniz. 

Fakat bir konuda dikkatinizi çek-
mek istiyorum. Üretim gücü bu kadar
yüksek bir sektör olarak, makinede
dışa bağımlı olmanız gerçeğiyle yüz-
leşmelisiniz. Öyle değil mi? Bakın bu-
raya gelmeden önce TÜİK’in verile-
rine bir göz attım. Gördüğüm şu;
geçen yıl 1.780 adet çorap örgü ma-
kinesi ithal etmişiz. Bu ithalat için 32
milyon dolar döviz harcamışız. En
fazla alım yaptığımız ülke İtalya, di-
ğeri ise Çin. Yani makinelerimizi, tek-
nolojimizi dünyadaki en büyük iki ra-
kibimizden alıyoruz. Üzerinde
düşünülmesi gereken bir konu… 

AR-GE, INOVASYON VE EĞİTİM
Yüksek katma değer yaratabilmek

için çorap sanayicilerimiz bu teknolo-
jileri de üretmeli. Bu teknolojiye sa-
hip olmadan elde edilecek  üretim
gücü takdir edersiniz ki sürdürüle-
mez. 

Şu bir gerçek ki, artık eğitim kali-
tesi düşük, bilgi birikimi ve Ar-Ge
kapasitesi zayıf, inovasyon ve tasarım
gücü yetersiz sektörleri ve şirketleri
dünya rekabetinde çok daha zor gün-
ler bekliyor.

Bunun için eğitim sistemimizin
yetiştirdiği işgücü arzı ile piyasamızın
talep ettiği insan kaynağının örtüş-
mesi kaçınılmazdır. Ne yazık ki bu-

gün bu denklemin tam tersi bir du-
rumla karşı karşıya bulunuyoruz. 

Biz sanayicilere de bu konuda çok
görev düşüyor. Sanayi sektörünün
temsilcileri olarak mesleki teknik eği-
timin en büyük ve etkin yönlendiri-
cisi olmak durumundayız.

FİNANSAL İSTİKRAR
Hem bu tasarruf oranlarının art-

ması ve hem de sanayicinin gönül ra-
hatlığıyla yatırım yapabilmesinin ne-
redeyse baş şartı finansal istikrardır. 

Şu son altı ayda finans dünya-
sında neler yaşandı? Bir düşünün lüt-
fen. Piyasalar bir uçtan diğer uca sav-
rulurken kim ne kazandı, kim ne
kaybetti? Biz her söylemimizde finan-
sal istikrar diyoruz. Reel sektör ile
uyumlu ve üretime katkı sunan bir fi-
nansal istikrardan söz ediyoruz. Fi-
nansın ekonomiye bu kadar hükmet-
tiği, yön verdiği ve hakim olduğu
yapıların sürdürülebilir bir hali yok. 

Finansal istikrarsızlığın ve rant
ekonomisinin oluşturduğu tehdit,
Türkiye gibi gelişmekte olan ekono-
milerin en önemli sorunudur. Bu ne-
denle ekonomi finansa hakim olması-
dır. Finansal sistemlerin ekonomileri
manipüle etmesine izin verilmemeli-
dir. 

Eğer finansın ekonomiye hakim
olduğu bir döngünün içine girersek,
görürsünüz ki bir hammaddenin ma-
liyeti, rant hesaplarından 3 misline
kadar çıkabilir. Bu sadece Türkiye’nin
de değil dünyanın sorunudur. Ve
dünyanın, finansın her şeye hükme-
den boyuttaki gidişatına çare bulması
kaçınılmaz. Bu yapı devam ettiği sü-
rece, insanın mutluluk ve huzur bu-
labilmesi mümkün mü? 

MERKEZ BANKASI
Bizim Merkez Bankası’na yönelik

söylemimiz bu nedenle sazı kesimleri
şaşırtıyor. Evet bağımsız ve güçlü bir
Merkez Bankası’nı savunuyoruz. Son
beş yıldır hem ülke olarak ve hem de
işletmelerimizde görmedik diyebilir
miyiz.  Bu nedenle finansal istikrarın
önemli sigortasının, bağımsız Merkez
Bankası olduğunu düşünüyoruz.
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Türkiye artık tekstil 

alanında kendi markalarını 

yaratmayı da hakediyor. Çorap

sanayicilerimiz olarak buna

en yakın gruplardan birini de

sizler oluşturuyorsunuz. Dünya-

nın 130 ülkesine 1 milyar doları

aşan değerde çorap satıyor -

sunuz”
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Çorap ve Moda Tasarımı Bölümü
yeni öğretim dönemine başladı

Bundan iki yıl
önce ÇSD ve
İstanbul Kav-
ram Meslek

Yüksekokulu işbirliği ile
hayat geçen ve alanında
dünyada tek olan Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programı geçtiğimiz yıl ilk

mezunlarını vermesinin
ardından, kazanan yeni öğ-
rencilerle büyümeye de-
vam ediyor. ÇSD Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk ve Yönetim Kurulu
Üyesi Ender Doğan bu yıl
bölümü yeni kazanan ve
ikinci sınıfa geçen öğrenci-

lerle bir araya gelerek sek-
tör ve müfredat üzerine bir
sohbet toplantısı gerçek-
leştirdi. Bölüm Başkanı
Nebahat Aral, Öğretim Gö-
revlisi Buket Sekban ile
Kavram Genel       Sekreter
Yardımcısı Çiğdem Şe-
ner’in de katıldığı toplantı-

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), “Çorap ve Tasarım Bölümü Önlisans
Programı”nı bu yıl kazanan ve ikinci sınıfa geçen öğrencilerle bir tanışma
ve sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bölüm öğretim görevlilerinin de katıl-
dığı toplantıda ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi
Ender Doğan öğrencilerle bir araya geldi.
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da ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk, sektör hakkında
kısa bir bilgi verdikten
sonra, bölümü yeni kaza-
nan öğrencilere tek tek söz
vererek hem tanıştı, hem
de sektör ve bölüm hak-
kında düşüncelerini sordu.
Öğrencilerin çoğunluğu
bölüme gelmeden farklı ön
yargılara sahip olduklarını
ancak okulla tanıştan son-
ra tüm bu ön yargılarından
kurtulduklarını dile getir-
diler. 

Bölümde uygulanan
eğitim sistemi hakkında
bilgi veren Hüseyin Öz-
türk, duayen işadamlarının
katıldığı seminer programı
ile fabrikalara düzenlenen
geziler hakkında bilgi ver-
di. ÇSD üyesi tüm üye sa-
nayicilerin fabrikalarının
bölüm öğrencilerinin bir
labarotuvarı ve atölyesi ol-
duğunun altını çizen Baş-
kan Öztürk, seminerlerde

de sanayicilerin öğrencile-
re kitaplarda yazmayan
bilgileri paylaştığını söyle-
di. 

Sektör, üretim süreci
ve mezun olduklarında
görev alacakları depart-
manlarla ilgili merak ettik-
leri soruları yönelten
öğrencilere yanıtları Baş-
kan Öztürk ve Yönetim
Kurulu Üyesi Ender Doğan
verdi. 

ÇSD Başkanı Hüseyin

Öztürk ve Yönetim

Kurulu Üyesi Erdal

Doğan, öğrencilerle

bir araya geldi”
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Hollanda ve Almanya, 
Pakistan’ın ucuz üretimi için
yarışıyor

Pakistan 2012
ve 2013
yılının ilk 8
ayında, grafik

1’de görebileceğiniz gibi,
Avrupa pamuklu soket
pazarındaki payını iki
katından fazla artırmıştır.
Bu artışlar, Endonezya’da
da benzer şekilde gelişim
göstermekte, ancak
Pakistan 2013 yılında
Endonezya’ya göre çok
daha iyi performans
sergilemektedir. 

2004 yılınında Çin’in
devreye girmesinden önce

%7’ler mertebesinde pazar
payı olan Endonezya, 2011
yılında yaptığı atak ile
Avrupa pazarında %7’ler
seviyesini tekrar
yakalamış, ancak
performansında 2013
yılının ilk 8 ayında kısmı
düşüş görülmektedir. 

Pakistan ise, Çin’e
kotaların kalktığı 2004
yılında sahip olduğu %4,8
Pazar payının 2013 yılında
neredeyse iki katına
ulamıştır. Pakistan’ın bu
performansının ardında
acaba neler olabilir ?

Bu soruya cevap
verebilmek için yazımın
bu bölümünde sizlere
Pakistan çorap ihracat
pazarındaki Avrupa’lı
alıcıları fiyat, pazar payları
rakamları ışığında
derinlemesine incelemeye
çalışacağım. 

PAKİSTAN HANGİ
ÜLKELERE İHRACAT
YAPIYOR ?

Grafik 2’ye bakarsak
Hollanda pazarının Avrupa
ülkeleri arasında
Pakistan’ın en büyük

pazarı olduğunu
görebiliriz (not:Pakistan
aynı zamanda Amerika’nın
en önemli tenis çorabı
tedarikçileri arasındadır).
Almanya, Pakistan
çoraplarının Avrupada’ki
ikinci büyük alıcısıdır ve
trend olarak Pakistan’da
bu hızda büyümeye devam
ederse birkaç yılda
Hollanda’nın önüne
geçebileceği izlenimini
vermektedir. Pakistan’a
ilgisi artan ülkelerden bir
diğeri de İspanya’dır.
Ancak İspanya, Hollanda

Dergimizin son iki sayısında sizlere
Çin’in en ucuz segmentteki çorapla-
rın üretiminden çıkmaya başladığını,
bu segmentin Endonezya ve Pakis-
tan tarafından paylaşılmaya başladı-
ğını bahsetmiş ve ilk olarak Endo-
nezya pazarını derinlemesine analiz
etmiştim. Pakistan pazarındaki ge-
lişmelerin önemli olması nedeniyle
iki bölüm halinde detaylı anlatmak
istediğim Pakistan pazarındaki deği-
şimleri, EUROSTAT vasıtasıyla elde
ettiğim, pamuklu soket pazarı ra-
kamları ışığında analiz etmeye çalı-
şacağım.

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - 

Türkiye Temsilcisi  www.dakong.com.tr
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ve Almanya’nın bir hayli
gerisindedir Pakistan
pazarında. Pakistan
pazarında geri çekilen
ülkeler arasında İngiltere
başı çekerken, grafik
kalabalık görünmesin diye
göstermediğim Fransa, 
bir önceki yazımda
bahsettiğim Endonezya
pazarından sonra,
Pakistan pazarında da
istediği miktar çorabı,
Hollanda ve Almanya
baskısı nedeniyle
yaptıramıyor görüntüsünü
vermektedir. 

ÇİN’İN PAHALANIYOR
OLMASININ İŞARETLERİ
HOLLANDA PAZARINDA
DİKKAT ÇEKİCİ HALE
GELMEYE BAŞLADI

Tüm bunları söyledik-
ten sonra şu soruyu sor-
mak istiyorum:
Hollanda’nın Pakistan il-

gisi özellikle son yıllarda
önemli derecede artmış
görünümünü vermektedir,
acaba neden olabilir? 

Çin 2004 yılında kota-
lar kalktıktan sonra Hol-
landa pazarında ucuz
çorapları ile çok ciddi
Pazar payı yakalamıştı.
Grafik 3’de göreceğiniz
gibi bu pazar payı 2010
yılında %76 ile en yüksek
noktasına ulaşmıştı. 2010
sonrasında ise Çin’in
pazar payında ciddi dü-
şüşler yaşanmaktadır.
2013 yılının ilk 8 ayında
Çin’in pazar payı %29 ka-
yıpla %47’ye düşmüştür.
Hollanda pazarında 2010
yılından beri kazanan ül-
kelerin başında %16 payla
Pakistan ve ardından %9
kazançla Türkiye gelmek-
tedir. Türkiye’nin kazancı-
nın öncelikle pazara
yakınlık vs. gibi faktörler
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olduğunu biliyoruz. Ancak
Pakistan neden öne çık-
maktadır Hollanda paza-
rında?

PAKİSTAN FİYATLARI
ÇİN FİYATININ ALTINA
İNDİ HOLLANDA
PAZARINDA

Grafik 4 bize Hollanda
pazarında Pakistan’ın
2010 yılı sonrası neden
öne çıktığını çok güzel
göstermektedir. Nedeni
düşen Pakistan fiyatlarıdır.
2005 yılında %9 Pazar pa-
yına sahipken çifti 0.80
avro olan Pakistan çorap-
ları 2010 yılı sonrası kes-
kin bir düşüşle 2013
yılında 0.37 avroya inmiş,
aynı dönemde Çin’in 0.38
avro fiyatının da altında fi-
yatlanmıştır. 2013 yılı
sonrası Hollanda’da Türk
fiyatlarında da görülen
kısmı düşüş hem pamuk
fiyatlarındaki düşüşün
yansımasıdır hemde Tür-
kiye’nin Hollanda’ya biraz
daha alt kategoride çorap

satabilmesinin getirdiği
ortalama fiyat düşüşüdür. 

Çin fiyatlarında 
önümüzdeki yıllarda
görece    ğimiz fiyat artışları,

Türkiye’yi yalnızca Hol-
landa pazarında değil, tüm
Avrupa pazarlarında Çin
fiyatlarına yaklaştırırken,
pazar payımızda da artışa

neden olacağını öngör-
mekteyim. Bu durumu 
sanırım hepimiz öngörü-
yoruz. Kolayca öngöreme-
diğimiz bu durumum ne
hızda gelişeceğidir. Ucuz
kategoride Çin’in 2010 yılı
sonrası yaşadığı pazar payı
kayıplarının hızı umulanın
da üzerinde gerçekleşir-
ken, aynı durumu bizim
de fiyat tutturabileceğimiz
orta fiyat segmentinde de
yaşayacağımız olasılığı 
çok yüksektir. Ancak zor
olan bu durumun ne
zaman ve ne hızda olaca-
ğının tahmin edilmesin-
deki zorluktur. Çin’in
düşüşü kadar, Türkiye’nin
Çin’in düşüşüne ne kadar
hazır olduğu değişkenini
de tahmin paremetreleri-
miz arasına ilave etmemiz
gerekir diye düşünüyo-
rum. 

Pakistan pazarının
dinamiklerini analiz
etmeye dergimizin gelecek
sayısında devam edece-
ğim.
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Birlik kaydın-
dan muaf ih-
racat
kalemleri

hariç, net mal ihracatının
ilk 10 aydaki kümüle artış
performansı yüzde 5,2
oldu.

Son 12 aylık genel ihra-
catımız yüzde 1,7 artarak
150 milyar 716 milyon
dolar oldu.

Ekim ayında ihracatını
en fazla arttıran sektör,
yüzde 68 artışla savunma
ve havacılık sanayii oldu.

Bu sektörü, yüzde 47
ihracat artışıyla zeytin ve
zeytinyağı sektörü, yüzde
40 artışla gemi ve yat sek-
törü takip etti.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ
ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ekim ayında en fazla
ihracatı, 1 milyar 751 mil-
yon dolarla, otomotiv sek-
törümüz gerçekleştirdi. Bu

sektörü, kimyevi maddeler
ve hazır giyim sektörleri
takip etti.

Ekim ayında, AB paza-
rındaki ihracat artışımız
sürdü. AB'ye ihracatımız

Ekim ayında yüzde 4 arttı.
Ekim ayında BDT ülkele-
rine yüzde 10, Ortadoğu'ya

Türkiye'nin ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 1,5
artışla 11 milyar 865 milyon dolar oldu. Yılın ilk 10 ayında toplam ihraca-
tımız ise yüzde 0,2 azalarak, 124 milyar 357 milyon dolar oldu. 1 milyar
751 milyon dolarla otomotiv sektörünün birinciliği elde ettiği sıralamada,
ikinciliği kimyevi maddeler sektörü alırken, hazır giyim üçüncü sırada
yer aldı.

İHRACAT EKİMDE DE ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ VE 11,9 MİLYAR DOLAR

OLARAK GERÇEKLEŞTİ. HAZIR GİYİM ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Türkiye’nin on aylık ihracatı
124 milyar 357 milyon Dolar’a
ulaştı
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yüzde 5, Okyanusya ülke-
lerine yüzde 3 ihracat ar-
tışı yakaladık. Afrika'ya
ihracatımız yüzde 20,
Kuzey Amerika'ya ise
yüzde 14 düşüş kaydetti.
Ekim'de ön plana çıkan ül-
keler ise şunlar oldu:

EN BÜYÜK İHRACAT
ARTIŞI SURİYE’YE
GERÇEKLEŞTİ

Ekim ayında Suriye'ye
ihracatımız yüzde 135, Ma-
lezya'ya yüzde 91, Birleşik
Arap Emirliklerine yüzde
88, Litvanya'ya ve Pakis-
tan'a yüzde 79,Yemen'e
yüzde 49 artış gösterdi.

Türkiye'nin Ekim 2013
ihracat gerçekleşmelerini
Çorum'da düzenlenen
basın toplantısıyla açıkla-
yan Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı Mehmet
Büyükekşi, Türkiye ve
dünya ekonomisi hakkında
değerlendirmelerde bu-
lundu.

2014 YILINDA 
KÜRESEL EKONOMİNİN
TOPARLANMASI HIZ
KAZANACAK

Dünya ekonomisinin
yılı yavaş büyüme ve kade-
meli toparlanma ile bitirdi-
ğinin altını çizen
Büyükekşi, "2013 küresel
büyüme tahmini hem
Dünya Bankası, hem IMF
tarafından yüzde 2.3 olarak
öngörülüyor. 2014 yılında
ise küresel ekonomik to-
parlanmanın biraz hız ka-
zanması ve küresel
büyümenin yüzde 3 olması
öngörülüyor. Dünya ticare-
tinin büyümesi ise halen
zayıf seyrediyor, bu dura-
ğanlığa rağmen, hemen
hemen dünyanın tüm böl-
gelerinden ağırlıklı iç ta-
lebe bağlı büyüme

yönünde toparlanma işa-
retleri alıyoruz” diye ko-
nuştu.

Dünya çapında yaşanan
küresel durgunluğu hatır-
latan Büyükekşi şöyle
devam etti:

ÇİN’İN İHRACATININ
YAVAŞLAMASI KÜRESEL
DURGUNLUĞA DİKKAT
ÇEKİYOR

"Çin Ekonomisi yılın 3.
çeyreğinde bu yılki en iyi
büyümeyi kaydetti ve
yüzde 7,8 büyüdü. Bu bü-
yümenin yarıdan fazlası
yatırımlardan geldi. Ancak
Çin'in ihracatı yavaşlıyor
bu da yaşanan küresel dur-
gunluğa bir kez daha dik-
kat çekiyor. Bu ortamda,
Türkiye'nin mal ihracatının
artmaya devam etmesini
memnuniyetle karşılıyo-
ruz.”

Türkiye Ekonomisi Bü-
yüyor ve Yaşanan Tüm
Olumsuzluklara Rağmen
Mal İhracatı Artıyor.

Türkiye ekonomisinde
yaşanan gelişmeleri de de-
ğerlendiren Büyükekşi, ko-
nuşmasında şu ifadelere
yer verdi:

"Geçtiğimiz yıl Türkiye
ekonomisinde dengeleme
temel hedef olmuştu. Eko-
nomimiz 4.1 olan net ihra-
cat katkısı ile yüzde 2,2
büyüyebilmişti. Bu yıl da
hedefimiz, hem iç talep
hem de ihracat bazlı, yani
çift kanatlı büyümeydi.
Ancak bu yıl ihracatın bü-
yümeye katkısı arzuladığı-
mız düzeye ulaşamadı.
Buna rağmen ağırlıklı ola-
rak iç talep etkisiyle yılın
ilk yarısında ekonomimiz
yüzde 3,7 büyüdü.

İHRACATA DAYALI
BÜYÜMEYE AĞIRLIK
VERİLMELİ

Geçtiğimiz ay içerisinde
açıklanan 2014-2016 Orta
Vadeli Programında 2013
için büyüme hedefi yüzde
4'ten yüzde 3,6'ya revize

Geçtiğimiz ay içerisinde

açıklanan 2014-2016

Orta Vadeli Programında

2013 için büyüme he-

defi yüzde 4'ten yüzde

3,6'ya revize edildi.

2014 yılı için yüzde 4

olarak açıklandı. Genel

anlamda baktığımızda

2023 hedeflerimiz ile

pek eşgüdümlü değil.

Orta ve uzun vadede ih-

racata dayalı büyümeye

mutlaka daha fazla ağır-

lık vermemiz gerekiyor.
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edildi. 2014 yılı için yüzde
4 olarak açıklandı. Genel
anlamda baktığımızda
2023 hedeflerimiz ile pek
eşgüdümlü değil. Orta ve
uzun vadede ihracata da-
yalı büyümeye mutlaka
daha fazla ağırlık verme-
miz gerekiyor.

2023 HEDEFLERİMİZDEN
SAPMAMAK İÇİN, YÜZDE
12'LİK İHRACAT ARTIŞ
TEMPOSUNA GERİ
DÖNMEMİZ GEREKİYOR

Programda ihracatta da
aşağı yönlü revizyonlar ya-
pıldı. 2013 ihracat hedefi
öngörülerimize paralel şe-
kilde, 153,5 milyar dolar
olarak revize edildi. 2015
için ihracat hedefi 184,
2016 için ise 202,5 milyar
dolar oldu. Fakat bizler
müteakip iki senede OVP
hedefinin üstünde bir ihra-
cat rakamına ulaşacağı-
mıza inanıyoruz. 2023
hedeflerimizden sapma-
mak için, yüzde 12'lik ihra-
cat artış temposuna geri
dönmemiz gerekiyor.

2014-2016 programına
göre ihracatta 2014 yılında
yüzde 8,5, 2015 ve 2016
yıllarında ise yüzde 10,5
artış hedefleniyor. 2023
hedeflerine yönelik olarak,
önümüzdeki iki yılda alıştı-
ğımız ihracat artış tempo-
suna geri dönmeliyiz.
Unutmamak gerekir ki son
10 yılda, ihracatta, orta-
lama yüzde 14'lük artış
gerçekleştirmeyi başardık.”

"TÜRKİYE İNOVASYON
HAFTASI ETKİNLİKLERİ-
NİN STARTINI VERDİK”

Büyüme temposunu
hızlandırmak ve ihracatı-
mızı 2023 hedefleri ile
uyumlu bir şekilde arttır-

mak için TİM olarak ino-
vasyona büyük önem ver-
diklerini ve inovasyon
konusunda Türkiye'de gün-
dem oluşturma gayreti içe-
risinde olduklarını belirten
Büyükekşi sözlerine şöyle
devam etti.

"Geçen sene düzenledi-
ğimiz Türkiye İnovasyon
Haftası çok önemli bir or-
ganizasyon oldu. Geçen
sene Türkiye ve dünyadan
47 farklı konuşmacıyı ağır-
ladık. Etkinliğimize 16 Tek-
nokent, 7 bilim ve teknoloji
merkezi, Yurtiçinden 33,
yurtdışından 24 olmak
üzere toplam 57 üniversite
katıldı. İhracatçı Birlikleri-
mizin düzenlediği tasarım

yarışmaları ve Ar-Ge proje
pazarlarında başarılı olan
465 ödüllü projeyi sergile-
dik.

Bu sene 28-30 Kasım
tarihleri arasında Türkiye
İnovasyon Haftası'nı daha
kapsamlı ve görkemli bir
şekilde düzenleyeceğiz.
Türkiye İnovasyon Haftası,
inovasyonla ilgili Türki-
ye'de yapılan en geniş kap-
samlı etkinlik. Yurtdışından
gelen inovasyon guruları,
öğrencilerin ufkunu açan
konuşmalar yapacak. İno-
vasyon Haftası'nda birçok
üniversite, bilim-teknoloji
merkezi, ve tekno-kent
projelerini, ürünlerini ve
çözümlerini sergileyecek.
Türkiye'deki inovasyon bi-
lincinin yaygınlaşması için
önemli bir etkinlik olacak.
Temennimiz, bu konudaki
farkındalığın artması. Her-
kesin inovasyonun önemini
kavraması. Tüm iş yapış
süreçlerinde inovasyona
öncelik tanıması.

İnovasyon Haftamızın
basın lansmanını 4 Ka-
sım'da İstanbul'da yapıyo-
ruz. 4 Kasım'da
konuşmacıları ve etkinliği-
mizin tüm detaylarını ka-
muoyu ile paylaşacağız.
Bizler şimdiden bunun he-
yecanını yaşıyoruz. 28-30
Kasım tarihleri arasında
aynı heyecanı yaşamak için
sizleri de İstanbul'a bekli-
yoruz.”

Yeni anayasa sürecini
ihracatçılar olarak yakın-
dan takip etmeye devam
ettiklerini bildiren Büyü-
kekşi, bir süre önce ihra-
catçılarımızın yeni anaya-
sadan beklentilerini
ölçmek üzere bir anket ça-
lışması yaptıklarını ve so-
nuçlarını kamuoyu ile pay-
laştıklarını söyledi. (TİM)
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İplikte Hızlı Servis: Bordo İplik

DEĞERLİ ÇSD ÜYELERİ;

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

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

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

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

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

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

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

BAYRAMPAŞA SATIŞ OFİSİ
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Polonya'dan
sonra Orta Av-
rupa'nın ikinci
en büyük piya-

sası olan Romanya, bir Av-
rupa Birliği ülkesi olması-
nın yanı sıra, yaklaşık 1000
kilometrelik bir alanda 200

milyon tüketiciye ulaşan
çok önemli ticaret yolları ve
merkezlerin kavşağında
bulunmaktadır. Ülkenin bu-
lunduğu coğrafya, Merkezi
Avrupa, Baltık ülkeleri ve
hatta Orta Doğu pazarları-
na açılım sağlamaktadır.

Avrupa’nın güney do-
ğusunda yer alan ve Polon-
ya’nın ardından Orta ve
Doğu Avrupa’nın en büyük
ikinci pazarı olan Roman-
ya’da, sanayileşmeyle bir-
likte güçlü bir kırsal göç
gerçekleşmiştir.

II. Dünya Savaşı’ndan
ağır yaralarla çıkan Ro-
manya, ekonomisini kalkın-
dırmak için büyük bir mü-
cadele dönemine girmiştir.
Aralık 1989 Devrimi’nden
sonra serbest piyasa siste-
mine adapte olmaya başla-
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Orta Avrupa’nın ikinci büyük
pazarı Romanya, Türk ihracatçısı
için önemli bir potansiyel
Avrupa’nın güney doğusunda yer alan ve Polonya’nın ardından Orta ve Doğu Av-
rupa’nın en büyük ikinci pazarı durumunda olan Romanya, Türk çorap sektörü-
nün de yükselen pazarlarından biri. Geçtiğimiz yıl Türkiye Ocak-Ağustos ayları
arasında Romanya’ya 2.5 milyon dolarlık çorap ihraç ederken, bu yıl yine aynı
dönemde yüzde 85 artışla bu rakam 4.8 milyon dolara yükselmiş. Dilerseniz T.C.
Ekonomi Bakanlığı verileriyle Romanya’nın ekonomisine ve iki ülke arasındaki
dış ticarete bir göz atalım.



yan Romanya, iktisadi ge-
lişme amacıyla dış ticarete
önem vermiştir. Ayrıca,
yine bu amaçla pek çok re-
formlar yapılmıştır.

REFORM SÜRECİ
Kısa sürede hisselerinin

çoğu devlet kontrolü altın-
da bulunan bütün kuruluş-
ların hızlı ve şeffaf bir bi-
çimde özelleştirilmesi ve
vatandaşların hayat stan-
dardının yükseltilmesi yö-
nünde politikalar uygula-
maya konulmuştur. Bu re-
formlar özellikle, IMF,
Dünya Bankası ve Avrupa
Birliği gibi uluslararası olu-
şumlar tarafından destek-
lenmiştir.

Bu önemli gelişmelerle
beraber 1 Ocak 2007 itiba-
rıyla ülkenin Avrupa Birliği
tam üyesi olması, Roman-
ya’yı Avrupa’nın en cazip
ülkelerinden biri haline ge-
tirmiştir. 

EKONOMİ POLİTİKALARI
Ülkede 2000'li yıllarda

yaşanan hızlı büyüme, eko-
nomik değerlerdeki yükse-
lişler ve AB üyeliği sonrası
bu trendin devam etmesi
sürecinde 2007 yılında %
6,3 2008 yılında ise% 7,3
gibi AB ortalamalarının
üzerinde GSYİH büyüme
oranları yakalanmış fakat
2008 yılında yaşanan küre-
sel finansal kriz nedeniyle
bu süreç kesintiye uğra-
mıştır. 2009 yılında %
6,6'lık bir küçülme sonrası
2010 yılında bir miktar to-
parlanma gözlenmiş ol-
makla birlikte küçülme
oranı % 1,6 olarak gerçek-
leşmiştir.

2011 yılına gelindiğin-
de Romanya GSYİH % 2,5
oranında büyüme göster-
miştir. 2012 yılında ger-

çekleşen büyüme oranı %
0,7’dir. 2013 yılı içinse %
2,4 oranında bir büyüme
beklenmektedir. Ülke
GSYİH'sı 2008 yılında zir-
ve noktası olan 204,3 mil-
yar dolara ulaşmış fakat bu
oran kriz sonrası 2011 yı-
lında 189,8 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir.
2012 itibariyle söz konusu
büyüklük 169,4 milyar do-
lardır.

2012 yılında gerçekle-
şen büyüme oranı ile re-
sesyondan çıkan ülke eko-
nomisinin özellikle Euro
bölgesininin de resesyon-
dan çıkması ile ortalama %
4 yıllık büyüme oranı yaka-
laması beklenmektedir.
GSYİH’daki büyüme oranı
ihracata ve yerel talebe
bağlı olarak ortaya çıkmak-
tadır.

Romanya dış ticareti
yoğun olarak AB ülkeleri
ile görülmekte ve başta Al-
manya ve İtalya olmak
üzere merkezi Avrupa ül-
kelerine yönelmektedir.

Ülke milli gelirinin %
30'luk bir bölümünü oluş-
turan ihracat değerleri,

Euro bölgesindeki resesyo-
nun sürmekte olması ne-
deniyle ve özellikle Yuna-
nistan ile olan yakın eko-
nomik ilişkiler bağlamında
bu ülkedeki borç krizinin
etkisiyle beklenen değerle-
rin altında gerçekleşmek-
tedir. Özellikle Romanya
bankacılık ve finans siste-
minin de temelde Batı ban-
kalarınca domine ediliyor
olması sebebiyle ve mev-
cut Euro bölgesi ödeme
zorluklarının Romanya
mali yapısında etkili olması
beklenmektedir.

Euro Bölgesi'nde yaşan-
makta olan durgunluk ve
dış pazarlardaki talep sı-
kıntısı nedeniyle GSYİH
büyüme oranının 2012 yılı
için % 0,7 olarak gerçek-
leşmesi ve 2011 yılındaki
% 2,3'lük büyüme oranının
altında kalması, 2013-16
döneminde ise ortalama
büyüme oranının % 4,1 ci-
varında olması öngörül-
mektedir.

Bununla birlikte cari iş-
lemler açığı da 2012 yılı
için belli oranda bir artış
göstermesi ve 2013-16 dö-

neminde de bu artışın sür-
mesi beklenmektedir. Bu
oranın artışa rağmen
GSYİH'nın % 8'ini geçmesi
öngörülmemektedir.

Gayrisafi yurtiçi hasıla
büyüme oranında önceki
döneme göre gözlenen ya-
vaşlama ve kamu sektörü-
maaşlarındaki artışın kon-
solide bütçe üzerindeki et-
kisi nedeniyle oluşacak açı-
ğın GSYİH'ye oranının
%2,2'yi aşarak 2012 hedef-
lemesinin gerisinde kalma-
sı beklenmektedir.

SANAYİ
Sanayi ve imalat sektö-

rü metalurji, ağır sanayi ve
kimya sanayiindeki tesisle-
rin eskimesi ve teknolojik
açıdan demode olması yü-
zünden sıkıntıya düşmüş-
tür. Komünizm döneminde
imalat sanayi tesislerini bir
araya toplama uygulaması
devrim sonrası dönemde
ülkeyi yaşlı ve hantal sana-
yi tesisleriyle başbaşa bı-
rakmıştır. Verimsiz fabrika-
ların kapatılması ve diğer-
lerinin modernleştirme ça-
lışmaları ilk başlarda sek-
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törü zayıflatmış, fakat bu
önlemler 2000-2004 yılları
arasında endüstrideki % 25
artışla meyvesini vermiştir.
2000'li yılların başına ka-
dar yavaş adımlarla ilerle-
yen özelleştirmenin 2001
yılından itibaren hızlanma-
sı ve yabancı yatırımları ar-
tırması geniş ölçüde mo-
dernleştirmeyi mümkün
kılmıştır. Başlıca sanayi
ürünleri tekstil, ayakkabı,
lastik, çimento, ham çelik,
hane halkı tüketim madde-
leri, binek arabaları, trak-
törler, şarap ve biradan
oluşmuştur. 

2000'li yılların başında
en hızlı gelişen sanayi kol-
ları otomil üretimi ve ecza-
cılık ürünleri üretimi ol-
muş ve her ikisi de doğru-
dan yabancı yatırımlarla
önemli ölçüde desteklen-
miştir. Son yıllarda ayakka-
bı ve tekstil gibi bazı ihraç
ürünleri gelişmiş ülkelerle
rekabetten zarar görmüş-
tür. 1990'lı yıllardaki eko-
nomik durgunluktan olum-
suz yönde etkilenen inşaat
sanayi, 2000'li yılların ba-

şından itibaren konut tale-
binde artış, taksitli satışlar,
karayolu inşaatı ve turistik
tesislerden beslenerek ge-
lişmeye başlamış olup, bu
eğilimin devam etmesi
beklenmektedir.

DOĞRUDAN YABANCI
YATIRIMLARIN
GÖRÜNÜMÜ

Özellikle Romanya’daki
sistem değişikliğinden he-
men sonra Türk yatırımcı-
ları küçük yatırımlarla pi-
yasaya girmiştir. Fakat son
yıllarda Romanya’ya yöne-
lik büyük Türk yatırımları-
nın arttığı gözlemlenmek-
tedir. 

Türkiye değer itibarıyla
Romanya’da en fazla ya-
bancı sermaye yatırımı ya-
pan on birinci ülke, yatı-
rımcı sayısı itibarıyla da
üçüncü ülke konumunda-
dır. Bu durum Türk yatı-
rımlarının nispeten küçük
ölçekli yatırımlar olduğunu
göstermektedir. 

İstatistikler Roman-
ya’daki Türk yatırımları
hakkında gerçek durumu

tam olarak yansıtmamak-
tadır. Çünkü önemli mik-
tarda Türk sermayesi baş-
ka ülkeler (Hollanda, Hol-
landa Antilleri vb.) üzerin-
den bu ülkeye geldiği için
istatistiklerde Türk yatırımı
olarak görünmemektedir.
Dolayısıyla Romanya’daki
Türk yatırımlarının miktarı
rakamlarda görünenin çok
daha üzerindedir.

Türk sermayeli firma-
lar, Romanya’da özellikle
bankacılık, inşaat, menkul
kıymetler, gıda işleme ve
üretimi, plastik maddeler
üretimi, ambalaj sanayi,
elektrikli malzeme üretimi,
restaurant ve casino işlet-
meciliği, nakliye, turizm, iç
ve dış ticaret alanlarında
faaliyet göstermektedir.

Romanya'daki sistem
değişikliğinden sonra kü-
çük yatırımlarla Romen pi-
yasasına giren Türk giri-
şimcileri daha sonra hiz-
metler ve imalat alanında
yatırımlara yönelmiş, son
dönemde ise daha büyük
ölçekli yatırımlar yapılma-
ya başlanmıştır.

Önemli transit yollar
üzerinde bulunması, eği-
timli işgücü, gelişmiş alt-
yapısı ile yatırımcılar için
cazip bir ülke olan Roman-
ya’da faaliyette bulunan
altı bine yakın Türk serma-
yeli yatırımcı, Türkiye’de
yerleşik firmaların Roman-
ya pazarına girişini kolay-
laştırabilecek önemli bir
avantajdır.

YATIRIMLARA
SAĞLANAN TEŞVİKLER

Romanya'da değeri 1
milyon Avro’yu aşan yatı-
rımlara destek vermek
üzere kurulan Yabancı Ya-
tırımlar Ofisi (ARİS) yatı-
rımcılara danışmanlık hiz-
meti vermekte ve diğer
kamu kurum ve kuruluşla-
rıyla ilişkilerde yardımcı ol-
maktadır. 

Ülkede yabancı yatırım-
cıların %100 şirket serma-
yesi sahibi olmasının önün-
de bir engel bulunmamak-
tadır. Yabancı yatırımcılar
ekonominin tüm sektörle-
rinde yatırım yapabilir, ser-
maye ve karları ülke dışına
transfer edebilir. Yabancı
yatırımcılar için ulusal
muamele esasının benim-
sendiği ülkede, yatırımcılar
kamulaştırma ve devletleş-
tirmeye karşı koruma altın-
dadır.

DEVLET TEŞVİKLERİ VE
YARDIMLARI

Ülkede 30 milyon
Avro’yu aşan ve en az 300
kişilik istihdam yaratan şir-
ketlere ve 100 milyon Av-
ro’yu aşan ve en az 500 ki-
şilik yeni istihdam yaratan
şirketlere yönelik devlet
yardımları uygulanmakta-
dır. Ayrıca Sanayi Parkla-
rı’nda yapılacak yatırımlara
Bölgesel Devlet Yardımları
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uygulanmaktadır. Diğer ta-
raftan KOBİ’lerin moderni-
zasyonu ve geliştirilmesi
ile KİT'lerin geliştirilmesi
faaliyetlerine yönelik dev-
let yardımları da bulun-
maktadır.

Vergi Kanunu ve yürür-
lülükteki diğer Mevzuat
çerçevesinde yatırımlara
uygulanan teşvikler ve
devlet destekleri aşağıda
sıralanmaktadır:
- % 16'lık sabit vergi mua-

fiyeti
- Hızlı amortisman kullan-

ma imkanı (ilk yıl için
%50 amortisman düşüle-
bilmesi)

- Zararları 5 yıl sonrasına
kadar muhasebeleştire-
bilme imkanı

- 5 yıla kadar arsa ve inşa-
at vergi muafiyeti

- Endüstriyel Parklarda
vergi muafiyeti

- Yeni mezunların işe alı-
mında teşvikler

Doğrudan Yabancı Yatı-
rımların Görünümü

Özellikle Romanya’daki
sistem değişikliğinden he-
men sonra Türk yatırımcı-

ları küçük yatırımlarla pi-
yasaya girmiştir. Fakat son
yıllarda Romanya’ya yöne-
lik büyük Türk yatırımları-
nın arttığı gözlemlenmek-
tedir. 

Türkiye değer itibarıyla
Romanya’da en fazla ya-
bancı sermaye yatırımı ya-
pan on birinci ülke, yatı-
rımcı sayısı itibarıyla da
üçüncü ülke konumunda-
dır. Bu durum Türk yatı-
rımlarının nispeten küçük
ölçekli yatırımlar olduğunu
göstermektedir. 

DIŞ TİCARET POLİTİKASI
VE VERGİLER

Dış Ticaret Politikası
1989’dan bu yana Ro-

manya, Batı ile ilişkilerini
geliştirmeye yönelmiş, bu
amaçla serbest piyasa eko-
nomisinin gereklerinin ye-
rine getirilmesi ve buna
uygun mevzuat değişiklik-
lerin yapılması çabaları, ül-
kenin dış ticaret politikası-
na da yansımıştır. Ülke,
GATT ve Dünya Ticaret Ör-
gütü’nün kurucu üyelerin-
dendir. 1993 yılında, Ro-

manya, Avrupa Konseyi’nin
de tam üyesi olmuştur. 

Bununla beraber, Ro-
manya’nın dış ticaret reji-
minde çok sık değişiklikler
yapılmış, kota ve tarife dü-
zeyleri sıkça değiştirilmiş-
tir. Ayrıca dış ticaret politi-
kasında zaman zaman bir-
biriyle çelişen amaçlar gö-
zetilmiş, ithalat kısıtlama-
ları ve ihracata zarar vere-
cek politikalar eş zamanlı
olarak kullanılmıştır.

1 Ocak 2007 tarihi iti-
barıyla Avrupa Birliği’ne
tam üye olan ülke, üyelik
kapsamında Avrupa Birliği
Müktesebatı ile beraber
Ortak Ticaret Politikası’na
tamamen uyum sağlamış-
tır. Romanya, Türkiye ve
AB dışındaki üçüncü ülke-
lerden sanayi mamulü it-
halatında AB'nin Ortak
Gümrük Tarifesini (OGT),
tarım ürünlerinde ise ilgili
ülkelere taviz verilen ürün-
ler dışında yine Dünya Ti-
caret Örgütü taahhütlerini
uygulamaktadır.

Romanya'ya mal ihracat
ve ithalatında genelde özel

bir ruhsata gereksinim du-
yulmamaktadır. Sadece
uluslararası anlaşmalara
göre; ateşli silahlarla patla-
yıcı maddeler, bitki, hay-
van ve insan sağlığına za-
rar verebilecek belirli mal-
ların ithalatı kısıtlama ve
yasaklamalara tabidir. 

TÜRKİYE İLE TİCARET
Romanya, Ekonomi Ba-

kanı Sayın Zafer ÇAĞLA-
YAN'ın uygun görüşü ve
Müsteşarlık Makamı'nın
13/04/2012 tarih ve
2012/365 sayılı Onayı ile
2012-2013 döneminde
Öncelikli Ülkelerden biri
olarak belirlenmiştir. 

HAZIR GİYİMDE İHRAÇ
POTANSİYELİMİZ 

Tekstil, hazır giyim ve
deri sanayinden oluşan ha-
fif sanayi Romanya ekono-
misi için hayati bir önem
taşımaktadır. Ekonomiye
katkısına karşın sektörün
yarattığı katma değer çok
düşüktür. Tekstil üretimi-
nin (iplik, kumaş ve yan
sanayi) kısıtlı olması ve ka-
lite sorunları yaşaması ne-
deniyle, sektör büyük öl-
çüde ithal hammadde ve
aramalı kullanmakta ve
ucuz işgücü ile üretim ger-
çekleştirmektedir. Çoğu
firma İtalya, Almanya,
Fransa ve İngiltere’deki
alıcılara fason üretim yap-
maktadır. Buna göre Ro-
men firma ucuz işgücü ile
kesim, dikim ve nakış faali-
yetlerini gerçekleşmekte;
alıcı firma ise hammadde
ve tasarım tedariki ile pa-
zarlama faaliyetlerini yü-
rütmektedir.

Romanya tekstil ve ha-
zır giyim sanayi, uluslar-
arası tekstil ve hazır giyim
ticaretinde uygulanan ko-
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taların kaldırılması ve
Çin’in DTÖ’ye girmesiyle
şiddetlenen rekabet nede-
niyle sıkıntı yaşamaya baş-
lamış ve yeniden yapı-
lanma sürecine girmiştir.
Kendi marka ve koleksi-
yonlarını çıkaran firmaların
çoğalmasıyla fason üretim
yapanların oranı 2005 ön-
cesi %80 iken sonraki yıl-
larda %60’a kadar gerile-
miştir.

Sektör büyük ölçüde ih-
racat odaklı çalışmakta
olup, bunların oranı %80
civarındadır. Sektörün ih-
racata bu kadar bağımlı ol-
ması, yaşanmakta olan kü-
resel krizden büyük oranda
etkilenmesine yol açmıştır.
Sektör küresel krizin etki-
lerini azaltmak için iç piya-
saya odaklanmaya çalış-
maktadır.

ROMANYA, HAZIR GİYİM
İHRACATININ HEMEN
HEMEN TAMAMINI AB
ÜYESİ ÜLKELERE İHRAÇ
ETMEKTEDİR

Kumaş Pazarı: Üretimin
kısıtlı olması ve kalite so-
runlarının yaşanması dola-

yısıyla, Romanya hazır gi-
yim üretiminde kullandığı
kumaşların büyük bir bölü-
münü ithalat yoluyla karşı-
lamaktadır.

TÜRKİYE ROMANYA’NIN
ÖNEMLİ KUMAŞ TEDA-
RİKÇİLERİNDEN BİRİ

Romanya kumaşların
çok önemli bir kısmını, fa-
soncusu olduğu İtalya, Al-
manya, Fransa ve İngil-
tere’den tedarik
etmektedir. Bu ülkelerin
yanı sıra Türkiye de Ro-
manya’nın önemli kumaş
tedarikçilerinden biridir.
Ayrıca, bu ülkelerin Ro-
manya ile fason üretim iliş-
kileri kapsamında Tür-
kiye’den aldıkları kumaşlar
da doğrudan Romanya’ya
gönderilmektedir.

Romanya’nın hazır gi-
yim üretimi ve ihracatında
fasonculuğun önemli bir
yer tutması nedeniyle, Ro-
manya’ya fason iş veren
özellikle İtalyan, Alman,
Fransız ve İngiliz firmaları
kumaş üreticilerimiz için
büyük bir potansiyel oluş-
turmaktadır. Aynı şekilde,

kendi markasıyla üretim
yapan tüm Romen hazır gi-
yim firmaları da potansiyel
müşteri konumundadır.

HAZIR GİYİM PERA-
KENDE SEKTÖRÜNDE
ÇOK ULUSLU FİRMALA-
RIN ETKİNLİĞİ GİTTİKÇE
ARTMAKTADIR

Dünya üzerinde 500 –
600 civarında bulunan ta-
nınmış hazır giyim marka-
larının 100 kadarı Ro-
manya pazarında yer
bulmaktadır. Hazır giyim
perakende sektöründe çok
uluslu firmaların etkinliği
gittikçe artmaktadır. Ancak
bu henüz küçük çapta faa-
liyet gösteren yerel mağa-
zaları dayanılmaz derecede
rahatsız edecek boyutlara
ulaşmamıştır.

İklimin soğuk olmasın-
dan dolayı Romanya’nın
kuzey bölgelerinde güney
bölgelere göre ve Roman-
ya’da güneydeki diğer Av-
rupa ülkelerine kişi başına
düşen halı ve perde tüke-
timi daha fazladır.

Ev tekstili konusunda
dünyanın önde gelen ülke-

lerinden olan Türkiye’de
birçok firma kendi marka-
sını oluşturmuş ve yurtdı-
şında mağaza zincirleri
kurmuştur. Romanya’nın
en çok ithalatını yaptığı ev
tekstili ürünleri olan yatak
örtüsü, masa örtüsü, tuva-
let ve mutfak bezi, kulla-
nılmış giyim eşyası, perde-
ler ve battaniyeler Türk
firmalar için önemli potan-
siyel pazarlardır.

Romanya’nın ev tekstili
ve mefruşat dağıtım kanal-
larının çoğu aşağıdaki
uluslararası firmaların elin-
dedir. Ev tekstili ürünle-
rinde tüketici tercihlerinde
aşağıdaki faktörler etkili ol-
maktadır.
• Farklı ürünler
• Güvenli ürünler (yan-

maya dayanıklı olması
gibi)

• Hijyen özellikleri (yıkama
standartları)

• Yüksek kalite standart-
ları (dayanıklılık, renk
kalitesi, vb.)

• Diğer fonksiyonel tekstil-
ler

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı 
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Mesleki ve
Teknik Eğitimin
Kalitesinin
Artırılması 
Projesi

Milli Eğitim
Bakanı
Nabi Av-
cı’nın ka-

tılımı ile gerçekleşen top-
lantıda; Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu Baş-
kanı Büyükelçi Jean-Mau-
rice Ripert’in yanı sıra
Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Salih
Çelik, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Müste-
şarı Fatih Acar, Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Ömer Açık-
göz mesleki ve teknik eği-
timin kalitesinin arttırıl-
masına ilişkin konuşmalar
yaptı.

Milli Eğitim Bakanı
Nabi Avcı, Türkiye'de Mes-
leki ve Teknik Eğitimin
Kalitesinin Geliştirilmesi

Projesi kapsamında 
''Kaliteli Meslek Eğitim Ni-
telikli İşgücü'' konulu top-
lantının açılışında, Türki-
ye'nin en temel güncel
maddelerinden birinin ni-
telikli işgücü ihtiyacı oldu-
ğunu söyledi.

Bu ihtiyacın hızla de-
ğişen üretim yöntemleri,
teknolojik bilgi ve meslek-
lerdeki değişimlerle birlik-
te artarak devam ettiğini
vurgulayan Avcı, mesleki
eğitim sürecinin dinamik
olması ve sürekli yenilen-
mesi gerektiğini, özel sek-
törün aktif olarak dahil ol-
masıyla sağlıklı bir şekilde
ilerleyeceğini ifade etti.

Bakan Avcı, ''Aslında
mesleki eğitimde kaliteyle
ilgili kaygıların giderilme-
sine yönelik son 10 yılda

çok önemli adımlar atıldı,
önemli projeler hayata ge-
çirildi. Ancak öncelikli me-
selemiz fiziki altyapının
güçlendirilmesi ve okul-
laşmanın yaygınlaştırılma-
sıydı'' diye konuştu.

BAKAN NABİ AVCI:
“MESLEKİ EĞİTİM, 
ÇOĞU ÜLKEDE İSTİHDAM
POLİTİKALARININ
MERKEZİNDE''

Yasal düzenlemeler,
altyapı yatırımları ve mes-
leki eğitimin yeniden yapı-
landırılması çalışmaları-
nın, eğitimin kalitesine
odaklanma ve bu alana ya-
tırım yapabilme imkanını
sağladığını kaydeden Ba-
kan Avcı, bu projeyle mes-
leki eğitimde kaliteyi yük-
seltme yönündeki adımla-

ra güçlü adımların eklen-
diğine dikkati çekti.

Projenin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Avrupa Birliği ve Koordi-
nasyon Başkanlığı ile Milli
Eğitim Bakanlığının ortak-
laşa yürütüldüğünü bildi-
ren Bakan Avcı, projeyle iş
piyasası ile eğitim arasın-
daki bağın güçlendirilme-
sinin amaçlandığına işaret
etti.

Kişilerin gelişmişlik ve
gerekli yeterliliklere sahip
olmasının da hedeflendiği-
ni aktaran Bakan Avcı, ni-
telikli mesleki ve teknik
eğitim sistemi sürdürüle-
bilir ekonomide rekabet
gücünün artırılmasına, in-
san kaynaklarının gelişti-
rilmesine, gelişmişlik fark-
larının azaltılmasına

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhu-
riyeti tarafından finanse edilen,
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eği-
timin Kalitesinin Geliş tirilmesi
Projesinin (METEK) ‘Kaliteli Mes-
leki Eğitim, Nitelikli İşgücü’ baş-
lıklı toplantısı, Ankara’da gerçek-
leştirildi.
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önemli katkıda bulundu-
ğuna ilişkin görüş birliği
olduğunu kaydetti.

Bu nedenle mesleki
eğitimin çoğu ülkede yok-
sullukla mücadele, ekono-
mik büyüme ve istihdam
politikalarının merkezinde
yer aldığına dikkat çeken
Bakan Avcı, ''Bugüne ka-
dar bölgeler arası farklılık-
ların azaltılmasına yönelik
çalışmalara paralel olarak
mesleki ve teknik eğitim
sisteminde eğitim veren
okullar arasındaki farklı-
lıkların giderilmesine yö-
nelik yürütülen çalışmalar
da tüm hızıyla devam et-
mektedir'' diye konuştu.

''STANDARTLAŞTIRIL -
MIŞ BİR SİSTEME
İHTİYAÇ VAR''

Öğrenim sürecinin
şeffaflığı, güvenilirliği, is-
tihdam ihtiyaçlarına uy-
gunluğu için öğrenci per-
formansının ulusal seviye-
de ölçülmesine ve değer-
lendirilmesine ilişkin stan-
dartlaştırılmış bir sisteme
ihtiyaç olduğunu vurgula-
yan Bakan Avcı, şunlar
kaydetti:

''Nitekim ortaöğretime
geçiş sürecinde yaptığımız
son düzenlemeler de, işte
bu standartlaştırma çaba-
larının doğal bir uzantısı-
dır. Bu düzenlemeyle okul
okul, sınıf sınıf öğretmen-
lerimiz, öğrencilerimiz ve
bütün bir eğitim kitlesinin
performans değerlendir-
mesini yapmak için alın-
ması gereken tedbirleri
konuşabilmek, görebilmek
imkanına sahip olacağız.''

İyi eğitim almış öğret-
menlerin mesleki eğitimin
kalitesini yükseltilmesinde
en önemli aktör olduğunu
vurgulayan Bakan Avcı,

mesleki ve teknik eğiti-
minde kalite kültürünü
teşvik etmek, istihdam
edilebirliği güçlendirmek,
eğitimle iş piyasasını
uyumlu hale getirmek için
kazanılan yeterlilikleri
gösteren belgelerin karşı-
lıklı tanınmasını sağlayan
adil, şeffaf, güvenilir, eri-
şilebilir bir mesleki ve tek-
nik eğitim sisteminin ge-
liştirilmesine ihtiyaç du-
yulduğunu anlattı.

''PROJE, 21 İLDE PİLOT
UYGULANACAK''

Bakan Avcı, bu proje
kapsamında 21 ilde yapıla-
cak pilot uygulamalarla
mesleki ve teknik eğitim
sistemi içinde yer alan ak-
törlerin ve iş dünyasından
temsilcilerin bulunduğu
üst düzey ulusal bir kalite
güvence komisyonunun
oluşturulacağını söyledi.

Komisyonun aldığı ka-
rarların uygulanmasında
ulusal kalite güvence mer-
kezinin kurulacağını açık-
layan Avcı, bu merkezin

kalite güvencenin tüm
fonksiyonlarının mesleki
ve teknik eğitim okulların-
da uygulanmasında destek
sağlayacağını dile getirdi.

Bakan Avcı, şöyle de-
vam etti:

''Ümit ediyorum ki bu
çalışmalar aynı zamanda
mesleki ve teknik eğitime
ilişkin toplumdaki olum-
suz algının düzelmesine
de katkıda bulunur. Çünkü
bu olumsuz algı başarılı
gençlerin mesleki eğitimi
tercih etmesinin önündeki
en önemli engellerden bi-
rini oluşturuyor. Ne yazık
ki algılar birkez oluştuktan
sonra bu algıların yıkılma-
sı bugünden yarına ger-
çekleşmiyor. Ancak mesle-
ki eğitimde kaliteyi yük-
selttiğimizde bu olumsuz
bakışın da büyük oranda
kırılmaya uğrayacağını
söyleyebilirim. Dolayısıyla
önümüzde hepimizin ortak
çabası ve işbirliğini gerek-
tiren uzun bir süreç bulu-
nuyor. Bu sürece ne kadar
katkı sağlarsak, elimizi ne

Bu çalışmalar aynı za-

manda mesleki ve teknik

eğitime ilişkin toplum-

daki olumsuz algının dü-

zelmesine de katkıda

bulunur. Çünkü bu olum-

suz algı başarılı gençle-

rin mesleki eğitimi tercih

etmesinin önündeki en

önemli engellerden birini

oluşturuyor. Ne yazık ki

algılar birkez oluştuktan

sonra bu algıların yıkıl-

ması bugünden yarına

gerçekleşmiyor”
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kadar taşın altına koyarsak
arzu ettiğimiz sonuçlara
da o oranda çabuk ulaşa-
cağız.''

''TÜRKİYE CİDDİ
ADIMLAR ATIYOR''

Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Büyükelçi
Jean Maurice Ripert de
mesleki eğitimdeki amaç-
ların ortak olduğunu bil-
dirdi. Türkiye'nin genç nü-
fusunun yoğun olduğunu
hatırlatan Ripert, bu ne-
denle Türkiye'nin Avrupa
toplumuna entegre olma-

sının fayda sağlayacağını
kaydetti.

''TEMEL SORUN MES—
LEKSİZLİK''

Mesleki eğitime ilişkin
Türkiye'nin ciddi adımlar
attığını söyleyen Ripert,
AB'nin de politikaları doğ-
rultusunda bu konuda cid-
di adımlar attığını ifade
etti. Türkiye'de meslek
standartları doğrultusunda
iş piyasasına cevap verebi-
lecek çalışmalar yürütül-
düğünü aktaran Ripert, bu
şekilde milli eğitim siste-

minde güvenilir eğitim ve-
rildiğinin de ortaya konul-
duğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı Müsteşarı
Fatih Acar da Bakanlığınca
yürütülen çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. Meslek
lisesi mezunları arasındaki
işsizlik oranının yüzde
13.2, genel liselerde yüzde
15,9; meslek lisesi mezun-
larının istihdam oranının
yüzde 57.1, diğer lise me-
zunlarının ise yüzde 43 ol-
duğu bilgisini paylaşan
Acar, İŞKUR Genel Müdür-
lüğünce yapılan bir başka
araştırmanın sonuçlarını
da duyurdu.

Bazı iş yerlerinde
yapılan araştırmaya göre,
son 1,5 ayda 258 bin
açık işin tespit edildiğini
ifade eden Acar, bu açık
işin temel nedeninin yüz-
de 68 mesleki yetersizlik,
yüzde 15 ücretin beğenil-
memesi, yüzde 15 çalışma
şartlarının yetersizliği ola-
rak tespit edildiğini kay-
detti.

Acar, ''Türkiye'nin te-
mel sorunu mesleksizlik
sorunudur. Bu mesleksiz-
lik sorunu Milli Eğitim Ba-
kanlığımız ile bu proje
kapsamında çözmeyi he-
defliyoruz'' dedi.

''MESLEKİ EĞİTİME
İLGİYİ ARTIRACAK''

MEB Müsteşar Yar-
dımcısı Salih Çelik, mesle-
ki ve teknik eğitime yöne-
lik projeyle nitelikli insan
gücünün sağlanacağını, is-
tihdamın artırılacağını,
mesleki eğitime ilginin
yükseltileceğini savundu.

PROJE İLE MESLEKİ VE
TEKNİK EĞİTİMTE GÖREV
ALACAK ÖĞRETMENLE-
RİN YETERLİLİKLERİ TA-
NIMLANACAK

Çelik, mesleki ve
teknik eğitim programla-
rın da standartlara göre
hazırlandığını, proje saye-
sinde meslek ve teknik
eğitimde görev yapan öğ-
retmenlerin yeterliliklerin
de tanımlanacağını dile
getirdi.

“SİSTEMDEKİ KALİTE
KRİTERLERİNİN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI
GEREKİYOR”

MEB Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürü
Ömer Açıkgöz de eğitim
sistemindeki kalite kriter-
lerinin yeniden yapılandı-
rılması gerektiğinin öne-
mine işaret ederek, Türki-
ye'de 2002 yılından bu
yana mesleki eğitimin ka-
litesinin artırılmasına yö-
nelik çalışmaların devam
ettiğini söyledi.

Açıkgöz, projenin
mesleki eğitimin cazibesi-
nin artırılmasına da katkı
sağlayacağını bildirdi.
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Türk Eximbank, Türkiye’de ihracatın kurumsallaşmış
tek asli destek unsuru olarak ihracatın desteklen -

mesine yönelik politikalarda özel bir öneme sahiptir. Türk Eximbank, bu
amaca yönelik olarak ihracatçıları kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri
nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. 

Metin ÇELİK / Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürü

Türk Exim-
bank’ın baş-
lıca faaliyet
konularından

biri olan ihracat kredi si-
gortası işlemleri ile ihra-
catçıların, ihracat bedeli
alacakları ticari ve politik
risklere karşı belirli limit-
ler dâhilinde güvence al-

tına alınmaktadır. Ayrıca
poliçelerin teminat olarak
gösterilmesi ile hem fi-
nans kuruluşlarından hem
de Bankamızdan (bundan
önceki yazımızda bahsetti-
ğimiz Sevk Sonrası Rees-
kont Kredisi) finansman
temin edilmesi kolaylaş-
maktadır. 

Ayrıca, Kısa Vadeli
İhracat Kredi Sigortası
Programı çerçevesinde ih-
racat bedeli alacaklarını
teminat altına aldıran ih-
racatçı firmalara Türk
Eximbank kaynaklı kredi
kullandırımlarında faiz in-
dirimi avantajı sağlanmak-
tadır. 

TÜRK EXİMBANK
İHRACAT KREDİ
SİGORTASI SİSTEMİNİN
LOKOMOTİFİNİ KISA
VADELİ İHRACAT 
KREDİ SİGORTASI
PROGRAMI
OLUŞTURMAKTADIR

Kısa Vadeli İhracat
Kredi Sigortası Progra-
mı’nın amacı; ihracatçıla-
rın; 

- Daha uzun vadeli ve
daha riskli ödeme şekil-
leri ile (vesaik mukabili,
mal mukabili (Açık He-
sap gibi) ihracat yapıl-
masına olanak sağla-
mak, 

- Gelişen yeni piyasalara
güvenle açılmalarını te-
min etmek ve 

- Mevcut pazarlardaki
paylarının arttırılması ve

kalıcılıklarının sağlan-
masına olanak sağla-
maktır. 

Kısaca; Türk Eximbank
Kısa Vadeli İhracat Kredi
Sigortası programı ile 

- İhracat alacakları Ticari
ve Politik Riskler temi-
nat altına alınmakta, 

- Alıcı firmalar ve ülkeler
hakkında risk analizi ya-
pılmakta ve 

- Riskten arındırılmış ala-
cakların vadesinden
önce iskonto edilmesiyle
de ihracatçılarımıza fi-
nansman imkânı sağlan-
maktadır.  

Anılan program ile ih-
racatçı firmaların yaklaşık
bir yıllık poliçe geçerlilik
süresi içinde yapacakları
azami 360 gün vadeli tüm
ihracat bedeli alacakları
sevk sonrası dönemde or-
taya çıkabilecek ticari ve
politik risklere karşı tek
bir poliçe (whole-turnover
policy) kapsamında sigorta
teminatı altına alınmakta-
dır. Bu suretle sigortalıla-
rın hem düşük hem de
yüksek riskli alıcı ve ülke-
lere yaptığı ihracat işlem-

lerinin aynı poliçe
kapsamında değerlendiril-
mesi ile uygun risk dağı-
lımı sağlanarak dünya
uygulaması ölçeğinde fi-
yatlandırma yapılabilmek-
tedir. 

Türk Eximbank İhracat Kredi
Sigortası Uygulamaları (Bölüm 1)

Ayrıca, Kısa Vadeli

İhracat Kredi Sigor-

tası Programı çerçe-

vesinde ihracat bedeli

alacaklarını teminat

altına aldıran ihra-

catçı firmalara Türk

Eximbank kaynaklı

kredi kullandırımla-

rında faiz indirimi

avantajı sağlanmak-

tadır’
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Eligül Çorap, 1984 yılında 20 metrekare mütevazı bir alanda işin konfeksiyon
kısmından sektöre girmiş, yıllar içinde gelişerek bugünkü konumuna ulaş-
mış. Dilerseniz başarı öyküsünün devamını firma sahibi Aydın Eligül’ün ken-
disinden dinleyelim.

“Mesleğimiz ölmeyecek ama son
30 yıl gibi hareketli de olmayacak”

Çorap sektörüne nasıl
girdiniz? Eligül Çorap
hakkında kısaca bilgi
verir misiniz?

Firmamız, 80’li yıllarda, küçük bir
ütü paketleme atölyesiyle kuruldu.
Dört kardeş o dönemde ilerlemeye

çalıştık. 1986-87 yılında 5 İskot maki-
neyle üretime başladık ve küçük mik-
tarlarda üretip Laleli ve Bayazıt paza-
rında Doğu Bloku’ndan gelenlere sat-
tık, kendimizi geliştirdik. 1989 yılında
da makine sayımızı 12’ye ulaştırdık.
Bir yıl sonra hem Çemberlitaş, hem
de Bayrampaşa Terazidere’de iki ayrı
üretim yeri tesis ettik. Birinde ütüle-
me ve paketleme diğerinde ise üretim
ve depolama gerçekleşti. 2000’li yılla-
rın başlarına kadar, Laleli ve iç pazar-
da kendimize yer bulduk. Oldukça ha-
reketli olan, karlılığın da yüksek oldu-
ğu o dönemde çok hızlı mesafe aldık.
2001 yılında ihracata girdik ve günü-
müze kadar kayda değer bir ivme ya-
kaladık. 

Hedefleriniz nelerdir?
Önümüzdeki dönemde büyümek-

ten ziyade, etkin olup karlılığımızı
yükseltmek, ürünlerde katma değeri
yükseltip, Ar-Ge’yi geliştirerek ülke
ekonomisine daha faydalı olmayı
amaçlıyoruz.  

Hangi ürün kategorisinde üretim
gerçekleştiriyorsunuz?

Bayan ve erkek soket üzerine ağır-
lıklı hareket ediyoruz. Üretim model-
leri içerisinde de katma değeri yüksek
ürünler üreterek, karlılığı artırmaya
çalışıyoruz. Bu işçiliği artırıyor ancak
sonuçta belli bir işlem gördüğü için
karlılığı da yükselmiş oluyorsunuz.
Bunu sürekli hale nasıl dönüştürebili-
riz? Ülke ekonomisinde gelişen sek-
törler bizim sektörümüzün önünde ol-
duğu için, işçilikten geriye düşüyoruz.
İşçilik ödemelerimiz, karlarımızın, sa-
tışlarımızın üzerinde artış gösteriyor.
Çalışanları da tutmanın yolu, daha
fazla değil, daha karlı üretimden geçi-
yor. Bana göre çıkış noktamız, o da
gerekli ancak işçi ücretlerini iyileştir-
mek yerine, işgücünü daha eğitimli
ve bilgili alanlardan transfer etmek-
ten geçiyor. 

Sektörün Türkiye’de geleceğini
nasıl görüyorsunuz?

Türkiye’de sektörümüze 10-15 yıl
ömür biçiliyor. Her ne kadar büyüme
trendinde olsak da Batı’ya ve kaza-
nımlarına baktığımızda henüz çok ge-
rilerde olduğumuzu düşünüyorum. Ve
onlara ulaşma sürecimiz çok uzun yıl-
lar sürecek. Dolayısıyla çorap sektörü-
nün ülkedeki geleceğini çok kısa ol-
madığını düşünüyorum. Paris, Roma

gibi moda merkezleri bu anlamda
bize bir ışık gösteriyor. İtalya basic
üretimden çıkıyor, katma değerli
ürünlere giriyor. Biz de aynı politika-
ları izlememiz lazım. 

“İşçilik sorununu nasıl aşarız?”
noktasına geldiğimizde ise öncelikle
çok kabul gören bir meslek değil. Di-
ğer taraftan devletin Anadolu’ya teş-
viklerine rağmen konuya ülkemizin
coğrafyasının getirdiği avantaj ve de-
zavantajlar açısından bakma gereki-
yor. Toplumumuz her ne kadar yüzde
80 kentli, yüzde 20 köylü olsa da fizi-
ki anlamda durum böyle değil. Ana-
dolu’nun şehirleri ve köyde üretim
yapacak insan yok. Diğer taraftan işçi
bir ay örneğin “buğday ekeceğiz, bi-
çeceğiz” diye izin istiyor. Elinden iş
gelenleri büyük şehirler topladığı için
aslında orada üretim alanında sanıldı-
ğı gibi çalıştırılabilecek nitetikte adam
yok. Kendine güvenen yapıda olan in-
sanlar zaten köyünü terketmiş, büyük
şehirlerde fırsat aramaya gitmiş ve
onları geriye döndürmek sanıldığı ka-
dar kolay değil. Bu nedenle devlet ta-
rafında sunulan bölgesel teşvikleri
pek anlamlı bulmuyorum. İşçiliğe
daha az bağlı sektörlerin Anadolu’da
yaşama olanağı var bizim teknik ola-
rak da yaşamamız zor. 

Son olarak toparlamak gerekirse;
mesleğimiz ölmeyecek ama geçtiği-
miz 30 yıl gibi hareketli olmayacak.
Belki yeni teknolojilerle farklı bir nok-
taya taşıyabiliriz. Belki son üretilen
burun kapama makineleri belki bir
nefes aldıracak. Ama bundan doğacak
gelir artışımızı müşteriye kaptırma-
mamız ve emeğimizi gereksiz yere
başkalarına yedirmemiz lazım.    

Aydın Eligül
Eligül Çorap
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Kelime anlamı
olarak kişinin
kendisi ve
toplum için

taşıdığı görevler, yükümlü-
lükler anlamına gelen sos-
yal sorumluluk tüzel
kişiliğe büründüğünde ku-
rumsal sosyal sorumluluk
olarak karşımıza çıkmakta-
dır ve kanunlar, prosedür-
ler, politikalar, eylemler
olarak uygulama alanı bu-
lunmaktadır.

Özellikle sektör olarak
servis verdiğimiz müşteri-
lerimiz yani küresel mar-
kalar marka değerini
artırma, meydana gelmiş
veya gelebilecek toplum-
sal sorunlara karşı tüketi-
cilerde oluşan beklentileri
karşılama, tüketicileri
partner haline getirme,
onlarda sadakat oluş-
turma, işletmelerinin
hisse değerini artırma,
kendi fonlarını yatırımcı-
ları cezbedecek hale ge-
tirme, çalışanların moral
motivasyon değerini yük-
seltme, tercih edilme,
uzun dönemde karlılığı ar-
tırma ve işletmelerini sü-
rekli kılma gibi amaçlarla
kurumsal sosyal sorumlu-
luk konularını son derece
önemsemektedir. Sosyal
sorumluluk konularına
saygı göstermediğine dair
aleyhte tanıtımlara karşı

itibarlarına zarar gelme-
mesine karşı son derece
hassas davranmaktadırlar.

BANGLADEŞ’TEKİ 
FACİA VE FABRİKA-
LARDA GÜVENLİK KO-
ŞULLARININ DENETLEN-
MESİ ZORUNLULUĞU

Bangladeş’in başkenti
Dakka’da Rana Plaza’nın
çökmesiyle binin üzerinde
ölü olmasının sonrasında
Primark ve Mango’nun
ödenecek tazminatlarının
artırılacağı yönünde açık-
lama yapması, Benetton,
Zara, Marks & Spencer
gibi küresel markaların bu-
lunduğu 70 firmanın Ban-
gladeş’teki tekstil
fabrikalarının güvenlik ko-

şullarının iyileştirilmesini
sağlamak amacı ile eşgü-
dümlü denetimler yapılma-
sını öngören bir plan
üzerinde anlaşması bu dü-
şüncelerimizi desteklemek-
tedir.

DÜNYA ÇORAP
PAZARINDAN ARTAN
REKABET BASKILARA
RAĞMEN PAY ALMAYA
ÇALIŞAN SEKTÖRÜMÜZE
BU KONUDA GELECEKTE
YENİ TANIM VE
GÖREVLER EKLENECEĞİ
ÖNGÖRÜLMELİ

Sosyal sorumlulukları-
mızın uygulanıp uygulan-
madığı konusunda yapılan
denetlemeler daha çok ça-
lışma saatleri, ödemeler ve

mesailer, izinler, sigorta iş-
lemleri, tazminatlar, öneri-
şikayet sistemi, işletme
ekipman ve donanım stan-
dartları, işçi sağlığı ve gü-
venliği, işletmelerin
çevreye etkisi vs. gibi konu
başlıklarıyla devam ediyor.
Dünya çorap pazarı pasta-
sından artan rekabet baskı-
larına rağmen pay almaya
çalışan sektörümüze bu ko-
nuda gelecekte yeni tanım
ve görevler ekleneceği ön-
görülmeli. İşletme sahip-
leri, ortaklar ve üst düzey
yöneticiler olarak bugün
üzerimize düşen sorumlu-
lukları yerine getirmeliyiz.
ve kurumsal sosyal sorum-
luluk projelerini ve başlık-
larını takip ederek
işletmelerimizi konumlan-
dırmalıyız. 

Odak noktamızı insan
alarak, toplumsal hayat
standartlarımızın yüksel-
mesi, kalıcı ve sürdürüle-
bilir bir Türkiye çorap
sektörü için kişisel ve sos-
yal sorumluluklarımızı ye-
rine getirmeliyiz ve
meydana gelecek değişim-
lerle biz de sektörümüzü
geliştirme çabası içerisinde
olmalıyız.

Murat Karataş

Öztaş Çorap San. ve Tic. A.Ş

Üretim Müdürü

M.Ü Tekstil Eğitimi &MBA

Sosyal sorumluluk, denetlemeler
ve çorap sektörümüz

46

Küreselleşmenin hızını etkisini artırarak hissettirdiği günümüzde, gerek işlet-
melerimizin, gerek sektörümüzün, gerek ülkemizin rekabet avantajı sağlama
konusunda öne çıkan başlıklar arasında bulunan sosyal sorumluluk ve  kurumsal
sosyal sorumluluk kavramları belirgin halde önem kazanmaya başlamıştır. 

Murat Karataş
Öztaş Çorap Üretim Müdürü
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İTKİB Ocak-EKİM 2012 
ve 2013 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2013 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

RUSYA FEDERASYONU

SLOVAKYA

POLONYA

YUNANİSTAN

DANİMARKA

İSVİÇRE

ABD

2012 (ÇİFT)

283.072.805

243.062.833

79.582.292

41.101.721

38.484.753

33.784.496

36.405.076

34.574.705

21.207.921

15.328.806

19.519.977

9.489.584

16.199.301

13.300.274

13.379.371

2013 (ÇİFT)

310.224.552

253.176.581

109.661.771

57.740.801

39.985.209

37.315.656

36.951.464

36.065.446

33.106.515

22.520.386

22.500.186

18.287.611

16.225.970

15.377.506

12.284.075

DEĞİŞİM (%)

310.224.552

253.176.581

109.661.771

57.740.801

39.985.209

37.315.656

36.951.464

36.065.446

33.106.515

22.520.386

22.500.186

18.287.611

16.225.970

15.377.506

12.284.075

2012 (USD)

9,59

4,16

37,80

40,48

3,90

10,45

1,50

4,31

56,10

46,92

15,27

92,71

0,16

15,62

-8,19

2013 (USD)

219.793.984,62

170.113.674,82

62.417.360,46

32.484.702,94

23.623.380,63

56.433.291,87

27.425.122,68

27.042.913,09

13.278.590,39

7.456.917,92

14.177.125,85

4.832.506,51

17.305.359,41

11.888.032,66

16.182.680,69

DEĞİŞİM (%)

3,89

13,86

41,64

31,32

23,98

31,97

7,66

9,10

54,90

54,13

24,33

68,85

-0,79

14,81

-2,82

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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NORVEÇ

UKRAYNA

AVUSTURYA

İRLANDA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ROMANYA

FİNLANDİYA

BULGARİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

TÜRKMENİSTAN

KAZAKİSTAN

BOSNA-HERSEK

İSRAİL

LİBYA

CEZAYİR

MACARİSTAN

MAKEDONYA

KOSOVA

GÜRCİSTAN

HIRVATİSTAN

İRAN (İSLAM CUM.)

IRAK

ARNAVUTLUK

ESTONYA

ÇEK CUMHURİYETİ

SIRBİSTAN

SLOVENYA

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

KANADA

LİTVANYA

MOLDAVYA

KIRGIZİSTAN

AVUSTRALYA

PANAMA

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

13.382.999

11.140.162

9.452.201

13.067.725

6.291.003

5.670.908

4.842.285

8.877.462

3.291.626

2.626.776

4.347.762

4.152.012

5.421.839

4.445.466

2.578.813

4.044.946

2.310.079

2.210.853

2.808.710

2.972.011

194.619

1.473.304

1.465.488

1.742.902

1.644.515

418.333

1.644.249

1.833.366

1.417.041

1.244.834

605.325

850.971

1.191.203

1.004.188

10.809.571

1.039.969.460

11.181.211

10.815.359

10.297.243

8.886.756

8.096.791

7.246.321

5.108.827

5.086.058

4.658.717

4.582.753

4.242.607

4.213.024

4.180.785

3.929.770

3.423.752

3.398.194

2.996.251

2.440.032

2.429.864

2.367.690

2.223.948

2.146.796

2.144.111

2.009.801

1.852.270

1.832.525

1.779.746

1.539.442

1.449.312

1.413.190

1.338.341

1.233.530

1.204.977

1.041.118

12.446.158

1.166.660.999

11.181.211

10.815.359

10.297.243

8.886.756

8.096.791

7.246.321

5.108.827

5.086.058

4.658.717

4.582.753

4.242.607

4.213.024

4.180.785

3.929.770

3.423.752

3.398.194

2.996.251

2.440.032

2.429.864

2.367.690

2.223.948

2.146.796

2.144.111

2.009.801

1.852.270

1.832.525

1.779.746

1.539.442

1.449.312

1.413.190

1.338.341

1.233.530

1.204.977

1.041.118

12.446.158

12,18

-16,45

-2,92

8,94

-31,99

28,70

27,78

5,50

-42,71

41,53

74,46

-2,42

1,47

-22,89

-11,60

32,76

-15,99

29,70

10,37

-13,49

-20,33

1.042,72

45,71

46,31

15,31

12,63

338,05

8,24

-16,03

2,28

13,52

121,09

44,96

1,16

3,68

15,14

801.259.921,56

10.248.901,18

4.062.022,98

6.543.182,59

7.886.601,23

7.306.991,95

4.649.321,56

4.010.443,29

4.268.640,44

4.286.146,65

1.068.929,69

2.671.226,62

1.630.697,79

3.733.678,25

2.371.935,07

1.278.461,03

1.300.085,22

1.178.361,75

1.696.784,94

697.515,04

2.119.246,61

293.885,12

835.877,80

401.377,66

658.436,95

1.433.154,44

529.531,08

1.364.490,19

1.880.429,27

1.802.083,08

544.536,20

390.160,65

953.213,31

1.419.609,86

770.058,20

10.518.259,33

936.238.439,88

-6,00

79,66

24,02

-10,99

-3,30

113,68

7,37

-34,23

48,24

2,98

18,35

12,77

-17,96

0,52

42,50

51,81

41,87

20,15

113,99

-22,38

341,52

66,84

50,55

31,95

-3,28

135,77

16,79

1,14

7,87

47,02

130,97

142,55

4,25

13,45

20,05

16,85

ÜLKELER 2012 (ÇİFT) 2013 (ÇİFT) DEĞİŞİM (%) 2012 (USD) 2013 (USD) DEĞİŞİM (%)
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Bir önceki
çalışmamızda
haksız reka-
betin tanımı

ve içeriği ile ilgili kanun
hükümlerini işlemiş ve
özetle haksız rekabet oluş-
turabilecek durumları izah
etmiştik. 

Pratikte, ticari hayatı-
mızda istenmeyen bu

durumların ortaya çıkması
halinde ise önemli olan
husus ne yapabileceğimize
ilişkindir. Bu çalışmamızda
da haksız rekabet duru-
munun oluşması halinde
neler yapılabileceği,
hukuki sorumluluk gibi
devam eden bazı hüküm-
leri incelemeye
çalışacağız. 

Türk Ticaret Kanunu-
nun 56 ve devamı
maddeleri incelendiğinde
sorumluluk ve müeyyide-
lere ilişkin hükümler
olduğu görülmektedir. 56.
Madde hangi davaların
kimler tarafından açılabi-
leceğini belirlemektedir.
Öncelikle madde
içeriğinde davayı açabile-

cek kişilerin belirlenme-
sinde -haksız rekabet
nedeniyle müşterileri, kre-
disi, mesleki itibarı, ticari
faaliyetleri veya diğer eko-
nomik menfaatları zarar
gören veya böyle bir teh-
like ile karşılaşabilecek
kimse – şeklinde bir belir-
leme yapılarak tanım son
derece geniş tutulmaya

Rekabet etmek ticaretin doğasında vardır. Ancak rekabetin sınırları, hangi
fiillerin haksız rekabet oluşturduğu bilinmelidir ki tacir hem bu fiilleri ger-
çekleştirmekten uzak dursun hem de kendisine karşı bu fiiller gerçekleşti-
rilirse hakkını arayabileceğini bilsin.  Bu yazımızda Türk Ticaret Kanunun
haksız rekabete ilişkin hükümlerinin bir kısmını işlemeye çalışacağız. 

Türk Ticaret Kanunu’na
göre haksız rekabet - II
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çalışılmıştır. Sadece zarar
ve zararın ispatı şeklinde
bir belirleme yapılmamış
aksine mesleki itibar gibi
doğrudan ticari defter ve
kayıtlar ile tespit edileme-
yen unsurların
zedelenmesi yanında
“diğer ekonomik menfaat”
şeklindeki belirleme ile de
durum geniş tutulmaya
çalışılmış ve sadece zara-
rın gerçekleşmesi değil
ileride böyle bir tehlike ile
karşılaşma imkanının
mevcudiyeti dahi davacılık
sıfatı için yeterli görülm-
üştür. Gelişen ve değişen
dünyamızda her an piya-
sadaki enstrümanların
farklılaşabildiği, bugün
öngöremediğimiz bazı
hususların kısa süre sonra
piyasayı yakından ilgilen-
diren gerçekler olarak
karşımıza çıkması durumu
özellikle son 20 yılın bir
gerçeğidir. Buradan hare-
ketle kanun koyucunun
tanımlamayı geniş belirle-
meye çalışması
kanaatimce gerçek piyasa
şartlarına uygun olmuştur. 

Kanun maddesi açıkça
fiil ile muhatap olanın
hangi haklara sahip oldu-
ğunu saymaktadır. Buna
göre; 

HAKSIZ REKABETE
MARUZ KALAN KİMSE
NELER İSTEYEBİLİR?

“MADDE 56- (1) Hak-
sız rekabet sebebiyle müş-
terileri, kredisi, meslekî
itibarı, ticari faaliyetleri
veya diğer ekonomik men-
faatleri zarar gören veya
böyle bir tehlikeyle karşı-
laşabilecek olan kimse; 

a) Fiilin haksız olup
olmadığının tespitini, 

b) Haksız rekabetin
men’ini,

c) Haksız rekabetin
sonucu olan maddi duru-
mun ortadan
kaldırılmasını, haksız
rekabet yanlış veya yanıl-
tıcı beyanlarla yapılmışsa
bu beyanların düzeltilme-
sini ve tecavüzün
önlenmesi için kaçınılmaz
ise, haksız rekabetin işlen-
mesinde etkili olan
araçların ve malların
imhasını,

d) Kusur varsa zarar ve
zıyanın tazminini,

e) Türk Borçlar Kanu-
nunun 58 inci maddesinde
öngörülen şartların varlı-
ğında manevi tazminat
verilmesini,

isteyebilir. Davacı
lehine ve (d) bendi hük-
münce tazminat olarak
hâkim, haksız rekabet
sonucunda davalının elde
etmesi mümkün görülen
menfaatin karşılığına da
karar verebilir. 

(2) Ekonomik çıkarları
zarar gören veya böyle bir
tehlikeyle karşılaşabilecek
müşteriler de birinci fıkra-
daki davaları açabilirler,
ancak araçların ve malla-
rın imhasını isteyemezler. 

(3) Ticaret ve sanayi
odaları, esnaf odaları, bor-
salar ve tüzüklerine göre
üyelerinin ekonomik men-
faatlerini korumaya yetkili
bulunan diğer meslekî ve
ekonomik birlikler ile
tüzüklerine göre tüketici-
lerin ekonomik
menfaatlerini koruyan
sivil toplum kuruluşlarıyla
kamusal nitelikteki
kurumlar da birinci fıkra-
nın (a), (b) ve (c)
bentlerinde yazılı davaları
açabilirler. 

(4) Bir kimse aleyhine
birinci fıkranın (b) ve (c)
bentleri gereğince veril-

miş olan hüküm, haksız
rekabete konu malları,
doğrudan veya dolaylı bir
şekilde ondan ticari
amaçla elde etmiş olan
kişiler hakkında da icra
olunur.” 

AYRICA KANUN KOYUCU
MÜSTAKİL BİR MADDE
İLE İŞVERENLERİN ÇALI-
ŞANLARIN FİİLLERİNDEN
SORUMLU OLDUKLARINI
DA BELİRLEMİŞTİR 

II - Çalıştıranın sorum-
luluğu

MADDE 57- (1) Haksız
rekabet fiili, hizmetlerini
veya işlerini gördükleri
sırada çalışanlar veya işçi-
ler tarafından işlenmiş
olursa, 56 ncı maddenin
birinci fıkrasının (a), (b) ve
(c) bentlerinde yazılı dava-
lar, çalıştıranlara karşı da
açılabilir. 

(2) 56 ncı maddenin
birinci fıkrasının (d) ve (e)
bentlerinde yazılı davalar

Avukat Volkan Erel
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Davayı açabilecek 

kişilerin belirlenmesinde

-haksız rekabet nede-

niyle müşterileri, kredisi,

mesleki itibarı, ticari

faaliyetleri veya diğer

ekonomik menfaatları

zarar gören veya böyle

bir tehlike ile karşılaşa-

bilecek kimse – 

şeklinde bir belirleme

yapılarak tanım son de-

rece geniş tutulmaya

çalışılmıştır”
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hakkında Türk Borçlar
Kanunu hükümleri uygu-
lanır. 

HAKSIZ REKABETLE
KARŞILAŞILDIĞINDA NE
KADAR SÜRE İÇİNDE
DAVA AÇMALI?

Haksız rekabet ile karşı
karşıya kaldığımızda neler
yapılabileceğini belirledik.
Ne kadar süre içinde fiile
karşı bir dava açıp açma-
maya karar vermemiz
gerektiği hususuna deği-
nirsek; Dava zamanaşımı
kanunun 60. Maddesinde
bir ve üç yıl olarak belir-
lenmiştir. Kısaca izah
etmeye çalışırsak, dava
açmaya hakkı olanın bu
durumu öğrenmesinden
itibaren bir yıl içinde dava
hakkını kullanması gere-
kir. Ancak fiilin
gerçekleşmesi tarihinden
itibaren de 3 yıl geçmemiş
olmalıdır. Yani siz haksız
rekabet oluşturan durumu
öğrendiğinizde 3 yıldan
fazla bir süre geçmiş
durumda ise dava hakkı-
nız zamanaşımına uğramış

olacaktır. Bu durumun
istisnası fiilin aynı
zamanda Türk Ceza kanu-
nuna göre daha uzun
süreli bir zamanaşımına
tabi suç oluşturması hali-
dir. Bu halde uzun ceza
zamanaşımı hukuk 
davasında da uygulana-
caktır.

Günümüzde davaların
ne yazık ki bir hayli uzun
sürdüğü bir gerçektir.Yar-
gılamada geçecek sürenin
haksız rekabete uğrayan
davacı bakımından taham-
mül edilemez olması
muhtemel olup kanun
koyucu bu durumun
önüne geçmek için hangi
hususlarda dava sonunu
beklemeksizin nasıl ted-
birler alınabileceğine
ilişkin müstakil bir kanun
maddesi düzenlemiştir.
Buna göre kanunun 61.
Maddesi şöyledir.

VI - İHTİYATİ TEDBİRLER
MADDE 61- (1) Dava

açma hakkını haiz bulunan
kimsenin talebi üzerine
mahkeme, mevcut duru-

mun olduğu gibi korunma-
sına, 56 ncı maddenin
birinci fıkrasının (b) ve (c)
bentlerinde öngörüldüğü
gibi haksız rekabet sonucu
oluşan maddi durumun
ortadan kaldırılmasına,
haksız rekabetin önlenme-
sine ve yanlış veya
yanıltıcı beyanların düzel-
tilmesine ve diğer
tedbirlere, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun
ihtiyati tedbir hakkındaki
hükümlerine göre karar
verebilir. 

(2) Ayrıca, hak sahibi-
nin yetkilerine tecavüz
oluşturması hâlinde cezayı
gerektiren haksız rekabet
konusu mallara, ithalat
veya ihracat sırasında hak
sahibinin talebi üzerine,
gümrük idareleri tarafın-
dan ihtiyati tedbir
niteliğinde el konulabilir. 

(3) El koyma ile ilgili
uygulama bu konudaki
mevzuata tabidir.

(4) Gümrük idarelerin-
deki tedbir veya el koyma
kararının tebliğinden iti-
baren on gün içinde, esas

hakkında ilgili
mahkemede dava açılmaz
veya mahkemeden tedbir
niteliğinde karar
alınmazsa idarenin el
koyma kararı ortadan kal-
kar.

Ticaret kanunun 54 ve
63. Maddeleri arasında
işlenen haksız rekabet
konusuna ilişkin bazı ana
unsurları böylece belirle-
miş olduk. Çalışmamızda
yer almayan konuya ilişkin
diğer maddelerinde ince-
lenmesinin faydalı
olacağını düşünmekteyim.
Sonuç itibarıyla hepinize
tatlı rekabetin olduğu bir
piyasa temennisi ile hayırlı
işler diler, tekrar size
hitap edebilme imkanını
sağladıkları için tüm çsd
ailesine teşekkür ederim.

Yargılamada geçecek

sürenin haksız reka-

bete uğrayan davacı

bakımından tahammül

edilemez olması muh-

temel olup kanun ko-

yucu bu durumun

önüne geçmek için

hangi hususlarda dava

sonunu beklemeksizin

nasıl tedbirler alınabi-

leceğine ilişkin müsta-

kil bir kanun maddesi

düzenlemiştir” 
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İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı 
dünya genelinde yükselen iki niş
sektörün yükselen fuarı oldu
İF Expo 2014, Uluslararası İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı’nda hazırlık çalışmaları
tüm hızıyla sürüyor. Pazarlama ve satışına yoğun bir şekilde başlanan fuarın aynı
zamanda yurt dışında da tanıtım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tüyap tarafın-
dan, Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu  (TMHGF) çatısı altındaki Çorap
Sanayicileri Derneği (ÇSD) ile birlikte Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİG-
SAD), Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS), Ege Giyim Sanayi-
cileri Derneği  (EGSD) ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği’nin (KYSD) deste-
ğiyle düzenlenen fuar, 6 - 8 Şubat 2014 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Türk tekstil
sektörünün
dünyada ön
plana çıktığı

önemli niş üretim alanla-
rından çorap, iç giyim,
mayo ürün gruplarına yö-
nelik düzenlenen İF EXPO
2014 Fuarı, yerli ve ya-
bancı sektör profesyonel-
lerini ülkemizin en büyük
üreticileri ile buluşturu-
yor. Dünya tekstil piyasa-
sında ülkemizin çorap, iç
giyim, mayo konularındaki
üretim gücünü, kapasitesi-
ni, koleksiyonlarını ve niş
alanlardaki ürünlerini yeni
pazarlara ve farklı hedef
kitlelere ulaştırmada
önemli rol üstlenen fuarın
satış ve pazarlama çalış-
malarına başlandı.

SEKTÖRÜN DESTEĞİYLE
İF EXPO BAŞARI
GRAFİĞİNİ HER GEÇEN
YIL YÜKSELTİYOR

Çorap, İç giyim ve
mayo modasına yön veren
firma ve markanın yer ala-
cağı İF EXPO 2014 Fua-

rı’nda 2014-2015 Son -
bahar Kış tasarımları
sektörün beğenisine sunu-
lacak.

2013 yılında 55 ülke-
den yerli ve yabancı top-
lam 6.529 sektör profes-
yonelini, ülkemizde sektö-
rün önde gelen 136 firma-
sı ile buluşturan fuarın,
yarattığı verimli ticari or-

tam ile sektörün yurtiçi ve
ihracat hedeflerine olumlu
yönde katkı sağladığı göz-
leniyor.  Sektörün mev-
simsel taleplerini karşıla-
yarak katılımcı ve ziyaret-
çisinden yeni tam not alan
IFEXPO fuarı 2014 yılında
6 - 8 Şubat tarihleri ara-
sında yurtçapından ve çe-
şitli hedef yurtdışı ülkeler-

den gelen satıcı ve alıcıla-
rın buluşma noktası ola-
caktır.

6-8 Şubat tarihinde
düzenlenecek, İFEXPO
2014, 11. Uluslararası
İstanbul Çorap, İç Giyim
Fuarı hakkında bilgi
almak için;
www.ifexpo.com adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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Bütün yönleriyle 
Multiple skleroz (MS) hastalığı
Multiple skleroz (MS) kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk so-
nucu beyin ve omurilikte çok sayıda plaklar oluşmasıyla seyreden
hastalıktır. 

Vücudu sa-
vunmakla
görevli hüc-
relerin nede-

ni bilinmeyen bir şekilde
sinir hücrelerinin çevre-
sinde bulunan myelin kılı-
fını, vücuda yabancı bir

madde gibi algılaması ve
onu yok etmeye çalışması
ile hastalık belirtileri orta-
ya çıkar. Burada bağışıklık
sisteminin yetmezliği de-
ğil, şaşkınlığı söz konusu-
dur. MS’li hastalarda bağı-
şıklık sistemi normal hatta
daha iyi çalışmaktadır. An-
cak yanlış yönlenme ile
kendine zarar vermektedir.
Bir süre sonra vücut bu-
nun farkına varıp düzelt-
meye çalışmaktadır. Bu
şaşkınlığın nedeni günü-
müzde halen bilinmemek-
tedir. 

TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK
35 BİN MS HASTASI 
VAR

Dünyada yaklaşık
2.500.000, Türkiye'de ise
35.000 Multipl Skleroz
hastasının var olduğu tah-
min edilmektedir. Kadın-
larda erkeklerden daha sık
görülmektedir. MS tanısı
genellikle 20 – 40 yaş ara-
sında konmaktadır. Ancak
hastalık başlangıcının, be-
lirtiler başlamadan daha
önce olduğu kabul edil-
mektedir. 12 yaş altında
ve 55 yaş üzerinde hasta-
lık tanısı nadiren konur.
Bulaşıcı ya da bir akıl has-
talığı değildir. 

Beyin ve omuriliğin
herhangi bir yerini tutabi-

len MS’de, o bölgeye ait
belirtiler ortaya çıkar. Bu
belirtiler birkaç gün ila
birkaç hafta sürer. Görme
bulanıklığı, çift görme, bir
kolda, aynı taraf kol ve ba-
cakta, ya da her iki bacak-
ta uyuşma veya güçsüzlük,
yürümede dengesizlik, bir
veya iki elde titreme, ko-
nuşma bozukluğu, idrar
kaçırma ya da yapamama
gibi yakınmalar MS’de or-
taya çıkan bozukluklardır.
Bu belirtiler tek başına
olabileceği gibi birkaçı
aynı anda da ortaya çıkabi-
lir. Bu belirtileri olan has-
taların ilk başvuracağı
doktor nörolog olmalıdır.
MS tanısını en çok destek-
leyen inceleme yöntemi,
hastanın öyküsü ve mua-
yenesiyle birlikte 'manye-
tik rezonans görüntüle-
me'dir. (MRG)

Değerli okurlarımız MS
hastalığı hakkında bu kısa
bilgi sonrası merak edilen
konuları aşağıdaki başlık-
lar altında toparlayabiliriz.

ÇEVRESEL ETMENLER 
VE MS RİSKİ 

Muhtemelen çevresel
etmenlerin rolü var, ancak
nasıl olduğunu bilmiyoruz.
Ergenlikten önce yaşanılan
yer MS çıkma riskini kıs-
men etkileyebilmektedir
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Sarı ve kısmen siyah ırkta
koruyuculuk beyaz ırka
göre daha fazladır. Ayrıca
Kuzey Avrupa ve Amerika
ve Kanada’nın kuzeyinde
hastalık en yüksek oranda
görülmektedir. 

MS’DE GENETİK 
Tam olarak bilinme-

mekle birlikte bir yatkınlık
olduğundan söz edilmek-
tedir. MS’li anne veya ba-
banın çocuklarında aynı
hastalığın görülme oranı
toplumdaki aynı yaş grubu
kişilerle kıyaslandığında
7-10 kat fazladır. Ancak
MS’in Türkiye’deki sıklığı-
nı 100.000 de 35-70 oldu-
ğunu varsayarsak bu
100’de bire denk gelmek-
tedir ki oldukça düşük bir
görülme oranıdır.

MS HASTALARININ
DİKKAT ETMESİ
GEREKENLER

MS’li hastalara hasta-
lık üzerine olumsuz etkisi
olduğundan sigara içme-

mesini önermekteyiz. Bol
sebze ve meyve yiyebilir-
ler. Aşırı yağlı kızartmalar-
dan ve katı yağdan kaçın-
malarını gereklidir. Kırmı-
zı et yiyebilir ancak yağsız
olması koşulu ile. MS’li
hastalar kaplıca, sauna ve
hamam gibi aşırı sıcak

yerlerden kaçınmalıdırlar.
Bu yerler hastalığı ortaya
çıkarmaz ancak kişi kendi-
ni yorgun, kötü hisseder.
Güneş D vitamini yapımı
için gereklidir. Bu yüzden
yazın güneşlenebilirler an-
cak aşırıya kaçırmamak
şartıyla.

MS VE YAŞAM 
SÜRESİ

Hastaların çoğu nor-
mal ömürlerine yakın ya-
şarlar. 

MS VE HAMİLELİK
Hamileliğin hastalığı

kötüleştirdiğine ait bilim-
sel kanıt yoktur. Hatta ha-
milelik döneminde atak
riskinin genellikle azaldığı,
doğumdan sonra ise arttı-
ğı araştırmalarda gösteril-
miştir. MS’in üremeyi et-
kilediği, düşük, ölü doğum
gibi bozukluklara yol açtı-
ğına dair hiçbir bilimsel
veri bulunmamaktadır.
Hastalık ile ilgili ilaç kul-
lanmayan hastalar istedik-
leri zaman hamile kalabi-

Vücudu savunmakla

görevli hücrelerin

nedeni bilinmeyen

bir şekilde sinir hüc-

relerinin çevresinde

bulunan myelin kılı-

fını, vücuda yabancı

bir madde gibi algı-

laması ve onu yok

etmeye çalışması ile

hastalık belirtileri or-

taya çıkar”
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lirler. Ancak hastalık ile il-
gili ilaç kullanan hastala-
rın bu tedavi döneminde
en az 2-3 yıl ilaç kullanımı
ve hastalık seyrinde sta-
billeşme sonrası hamile
kalmaları daha uygun olur.
En iyisi takip edildikleri
hekim ile konuşup tüm
riskleri bilerek hamile kal-
malarıdır.

Bazı hastalarda cinsel
hayat olumsuz etkilenebi-
lir. Ancak bunlar büyük öl-
çüde tedavi edilebilir bo-
zukluklardır. Burada
önemli olan bu yakınmala-
rını takip edildikleri hekim
ile paylaşmalarıdır.

MS VE AŞILANMA
Hastalık belirtilerinde

artışa neden olabilir, bu
yüzden takip edildiği he-
kimle birlikte karar ver-
mesi daha uygundur. 

MS VE EGZERSİZ 
Kişinin aktif yaşamına

devam etmesini öneririz.
Yürüme, yüzme, evde ya-
pılacak bazı özel egzersiz-
ler komplikasyonların

önüne geçebileceği gibi
hastanın kendisini iyi his-
setmesine de katkıda bulu-
nur. Yapılacak egzersiz ve
spor kişinin hastalığı nede-
niyle oluşan kısıtlanma-
sına göre düzenlenmelidir. 

MS HASTALARINA
PSİKOLOJİK DESTEK 

Hastaların hem kendi-
ne hem de yakınlarına ge-
rekmektedir. MS li hasta-
larda depresyon görülme
oranı % 30-40 olarak bil-
dirilmektedir. Ayrıca has-
talığın nasıl seyredeceğini
bilmemek hem hasta hem
de yakınlarında sıkıntıya
yol açmaktadır. Öncelikle
hasta ve yakınlarına has-
talığı kabullenme ve MS’le
yaşamak için psikolojik
destek gereklidir. MS’in
her hastada mutlaka özür-
lülüğe yol açmadığı anla-
tılmalıdır. 

MS’İN TEDAVİSİ 
MS tedavisini atak,

hastalık seyrini değiştirici
ve belirtilerin tedavisi ola-
rak üç bölümde incelemek

uygun olur. Her atak tedavi
gerektirmez. Bazı çok hafif
seyreden ataklarda sadece
istirahat yeterli olabilir. Te-
davi gerektiren durumlar-
da yüksek doz kortizon se-
rum içinde 5-10 gün süer
ile verilir. Bazen çok ağır
ataklarda plazma değişimi
gerekebilir.

KESİN TEDAVİSİ OLMA-
MAKLA BİRLİKTE ATAK-
LARIN ŞİDDET VE
SIKLIĞINI AZALTMAYA,
HASTALIĞIN İLERLEME-
SİNİ ENGELLEMEYE YÖ-
NELİK İLAÇ TEDAVİSİ
UYGULANMAKTADIR

Günümüzde halen has-
talığın kesin tedavisi yok-
tur. Ancak atakların sıklık
ve şiddetini azaltmaya,
hastalığın ilerlemesini ya-
vaşlatmaya yönelik ilaçlar

mevcuttur. Bunların hepsi
iğne olarak kasa veya deri-
altına yapılmaktadır. Beta
interferonların günaşırı,
haftada bir veya üç kez,
glatiramer asetatın ise her
gün yapılan formları mev-
cuttur. Bu tedavilerden
başka klinik olarak daha
kötü giden MS’lilerde ayda
bir uygulanan yeni bir ilaç
kullanıma girmiştir. Ayrıca
2011 veya 2012’de MS te-
davisinde haplar da kulla-
nıma girecektir. Yani bun-
dan 20-30 yıl öncesine
göre MS tedavisinde çok
daha fazla seçeneğimiz
mevcuttur.

MS VE KÖK HÜCRE
TEDAVİSİ

Kısıtlı sayıda çalışma
vardır. Halen araştırma
safhasındadır.

Son söz MS’li hastaları-
mıza: Kendinizi bir başka
MS’li ile karşılaştırmayın,
sizin hastalığınız o genel
içinde size özel belirtiler
gösterir.
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman 

Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi

Dünya 
MS Haritası



www.csd.org.tr

SAĞLIK...

61Çorapland Kasım-Aralık 2013



www.csd.org.tr

MODA...

62 Çorapland Kasım-Aralık 2013

GEOMETRİ
Erkek çorabında en sık rastlanan desenler herhalde geometrik formlardan oluşan

desenler. Çizgi, ekose, nadir de olsa daire.

Buket Sekban Kantar
Kavram MYO Çorap ve 

Moda Tasarımı Bölümü 

Öğr. Görevlisi

bsekban@kavram.edu.tr

Kış sezonunu geride
bırakırken

Firmalar yavaş yavaş yaz kolleksiyonlarına ha-
zırlanırken erkek çorabında neleri geride bırak-
tığımıza bakalım istedim ve enerjik bir
manzarayla karşılaştım. Dilerim bu renkli gö-
rüntü yazın da devam eder.
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MODA...

ÇİZGİ
Çizgiler ne mutlu ki; son yıllarda renk ve şekil ola-

rak kalıplarını aşmış durumda. Maalesef, özellikle
ülkemizde nedense erkekler hala
renkten uzak duruyor, oysaki renkli
çoraplarla daha şık ve çekici gözüke-
bilirler, üstelik çok ekonomik
davranarak.
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ÇİZGİ
Çizgiler ne mutlu ki; son yıllarda

renk ve şekil olarak kalıplarını aşmış
durumda. Maalesef, özellikle
ülkemizde nedense erkekler hala
renkten uzak duruyor, oysaki renkli
çoraplarla daha şık ve çekici gözüke-
bilirler, üstelik çok ekonomik
davranarak.
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ÇEŞİTLİ KARELER
Kare denince ilk akla gelen tabi ki ekose ve baklava desenler. Oldukça hareketli bir

görünümleri var ve sanki hiç modası geçmeyecekmiş gibi. 
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KARIŞIK DESENLER
En dinamik olanlar da sanırım bu

desenler. Direk hareketi çağrıştırıyor.
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PUANTİYE
Erkekte çok da rastlamadığımız bir desen, nedense. Oysaki nasılda

şık ve sevimli gözüküyor.

VE DÜZ ÇORAP
Düz çorap dendiğinde alışkın olduğumuz siyah,lacivert, kahverengi ve tabiki gri dışında renklerinde

moda olması ne kadar güzel, dilerim bu eğilim bizim sokaklarımıza da yansır.



Eski adı “Dablar” olan Ta-
raklı’nın Hellenestik dö-
nemde Bytinya adını
alan bölge içinde olduğu

biliniyor. Tarihi İpek yolu üzerinde
bulunan Taraklı sırasıyla Hititler,
Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, İsken-
der dönemi, Roma İmparatorluğu,
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ta-
nıklık etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşun-
dan önce, Ertuğrul Gazi zamanında

Hristiyanların yaşadığı bu topraklar,
Bizanslılardan alınarak Osmanlı Bey-
liği’nin topraklarına katılmıştır.

ADINI, HALKIN ŞİMŞİR KAŞIK 
VE TARAKÇILIKLA
UĞRAŞMASINDAN ALIYOR

Evliya Çelebi’nin Seyahatna-
me’sinde bahsedildiği üzere ilçede
halkın şimşir kaşık ve tarakçılıkla uğ-
raşmasından, adının Yenice Tarakçı
olarak anıldığı belirtilmekte. Bu daha

sonra halk dilinde “Taraklı” olarak
değişmiş.

Taraklı’nın dar yapıda ancak tarih
kokan Arnavut kaldırımlı sokakların-
da dolaşıp, şehrin havasını solumak
insanı bir nevi zamanda yolculuğa çı-
karıyor. Doğa, tarih, kültür ve sağlık
turizminin hepsinin birden yapılabi-
leceği bir şehir olması, Taraklı’yı ayrı-
calıklı bir yere taşıyor.

Taraklı İlçesi, ormanlık yapıya sa-
hip olan bir vadide kurulmuş. Etrafı
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Bir televizyon reklamında adını “Mümkünlü” kasabası olarak duyuran,
gerçek adı Taraklı olan Sakarya’nın bu şirin ilçesi, Anadolu’nun çok eski
yerleşim yerlerinden biri olup, tahminlere göre tarihi yaklaşık M.Ö.
1000-2000 yıllarına kadar dayanmaktadır.

Tarihin aynası şirin ilçemiz
Taraklı, bir reklamla ünlendi



yüksek dağ ve tepelerle çevrili müt-
hiş bir doğa güzelliğine sahip. Ayrıca
Karadeniz ikliminin hakim olması da
yeşillik anlamında yöreyi şanslı kılı-
yor.

Taraklı’nın tarihi dokusunu bozul-
madan korumuş olması, günümüze
kadar gelebilmiş Osmanlı ah-
şap mimarisinin en güzel ör-
neklerini barındırması, yerli-
yabancı birçok turisti yöreye
çekiyor.

EVLERİYLE ÜNLÜ TARAKLI,
YOĞUN TANITIM
ÇALIŞMALARI İLE TURİZMİN
GÖZDESİ OLDU 

Eski Osmanlı evle-
riyle ünlü tarihi Taraklı
ilçesi, son yıllarda tari-
hi eserlerin onarılması
ve ardından yoğun ta-
nıtım çalışmaları ile
kültür turizminin göz-
desi olmuş durumda. 

EVLER,
DÜKKANLAR,
CAMİLER
ONARILARAK
RESTORE EDİLDİ

100’ü aşkın tescil edilmiş
ev, konaklar ve Mimar Sinan
tarafından yaptırılan 493 yıllık
Yunus Paşa Camisi Taraklı’ya
gelenleri kendisine hayran bı-
rakıyor. Tarihi çarşıda bulunan
64 dükkanın 55’i de onarılarak
korunmuş oldu.

Yusufbey Mahallesi’nde bu-
lunan tahmini beş  asırlık çınar
ağacı, Kültür Bakanlığı’nca do-
ğal anıt olarak tescillenmiştir.

Yavuz Sultan Selim’in veziri Yu-
nuspaşa tarafından, Mısır seferine gi-
derken yaptırılan Yunuspaşa camii,
Sakarya İli’ndeki en eski tarihi eser
olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce
onarılmıştır. Caminin yakınında yer
alan hamamın da camii ile birlikte
yapıldığı sanılmakta. Burada ilginç
olan hamamdan çıkan buharın, mer-
kezi sistemle camiyi alttan ısıtmak
için kullanılmasıdır. 

Tarihte ilçenin savunulmasında
stratejik öneme sahip olan "Hisar Te-
pesi"nde o zamanlarda kullanılan  su
sarnıçlarının kalıntıları bulunuyor.
Hisar Tepesi’ndeki iki su sarnıcının
MÖ.1000-2000 yılları arasında yapıl-
dığı sanılıyor.

İPEK YOLU ÜZERİNDEYDİ
Bağdat bağlantılı İpek Yolu üze-

rinde bulunan Taraklı ayrıca kervan-
ların uğradığı bir yer olduğundan o
günlerden kalan tarihi han hala ayak-
tadır. 

ZENGİN  DOĞAL GÜZELLİĞİ
Taraklı’da yayla turizmi de geliş-

miştir. Bunlardan Karagöl Yaylası  Ta-
raklı'nın 21 km. kuzeydoğusunda, Sa-
manlı Dağları'nın uzantısı olan dağlar

üzerinde bulunur. Deniz seviyesinden
yüksekliği 1200 metre olan yaylanın
etrafı tamamen çam, kayın, köknar
ve meşe ağaçları ile kaplıdır. Karagöl
Yaylası, 567 hektar genişliğindeki
alanıyla, bol oksijenli havası ve soğuk
içme sularıyla doğal bir tedavi mer-

kezi olarak ta bilinmektedir.

GÖRÜLMESİ GEREKEN DOĞAL
GÜZELLİKLERİ

Bunun dışında Taraklı’da gö-
rülmeye değer Hark Kanyonu ve
Mağarası, Güngörmez Şelalesi,
Kemer Köprüsü, Acısu, Hıdırlık
Tepesi, Gürleyik Suyu, Belenger-
mesi, Hamza Pınarı, Çile Pınarı,

Ak Çeşme ve Çoban Çeş-
mesi arazisinin yarıdan
fazlası ormanlık olan
Taraklı’nın diğer yerler-
den farklı olduğunu or-
taya koyuyor.

TARAKLI AYNI 
ZAMANDA TARİHİ
KENTLER BİRLİĞİ ÜYESİ
OLUP, CİTTASLOW 
DENİLEN YAŞAMIN 
KOLAY VE KEYİFLİ 
OLDUĞU KENTLER
AĞINDA DA BULUN -

MAKTADIR
Bu tabiat harikası yerler-

den Karagöl Yaylası son yıllar-
da yamaç paraşütü tutkunları
tarafından da keşfedildi. Yü-
rüyüş ve kamp yapacaklar
özellikle ilkbahar aylarında
buraları tercih ediyor. İlkba-

harda karların erimesiyle yayla önce
su ile kaplanıyor ancak nisan ayının
ikinci yarısında, sular çekilince çevre
inanılmaz güzellikte, doğa harikası
bir görünüme bürünmekte. Ayrıca
yaylada her hafta cuma günleri pazar
kuruluyor, çeşitli yöresel ürünler ser-
gileniyor ve o gün akşama kadar çe-
şitli şenlikler yapılıyor. Tamamen ah-
şaptan yapılmış yayla evlerinde her
yıl binlerce insan konaklıyor. Yaz ay-
larında da bu evler pansiyon olarak
kiralanıyor.
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2 bin 500 yıllık şifa kaynağı:
Samsun Havza Kaplıcaları
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Havza Kaplı-
caları yıl-
larca belki
yüzyıllarca

doğal sıcak su havuzları bi-
çiminde kullanıldıktan
sonra ilk kez Roma ve Bi-
zans dönemlerinde imar
edilmiştir. Önceleri Roma-
lılar buraya Roma mimari-
sinde ve kültüründe
önemli bir yeri olan ha-
mamlar yapmışlardı. Ne
var ki Roma’nın Hıristiyan-
lığı devletin resmi dini ola-

rak kabul etmesinden
sonra Kilisenin Orta Çağ
taassubunun etkisiyle kap-
lıca tesislerini putperest-
likle bir addetmesi sonucu
bu hamamlar daha o tarih-
lerde kendileri tarafından
yıkılmıştır. İleriki yıllarda
Orta Çağ’ın bu karanlık ta-
assubunun yavaş yavaş et-
kisini yitirmeye başlama-
sından sonra  Bizanslılar
bu su kaynağı üzerine
Roma mimarisine uygun
Hamam ve Konaklama tes-

islerini tekrar inşa ettiler.
Roma döneminde olduğu
gibi Bizanslılarca da  “Ter-
mee Phoseemeomitarem”
(sıcak su kenti) adı verilen
bu yapılanmanın daha o
yıllarda Havzayı bölgenin
Kaplıcalar Beldesi haline
getirdiği bilinmektedir.

Roma ve Bizanslılardan
sonra Danişmentlileri de
aynı döneme dahil edecek
olursak 1166-1263 yılları
arasında Havza ya egemen
olan Selçuklular adeta bu

günkü Havzanın temelle-
rini atmışlardır diyebiliriz.

Havza da ilk iş ola-
rak kaplıcaları insanlar ta-
rafından daha sağlıklı bir
şekilde yararlanılabilecek
tesislere dönüştürme ça-
basına girişen Selçuklular
önceleri Bizans yapılarını
onarmak yada genel ola-
rak restorizasyonu gerçek-
leştirmek suretiyle ayakta
tutmaya çalıştılarsa da bu
şekilde istenilen sonuç alı-
namayınca Roma ve Bi-

Kaplıca suyunun özel tarihi konusunda elimize ulaşan sağlıklı bir
bilgi olmamakla birlikte bölgenin genel tarihi incelendiğinde bu
suyun en az 2500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmaktadır.

KAPLICALAR...



zans mimarisinin  belki de
bölgemizdeki en önemli
örnekleri arasında sayıla-
bilecek fakat o tarihte
artık tamamen harabe ha-
line gelmiş olan hamam-
ları yıkarak yerine bugün
halk arasında “Büyük
Hamam”,”Vakıf Kaplıcası”
diye anılan Aslanağzı-Kız
gözü kaplıcasını inşa etti-
ler.

HAVZA’YA YAPILAN
KONAKLAMA TESİSLERİ
BÖLGEDE NÜFUSUN DA
ARTMASINI TETİKLEMİŞ

Aynı yıllarda Havza’ya
yapılan çok sayıda konak-
lama tesisi ki yazılı belge-
lerden anlaşıldığına göre o
yıllarda bu konaklama te -
sislerinin sayısı neredeyse
kasabadaki mevcut ev sa-
yısına yakındır. Havza da
işbölümünün gelişmesine,
yerleşimin genişlemesine
ve dolayısıyla Havza’ya
yerleşen ve Havza’da ya-
şayan nüfusun hızla art-
masına yol açmıştır.

HAVZA KAPLICALARI
ZAMAN İÇİNDE BİR
SEKTÖRE DÖNÜŞÜR

Bu tarihte Havza artık
o dönemin koşullarına
göre tam bir
konaklama,tatil ve ticaret
merkezidir. Bu özelliği
Havza Kaplıcalarının öne-
mini daha da artırır. Havza
kaplıcaları artık belli ba-
şına bir sektöre dönüşm-
üştür. Her yıl civar il ve
ilçeler bir yana en uzak
bölgelerden bile çeşitli
hastalıklarına şifa bulmak
amacıyla gelen yüzlerce
insana şose üzerinde ol-
ması nedeniyle gelip
geçen kervanlarında ek-
lenmesiyle günlük insan
dolaşımının kasaba nüfu-

sunun iki-üç katına çık-
ması Havzayı tüccarlar
içinde cazip bir pazar ha-
line getirmiştir. Bu dönem
de Havzanın sahip olduğu
tek kaplıca tesisi duru-
munda olan Büyük Hama-
mın işletmesi,kasabanın
eğitim ve öğretim haya-
tına vakfedilmiş olduğun-
dan özel ticarete konu
olmadığını görüyoruz.

Havza, 1071 Malazgirt
Savaşı’ndan sonra Türk
hakimiyetine girmiş ise de
Haçlı Seferleri sonucu sık
sık el değiştirmiştir. XIII.
Yüzyılda Selçukluların
eline geçen bölge, Sel-
çuklu Hanedanlığı'nın çö-
küşünden sonra Canik
Beyliği’ne ve daha sonra

da 1414'te Osmanlı yöne-
timine geçmiştir.

ATATÜRK, MİLLİ MÜCA-
DELE KARARLARINI AL-
DIĞI GÜNLERDE 18 GÜN
BOYUNCA HAVZA’DA
KALMIŞ VE BU SÜRE
BOYUNCA KAPLICALAR-
DAN DA YARARLANMIŞ

Atatürk 25 Mayıs 1919
da Havza’ya gelerek halkla
ilk temaslarını burada ger-
çekleştirdi. Bugün Atatürk
karargahı olarak ziyarete
açılan dönemin ünlü Me-
sudiye Oteli Mustafa
Kemal Paşa’yı konuk ettiği
18 gün boyunca Milli mü-
cadelemizin örgütlenme-
sine ilişkin en önemli
kararların alındığı ve Em-
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Bizanslılar su kaynağı

üzerine Roma mimari-

sine uygun hamam ve

konaklama tesislerini

tekrar inşa ettiler.

Roma döneminde

olduğu gibi Bizanslılarca

da “Termee Phosee-

meomitarem” (sıcak su

kenti) adı verilen bu ya-

pılanmanın daha o  yıl-

larda Havza’yı bölgenin

kaplıcalar beldesi haline

getirdiği bilinmektedir”
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peryalizme karşı Türk Kur-
tuluş Savaşı’nın ilk planla-
rının yapıldığı yer olma
unvanını kazanarak adını
tarih sayfalarına altın harf-
lerle yazdırmıştır. Havza da
kaldığı süre içerisinde sık-
sık kaplıcalardan da yarar-
lanan Atatürk’ün “
Kaplıcaya girerken  yanın-
dan bir tutam tere otunu
eksik etmediği” söylenir.
İşte Ulu önderin Havza
Kaplıcaları hakkında söyle-
dikleri ; “...Eğer  Havza’nın
nafi ve şifalı kaplıcaları ah-
vali sıhhiyem üzerinde
müspet bir tesir bırakma-
saydı emin olunuz ki 
İnkılap için çalışamayacak-
tım....”

HAVZA KAPLICALARININ
ŞİFALI OLDUĞU HASTA -
LIKLAR 

1936 yılında Yüksek Zi-
raat Enstitüsü tarafından
görevlendirilerek Havza’ya
gelen Prof. Dr. Kerim Ömer

ÇAĞLAR buradaki kaplıca
suları ile ilgili bir dizi bi-
limsel tahliller yapmış,
Havza Kaplıcaları’nın şifa
özelliklerini içeriğindeki et-
kili maddeler bakımından
değerlendirerek şu tespiti
yapmıştır:

“..Havza kaplıca suyu:
1.Arsenikli
2.Çelikli
3.Silisli
4.Bikarbonatlı
5.Radyoaktif  bir kaplıca

suyu olup aşağıdaki hasta-
lıkların tedavisinde şifalı
olduğu anlaşılmıştır.

Bütün Arsenikli kaplı-
calar gibi Havza Kaplıcaları
da:
-  Her çeşit kan (Fakrüt-

dem) hastalıklarında
- Cilt hastalıklarında
- Sinir hastalıklarında
- Taht-ı Tegaddi de
- Sıtma tedavisinde ve
- Bütün hastalıkların neka-

het devrelerinde şifalı

olma özelliğinden başarı
ile yararlanılabilecek
sular arasındadır.

ÇELİĞİN ETKİSİ: 
- Kloroz tedavisinde
- Beden zafiyetlerinde
- Kadın Hastalıklarında (Kı-

sırlık,Adet düzensizlikleri
ve menopoza bağlı dü-
zensizliklerde)

- Psikolojik rahatsızlıkların
tedavisinde

- Adale ağrılarının gideril-
mesinde

- Sindirim bozukluklarının
tedavisinde

- Dalak şişliğinde
- Kronik Bronşit tedavi-

sinde şifa etkisi kanıt-
lanmış sulardan biridir.

SİLİSİN ETKİSİ 
-  Yaşlanmaktan ileri

gelen Arterioskklerose ve
diğer bazı yaşlılık hastalık-
larına şifalı olmasını sağ-
lar.

BİKARBONATLARIN
ETKİSİ: 

Havza Kaplıcaları Al-
manya’nın dünyaca ünlü
Betrich ve Schulzbach su-
ları derecesine yaklaşır.

Bu sular içme kürle-
rinde kullanılır. Bu sayede
Havza Kaplıcalarının:
- Fazla hazımsızlıktan

gelen her çeşit mide
hastalığına

- Mide iltihaplarına
- Sindirim bozukluklarına
- Safra taşı rahatsızlıkla-

rına karşı şifalı olma
özelliği vardır.

RADYOAKTİVİTENİN
ETKİSİ: 

Havza kaplıca suyu
radyoaktivitesi bir litrede
bir saat hesabı ile “6.2
Eman”dolayında olması
nedeniyle bu etkin tedavi

edici özelliklere sahip kap-
lıca suları arasına girer.

Havza Kaplıcaları,radyo-
aktivite özelliğinden
ötürü:
- Romatizma hastalıkla-

rına
- Diz,kalça,boyun ve bel

kireçlenmelerine
- Kırık-çıkık sekellerine
- Ortopedik ameliyat son-

rası nekahet dönemle-
rinde

- İchias
- Nikris (Gut)
- Kadın hastalıklarına

(Üreme organı iltihapla-
rına)

- Şeker hastalığına
- Solunum yolu nezlele-

rine
- Bağırsak ve Böbrek has-

talıklarına
- Cilt hastalıklarına
- Strese karşı şifalıdır.[1]

Havza Kaplıcaları 
bu hastalıkların yanı sıra:

İnhalasyon uygulaması
(Su buharının solun-
ması) yöntemi ile:

- Müzmin üst solunum
yolu iltihapları

- Alerjik burun içi iltihap-
ları

- Müzmin larenjit ve fa-
renjit

- Nefes darlığı yapan Akci-
ğer hastalıkları

- Bronş genişlemesi,Astım
İçmece uygulamaları
(mineralli suyun içil-
mesi) yöntemi ile:

- Mide ve bağırsak hasta-
lıkları

- Hazımsızlık
- Safrakesesi tembelliği
- Müzmin kabızlık
- Kalın bağırsak spazmları
- İdrar yolunun müzmin il-

tihaplarının tedavisinde
de etkili ve yararlıdır.

(T.C. Havza Kaymakamlığı)
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Sermiyan Midyat’ın yazdığı ve yö-
nettiği, usta oyuncu Demet Ak-

bağ’ın başrolünü üstlendi Hükümet
Kadın, sekiz  çocuklu Midyatlı sıradan
bir kadın olan Xatenin komşularından
tek farkı, kocasının Midyat Belediye
Başkanı olmasıdır. Birgün başına öyle
bir şey gelir ki onun da Midyatlıların da hayatı deği-
şir. Okuma yazması olmayan Xate, Midyat Belediye

Başkanı olur. Mutfak işlerine girişir gibi
giriştiği devlet işlerinde çocuklarının
kendi aralarındaki çocukça rekabeti
Midyat halkına kahkahalar attıran macera-
lara neden olur. Bu eğlenceli filmde Demit
Akbağ’a, oyuncular; Sermiyan Midyat,
Mahir İpek, Cezmi Baskın, Renan Dilek,

Gülhan Tekin, Burcu Göndel ve Ercan Kesak da
eşlik ediyor.

Adı Edison veya Marconi kadar bi-
linmese de Nikola Tesla gelmiş

geçmiş en büyük mucitlerden biri, hatta
birincisi kabul ediliyor. Sırp asıllı, Hır-
vatistan doğumlu ve ABD vatandaşı
olan bu dâhi sayesinde bugün ışıl ışıl
aydınlanan kentlerde yaşıyoruz. Ama insanlı-
ğın Teslaya borçlu olduğu şey bununla sınırlı değil
tabii. Gerçekten zamanının çok ilerisinde yaşayan bir
bilim insanı olan Tesla patentinin Marconiye değil
kendisine ait olduğunu ancak ABD Yüksek Mahke-
mesi kararıyla kanıtlayabildiği radyodan televizyona,
robotlardan telsiz haberleşmesine, bilgisayardan fü-
zelere kadar bugün gündelik yaşamımızda yer alan

pek çok şeyin mucidi veya fikir babasıdır.
Kendisine ait bir evi olmayan, otellerde
yaşayan, hiç evlenmeyen ve en iyi dostu
ünlü yazar Mark Twain ile güvercinler
olan Tesla yirminci yüzyılın ilk yarısında
sayısız icat yaptı. Ancak bunları ticari
ürüne ve kendisi için bir gelir kaynağına

dönüştürmeyi pek umursamayınca inanılmaz buluş-
ları Edison veya Marconi gibi açgözlü tüccar mucitler
tarafından çalındı. Hayallerine bugün bile ulaşılması
zor görünen Tesla İkinci Dünya Savaşının ortasında,
1943te öldüğünde çalışmalarını yakından izleyen FBI
bütün araştırma notlarına, yayımlanmamış makale-
lerine el koydu. 
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DİNLENESİ
Dinlenesi:
Puğar - Volkan Arslan

İzlenesi:
Hükümet Kadın

Okunası:
Zamanın Ötesinde Deha Tesla

Volkan Arslan, “PUĞAR” ile ikinci
kez Karadeniz’e selam duruyor. 

Karadeniz deyince akla su gelir. De-
niziyle, yağmuruyla, hırçın akan derele-
riyle su, Karadeniz’in kaderidir. İnsanı ise inatçıdır
Karadeniz’in; öyle ki inadıyla taşı deler. İnsanı gibi
suyu da inatçıdır bu yörenin, delinen o taştan fışkırır,
yolunu çizer. İşte o taşı delip çıktığı yerdir "Pınar"ın
Karadenizdeki adı "PUĞAR".. İlk albümü Kayde’den
sonra iki yıllık bir emek sonucu ortaya çıkan PUĞAR,

yine Kalan Müzik imzasını taşıyor. İlk al-
bümünde Karadeniz şarkılarını tüm Tür-
kiye’nin sevmesini sağlayan Şevval Sam
ile bir düet yapan Volkan Arslan, PUĞAR
albümünde üç önemli isimle düet yaparak

dinleyicilerine güzel bir müzik ziyafeti sunuyor. Ka-
radeniz şarkılarını kendisine has yumuşak üslubuyla
söyleyen Volkan Konak, sesinin naifliğiyle herkesi
kendisine hayran bırakan Zuhal Olcay ve sesini renk-
ler arası gezdiren Merve Kayacan eşlik ediyor.
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Boğaz’ın mimari incilerinden 
Beşiktaş İskelesi, 100. yaşını
geride bırakmaya hazırlanıyor

Günümüzde Beşiktaş-
Kadıköy vapur sefer-
lerinin yapıldığı
iskele, 1913'te Şirke  -

ti Hayriye tarafından mimar Ali
Talat Bey'e yaptırılmıştır.

Birinci Ulusal Mimarlık Üslubu
tarzında inşaa edilen bina zamanının
mimari anlayışını yansıtır.

Daha önce de bir çok iskelenin
yapılmasına imzasını atan Ali Talat
Bey binayı iki katlı olarak düşünmüş.

Yığma taş olarak yapılan binanın altı
bekleme salonu, üst katı da şimdi-
lerde kullanılmasa da yıllarca lokal
olarak hizmet vermiştir.

Giriş cephesinin iki yanında ikişer
katlı iki bina daha bulunur. Bu iki

Beşiktaş İskelesi yolu Beşiktaş’a düşenlerin ço-
ğunun uğradığı, yanında bir çay molası verip bo-
ğazı seyrettiği ya da en azından uzaktan gördüğü
bir iskele. Bu muhitteki diğer iskeleler arasında
mimari değer taşıyan tek yapı olması ile ayrı bir
öneme sahiptir.
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bina ana binaya sonradan eklenmiş-
tir. Ana binanın iki yanında birer kule
bulunur. Bu geniş saçaklı kuleler ana
yapıdan daha yüksek tutularak vur-
gulanmıştır. Üst kat muhteşem boğaz
manzarasını içeriye alırcasına came-
kan ağırlıklı düşünülmüştür.

MİMARİSİYLE FARKLILIĞINI
ORTAYA KOYAR

Bu bina genel biçimlenişi, cephe-
lerinde kullanılan sivri kemerleri, iç
ve dışta kullanılan bezemeleri ile dö-
neminin tercihini yansıtarak, farklılı-
ğını ortaya koyar.

İç mekânda, tavan kenarlarında
alçı mukarnas sıralar, duvarlarda ise
kalem işi süslemeler bulunur. Dış
cephede ise taş kabartmalar, pen-
cere kemeri içlerinde ve bantlar ha-
linde çini panolar dikkat
çekmektedir. Binanın giriş cephesin-
deki sivri kemerin üstünde yer alan
çini panoda kufi hatla “Beşiktaş İs-
kelesi” yazısı bulunur. Diğer iki yan-
daki çini panolar üzerinde ise
binanın yapım tarihi yer almaktadır.

Bina zaman içinde 1941 ve 1948
yıllarında onarım geçirmiştir. 1961
yılında sol taraftaki ek bina, bir ban-
kanın Beşiktaş şubesi olarak bir süre
hizmet vermiştir. Sağ tarafta ise bir
kahvehane ve muhallebici bulunu-
yordu. Günümüzde ise personel oda-
ları ve jeton satış gişeleri bulunuyor. 

1941'de deniz cephesine dik
olan, üç bölümden oluşan zemin
kattaki bekleme salonundaki sivri
kemerli revaklı bölüm kapatıldı.
1948'de ise bölmeler kaldırıldı ve
salon tek mekân haline geldi. Yapıl-
dığı yıllardan bir süre sonra düğün
salonu olarak kullanılmaya başlayan
geniş teraslı üst katın, 1950 li yıl-
larda artık bu işlevine son verildi.
1979'da kısmen camlı bölmeler ile
kapatılmış. Bu gün hala kapalı halde
duruyor.

1971 YILINDA  RESOTORE EDİLDİ
Yapıldığında binanın deniz cep-

hesinin her iki yanındaki kuleler
birer kubbe ile sonlanıyordu. Ancak
1970'lerin sonunda yapılan restoras-

yondan sonra bu kubbeler yıkılarak,
kulelerin kırma çatı ile örtülmesine
karar verilip, öyle de yapıldı.

YOLU BEŞİKTAŞ’A DÜŞENLERE
“MERHABA” DEVAM EDİYOR

Boğazın hemen yanıbaşında za-
manının atmosferini insana hissetti-
ren bu nadide yapı gerçekten
kıymetli binalardan biri. Her yeni
gün Beşiktaş’a yolu düşenlere “Mer-
haba” demeye herşeye rağmen
devam ediyor.

Biçimlenişi, cephelerinde kulla-

nılan sivri kemerleri, iç ve dışta

kullanılan bezemeleri ile döne-

minin tercihini yansıtarak, fark-

lılığını ortaya koyar”
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Bazılarına göre bir garip hobi:
Böcek koleksiyonculuğu

Bazılarının görmeye bile
dayanamadığı böcekle-
rin toplanması ile
oluşturuluyor bu kolek-

siyon. Bilim insanlarının canlı
türlerini araştırmak amacı ile yaptık-
ları böcek toplamaktan farklı.
Burada kişisel olarak, sadece merak
edildiği için  yapılması söz konusu.

Böcek koleksiyonu yapmak için

bazı araç-gereçlere ihtiyaç var.
Atrap, kavanoz, iğne gibi.

Atrap böcekleri havada uçarken
yakalamak için düşünülmüş büyük
bir kepçe. Yakaladıktan sonra böceği
saklayacağınız kavanoz gerekli. Bir
de böcekleri sergilemek için uygun
bir tabla (Strafor olabilir) ve onları
tutturacağınız iğneler.

Koleksiyon için araç-gereçleri

İnsanın doğaya karşı ilgisinden ortaya çıkmış bir koleksiyon türü de “Böcek
Koleksiyonu”. Kulağa ilk bakışta hoş gelmese de dünyamızda önemli bir nü-
fusa sahip bu canlıları tanımak ve sınıflandırmak adına çok önemli uğraş.
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edindikten sonra, işe böceği bol olan
bir ortama giderek, istediğimiz
böcekleri aramakla başlıyoruz.

KULLANILAN MALZEMELER
Böcek, örümcek, kelebek gibi

değişik türleri içeren koleksiyon
yapacaksak malzemeler de ona göre
seçilmeli ve çeşitlendirilmeli. İstedi-
ğimiz böceği yakaladıktan sonra iş
onu muhafaza etmeye kalıyor. İğne
ile bir zemine tutturularak yerine
yerleştiriliyor.

TÜRLERE GÖRE TASNİF
Çoğu böcek koleksiyoncusu yaka-

ladıkları aynı türleri bir arada
sergiliyor. Örneğin kelebekler
bölümü, örümcekler bölümü gibi.
Bunların eğer bulunabilecekse
latince adlarını, yaşadıkları ortamı,
bulundukları bölgeleri de altlarına
eklersek müthiş bir bilimsel koleksi-
yon hazırlanmış olacaktır.

HER BİRİ AYRI YAPIDA, AYRI
RENKTE, AYRI BOYUTTA BU 
KADAR ÇOK ÇEŞİT BÖCEĞİN 
ETRAFTA YAŞAYIP, AYRI GÖREV-
LER ÜSTLENMELERİ GERÇEKTEN 
İNANILMAZ

Böcek koleksiyonu bazılarına
başta her ne kadar sevimli gelmese
de yakalanan böceklerin ne kadar
çeşitli olduğunu anlamaya, aslında
onların ne kadar güzel olduklarını
öğrenmeye yardımcı oluyor. Her biri
ayrı yapıda, ayrı renkte, ayrı boyutta

bu kadar çok çeşit böceğin etrafta
yaşayıp, ayrı görevler üstlenmeleri
gerçekten inanılmaz. Bunun çocuk-
ların doğayı tanıması açısından da
çeşitli faydaları olduğu da şüphesiz.
Doğayı ve yaşadığımız çevreyi daha
yakından ve doğru olarak anlayabil-
menin yollarından biri sayılabilir
böcek koleksiyonculuğu. Ancak
burada dikkat etmek gereken çok
önemli bir nokta: gereksiz yere aynı
böcekleri yakalayıp, onların yaşama
ve doğaya hizmet etme görevlerini
elllerinden almamak. Bu ekolojik
yaşama saygı anlamında -bir böcekle
de olsa- çok önemli bir konu. 

Atrap böcekleri havada uçarken

yakalamak için düşünülmüş büyük

bir kepçe. Yakaladıktan sonra bö-

ceği saklayacağınız kavanoz ge-

rekli. Bir de böcekleri sergilemek

için uygun bir tabla (Strafor olabi-

lir) ve onları tutturacağınız iğneler”
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İnsanoğlu her zaman çeşitli
ihtiyaçlarını karşılamak için el emeği
ile bir çok şey üretmiş. Bunlar genel
anlamda el sanatlarını oluşturuyor.
El sanatları aynı zamanda gelenek
ve görenekleri kuşaktan kuşağa
aktarmanın en önemli yoludur. O

nedenle toplumlarda el sanatlarının
korunması ve geliştirilmesi için çaba

sarfedilir.

El sanatları her
zaman ortaya
çıktığı toplu-
mun duygula-

rını, kültürel özelliklerini
yansıtır. Bir milletin kültü-
rel kimliğinin en canlı bel-
gelerinden olan el
sanatları Anadolu’da dün-
yanın hemen hiç bir ye-
rinde olmadığı kadar çok
çeşitlilik arzediyor. Bunlar-
dan bazıları da sadece
Anadolu’ya özgüdür. Ana-
dolu’da yüzyıllardır yapıla-
gelen el sanatlarından
“Oya Yapımı” bunlardan
biri.

KÖKENİ ANADOLU OLAN
OYA SANATI DÜNYADA
“TÜRK DANTELİ”
OLARAK BİLİNİR

Dünyanın başka hiç bir
coğrafyasında rastlanma-
yan oya yapımı, diğer yer-
lere de Anadolu’dan
götürülerek geliştirilmiş,

farklı uygulamalar olarak
dünyaya tanıtılmış. Oya,
bugün dünyada “Türk
Danteli” olarak tanımlanı-
yor. Günümüzde moda ta-
sarımcılarına bile ilham
kaynağı olan oyalarımız
gerçekten benzersiz ve de-
ğerlidir. 1900 lü yıllarda
Menfiz kazılarında oya ya-
pımının M.Ö. 2000 li yıl-
lara kadar uzandığı
anlaşılmıştır. 12. Yüzyılda
da Avrupa Türk oyalarını
tanımaya başlamış.

EN ÇOK BAŞÖRTÜ VE
YAZMALARA YAPILIYOR

Oya her yerde “İnce
örülmüş dantel” diye tarif
edilir. Anadolu insanı ru-
hundaki tüm incelikleri
oyalarında göstermiş.
Gerek duyduğu tüm giysi-
lere ve örtülere oya yapı-
larak onları
zenginleştirmiş, değer
katmıştır. En çok başörtü-

lere, yazmalara yapılmıştır
oyalar. Bunun yanında
mendil, para kesesi, iç
gömlekleri gibi bazı mal-
zemeler de oya ile işlen-
miş. Anadolu insanı için
oya aynı zamanda bir süs-
lenme malzemesi olarak ta
düşünülmüş.

SEVDİĞİNE,
YAVUKLUSUNA,
NİŞANLISINA YAZMA
OYALAMAK, SEVDİĞİNİ
GÖSTERMENİN YOLU
OLARAK BENİMSENMİŞ

Oyaların da kendi ara-
larında yapılışına, türüne,
rengine göre anlamları da
farklı farklıdır. Gençlerin

taktığı yemenilerin, yaz-
maların oyaları, renkleri
farklı, evlilerin farklıdır.
Hatta bunların bağlanma
şekilleri de başka olur.
Bebek beklerken ayrı, sev-
diğinin dönüşünü bekler-
ken ya da kaynanasının
susmasını  beklerken ayrı
türde oyalanmış yazmalar
takılır. Sevdiğine, yavuklu-
suna, nişanlısına yazma
oyalamak, sevdiğini gös-
termenin yolu olarak be-
nimsenmiş. 

SEVDİĞİNİN OYALADIĞI
YAZMAYI BAŞINDA
TAŞIR ANADOLU ERKEĞİ,
ÇÜNKÜ… 

Çünkü sevdiğinin elin-
den işlenmiş yazmanın ba-
şının üstünde yeri vardır.
Kocası ile arası bozuk olan
“kırmızı biber” oyası olan
yazmasını takarken, arası
iyi olan “Badem Çiçeği”
oyalı yazmasını takar.

“Oya” gibi bir el sanatı
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“Gül”lü oya “Ben evliyim”
derken, kaynanasının dır-
dırından bıkan “Kaynana-
dili” oyası olan örtüsünü
bağlar.

ÇEYİZİN EN DEĞERLİ
PARÇASIDIR OYALAR

Anadolu’da çeyiz hazır-
lama kültürü çok önemli
bir yere sahiptir. Evliliği
yakın olan genç kızların
çeyizleri serilerek herkese
hazırlanan çeyiz gösterilir.
Çeyiz görmeye gelen
konu-komşunun en çok il-
gilendiği bölüm her zaman
“Oyalı Yazmalar” bölümü-
dür. Burada evlenecek
kızın ne derece maharetli
olduğu anlaşılır çünkü. Bu
durum bayanlar arasında
her zaman tatlı bir reka-
bete de yol açmıştır. 

Özlem kokan, hasret
kokan, kavuşma kokan, se-
vinç kokan oyalı yazmalar

türkülerimize de konu
olmuş. “Oyalıda yazma ba-
şında oyaları kaşında,
yeter beklettiklerin çeş-
melerin başında”, “Yaz-
ması oyalı kundurası
boyalı yar benim”, “Çem-
berimde gül oya gülmedim
doya doya” bunlardan bir-
kaçı sadece. Hatta bu ka-
darla kalmayıp, güzel
kızlarına “Oya” adını bile
yakıştırmıştır Anadolu in-
sanı. Güzel gördüğü bazı
şeyleri de “Oya Gibi” ola-
rak nitelendirmiştir.

YAPILIŞ TÜRLERİNE
GÖRE FARKLI İSİMLER
ALIRLAR

Oya yapmak için iğne,
firkete, mekik, tığ gibi
aletlere ihtiyaç vardır.
Oyalar için iplikler de
özeldir. İpek, pamuk ve
son yıllarda kullanılan
naylon ipliklere bazen bo-

cuklar, pullar da eşlik
eder. Yapılışına göre iğne
oyası, mekik oyası, tığ
oyası, firkete oyası, koza
oyası, yün oyası, mum
oyası, boncuk oyası,
kumaş artığı oyası gibi bir
çok isim alır.

YÖNTEM NE OLURSA
OLSUN HEPSİNİN FAKLI
ORİJİNAL İSİMLERİ
MEVCUTTUR:
ÇARKIFELEK, SUBAY
SIRMASI, ÇAPKIN
BIYIĞI....

Hangi usulle yapılırsa
yapılsın her birinin bir eşi
daha olmayan oyaların
kendine özgü orjinal ad-
landırılmaları da mevcut.
Çarkıfelek, Subay Sırması,
Çapkın Bıyığı, Zeki Müren
Kirpiği, Balık Kılçığı, Cil-
veli, Aşık Yolunu Şaşırmış,
Sarhoş Bacağı, Cimcime
Günebakan, Karanfil, Gül,

Hanım Çantası, Üzüm Sal-
kımı, Sümbül, Biber, Kay-
nanadili, Badem çiçeği ve
daha niceleri.

DÜNYADA TAKDİR
GÖREN OYACILIĞIN
KENDİ VATANI ANADO-
LU’DA İLGİ GÖRMESİ
İÇİN TANITILMASI, GENÇ
NESİLLERE ANLATIL-
MASI, ÖĞRETİLMESİ
GEREKİYOR

Sonuç olarak gelenek-
sel el sanatlarımızın ve
kültürümüzün en güzel ör-
neklerinden olan oyalar
bir sanat olarak algılan-
malı ve dünyaya doğru ta-
nıtılarak sahip çıkılmalı.
Dünyada sanat olarak
büyük takdir görürken,
kendi yurdunda da bilme-
yenlere ya da gerekli
önemi vermeyenlere
önemli yeri olduğu anlatıl-
malı.
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Şubat 2014’te Tate Mo-
dern’de, retrospektif ni-
teliğinde bir sergi
açmaya hazırlanan hey-

kel sanatının tanınan isimlerinden
Turner ödüllü Richard Deacon ile
birlikte Henry Moore Enstitüsü Hey-
kel Çalışmaları Bölüm Başkanı Lisa
Le Feuvre’ün katılacağı “Heykel Me-
selesi” konulu panel, 12 Aralık
2013’te, SSM Galeri Konferans salo-

nunda yapılacak. Tüm sanatsever-
lere açık ve ücretsiz etkinlik, saat
18:00’de başlayacak. 13 Aralık
Cuma günü saat 10:00’da başlaya-
cak ve tüm gün sürecek olan ücret-
siz atölye çalışmasına sınırlı bir
kontenjan ile genç sanatçılar,
heykel ve resim öğrencileri kabul
edilecek. Katılımcıların atölyede su-
nacağı çalışmalar, Richard Deacon
ve Lisa Le Feuvre tarafından değer-

lendirilecek. Atölye kapsamında ay-
rıca, heykelin tarihi ve gelişimi de
konuşulacak.

ANİSH KAPOOR’DAN, RICHARD
DEACON’A İTHAF

Devam etmekte olan “Anish Ka-
poor İstanbul’da” sergisinde, Anish
Kapoor’un Richard Deacon’a ithafen
yaptığı heykeli “Richard Deacon İçin
(1999)” de yer alıyor.

Turner Ödüllü ünlü İngiliz heykeltraş
Richard Deacon ve Lisa Le Feuvre
SSM’de sanatseverlerle buluşuyor
S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank sponsorluğunda devam eden
“Anish Kapoor İstanbul’da” sergisi kapsamında, British Council işbir-
liğiyle, Aralık ayında bir panel ve atölye çalışması gerçekleştirecek.
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Yaşamın en
küçük parça-
larından gök-
yüzünün

derinliklerine uzanan geniş
bir spektrumda çalışan Ba-
ranlar, anlatıyı deneysel bir
yaklaşımla zenginleştirir-
ken doğa, bilim ve esteti-
ğin sınırlarını silikleştiren
bir bütünlük fikrini görsel-
leştiriyor. 

YAŞAMDAKİ SAKLI 
DEVİNİMLERİ YANSITI-
YORLAR

Barbara ve Zafer Baran
doğadaki en basit formla-
rın ve hareketlerin peşine
düşerek, yaşamdaki saklı

devinimin parçalarını bir
araya getiriyor. Uzaklara
gitmeden, bulunduğumuz
noktaya gerçekleşen bir
yolculuk gibi, Baran’lar
çürümekte olan bir çiçeğe,
gökyüzünde ve yeryü-
zünde bıraktığımız izlere
veya ay ve yıldızlardan
uzanan ışık huzmelerine
bakarak yaşamdaki en
yalın çizimleri fotoğrafa
aktarıyor. Hiçbir müdaha-
lede bulunmadan ele al-
dıkları formları, keskin bir
gözlemcinin hayatın her
tabakasını anlama iste-
ğiyle, oldukları gibi, tüm
kusur ve güzellikleriyle
kaydediyorlar. 

Baranların fotoğrafla-
rında sıklıkla konu ettiği,
kaybolmakta olan veya çok
eskiden beri orada bulun-
masına rağmen göze çarp-
mayan nesnelerde, sıradan
olanın cazibesi ve basitin
barındırdığı karmaşa göze
çarpar. Bu fotoğraflara ba-
kıldığında botanik öğeler,
coğrafi nesneler, uzay ci-
simleri bir bütünün parça-
sıdır; bakış açısı değiştikçe
birbirine benzer, hatta ka-
rışırlar. Modernizmin disip-
linler arasında kurduğu
yapay sınırlar anlamsızla-
şır; sanat, doğa ve bilim
tek bir görsel dilde konuş-
maya başlar. Rasathane,

Barbara ve Zafer Baran’ın
bitmeyen gözlemlerinin
deneysel fotoğraf ve sanat
tarihiyle buluştuğu yerdir.

Rasathane Barbara ve Zafer Baran: Retrospektif

Rasathane fo-
toğraf sergi-
siyle İstanbul
Modern, Bar-
bara ve Zafer
Baran’ın
1999'dan gü-
nümüze son
dönem ortak
üretimlerinden
bir retrospektif
sunuyor.

Baranların fotoğraflarında

sıklıkla konu ettiği, kay-

bolmakta olan veya çok

eskiden beri orada bulun-

masına rağmen göze

çarpmayan nesnelerde,

sıradan olanın cazibesi ve

basitin barındırdığı kar-

maşa göze çarpar”
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İstanbul’da batılı anlamda
ilk şehircilik uygulamaları-
nın gerçekleştirildiği Tarla-
başı’da dünya ölçeğinde na-

dir bulunan levanten mimari örnek-
leri olarak bugüne kadar ayakta ka-
labilmiş ve halen yaklaşık 6500 kişi-
yi barındırabilen tarih, kültür mi-
marlık mirası yapılar bulunmaktadır. 

Beyoğlu kentsel sit alanı içerisin-
de 9 yapı adasını kapsayan ve her
ada bazında farklı mimari yaklaşımla
tasarlanan mimari projeler ile  210’u
korunması gerekli yapılar olarak tes-
cil edilmiş bulunan toplam 269 bi-
nanın tamamına yakınının yıkılması
öngörülmüştür.

Küstüm Oynamıyorum projesi,
Naz Köktentürk’ün, Tarlabaşı‘nda
yıkım sürecine kadar geçirdiği altı
yılın hikayesini işliyor. İki bölümden
oluşan projenin ilk kısmında sanatçı-
nın Leica M7 ile siyah beyaz 35 mm
çektiği, orada yaşayan insanların ya-
şamına dair gözlemlerinden oluşan
fotoğraflar yer alıyor. İkincisi bö-
lümde ise orta format Hasselblad ile
tamamen bir çağrışımdan yola çıka-
rak çektiği, yıkım süresinde Street
Art sanatçılarının binalara bir baş-
kaldırı olarak yaptıkları stencilleri
fotoğraflayarak; Street Art sanatçısı
olan Ari Alpert ile ortak bir kolaj ça-
lışması ile bu fotoğraflar üzerinde

yine bir stencil çalışması yaparak ta-
mamladığı sekiz fotoğraftan oluş-
maktadır.

Sergi: KÜSTÜM OYNAMIYORUM

Sergini ziyarete açılışı: 
19 Kasım 2013- 28 Şubat 2014

Yer: Rezan Has Müzesi, Kadir Has
Üniversitesi Cibali

Ziyaret saatleri: 9:00-18:00 
(Yılbaşı, dini ve resmi bayramların
ilk günü hariç)
www.rhm.org.tr

Tarlabaşı’daki altı yıllık
dönüşüm süreci
“Küstüm Oynamıyorum”
adlı fotoğraf sergisinde
Rezan Has Müzesi, fotoğraf sanatçısı Naz Kökten-
türk’ün “Küstüm Oynamıyorum” isimli sergisine 20
Kasım-28 Şubat 2014 tarihleri arasında ev sahipliği
yapıyor.  Kentsel dönüşümle yok olan bir semtin çok
kültürlü yaşamını, sonraki nesillere aktarmak amacı
güden bu proje, 28 Şubat tarihine kadar Rezan Has
Müzesi’nde görülebilir.



www.csd.org.tr

KÜLTÜR...

83Çorapland Kasım-Aralık 2013

Çağlar Boyu Aydınlatma ve
Isıtma Araçları Müzesi
Tarihin en eski buluşlarından biri şüphesiz ki ateşin bulunmasıdır. Beykoz’daki
müzenin kurucusu Mehmet Yaldız’ın daha 12 yaşındayken bulduğu kandil saye-
sinde aklına takılan; “acaba yüzyıllar önce insanlar nasıl aydınlanıyordu?” so-
rusu onu, çeşitli araştırmalara ve koleksiyonculuğa yönlendirdi. 18 yaşına
geldiğinde de müze kurmaya karar verdi. www.aydinlatmaveisitmaaraclarimuzesi.com

Mehmet Yaldız yakla-
şık 40 yıl sonra bu
hayalini gerçekleş-
tirdi. “Çağlar boyu

Aydınlanma ve Isıtma Araçları” adlı
dünyanın ve ülkemizin ilk ve tek
özel müzesini; bünyesinde iki bini
aşkın, geçmişe ilişkin nadide parça
bulunmaktadır. Bu parçaların çoğu
ANADOLU’dan olmak üzere, muhte-
lif ülkelerden toplanmıştır.

Tarihin en eski buluşla-
rından biri şüphesiz ki ate-
şin bulunmasıdır. Ateşin
bulunması bugünkü veri-
lere göre 1.000.000 yıl
öncesine gitmektedir. Ate-
şin bulunmasının ardın-
dan öncelikle meşaleler,
daha sonra da kandiller
bulunmuştur. 30-32 bin
yıllık BUZUL ÇAĞI kan-
dilleri denilen ve içleri çu-

kur olan taş kandillere, çeşitli yağlar
doldurularak ışık elde edilmiş,
daha sonra da, 10-15 bin yıl ön-
cesine ait pişmiş toprak kandiller
bunu takip etmiştir. 4.500-5000 yıl
önce demir ve camın bulunma-
sıyla; günümüze kadar çeşitli
medeniyetler, bunlardan ısıtma
ve aydınlatma aracı yapmışlar-
dır. Bitkisel ve hayvani yağ-

lar ile yeryüzüne çı-
kan ve taş yağı de-
nilen tabii yanıcı-
lar o günün sanat
ve mekanik anlayışına
göre birçok aydınlatma ve
ısıtma araçlarında kulla-
nılmıştır.

Bu konu ile ilgili birçok
aydınlatma ve ısıtma aracı
65 yıllık bir çalışma ile

bir araya getirilmiştir.
İnsanlığın elektriğin bu-

lunmasına gelinceye kadar, bu keşif-
lerin düşündürücü bir şekilde orta-
ya konulduğu bu müze her yaştaki
insana geçmiş ile geleceği yansı-

tan bir ışık tutmaktadır.

MÜZEDE BULUNAN PARÇALAR:
• Çeşitli meşaleler ve kandiller,
• En eski örneklerden günümü-

ze kadar şamdan çeşitleri,
• Kolza yağı, gazyağı, ispir-

to, benzin, karpit ve çeşitli
bitkisel yağlardan aydınlatma

ve ısıtma araçları,
• 6-10 bin yıllık buğdayın ekmek ol-

masını anlatan araç ve gereçler,
• Çeşitli din ve inanışlara ait tılsım,

büyü ve nazarlıklar,
• Anadolu tuğlaları koleksiyonu ve

ilk bulunan matkaptan, günümüze
kadar kullanılan matkaplar,

• Çekül, su terazisi ve birçok eski
buluşlara ait örnekler.
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Genel hatlarıyla Güneydoğu Anadolu’nun lezzetlerini yansıtan Adıyaman
mutfağından bir çoğumuzun adını ilk kez duyacağı lezzetlerden bir der-
leme yaptık. 

Adıyaman’dan çoğumuzun adını
bile duymadığı farklı lezzetler

YARPUZLU KÖFTE

Malzeme: 
2 su bardağı ince bulgur 

Yarım kg kıyma 

1 tabak dolusu yarpuz 

2 adet kuru soğan 

2 çorba kaşığı tereyağı 

1 çorba kaşığı salça 

1 su bardağı haşlanmış nohut 

1 tatlı kaşığı tuz 

1 tatlı kaşığı pul biber 

1 tatlı kaşığı karabiber 

Yapılışı:
Bulgur bir kaba alınır. Üzerine 2 su bardağı ılık su konur. 10

dakika sonra kıyma, tuz, pul biber ve karabiber eklenir ve iyice

yoğurulur. Sonra misket büyüklüğünde köfteler yapılır. İçinde un

olan tepsiye konur, una bulanır. Diğer yanda ince kıyılmış soğanlar

tereyağında pembeleştirilir. Üzerine salça ve 6 su bardağı su konur.

Su kaynayınca köfteler atılır. 10 dakika sonra kıyılmış yarbuz ve

haşlanmış nohut eklenir. Birlikte 10 dakika daha pişirilir. Yarpuz

yoksa ıspanak da kullanılabilir. Sıcak servis yapılır.

KABAK AŞI

Malzeme: 
Malzeme: Yarım kilo kabak 

Yarım kilo domates 

2 adet sivri biber 

1 ortaboy soğan 

1 su bardağı bulgur 

1 çay bardağı sıvıyağ 

1 yemek kaşığı biber 

salçası. 

Yapılışı:
Soğan yağda pembeleşin-

ceye kadar kavrulur. Biber sal-

çası ilave edilip, kabuğu soyul-

muş, doğranmış domates, biber

ve en son doğranmış kabaklar

eklenir. Biraz kavrulduktan sonra

su ve bulguru eklenir. Suyunu

çekinceye kadar pişirilir.
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PATLICAN CACIĞI

Malzeme: 
2 orta boy patlıcan

3 su bardağı su

2/3 su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı yoğurt (Süzme

olursa daha iyi)

2-3 diş sarımsak

Biraz pul biber ve nane

Yapılışı:
Patlıcanlar yıkanır, alaca soyulur ve küçük küp şeklinde

doğranarak tuzlu suda bekletilir. Tencereye su konarak kaynatılır.

Su kaynayınca bulgur, suyu süzülmüş patlıcan çok az tuz ekle-

nir. Kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir. Geniş bir servis

tabağına alınır. Diğer tarafta sarımsaklı yoğurt hazırlanır. Soğu-

yan patlıcanlı bulgur ile karıştırılarak, üzerine nane, pulbiber ser-

pilir ve servis edilir.

HIGTAP

Malzeme: 
5 su bardağı un 

4 çorba kaşığı margarin 

1 tatlı kaşığı yaş maya 

1 kahve fincanı süt 

3 yumurta (2 tanesi hamura, 1 yumurta

sarısı üzerine, 1 yumurta akı peynire ) 

1 küçük kalıp beyaz peynir 

Yarım demet dereotu 

2 çay kaşığı şeker 

2 çay kaşığı tuz 

Yapılışı:
Un bir kaba elenir. Ortasına şekerli sütle ezilmiş maya, yağ, iki yumurta ve tuz konarak kulak memesi kıvamında bir hamur yapılır.

Ilık bir yerde üzeri örtülü olarak bekletilir. Bir saat kadar sonra hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalara alınarak unlanmış bir tahtada

el ile açılıp peynir, dereotu ve yumurta akı karışımı konur. İki ucu peynir görünecek şekilde birleştirilir. Tepsiye dizilir. Bir süre daha

mayalandırılıp üzerlerine yumurta sarısı sürülür. Orta hararetli fırında kurutmadan pişirilir. Fırından çıkar çıkmaz üzerleri hafif yağlanır ve

bir tencereye konup, tencerenin kapağı hamurların yumuşaması için kapatılır.

TENE HELVASI

Malzeme: 
1,5 su bardağı nişasta 

1 çay bardağı sıvıyağ 

1 çorba kaşığı tereyağı 

1 çay bardağı pekmez 

1 çay bardağı şeker 

1 çay bardağı dolusu dövülmüş ceviz 

Yapılışı:
Tencereye tereyağı ve sıvıyağ

konur. Biraz ısınınca nişasta eklenir.

Rengi değişene kadar kavrulur. Sonra

şeker ve pekmez eklenir. Bir kaç dakika

durmadan karıştırılır, dağınık bir hale

gelince ateş iyice kısılır. Ara sıra

karıştırarak biraz daha pişirilir. Sıcak

sıcak servis tabağına alınarak üzerine

ceviz serpilir.
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Binicilik, kısaca at binme becerisi olarak tanımlanır. Binicilik tarihine
baktığımızda çok eskilere M.Ö. 900’lü yıllara kadar dayanmakta.
Hatta bazı tarihçiler daha eski olduğunu söyler. İlk olarak Türkler ta-
rafından ehlileştirilen atlar, çok önemli bir yer edinmiştir insanlık ta-
rihinin gelişiminde.

Orta Asya’dan bugüne taşıdığımız geleneksel
sporumuz: Rahvan At Binme
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Türkler çok iyi at biner
ve at ile manevi yönden
bağlılık oluştururlardı.
Bilinen ilk Türk devleti-

nin başında olan ve o tarihlerde
Çin’de hüküm süren imparator
Hiao’nun at binme becerisinin mü-
kemmel olduğundan bahsedilir. Çin-
liler de at binmeyi Hunlardan öğren-
mişlerdir. Böylece dünya at ile olan
bağlantısını Türkler sayesinde kura-
bilmişlerdir. 

Atlar ile insanların yüzyıllardır
süren dostlukları devam ederken, bi-
nicilik günümüzde artık çoğunlukla
spor amaçlı olarak yapılmakta.

RAHVAN BİNİCİLİK: YANİ ATIN
'TEK AYAK' KOŞMA STİLİ

Spor amaçlı yapılan binicilikte de
değişik stiller bulunuyor. Bunlardan
biri de “Rahvan Binicilik”. Yani atın
'tek ayak' koşma stili.

Atın aynı taraftaki ayaklarının
birlikte hareket ettiği ve binicisini
sarsmayan bir koşu şekli rahvan bi-
nicilik. Rahvan Binicilik te Türk Kül-
türü’ne ait bir stildir. 

Atı rahvan yürütmekteki amaç,
biniciyi ve yükünü en uzun mesafe-
ye, en kısa zamanda, en az enerji
harcayarak götürülmesini sağlamak-
tır. Tarihte Orta Asya’da yetiştirilen
Rahvan atlar, göçler esnasında Ana-
dolu’ya getirilmiş. Rahvan Atlar Sel-
çuklu ve Osmanlı zamanında da ko-
runarak günümüze kadar devamı
sağlanmış. 

ANADOLU’NUN BİRÇOK
BÖLGESİNDE YÜZ YILLARDIR
SÜREGELEN BİR SPOR

Rahvan at yarışlarının Anado-
lu’da yaygın olarak yüzyıllardır de-
vam etmesi bu sayede günümüze
ulaşmıştır. Türklerin atlara olan düş-
künlüğü de bunda etkili olmuştur. 

Mahalli panayırların vazgeçilmez
bir bölümünü oluşturmuş her zaman
at yarışları. Yarışacak olan atların ve
binicilerin merakla beklenmesi ve ya-
rışları kaçırmamak için uzaklardan iş-
tirak etmeleri yarışlara olan ilginin ne
denli büyük olduğunun göstergesi.

Bugün bütün Türkiye'de at
yarışları aslında çok yaygın ancak ye-
terli tanıtım yapılmıyor. Genelde
Kars, Ardahan ve Ege Bölgesi’nde
yoğun olan Rahvan At Yarışlarına sa-
dece yerli ırk atlar katılıyor. En bü-
yük yarışlar Balıkesir Karapürçek,
Kütahya Örencik ve İzmir Çaylı’da
oluyor. Yıl içinde birkaç yerde yapılsa
da en önemlisi İzmir’in  Ödemiş İlçe-
si’ne bağlı Çaylı koşularıdır. Bunda,
Rahvan Yarışları’nın buradan başla-
yarak Türkiye’ye yayılması ve Küçük
Menderes Ovası’nın sağladığı doğal
koşu pistinin rahvan için çok uygun
olması Çaylı Koşusu’nu bu konuda
bir numara yapmış. 

YARIŞLARDAKİ KATEGORİLER İSE
ŞUNLARDIR:
1.    Tozkoparan
2.    Deste
3.    Ayak
4.    Taze Beşli 

(Yöresel olarak iptal edilebilir)
5.    Küçük Orta
6.    Büyük Orta
7.    Baş Altı
8.    Baş Yarışları

Müsabaka alanı, döner veya düz
bir pistten oluşuyor. Pistin genişliği
yaklaşık 10 metre, uzunluğu en az

800 metre, en çok 2500 metre olma-
lıdır.

Binicileri kıyafetleri de kurallara
bağlıdır. Hakim yaka gömlek, yelek
(cepken şeklinde), dize kadar dar ve
düğmeli, dizden yukarısı bol panto-
lon, süvari çizmesi giyilmesi gerekir.

ATLAR İÇİN DE DERİ BİR BAŞLIK,
DİZGİN, EYER GEREKLİDİR

Rahvan At yarışlarına dualarla
başlanır. Önceden güreşlerde olduğu
gibi bir yarış ağası seçilmekte. Verilen
mesafe içerisinde rahvanı üç defa
bozma hakkı verilir. Yani üç kere
dörtnala kalkabilir ancak bu 15–20
metreyi geçemez. İlk çıkışlardaki bo-
zuklar hata olarak sayılmaz. Uzun bo-
zuk yapıldığında at ve binici diskalifi-
ye olur. Üç bozuk sınırı veya uzun bo-
zuk yapan atlar, birinci gelse bile ele-
nir.

TAMAMEN BİR GÖNÜL İŞİ
Yarışa katılan tüm binicilerin ve

sahiplerinin gönlünde birinci olmak
yatar. Ancak bu zahmetli, emek iste-
yen bir uğraştır. Burada atının ne ka-
dar iyi yetiştirildiğini göstermek bü-
yük bir gurur sayılır, yoksa kazanan
atlara verilen ikramiyeler asla mas-
rafları karşılayacak oranda değildir.
Bu tamamen bir gönül işidir.
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Hulusi 
Behçet 
20 Şubat
1889’da 

İstanbul’da doğdu. Anne-
sini küçük yaşlarda kay-
bettiği için büyükannesi
tarafından büyütüldü. 
Babasının Şam'daki gör-
evinden dolayı ilk öğre-
mine burada başlamıştır.
Fransızca, Almanca ve La-
tince öğrendi. Tıp eğiti-
mini Gülhane Askerî Tıp
Akademisi'nde aldı. Ardın-
dan 1910'daki mezuniye-
tinden sonra dört yıl bo-
yunca dermatoloji ve
cinsel yolla bulaşan hasta-
lıklar üzerinde çalıştı. Bu

ihtisasını 1914 yılına ka-
dar Gülhane Dermatoloji
Kliniği’nde Eşref Ruşen,
Talat Çamlı ve bakteriyo-
log Reşat Rıza hocaların
yanında asistan olarak ta-
mamlamıştır.

BUDAPEŞTE'DEN SONRA
BERLİN'DE DE
ÇALIŞMALAR YAPTI

1914 Temmuz ayında
Kırklareli Askeri Hastanesi
başhekim muavinliğine
atandı. Daha sonra 1918'e
kadar Edirne Askeri Has-
tanesi’nde dermatoloji uz-
manı olarak çalıştı.
1918’de Budapeşte'de
sonra Berlin'de çalışmalar

yaptı. 1919 Ekim ayında
yurda döndü.

1923'te Hasköy Züh -
revi Hastalıklar Hastanesi
Başhekimliği’ne tayin
edildi. Burada bir süre ça-
lıştıktan sonra Guraba
Hastanesi Dermatoloji Uz-
manlığı görevini üstlendi.
Babası M. Kemal Ata-
türk’ün yakın arkadaşı idi.
Soyadı kanunu çıktıktan
sonra “Parlak ve zeki” an-
lamına gelen, aynı za-
manda babasının adı olan
“Behçet” soyadını aldı. 

Ayrıca bu yılda meşhur
bir diplomatın kızı olan
Refika Davaz ile evlenmiş,
bir kızı olmuştur.

1933 senesinde Üni-
versite Reformu’nda Deri
Hastalıkları ve Frengi Kli-
niğine profesör olarak se-
çilmiştir. Hulusi Behçet,
Türk akademisinde profe-
sör unvanını alan ilk kişi-
dir.

KENDİ ADIYLA ANILAN
“BEHÇET HASTALIĞI”NI
TARİF EDEN İLK BİLİM
ADAMI OL

1937 yılında, bir kan
damarı enflamasyonu
(vaskülit) hastalığı olan ve
bugün kendi adıyla anılan
“Behçet Hastalığı”nı tarif
eden ilk bilim adamı ol-
muştur.

Dünya tıp literatürüne adını “Behçet Hastalığı” ile yazdıran Dr. Hulusi
Behçet, yurt içinde çok bilinmese de uluslararası ölçekte önemli başarı-
lara imza atmış bir bilim adamımız.

Behçet hastalığı ile
dünya tıpbına adını
yazdıran Türk:
Dr. Hulusi 
Behçet
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Mesleğinin ilk yılların-
dan beri dermatoloji konu-
sunda üretken bir bilim
adamı olarak, birçok ulu-
sal ve uluslararası kon-
greye orijinal makalelerle
katılmış ve birçok bilimsel
dergide makalesi yayınlan-
mıştır. Sık sık yurt dışında
çalışmalarda bulunuyor,
çalışmalarını burada diğer
meslektaşlarına da aktarı-
yordu. 

ÇOK OKUYAN, 
KENDİNİ SÜREKLİ
GELİŞTİREN BİR 
KİŞİLİĞE SAHİPTİ.
TÜRK TIBBINA VE 
TIB EĞİTİMİNE YAPTIĞI
ÇALIŞMALARLA 
ÖNEMLİ KATKILARDA 
BULUNDU

Entelektüel bir kişiliğe
sahipti. Çok okur ve daima
araştırmalarda bulunurdu.
Kendini sürekli geliştir-
mekte idi. Ünlü Alman Pa-
toloğu Prof. Schwartz,
“Behçet dünya çapında
ünlü bir bilim adamı ama
Türkiye'de değil. O her za-
man yurtdışında buluşla-
rını tanıtıyor, bunun için
onu Türkiye'de bulamıyor-
sunuz” diyerek ne yazık ki
onun ülkesinde yeterli
önemi bulamadığını do-
laylı olarak belirmişti. 

Behçet, yeni jeneras-
yonların eğitimine yar-
dımcı olmak için çok sa-
yıda makaleyi de
Türkçe'ye çevirdi. Uzak
Doğu’da Kore gibi ülke-
lerle ilişki kurmak için
uluslararası derlemelerde
orijinal olgu sunuları ya-
yınladı.

1947'DE ZÜRİH TIP
FAKÜLTESİ’NDE 
DR. BEHÇET'İN BU
BULUŞU "MORBUS
BEHÇET" OLARAK
ADLANDIRILDI

Hulusi Behçet hastala-
rından bazıları üzerinde
yıllarca yaptığı gözlemler
sonucunda yeni bir hasta-
lığın varlığını anladı. Bu

hastalıkla ilgili görüşlerini
1937'de "Dermatologische
Wochenschrift" de yazdı ve
Paris'te Dermatoloji top-
lantısında sundu. Bu araş-
tırmaları büyük ilgi gördü.
Zamanla oftalmologlar
Behçet hastalığını kabul
etmeye başladılar, ancak
dermatologlar bu yeni
hastalığı nedense inkar et-
tiler. Ancak dünyanın çe-
şitli yerlerinden gelen
başka haberler, vakalar,
incelemeler sonucunda
Hulusi Behçet’in tespitle-
rinin doğru olduğu kabul
edildi. 1947'de Zürih Tıp
Fakültesi’nde Dr. Behçet'in
bu buluşu "Morbus Beh-
çet" olarak adlandırıldı.
Dünya tıp literatüründe
artık “Behçet Hastalığı”
denen bir hastalık buluna-
caktı. 

YURT İÇİ VE 
YURT DIŞINDA BİRÇOK
DERGİDE MAKALESİ
YAYINLANDI VE
KONGRELERE KATILDI

Dr. Behçet’in uzmanlı-
ğın ilk yıllarından başlaya-
rak bir çok ulusal ve ulus-
lararası kongrelere orijinal
makaleleriyle katılması,
ülkemizde ve yurtdışında
bir çok makalesinin yayın-
lanması yetişen yeni he-
kimlere de rehberlik et-
miştir. 

Ayrıca Deri Hastalıkları
ve Frengi Kliniği Arşivi
adındaki dergiyi ölene ka-
dar yayımlamıştır. Bu
dergi 1934'ten 1947'ye ka-
dar Türkiye'deki Dermato-
loji organı görevini sür-
dürmüştür. Bu değerli
doktorumuz 8 Mart
1948’de ardında adından
çok sözettirecek çalışmalar
bırakarak aramızdan ayrıl-
mıştır.

Ünlü Alman Patoloğu

Prof. Schwartz, “Beh-

çet dünya çapında

ünlü bir bilim adamı

ama Türkiye'de değil.

O her zaman yurtdı-

şında buluşlarını tanı-

tıyor, bunun için onu

Türkiye'de bulamıyor-

sunuz” diyerek ne

yazık ki onun ülke-

sinde yeterli önemi

bulamadığını dolaylı

olarak belirmişti.
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Action of umbrella organiza-

tions together with base is

meaningful in terms of as-

similation of decisions taken

and taking the pulse of in-

dustrialist" 

Dear Friends,

Relations of non-govern-
mental organizations
with occupational um-
brella organizations like

chamber, union as well as studies
that will gain favor for their own
members and members of sector it
represents and will protect their in-
terests are of great importance for
both sector and country economy. It
cannot be said that communication is
established with sectoral non-govern-
mental organizations in our country
in real terms apart from certain peri-
ods like election among the said occu-
pational umbrella organizations. This
is great importance in terms of devel-
opment of bilateral relations and
spreading of particularly activities of
umbrella organizations on base.  

Coexisting of sectors with top
umbrella organizations and action of
umbrella organizations together with
base are meaningful in terms of as-
similation of decisions taken and tak-
ing the pulse of industrialist. Also,
this cooperation will have great con-
tribution for solving the problems of
industrialist and creating future vi-
sion. 

As Socks Manufacturers’ Associa-
tion (ÇSD), we made a courtesy visit
to Mr. Erdal Bahçıvan, Chairman
of Executive Board of Istanbul
Chamber of Industry (ISO) after he
took office within this framework.
Then, he accepted our invitation and
participated into Monthly Tradition-
al Dinner Meeting of Socks Industri-
alists Association. This participation
honored us both as association and
sector. I hope that, as is stated by
Chairman, this dialogue and cooper-
ation will continue regularly. 

We left a successful year behind
as both Sock Industrialists Associa-
tion and sector and we are prepar-
ing to welcome a new year with new
hopes and excitements. On behalf of
myself and Executive Board, we
congratulate your new year with my
best wishes and I wish happy years
to world and our country in which
success and happiness dominate. 

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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Monthly
Tradition-
al Dinner
Meeting

of Socks Industrialists As-
sociation which took place
on 4 November 2013 host-
ed an important guest.
This meeting brought Is-
tanbul Chamber of Indus-
try Chairman of Executive
Board Erdal Bahçıvan and
ÇSD members and socks
sector together. 

Socks Industrialists As-
sociation Chairman
Hüseyin Öztürk who made
opening speech started
this words by mentioning
about honor and happiness
he felt for hosting Istanbul
Chamber of Industry
Chairman and Istanbul
Chamber of Industry Exec-
utive Board members.
Socks Industrialists Asso-
ciation Chairman Hüseyin
Öztürk said that develop-
ment of relations between
two institutions and in-
creasing the cooperation
are of great importance in
terms of spreading activi-
ties of Istanbul Chamber
of Industry which is an
umbrella organization to
the base and continued
"Coexisting of sectors with
top umbrella organizations

and action of umbrella or-
ganizations with base are
meaningful in terms of as-
similation of decisions tak-
en and keeping the pulse
of industrialist. However,
we wish this dialogue and
cooperation to be regular
and not remain limited
with today". Hüseyin
Öztürk spoke as follows: 

Later, Istanbul Cham-
ber of Industry Chairman
Erdal Bahçıvan went up to
the rostrum and said that
socks industry has a dif-
ferent importance within

Chamber by stating that
they were guest of sec-
toral meeting for the first
time apart from iftar.
Bahçıvan who pointed out
that socks sectors is exact-
ly an Istanbul industry
and noted "Since socks in-
dustry bears a net Istan-
bul industry identification,
it has a different impor-
tance for our Chamber". 

After speeches, Istan-
bul Chamber of Industry
Chairman of Executive
Board Bahçıvan replied
the questions related with

particularly seniority in-
demnity, workforce prob-
lems and training, prob-
lems experienced in Or-
ganized Industry Zones,
metropolitan project of Is-
tanbul and place of indus-
try in this project, visa, in-
centive and tax returns in
the meeting passed in air
of conversation and in
form of question-answer
until the late hours under
the control of Celal
Toprak, Chairmen of Econ-
omy Journalists Associa-
tion. 

Istanbul Chamber of Industry Chairman 
Erdal Bahçıvan was the guest of 
Monthly Traditional Dinner Meeting of Socks 
Manufacturers’ Association
Istanbul Chamber of Industry Chairman Erdal Bahçıvan was the guest of Monthly
Traditional Dinner Meeting of Socks Manufacturers’ Association. In the meeting
passing in air of conversation, sectoral problems were discussed and ideas were
exchanged. 



www.csd.org.tr

ENGLISH TRANSLATION...

92 Çorapland November-December 2013

Foreign expan-
sion process of
Turkish socks
industry start-

ed with export in 1980's.
Turkey which is an impor-
tant actor in global scale
over years became the sec-
ond big geography in pro-
duction following China
and third big geography in
exportation following Chi-
na and Italy since 2004. 

EXPORT VOLUME
EXCEEDİNG 1 BILLION
DOLLAR FROM 281
MILLIONS OF DOLLARS
IN 2000 

Our socks industry
which gives great contri-
bution into Turkish econo-
my with exportation main-
tained its stabile rise over
years. According to data of
Istanbul Textile and Gar-
ment Exporter Unions
(ITKIB), sector which
recorded 281 millions of
dollars in 2000 put signa-

A STABLE RISE IN FOREIGN TRADE OVER YEARS 

Turkish socks sector is preparing
to close 2013 with a record in
export 
Although increase in export of Turkey decelerates, socks sector has showed an in-
crease in ten months of this year and has put signature under a new success. Sec-
tor which closed the past year with a little regression provided an important
increase in orders when Europe returned to Turkey from the Far East. As of the end
of October, sector marked in 936,2 millions of Dollars of export with 16,85   per-
cent of increase in basis of 10 values and exported1 billion 167 millions of pairs
with 12,2 percent of increase in basis of item. 
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ture under an important
success by rising above 1
billion of dollars as of the
end of 2011. Even if 6 per-
cent regression was
recorded due to crisis ex-
perienced in Europe which
is the biggest market of
Turkey in 2012, a fast re-
covery process was experi-
enced when orders from
the Far East returned to
our country in 2013. Sec-
tor which exported corre-
sponding to 936,2 millions
of dollars in the first ten
months of 2013 gave sig-
nal of a new record that
will realize with 16,8 per-
cent of increase in basis of
value as of the end of year
compared with same peri-
od of past year. 

WHILE OUR MARKET
SHARE IN THE WORLD IS
8,5 PERCENT, İT İS 16,1
PERCENT İN EUROPE. 

Europe which is domi-
nated by Turkish socks
sector and it makes maxi-
mum purchase always pro-
tected its last weight. As of
the end of 2012, while its
share in world socks mar-
ket is about 8,5 percent,
again according to data of
ITKIB share in Europe re-
alized in level of 16,1 per-
cent corresponding to
about two folds of this. 

Our biggest export
market is European coun-
tries which is leaded by
England, Germany and
France European countries
like England, Germany,
France, Spain, Italy,
Netherlands, Belgium and
Denmark lead the way of
countries for which most
export is done. Turkey hav-
ing the position of the
biggest supplier of England

with 32 percent of share is
ranked second in Germany
with 20 percent of share
and third in France with 12
percent of market share as
of the end of 2012. 

EMERGING MARKETS 
Crisis experienced in

European market directed
Turkish socks sector to
search new markets. Coun-
tries which are members
of Commonwealth of Inde-
pendent States which is
headed by Russian Federa-
tion and USA entered into
important buyers in the
last period. On the other
side, considerable impor-
tant increases were noted
in last years in Middles
East and Balkans. 

RECOVERY IN EXCHANGE
RATE İS HOPEFUL ON
BEHALF OF BEİNG
EFFİCİENT AGAİN İN USA
MARKET 

According to informa-
tion system of Republic of

Turkey Ministry of Econo-
my, weight of Turkey in
USA which is the biggest
socks importer of the
world with 18 percent of
share regressed to 1 per-
cent level by decreasing in
last years. Even if distance
of market is seen as a rea-
son in this low share at
first sight, low exchange
rate in Turkey constitutes
one of the biggest reasons
of this. In recent months,
following the fast recovery
experienced in exchange
rate, Turkish socks ex-
porter found an important
opportunity in order to in-
crease its market share in
this country. The biggest
actors in USA market as of
2012 are China having 50
percent of market share
and El Salvador having 12
percent of market share
and Honduras having 9
percent of market share.
Following these three
countries, Pakistan, Korea,
Taiwan, Italy and Turkey

come, respectively. Italy
has 1 percent of market
share in this country like
Turkey. 

Turkish socks sector
targets to increase its hare
in world market with prod-
ucts having high added
value not basic products in
the next period.  Turkey
will continue to be one of
leader production stations
of the world in socks sector
in the next years with
knowledge accumulation
based on long years, quali-
fied young and dynamic
staff, modern machinery
and closeness to markets.
Socks Manufacturers’ As-
sociation which is umbrella
organization of socks sec-
tor in Turkey is conducting
studies intended for creat-
ing future vision of the
sector with projects it pro-
duced for years for this
purpose and business part-
nership it developed. 
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Netherlands and Germany are competing
for cheap production of Pakistan

Pakistan increased its
share in European cotton
ankle socks market more
than two folds in first 8

months of 2012 and 2013. These
increases progress in a similar way in
Indonesia, however Pakistan exhibits
much better performance compared
with Indonesia in 2013. 

Before China came
into play in 2004,
Indonesia having market
share in 7 percent caught
the 7 percent level again
in European market with
attack it showed in 2011,
however partial decline
is seen in its
performance in first 8
months of 2013.  

Pakistan reached
almost two folds of 4,8%
Market share it had in
2004 when quotas were
removed for China. What
are the reasons behind this perform-
ance of Pakistan?

In this part of my article, I try to
analyze European buyers in Pakistan
socks exportation market under the
light of price, market shares and fig-
ures in depth in order to answer this
question.

China caught very serious mar-
ket share in Netherlands market with
its cheap socks after quotas were
removed in 2004. This market share

reached the highest point with 76%
in 2010. After 2010, serious declines
are experienced in market share of
China. Market share of China
decreased to 47% with 29% loss in
the first 8 months of 2013. Pakistan
with 16% share and Turkey with 9%
gaining lead the way among the
countries which have gained since

2010. We know the gaining of Turkey
is provided by factors like closeness
to the market. However, why
Pakistan leads the way in
Netherlands market?

Reason for Pakistan's performance
in Netherlands market is declining
prices after 2010. In 2005, while it
had 9% market share, Pakistan socks
whose pair was 0.80 euro decreased
to 0.37 euro in 2013 with a sharp
decline after 2010, it was priced

below the China's price of 0.38 euro
in the same period. After 2013, par-
tial decline seen in Turkish prices in
Netherlands is both reflection of
decline in cotton prices and average
price decline caused by the ability of
Turkey to sell socks to Netherlands in
a bit lower category. While price
increases we will see in China prices

in next years
approximate Turkey to
China prices in all Euro-
pean markets not only
Netherlands market, I
foresee that it will cause
increase in our market
share. I suppose that all
of us foresee this situa-
tion. What we cannot
foresee easily is which
speed this situation will
develop. While speed of
market share losses
experienced by China
after 2010 in cheap cate-

gory realizes above the expectation,
the possibility regarding we may
experience the same situation in
medium price segment is very likely.
However, what is difficult is the diffi-
culty in estimation of when and
which speed this situation will occur.
I think that we should add the vari-
able of state of readiness of Turkey
for decline of China, as much as
decline of China, into our estimation
parameters.     

In last two issues of magazine, I mentioned you that China started to abandon pro-
duction of socks in the cheapest segment, this segment was started to be shared
by Indonesia and Pakistan and analyzed firstly Indonesia market in depth. Since
developments in Pakistan market are important, I will try to analyze the changes
in Pakistan market which I wanted to explain in two parts in detail under the light
of cotton ankle socks market's figures which I obtained via EUROSTAT. 

Mithat Aracı | Da Kong Enterprise Co. Ltd. - Türkiye Temsilcisi  www.dakong.com.tr
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THE MUCH-AWAITED MEETING OF THE HOSIERY, UNDERWEAR AND

SWIMWEAR SECTORS: IF Expo 2014 Fair

The 11th International Is-
tanbul Hosiery and Un-
derwear Fair IFEXPO
2014 is being held by

Tüyap at Tüyap Fair and Congress
Center during the dates 6 – 8 Febru-
ary 2014, under the umbrella organi-
zation of Turkish Fashion and Apparel
Federation and with the support of
Hosiery Manufacturers Association,
All Underwear Manufacturers Associ-
ation, Denizli Textile and Clothing
Manufacturers Association, Aegean
Clothing Manufacturers Association
and Clothing Subsidiary Manufactur-
ers Association.

IFEXPO 2014 Fair, which is aimed
towards the hosiery, underwear and
swimwear product groups, which is
one of the important niche manufac-
turing fields where the Turkish tex-

tiles sector is a world leader, brings
domestic and foreign industry profes-
sionals and our country’s largest
manufacturers together.  Sales and
marketing operations of the fair,
which undertakes an important role
in conveying our country’s production
power, capacity, collections and niche
area products in the fields of hosiery,
underwear and swimwear to new
markets and different target audi-
ences in the world textiles market,
have started with full force.

2014-2015 Autumn/Winter cre-
ations will be presented to the indus-
try in the IFEXPO 2014 Fair, which
will host the companies and brands
which set the trends in hosiery, un-
derwear and swimwear fashion.

The fair, which brought together a
total of 6,529 domestic and foreign

industry professionals from 55 coun-
tries with 136 leading companies of
the industry in our country in 2013,
is observed to make positive contri-
butions towards domestic and expor-
tation goals of the industry with the
productive commercial ambiance it
creates.  Earning the acclaim of its
participants and visitors by meeting
the seasonal demands of the industry,
IFEXPO fair will be the meeting point
of vendors and customers coming
from across the country and various
target foreign countries during 6 – 8
February in 2014.

For more information about IF-
EXPO 2014, 11th International Istan-
bul Hosiery and Underwear Fair,
which will be held between 6 – 8
February, please visit
www.ifexpo.com
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Ağaç düşerse
yakınına yaslanır.
Gagavuz Atasözü

Yapabilirler, çünkü
yapabileceklerini düşünüyorlar.

Vergilius

Dostunu iyilik ve kötülük
zamanında sına.n
Lokman Hekim

Hiç kimse görmek istemeyen
kadar kör değildir.

İbni Sina

Alçak gönüllü olmak bilginin
süsüdür.

Peyami Safa

Eski acılara taze gözyaşı
dökmeyin.
Euripides

Bir yalancının iyi bir 
hafızası olmalıdır.

Quintilian

Yalnız yiyen, felaket gününde 
de yalnızdır.

Rig Veda

En büyük pişmanlığım,
hiç pişmanlığımın olmaması.

Edward Gorey

Doğruluğu sevin ama 
hatayı da affedin.

Voltaire

Aşk sandığın kadar değil,
yandığın kadardır.

Mevlana

Mutlu edemeyeceksen, 
meşgul de etmeyeceksin.

Özdemir Asaf

Kimse taklit yoluyla büyük
insan olamaz.

Samuel Johnson

Zor iş zamanında yapmadığımız
kolay işlerin çoğalmasıyla oluşur.

Henry Ford

Her azizin bir geçmişi ve her
günahkârın bir geleceği vardır.

Oscar Wilde

Derin olan kuyu değil, 
kısa olan iptir.
Çin Atasözü

İnsan sevmeye başladı mı,
yaşamaya da başlar.
William Shakespeare

Dünyayı değiştirecek en güçlü
silah eğitimdir.

Nelson Mandela






