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Çorapland
Polonya 

büyüyen hazır 
giyim pazarı 

ile dikkat 
çekiyor

İF Expo 2013 Çorap, İç Giyim Fuarı 
ikinci yılında başarısını katlayarak güçlendi

İhracatçı Eğilim Anketi 2012 
4. Çeyrek sonuçları açıklandı 
İhracatçının en 
büyük sorunları: 
Girdi maliyetlerinin 
artışı ve kârlılığın 
azalması 

Daralan Avrupa çorap 
pazarında Türkiye’nin 
payı artıyor 
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Değerli dostlarım,

İF Expo İstanbul Uluslararası
Çorap, İç Giyim Fuarı’nın ilkini geç-
tiğimiz yıl bir yığın bilinmezlikle,
kaygılarla gerçekleştirdik.
Karşımızda bir yanda Türkiye’nin
deneyimli ve dünyada söz sahibi
olduğu, tarihi köklere sahip bir sek-
tör olmanın getirdiği artılar varsa
da, diğer tarafta uluslararası ölçekte
bir organizasyonun ilkini ortaya koy-
manın getirdiği sorumluluk duygusu
ve “acabalar” bulunuyordu. Birlikte
çalışarak, inanarak başladığımız bu
organizasyon ile kafamızdaki birçok
soruyu yanıtlama olanağı bulduk.
Katılım ve metrekare düzeyinde
küçük de olsa, ilkinde yakaladığımız
başarı bize ikincisi için inanılmaz
derecede ümit ve güç verdi. 2013
yılında ise bu ümidi birlikte yaşadık.
Emeğin, saygının, birlikte hareket
etme kültürünün nelerin üstesinden
geldiğini ve başardığını gördük. 
2 bin 200 metrekare ile başladığımız
bir fuarın bu yıl 5 bin metrekarelik
düzeylere ulaştığına ve bir yıl içinde
kendisini ikiye katladığına tanık
olduk. Bu bir yanda çorap ve iç
giyim gibi uluslararası başarılı iki
sektörün arasındaki birlik ve daya-

nışmayı gösterirken, diğer yanda da
çorap sektörünün kendi özgüvenini
ortaya koyma açısından önemli bir
saha çalışması oldu. Katılımcısıyla,
ziyaretçisiyle, projede yer alan,
sahada koşturan bütün ekibe sizler
ve sektörüm adına canı gönülden
teşekkür ediyorum. 

Ümit ediyorum ki; 2014 yılın -
daki Çorap, İç Giyim Fuarı’nda da
başa rı mız kendi rekorunu kıracak ve
başka başarılara davetiye çıkara -
caktır. Uluslararası bir arena niteliği
taşıyan bu önemli organizas -
yonumuzda sektörümüzün tümünü
bir bütün halinde katılımcı olarak
görmek en büyük isteğimiz. 

Şahsım ve ÇSD Yönetim Kurulu
adına bu yıl olduğu gibi önümüzdeki
yıllarda da nitelik ve nicelik olarak
katladımız nice başarılı fuarlar
diliyorum. 

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ümit ediyorum ki; 

2014 yılındaki Çorap, 

İç Giyim Fuarı’nda da 

başarımız kendi rekorunu

kıracak ve başka başarılara

davetiye çıkaracaktır”

“



ÇİFT SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP KONÇ LASTİĞİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) MEDİKAL
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TEK SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS

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

ELASTİK SARGILI İPLİKLER
I) TEK SARGILI İPLİKLER
II) ÇİFT SARGILI İPLİKLER
III) HAVA KAPLAMALI İPLİKLER

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

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

AYMER DIȘ TİC. A.Ș.
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Türk tekstil sektörünün
buluşma adresi olan
fuarın açılış töreninde
yapılan konuşmalarda;

TÜYAP İcra Kurulu Başkanı Serdar
Yalçı, Tüm İç Giyim Sanayiciler Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı İrfan
Özhamaratlı, Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin
Öztürk, İstanbul Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İT-
KİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İs-
tanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis
Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul Sa-

Türk tekstil ve hazır
giyim sektörünün dün-
yada ön plana çıktığı
önemli niş üretim alan-
larından iç giyim, çorap
ürün gruplarına yönelik
düzenlenen, İF Expo
2013, 10. Uluslararası
İstanbul Çorap ve İç
Giyim Fuarı, 31 Ocak’ta
TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde açıldı. Fuar
aynı zamanda bu yıl her
anlamda kendini ikiye
katlayarak büyük bir
başarıya da imza attı.

Çorapland Mart-Nisan 2013

İF Expo 2013, Çorap, 
İç Giyim Fuarı, ikinci kez 
kapılarını ziyaretçilere açtı 
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nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
C. Tanıl Küçük sektörün beklentileri
ve hedefleri konusunda kamuoyunu
bilgilendirdiler.

Çorap, iç giyim, mayo ürünlerinin
yer aldığı IF EXPO 2013 Fuarı’nın
açılışında konuşan İstanbul Sanayi
Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı
C. Tanıl Küçük, tekstil ve giyim eş-
yası sektörünün 1980’li yıllardan iti-
baren ekonomi ve sanayimizin itici

gücü konumunda olduğunu kaydere-
derek, 2000’li yıllarla birlikte her ne
kadar bir miktar sınırlanma eğilimi
gösterse de ha çok önemli ağırlığa
sahip olduğunun altını çizdi. Sektö-
rün ekonomik boyutunun ötesinde
yoğun istihdamı ile sosyal açıdan da
büyük önem taşıdığına dikkat çeken
Küçük, “Çok önemli bir özelliği de
ihracatı yüksekken, girdi ithalatının
az olmasıdır. Bu özelliği ile giyim eş-
yası sektörümüzün net kazancı 2005
yılından bu yana 10 milyar Dolar’ın
üzerinde kalmış ve sektör en yüksek
net döviz kazancını sağlayan imalat
sanayi kolu olmayı sürdürmüştür”
dedi. 

Giderek artan şekilde hissedilen
küresel rekabatin de etkisiyle dönü-
şüm ihtiyacı bulunduğu söyleyen
İSO Başkanı Küçük, bu noktada İF
Expo Çorap, İç Giyim Fuarı gibi or-
ganizasyonların önemine değindi.
Küçük sözlerini şöyle sürdürdü:

İSO BAŞKANI TANIL KÜÇÜK:
“FUARLAR SANAYİMİZİN, TÜRK
ÖZEL SEKTÖRNÜNÜN
DİNAMİZMİNİ VE KÜRESEL
REKABET KARARLILIĞININ EN
GÜZEL GÖSTERGESİDİR”

“Sektörümüz, uzun süredir bu
gerçeğin farkındadır. Rekabet gücü-
nü artırabilmek için kendi üzerine
düşenleri yerine getirmenin arayışı
ve gayreti içindedir. İF EXPO gibi ih-
tisas fuarları, sanayimizin, Türk özel
sektörünün dinamizminin ve küresel
rekabet kararlılığının en güzel gös-
tergesidir. Böyle organizasyonlar
ekonomimize, sektörlerimize canlı-
lık, hareket ve sonuçta bereket ge-
tirmektedir’ dedi.

İTO MECLİS BAŞKANI İBRAHİM
ÇAĞLAR: İF EXPO ÇORAP, İÇ
GİYİM FUARI KAZANÇLI  VE
BEREKETLİ OLSUN

İTO Meclis Başkanı İbrahim Çağ-
lar ise kısa konuşmasında İF Expo
Çorap, İç Giyim Fuarı’nın kazançlı
bereketli olmasını dileyerek katılım-
cılar ve sektör için hayırlı, uğurlu ol-
masını diledi.



www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

10 Çorapland Mart-Nisan 2013

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi
de katılımcılara teşekkür ederek fua-
rın hayırlı ve uğurlu olması yönünde
dileklerini aktardı.

ÇSD VE TMHGF BAŞKANI 
HÜSEYİN ÖZTÜRK, “FUARIN
BÜYÜYEMEYE DEVAM EDECEĞİNE
VE SEKTÖRE SÜRDÜRÜLEBİLİR
KATKI SAĞLAYACAĞINA
İNANIYORUM”

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
ve Türkiye Moda ve Hazır Giyim Fe-

derasyonu (TMHGF) Başkanı Hüse-
yin Öztürk, Federasyonun 12 der-
nek, 1500 üye ile ilk adım olarak
sektörel birliği sağladığını ve bugün
24 dernek, yaklaşık 6300 üyeli geniş
bir çatı kuruluş haline geldiğini be-
lirtti. IF EXPO projesini geliştirmek
için heyecanla büyük bir çaba sarf
ettiklerini dile getiren Öztürk, “Fua-
rın büyüyemeye devam edeceğine
ve sektöre sürdürülebilir katkı sağla-
yacağına inanıyorum” dedi. Öztürk
şöyle devam etti:



11Ço-

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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“Fuara katkı sağlayan, emek ve-
ren, açılışı onurlandıran değerli baş-
kanlara, sektör mensupları ve yöne-
tim kurulu üyelerine, öğrencilere ve
yarın bu fuarın çıtasını yükseltecek
herkese şimdiden teşekkür ediyo-
rum. Çünkü her yapılan iş yarın bu-
güne baktığımızda önemli olur. İçin-
de bulunduğumuzda bunu farkede-
miyoruz. O yüzden fuarı yarına taşı-

yacak gençlerimize de şimdiden bir
görev verilmesini düşünüyorum. 

TİGSAD BAŞKANI VE 
TMHGF BAŞKAN YARDIMCISI
İRFAN ÖZHAMARATLI: 
İF EXPO’NUN İÇ GİYİM VE ÇORAP
SEKTÖRÜNÜN VAZGEÇİLMEZİ
HALİNE GELECEĞİNE İNANCIM
TAM”

“İF Expo’nun iç giyim ve çorap
sektörünün vazgeçilmezi haline ge-
leceğine inancım tam” diyerek söz-
lerine başlayan TİGSAD Başkanı ve
TMHGF Başkan Yardımcısı İrfan Öz-
hamaratlı Fuarın katılımcılar, ziya-
retçiler, sektör ve ülke için hayırlı ve
bereketli olmasını diledi. 

Tüyap İcra Kurulu Başkanı Ser-
dar Yalçın: ‘Çin’de son dönemde ya-
şanan maliyet artışları ve Avru-
pa’nın tüketim alışkanlarının değiş-
mesi sonucunda Türkiye’nin esnek
üretim yapısıyla yeniden önemli bir
tekstil üretim merkezi haline geldi-
ğini belirtti. Avrasya pazarının önem
kazanmasıyla batılı ülkelerin hedefi

haline gelen bölgeye açılmak için
Türkiye’nin önemli bir ticaret nokta-
sı olduğuna değindi. IF Expo 2013
Fuarı’nın geçtiğimiz yıla oranla ik
kat büyüdüğünü belirten Yalçın,
sektörün ihracat hedeflerine ulaş-
masında fuarın önemli katkı sağla-
yacağına değindi.

Çorap, İç giyim ve mayo modası-
na yön veren 100’ün üzerinde firma
ve markanın yer aldığı İfexpo 2013
Fuarı’nda, 2013–2014 Sonbahar Kış
tasarımları, trend alanı sergisi ve
firmaların düzenlediği mini defileler
ile ilk kez fuarda görücüye çıktı. 4
farklı temada hazırlanan tasarımlar,
sektör profesyonellerinin ilgisiyle
karşılaştı. 

İF Expo, TMHGF çatısı altında Ço-
rap Sanayicileri Derneği (ÇSD), Tüm
İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİG-
SAD), Ege Giyim Sanayicileri Derneği
(EGSD), Denizli Tekstil ve Giyim Sa-
nayicileri Derneği (DETGİS), Konfek-
siyon Yan Sanayicileri Derneği’nin
(KYSD) işbirliği ve TÜYAP’ın organi-
zasyonu ile gerçekleşiyor.
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31 Ocak - 2 Şubat 2013 tarihleri arasında TÜYAP Büyükçekmece’de gerçekleşen sektö-
rümüzün uluslararası niş fuarı İF Expo 2013 Çorap, İç Giyim Fuarı’nda geçtiğimiz yıl ol-
duğu gibi bu yıl da öğrenci defileleri yer aldı. İHKİB Yenibosna Kız Teknik Meslek Lise-
si’nin yanı sıra bu yıl ilk kez Kavram Çorap ve Moda Tasarımı Önlisans Programı öğren-
cileri de kendi hazırladıkları birbirinden ilginç modellerle birer defile düzenleyerek ko-
nukların karşısına çıktı. Defile hem ziyaretçi hem de katılımcılar tarafından büyük beğe-
ni ile izlendi.

Öğrenciler, defileleriyle
İF Expo 2013 Çorap, İç Giyim
Fuarı’na renk kattı

Kavram Çorap ve Moda Tasarımı Önlisans Programı öğrencileri
31 Ocak 2013’te Fuarın ilk gününde defile düzenledi. Öğrencilere
defile sonrası birer sertifika ve gül verildi.



İHKİB Yenibosna Kız Teknik Meslek Lisesi Öğren-
cileri öğretmenleri Gülseren Aydemir’in önderli-
ğinde hazırladıkları defileyle Fuarın ikinci günü
podyuma çıktı. ÇSD Yönetim Kurulu tarafından Öğrenci ve öğretmenlere
defile sonrası sertifika ve gül verildi.

www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

15Çorapland Mart-Nisan 2013

İF Expo 2013 Çorap, İç Giyim
Fuarı bu yıl da öğrencileri-
mizin katılımıyla başka bir
boyut kazandı. Bir yandan

firma stantlarında görev alarak sek-
törle yakından iletişim kuran öğrenci-
ler, diğer yandan da kendi tasarlayıp
hazırladıkları çoraplarla göz kamaştı-
rıcı defileler düzenlediler. Profesyonel
mankenleri aratmayan sunumlarıyla
konuklara ve katılımcılara adeta bir
şölen sunan öğrenciler büyük beğeni
topladı.

KAVRAM ÇORAP VE MODA
TASARIM ÖĞRENCİLERİ BU YIL 
İLK KEZ DEFİLE DÜZENLEDİ

İlk defile dünyada tek olma özelli-
ğini taşıyan Kavram Çorap ve Moda
Tasarımı Önlisans Bölümü öğrencileri
tarafında fuarın açılış günü 31 Ocak
2012’de protokolün de katılımıyla
gerçekleşti. Bölüm Başkanı Nebahat
Aral ve Öğretim Görevlisi Buket Sek-
ban’ın desteğiyle uzun süredir hazır-
lık yapan öğrenciler seyircilerden tam
not aldı. 

İHKİB YENİBOSNA KTML
ÖĞRENCİLERİNİN İNCE BEYAZ
ÇORAPTAN TASARLADIKLARI
GELİNLİK GÖZ KAMAŞTIRDI

İHKİB Yenibosna Kız Teknik Mes-
lek Lisesi öğrencileri ise defilelerini
Fuarın ikinci günü olan 1 Şubat
2013’te yaptı. Geçtiğimiz yıl İF
Expo’nun ilkinde de podyuma çıkan
öğrenciler bu anlamda Kavram öğ-
rencilerine göre daha deneyimliydi.
Onlar da okuldaki atölyelerinde üret-
tikleri çorapları, kareografisini kendi-
lerinin yaptığı defileyle sundular. Ta-
sarımda sınır tanımayan öğrenciler
özellikle finalde tamamen beyaz ince
çoraptan yaptıkları gelinlikle görenle-
ri hayran bıraktılar.

DEFİLEYE KATILAN ÖĞRENCİLERE
SERTİFİKA VE GÜL

Her iki defile sonunda da öğenci-
lere Türkiye Moda ve Hazır Giyim Fe-
derasyonu (TMHGF) ve TÜYAP tara-
fından başarı sertifikası ile birer gül
takdim edildi.  
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İF Expo “Trend Alanı” ile 
de göz kamaştırdı

Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında İF Expo 2013 Çorap, İç 
Giyim Fuarı’nın en önemli yeniliklerinden biri trend alanı
oldu. Dünyaca ünlü Türk modaca Deniz Mercan tarafından
dört farklı temada tasarlanan ve hazırlanan trend alanında
katılımcı firmaların bu temalara uygun ürünleri sergilendi.

Fuarların kuşkusuz en na-
dide ve özenli köşelerin-
den biri olan trend alan-
ları, aynı zamanda ziya-

retçiye fuar ve katılımcı firmaların
ürünleri hakkında bir kesit sunan
önemli bir gösterge niteli -ği taşır. 

İF Expo 2013 Çorap, İç Giyim
Fuarı’nın geçtiğimiz yıldan farklı en
önemli yeniliklerinden biri de trend
alanı idi. 1988 yılında İtalya’da kari-
yerine başlayan ve o tarihten bu
yana yurt dışında çalışan, başta 

Altınyıldız Grubu olmak üzere birçok
lider markaya freelance tasarımcı
olarak hizmet veren ünlü modacı
Deniz Mercan, İF Expo Çorap, İç Gi-
yim Fuarı için Dark Romance (Koyu
Romantizm), Natural Emotions (Do-
ğal Heyecanlar), Playful & Inventive
(Oyuncu ve Yaratıcı) ve Green Zone
(Yeşil Bölge) başlıklarından oluşan
dört farklı tema belirledi. Yaratıcı bir
konseptle ortaya çıkan trend alanı
özellikle yabancı ziyaretçilerin ilgi
odağı oldu. 
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) 3 ayda
bir düzenlediği ve ihraca-
tın seyri hakkında önemli
bilgiler içeren İhracatçı
Eğilim Anketi'nin 2012 4.
Çeyrek sonuçları açıklan-
dı. Buna göre 2012 yılın-
da en önemli sorunları
girdi maliyetleri artışı ve
karlılığın azalması olarak
bildiren ihracatçılar, buna
rağmen söz konusu dö-
nemde ihracatlarını artır-
mayı başardıklarını dile
getirdiler.

İHRACATÇI EĞİLİM ANKETİ 2012 4. ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLANDI

Girdi maliyetlerinin artışı ve
karlılığın azalması ihracatçının
en büyük sorunları arasında

Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi adına yürütülen İh-
racatçı Eğilim Araştır-
ması'nın 2012 yılının

4'üncü çeyrek bulgularını içeren
12'nci Fazı 7 Ocak - 6 Şubat tarihleri
arasında gerçekleştirildi. Periyodik
çalışmanın bu aşamasına, 505 ihra-
catçı şirketin üst/orta düzey yönetici-
leri katıldı.

GİRDİ MALİYETLERİ ARTTI
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi

tarafından düzenlenen basın toplantı-
sıyla açıklanan sonuçlara göre söz ko-
nusu dönem içerisinde maliyet ka-
lemleri açısından geçen yılın aynı dö-
nemine göre girdi maliyetlerinin art-

tığını belirten ihracatçı firmaların
oranı %61,8 oldu. Buna mukabil, fir-
maların %45,5'i ihracat, %39,2'si
üretimlerinin geçen senenin aynı dö-
nemine kıyasla arttığını belirtti. An-
cak ihracatçıların %47,5'i 2012 yılı-
nın 4'üncü çeyreğinde genel kârlılık
ve ihracatta kârlılık düzeylerinin
azaldığını ifade etti.

İhracatçıların 2013 yılının ilk çey-
reğinden beklentileri sorgulandığında
girdi maliyetlerinin artacağı beklenti-
sinde olan ihracatçıların oranı %50,4
iken, üretim ve ihracatlarının artaca-
ğını belirtenlerin oranı ise sırasıyla
%35,3 ve %38,6 olarak hesaplandı.

İhracatçıların yarısından fazlası,
genel kârlılık ve ihracatta kârlılık dü-

zeylerinde herhangi bir değişim ön-
görmüyor.

İhracatçı firmaların %64,2'si üre-
timde kullandıkları hammaddeleri
yurt içinden temin ettiklerini belirtir-
ken söz konusu oran, 2012'nin 4'üncü
çeyreğinde ilk 500 ihracatçı listesin-
de %57,2'ye düştü. 

İHRACATÇILAR YENİ PAZARLARA
GİRİYOR

Firmaların %34'ü 2012'nin 4'üncü
çeyreğinde ihracatta yeni pazarlara
girebildiklerini ifade etti. İhracatta
yeni pazarlara girebilme oranları yıl-
lar itibarıyla karşılaştırıldıklarında,
2012'de bir önceki yıldan %3,1 artışla
%33,6'lık orana erişti.
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2013 yılının ilk çeyreğinde ilk
kez erişilmesi planlanan ilk 5 ülke
Rusya (%16,4), ABD (%10,3), Çin
(%10.1), Irak (%9,3) ve Almanya
(%8,3) olarak sıralanmaktadır. İhra-
catçıların %21,4'ü ise 2013'ün ilk
çeyreğinde bu anlamda herhangi bir
atılım planlamadıklarını belirtmek-
tedir...

2012'nin son çeyreğinde ihracat-
çılar gelirlerinin %60,7'sini ihracat-
tan elde etmektedir. Cirolarında iç
piyasa satışlarının oranının en yük-
sek olduğu sektörler olarak ağaç-or-
man ürünleriyle kimyevi maddeler
sektörleri ön plana çıkmaktadır. Aynı
dönem içerisinde ihracat pazarlama-
sında 2 ana sorun belirginleşmekte-
dir. Bu sorunlar, rekabetçi fiyat su-
namama (%58,8) ve hedef ülkeler-
deki ekonomik koşullardır (%51,3).

FİNANSMAN İHTİYACI GİDEREK
ARTIYOR

İhracatçıların %39,4'ü Ekim-Ara-
lık 2012 döneminde dış finansman
talepleri olduğunu belirtmektedir.
Dış finansman talebinin 2012 yılın-
dan itibaren yükseliş trendinde ol-
duğu görülmektedir. 2010'daki
%30'luk talep oranı, 2011'de
%36,6'ya, 2012'de ise %40,4'e yük-
selmektedir.

FİRMALARIN %44,2'SİNİN 
OCAK-MART 2013'TE DIŞ
FİNANS MAN TALEPLERİ OLACAK

Firmalar dış finansman ihtiyaçla-
rını yoğunlukla özel bankalardan
karşılamaktadır (%81,4). İkinci sıra-
da Eximbank (%56,8) tercih edil-
mektedir. İlk 500 ihracatçı firma
nezdinde özel bankalar ve kamu
bankaları ön plana çıkarken, ikinci
500 firma arasında Eximbank ve
“leasing” alternatifleri tercih edil-
mektedir. Öte yandan firmaların
%44,2'si Ocak-Mart 2013'te dış fi-
nansman taleplerinin olacağını dile
getirmektedir.

Döviz kuru risklerinden korun-
mak amacı ile herhangi bir araç kul-
lanmadıklarını belirten firmaların
oranı %57,2'dir. En sık tercih edilen

enstrüman “forward” tekniğidir
(%29,3).

YENİ İSTİHDAM YARATACAKLAR
2012 yılı 4'üncü çeyrekte sektör-

de ortalama çalışan sayısı 166 olarak
hesaplanmaktadır. Bu dönemde ilk
500 kategorisinde yer alan firmalar-
da mavi yakalılardaki hareketlilikten
kaynaklanan çalışan sayısındaki artış
dikkat çekmektedir. Mavi yakalıların
sayısı 233'ten 328'e yükselmiştir.

YÜZDE 29,9 BEYAZ YAKALI,
YÜZDE 32,1 MAVİ YAKALI
İŞGÜCÜNÜN İSTİHDAM EDİLMESİ
PLANLANIYOR

2013 yılının ilk çeyreğinde yeni
çalışan istihdam edeceğini belirten
firmaların %29,9'u beyaz yakalı,
%32,1'i ise mavi yakalı çalışan istih-
dam etmeyi planladıklarını söyle-
mektedir. Bu bilgilerden hareketle
firmaların 2013 yılı içerisinde 
ortalama (mutlak) 8 yeni çalışan is-
tihdam edecekleri hesaplanmaktadır.

İhracatçı firmaların %44,2'si
2012'nin son çeyreğinde yurtiçinde
yatırım yapmadıklarını söylemekte-
dir. Aynı dönemde yurtdışında yatı-
rım yapmamış olma eğilimi
%77,6'ya yükselmektedir. Yurtiçinde
ve yurtdışında gerçekleştirilen yatı-
rım hamlelerinde modernizasyon ve
kapasite artırımı ilk iki sırada yer al-
maktadır.

Yılın ilk çeyreği olan Ocak-Mart
2013 dönemi de planlanan yatırım-
lar açısından 2012'nin son çeyreği
ile paralellik göstermektedir.

ENFLASYON BEKLENTİSİ 
YÜZDE 7,37, BÜYÜME BEKLEN -
TİSİ YÜZDE 6,29

Araştırmada, ihracatçıların piya-
sa beklentileri sorgulanmıştır. Fir-
maların Ocak-Mart 2013 dönemi
USD / TL kur tahmini 1,79 iken, yıl-
sonunda kurun 1,84 olacağı beklen-
mektedir. Enflasyon beklentisi
%7,37, büyüme beklentisi ise %6,29
olarak hesaplanmaktadır. Bu bağ-
lamda, ihracatçılarımızın yüksek
oranda büyüme beklentisi içinde ol-
duklarını söyleyebiliriz.

İhracatçılar genelinde 2013 yılı-
nın kendi sektörleri ve Türkiye açı-
sından durağan geçeceklerini öngör-
mektedirler. Ancak ihracatçıların
yaklaşık %40'ı 2013'ün olumlu bir
yıl olacağı ümidini taşımaktadırlar.
Avrupa ve dünya ekonomileri açısın-
dan genel görünümün durağan ola-
cağı görüşü hâkimdir.

İhracatçıların TİM ve İhracatçı
Birlikleri'nden öncelikli beklentileri
yurtdışı pazarlar hakkında bilgi
(%65,1), bürokratik sorunların çözü-
mü (%54,1), tanıtım ve fuarlar hak-
kında destek (%50,5) ve ihracatçıla-
rın finansman sorunlarına çözüm
önerileridir (%50,5). (TİM)
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ÇİN’İN PAZAR PAYI DÜŞÜŞÜ HIZLANIYOR

Daralan Avrupa pazarında
payımız artıyor

Grafik 1’de
göreceğiniz
gibi, 2008
Amerika fi-

nansal krizi ile başlayan
süreçte, Avrupa’nın pa-
muklu soket ithalatı ya-
vaşlamaya başlamıştı. Bu
düşüş süreci, 2011 yılıyla
birlikte artan bir hızda
devam etmektedir. 

AVRUPA’DA ÇİN ÇORAP
SATIŞ MİKTARLARI
DÜŞERKEN, TÜRKİYE’NİN
SATIŞ HACİMLERİNDE
İSE CİDDİ BİR GERİLEME
GÖRMÜYORUZ

Grafik 2’de göreceğiniz
gibi, Türkiye için sevindi-
rici olan, Çin çorap satış
miktarları düşerken, Tür-
kiye’nin satış hacimlerinde
ciddi bir gerileme görmü-
yor olmamızdır. Genel ola-
rak baktığımızda Avrupa
pazarının tümünde olan
gerileme, tamamen Çin’in
satışlarındaki azalma şek-
linde yansımasını bulmak-

tadır. 2004 yılında Çin ço-
raplarına uygulanan kota-
ların kalması sonrası, ucuz
çoraplarıyla pazarı büyü-
tüp artan pazarın yarattığı
pazar payına sahip olan
Çin, 2011 yılında Av-
rupa’nın yaşamakta ol-

duğu kriz sonrasında
doğal olarak yaşanan az
stokla çalışma, finansal
maliyeti azallma şeklin-
deki Avrupalı alıcıların
kaygıları, Çin’in kendi iç
üretim dinamiklerinden
gelen olumsuz etkilerle

birleştiğinde, uzun zaman-
dan beri sabırla beklediği-
miz “Çin’in çöküş süreci
başladı mı acaba ?” soru-
sunu sordurmaya başladı
bana.   

DARALAN PAZARDA
TÜRKİYE, STABİL VEYA
HAFİF ARTAN SATIŞ
MİKTARLARIYLA, 
CİDDİ PAZAR PAYI
KAZANIRKEN, ÇİN
TERSİNE BİR TRENDLE
HIZLI BİR PAZAR PAYI
KAYBI SÜRECİNE
GİRMİŞTİR

Grafik 3’e baktığımızda
ne demek istediğimi daha
iyi anlayabiliriz. Avrupa
27 pazarında, 2010 yılı
içinde %60’lara varan
Çin’in pazar payı 2011 yılı
ve 2012 yılının ortalarına
kadar yavaşça düşmeye
başlamış, ancak bu düşüş
2012 yılının ikinci yarı-
sında ciddi oranda görül-
meye başlamıştır. Daralan
pazarda Türkiye, stabil

Dergimizin bu sayısında, sizlere Avrupa’nın pamuklu çorap ithalat segmen-
tindeki en son gelişmeleri EUROSTAT rakamları ışığında analiz etmeye
devam ediyorum. Dergimizin geçen sayısında analiz etmeye başladığım 
Avrupa’nın farklı çorap segmentlerinin detay analizlerine, Çin’in Avrupa pa-
zarındaki pazar kaybında görülen düşüşün hızlanması dolayısıyla, bir sayılı-
ğına ara vermek istiyorum 
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veya hafif artan satış mik-
tarlarıyla, ciddi pazar payı
kazanırken, Çin tersine bir
trendle hızlı bir pazar payı
kaybı sürecine girmiştir. 

ÇİN, 2010 YILINDA
+%25-50 ARALIĞINDA
OLAN AYLIK SATIŞ
ARTIŞ HIZINI AVRUPA
KRİZİNİN BAŞLADIĞI
2011 YILINDA -%20-40
ARALIĞINA KADAR
DÜŞÜRDÜ

Bu durumu Çin’in ve
Türkiye’nin bir yıl öncesi-
nin aynı ayına göre olan %
değişim trendini gözteren
Grafik 4’de rahatlıkla izle-
yebilmekteyiz. Çin, 2010
yılında +%25-50 aralı-
ğında olan aylık satış artış
hızı Avrupa krizinin başla-
dığı 2011 yılında -%20-40
aralığına kadar düşürmüş,
2012 yılında ise 2011 yı-
lına göre hala ortalama -
%10’luk bir kayıp
yaşamaktadır. 

TÜRKİYE +%20’LERDEKİ
TALEP ARTIŞINDAN
SONRA, 2011 YILINDA
AVRUPA KRİZİNDEN
KAYNAKLANAN 
- %20’LERE VARAN
TELEP DÜŞÜŞÜ YAŞADI

Türkiye ise hepimizin
bildiği, artan pamuk fiyat-

larının yarattığı 2010 yılı-
nın ikinci yarısında yaşadı-
ğımız +%20’lerdeki talep
artışından sonra, 2011 yı-
lında Avrupa krizinden
kaynaklanan -%20’lere
varan telep düşüşü yaşa-
mıştır. Ancak 2012 yılının
Nisan ayı sonrasında baş-
layan artış trendi 2010 yı-
lına benzer oranlarda
+%20’ler mertebesine
kadar ulaşmıştır. Aynı dö-
nemde Çin’in artış hızının
hala eksilerde devam et-
mesi enteresandır.

TÜRKİYE VE ÇİN’NİN
ALMANYA PAZARINDAKİ
SATIŞ HACİM
DEĞİŞİMLERİ ÖZELLİKLE
2012 YILININ İKİNCİ
YARISINDAN İTİBAREN
ÇİN’İN BU PAZARDAKİ
ÇÖKÜŞÜNÜ GÖZLER
ÖNÜNE SERİYOR

Talep değişimlerine ül-
keler bazında bir bakış
atarsak şunları söyleyebili-
riz. Grafik 5 bize, Türkiye
ve Çin’nin Almanya paza-
rındaki satış hacim deği-
şimlerini göstermektedir.
2004 yılında neredeyse
sıfır olan Çin’in Almanya
pazarındaki satışları, Gra-
fik 5’e göre 2008 yılında
aylık bazda 40 milyon
çift’e ulaşan satışlar,

Genel olarak baktığımızda Avrupa

pazarının tümünde olan gerileme,

tamamen Çin’in satışlarındaki azalma

şeklinde yansımasını bulmaktadır” 
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2012’nin ikinci yarısında
hızlı bir çöküşle 10 milyon
çift seviyesine, 2008 yılına
göre dörtte bir seviyesine
düşmüştür. Çin’in bu sevi-
yesi Türkiye’nin Al-
manya’ya son aylarda
sattığı aylık 13-15 milyon
çift’e göre %30 daha
düşük bir seviyeyi göster-
mektedir. Türkiye, Al-
manya pazarında,
Amerika’nın finansal krizi-
nin başladığı 2008 yılın-
dan beri ilk kez ciddi
hacim kaybı yaşamadığı

gibi, 2012 yılı ikinci yarı
rakamlarına göre, artan
bir satış trendini oluştur-
mak üzeredir.

TÜRKİYE İÇİN SATIŞ
HACMİ OLARAK
ALMANYA KADAR
ÖNEMLİ OLAN 
İNGİLTERE PAZARINDA,
ÇİN TARAFINDAN 
HİÇBİR ZAMAN
GEÇİLMEDİĞİMİZİ
GÖRMEKTEYİZ

Aynı satış miktarı ana-
lizini İngiltere pazarı için

yaparsak, grafik 6’da, Tür-
kiye için satış hacmi ola-
rak Almanya kadar önemli
olan İngiltere pazarında,
Çin’e hiçbir zaman geçil-
mediğimizi görmekteyiz.
2008 yılında yaşanan
Amerikan finansal krizine
kadar ayda 20-30 milon
çift pamuklu soket çorap
sattığımız İngiltere pazarı,
2008 krizi sonrası, İngiliz
halkının azalan alım gücü
nedeniyle Çin’e doğru yö-
nelmeye başlamış, bu yö-
neliş, 2011 yılında Avrupa
krizinde maksimum sevi-
yeye ulaşmıştır. Sevindi-
rici olan bu seviye bile
Türkiye’nin Çin’in İngil-
tere pazarında bizi geçme-
sine yetmemiştir. Yine
grafik’6’ya göre, Avrupa
krizi başladıktan sonra,
Türkiye İngiltere paza-
rında belirgin bir artış
trendi göstermektedir.

Çin’in Avrupa paza-
rında hızlı bir düşüş süreci
yaşadığı artık bir gerçek-
tir.  2004 sonrası ucuz ço-
raplarıyla Avrupa çorap
pastasını büyütüp, büyü-
yen pazarı ele geçiren Çin,
şimdi de özellikle artan fi-
yatları nedeniyle, ucuz
çorap pastasının küçülme-
siyle, küçülen pazarla bir-

likte pazar payı kaybet-
mektedir.

ÇİN, ŞİMDİ ÖZELLİKLE
ARTAN FİYATLARI
NEDENİYLE, UCUZ
ÇORAP PASTASININ
KÜÇÜLMESİYLE AZALAN
PAZARLA BİRLİKTE
PAZAR PAYI
KAYBETMEKTEDİR

Çin’in maliyetlerindeki
artıştan, Çin’in Avrupa pa-
zarına uzaklığından, Avru-
palı alıcıların stok tutma
iştahlarının azalmasından,
satışlarda stokların tüketil-
mesine öncelik verilmesin-
den, stokların finansal
maliyetinin, Avrupa banka-
larının finansal sorunları
nedeniyle alıcı için stok
tutmanın çok yüksek finan-
sal maliyeti olmasından,
yakınlarında Türkiye gibi
hızlı terminle, hizmetle
çorap tedarik edebilen bir
yapının bulunmasından,
aklıma gelen gelmeyen bir-
çok faktörden dolayı, Çin’in
pazar payı kaybetmesini
hepimiz beklemekteydik.
Ancak, Çin’in pazar payı
kaybında görülen düşüşün,
bu kadar hızlı gerçekleşiyor
olmasının, inanın benim
için oldukça şaşırtıcı oldu-
ğunu itiraf etmeliyim...
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Şubat ayında
en fazla ihra-
catı, 1 milyar
787 milyon

dolar ile otomotiv sektörü-
müz yaparken, kimyevi
maddeler sektörümüz 1
milyar 450 milyon dolar
ile ikinci, hazır giyim ve
konfeksiyon sektörümüz
ise 1 milyar 402 milyon
dolar ile üçüncü sırada yer
aldı.

AB'YE İHRACAT YÜZDE
6 ARTTI

AB'ye ihracatımız Şu-
bat ayında 6 artarken,
Uzakdoğu'ya ihracatımız
yüzde 34, BDT'ye ihracatı-
mız yüzde 18, Afrika'ya
yüzde 1 artış gösterdi.

Şubat ayı ihracat ger-
çekleşmelerini Edirne'de
düzenlenen basın toplantı-
sıyla açıklayan TİM Başka-
nı Mehmet Büyükekşi,
AB'ye ihracatın artış tren-
dine geçmesini son derece
olumlu bulduklarını belir-
terek AB ülkelerine yapı-
lan ihracat detaylarını şöy-
le aktardı:

Şubat ayında en fazla
ihracat yaptığımız ülke Al-
manya oldu. Almanya'ya
ihracatımız yüzde 1 arttı.

İkinci sırada yer alan
Irak'a ihracatımız yüzde 7,
üçüncü İngiltere'ye yüzde
9, dördüncü Rusya'ya yüz-
de 16, beşinci İtalya'ya
yüzde 10 arttı. Şubat ayın-
da ihracat artışında ön
plana çıkan ülkeler; Yüzde
303 artış ile Malta,Yüzde
219 artış ile Norveç, Yüz-
de 130 artış ile Singapur,
Yüzde 112 artış ile Yemen,
Yüzde 98 artış ile Ürdün,
Yüzde 75 artış ile Çin,
Yüzde 57 artış ile Brezilya
oldu.

İller bazında bakıldı-
ğında, en fazla ihracat ya-

pan ilk 10 ilimiz arasında
ihracatını en fazla artıran
il yüzde 41 ile Hatay oldu.
Hatay'ı yüzde 18 ile Anka-
ra, yüzde 11 ile Denizli,
yüzde 9 ile Adana, yüzde 7
ile İzmir ve Bursa, yüzde 3
ile İstanbul ve yüzde 1 ile
Gaziantep izledi. 

TİM BAŞKANI MEHMET
BÜYÜKEKŞİ: YILIN İLK
YARISINDA BÜYÜMENİN
ZAYIF VE FAİZLERİN 
DÜ ŞÜK KALMASI BEKLE -
Nİ  YOR

Konuşmasında dünya
ekonomisi ile ilgili değer-

lendirmelerde bulunan
TİM Başkanı Büyükekşi,
2012 yılında dünyada ya-
şanan yavaşlamanın sonu-
na yaklaşıldığı kanaatinde
olduklarını, toparlanma
zaman alacağını bu ne-
denle, dünya ekonomisin-
de yılın ilk yarısında büyü-
menin zayıf ve faizlerin
düşük kalması beklendiği-
ni kaydetti. Büyükekşi şöy-
le devam etti:

Bu arada, ABD ekono-
misine ilişkin iyimser bek-
lentiler sürüyor. Ancak
ekonomide ve işsizlikte to-
parlanma, beklentilerden

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre Şubat ayında Türkiye'nin ihra-
catı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artışla 11 milyar 692 milyon dolar oldu.
İlk 2 ayda ihracatımız yüzde 5 artarak 23 milyar 201 milyon dolara yükseldi. Son 12
aylık ihracatımız ise yüzde 11,82 artışla 153 milyar 640 milyon dolar oldu. Hazır gi-
yim sektörü ise 1 milyar 402 milyon dolar ile yine üçüncü sırada yer aldı.

İHRACATTA ARTIŞ SÜRÜYOR:

Şubat ayı ihracatı yüzde 5,6
artarak 11,6 milyar Dolar oldu
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daha yavaş gerçekleşiyor.
Avrupa Birliği ve Euro
cephesinde ise mali riskle-
rin azaldığını görüyoruz.
Avrupa Birliği'nde 2014-
2020 bütçesinde kesinti
yapılması konusunda uz-
laşma sağlandı. Avrupa
Merkez Bankası'nın adım-
ları sayesinde piyasa gü-
veni büyük ölçüde sağlan-
dı diyebiliriz. Bankacılık
sektöründe de olumlu ge-
lişmeler var. Euro'ya gü-
ven artıyor. Son yaşanan
İtalya krizi de atlatıldığı
takdirde Euro bölgesi daha
iyi bir sürece girecek. Bu-
nunla birlikte, AB'de 2012
son çeyrek büyümesi bek-
lentilerden kötü geldi.

AB'DE TOPARLANMA 
3. ÇEYREKTE

2013'ün ilk iki çeyre-
ğinde de küçülme sürebi-
lir. Avrupa'nın ancak
3.çeyrekten itibaren büyü-
meye başlayacağı öngörü-
lüyor. Bu durum AB'ye ih-
racatımız için bir risk. An-
cak ihracatımızın ilk 2 ay-
lık performansı bizi umut-
landırıyor. İlk 2 ayda AB'ye
ihracatımız yüzde 6 artış
gösterdi. AB ekonomile-
rindeki resesyon ne kadar
hızlı sona ererse, ihracat
bundan o kadar hızlı avan-
taj sağlayabilir.

ÇİN'DE BÜYÜME
HIZLANIYOR

Diğer taraftan Çin'de
2013 yılının ilk gösterge-
leri, büyümenin yeniden
hızlanmakta olduğunu te-
yit ediyor. Bizim de Çin'e
ihracatımız 2013 yılında
çok iyi başladı. İlk iki ayda
Çin'e ihracatımız yüzde 51
artış gösterdi. Çin şu anda
en fazla ihracat yaptığımız
12. ülke oldu. Çin, geçen

senenin aynı döneminde
en fazla ihracat yaptığımız
15. ülkeydi. Çin'in büyü-
mesi bize de olumlu yansı-
yor.

Büyükekşi, geçtiğimiz
yıl olduğu gibi, 2013 yılı-
nın da dünyada kur savaş-
larının öne çıkacağı bir yıl
olacağına dikkat çekerek
şöyle konuştu:

REKABETÇİ KUR ARTIK
DAHA DA ÖNEMLİ

"Yani rekabetçi kur, ar-
tık her zamankinden daha
önemli. Birçok ülke, ihra-
cat artışı için kur ile oynu-
yor. Kuru, kızışan rekabet-
te en önemli silah olarak
kullanıyor. Türkiye'nin de
bu konudaki gelişmeleri
yakından takip etmesinin,
ve önlem almaya devam

etmesinin önemli olduğu-
na inanıyoruz. Bize göre,
Türkiye için en mantıklı
çözüm, iyi bir kur riski yö-
netimi ile kurdaki aşırı
dalgalanmaları önlemek
ve de Türk Lirası'nın reka-
betçi seviyelerini korumak
olacaktır.”

TÜRKİYE'DE BÜYÜME 
4. ÇEYREKTE ZAYIFLADI

Türkiye ekonomisinde-
ki gelişmeleri değerlendi-
rirken ekonomideki denge-
lenmenin sürdüğünü vur-
gulayan Büyükekşi, Ekono-
mi yönetiminin ve Merkez
Bankasının hedeflediği
ekonomik inişin gerçekleş-
tiğini, fakat verilerin
2012'nin son çeyreğinde
iktisadi faaliyetlerin zayıf-
ladığını ortaya koyduğunu

söyledi. Büyükekşi şunları
söyledi:

"Sanayide büyüme yılın
son çeyreğinde yüzde 0.6
ile en zayıf dönemini yaşa-
dı. 2012 yılı büyümesi
yüzde 2.5 seviyesinde ka-
lacak gibi�2012 yılında
cari açık yüzde 37 gerile-
yerek 77 milyar dolardan
49 milyar dolara indi. Cari
açıkta sağlanan bu önemli
iyileşmede ihracatın rolü
çok büyük oldu.

İHRACAT CARİ AÇIĞIN
PANZEHİRİ OLDU

Bu başarının hakkını
vermemiz gerekiyor. Çün-
kü 2012 yılında cari açıkta
yaşanan 28,3 milyar dolar-
lık gerilemenin 23,5 mil-
yar doları dış ticaret den-
gesindeki düşüşten geldi
Dolayısıyla uzunca bir sü-
redir ifade ettiğimiz, "Cari
açığın panzehiri ihracattır”
söylemi, bir kere daha tes-
cillendi. İhracat, ekonomi-
deki kırılganlıklarının gi-
derilmesi için en büyük
avantajımız oldu. İhracat
sadece cari açığa panzehir
olmakla kalmadı. Büyüme-
ye net katkı sağlarken, ya-
rattığı istihdamla işsizlik
oranını da aşağı çekti.

Büyük hedefliyoruz.
Ama bu hedeflerin altını
yeterince dolduramıyoruz.
Biliyorsunuz, Merkez Ban-
kamız en son 3x5 formülü
açıkladı. %5 büyüme. %5
cari açık (yani cari açığın
milli gelire oranı) %5 en-
flasyon. Halbuki 2012 yı-
lında yüzde 2.5 ekonomik
büyüme ile yüzde 6 cari
açık rakamına ulaşılacağı-
nı tahmin ediyoruz. Yani
2012 yılında ekonomimizi
ısıtmadık, büyümeyi dü-
şürdük. Ancak cari açık is-
tenilen düzeye düşmedi.
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Çünkü büyümenin cari
açık elastikiyeti düşük.
Neden mi? Merkez Banka-
sı yıllık kredi genişlemesi-
ni yüzde 12 ila 15 bandın-
da tutuyor. Bu sınırın aşıl-
masını istemiyor. Bu ne-
denle de faizler indirilse
bile, munzam karşılık ar-
tışları ile kredilerde sıkı-
laştırma sürüyor.

BÜTÜN YÜK
İHRACATÇILARIMIZIN
OMZUNDA

Sıkılaştırma politikaları
da iç piyasayı daha çok ya-
vaşlattı. İç piyasa yavaşla-
dığına göre yüzde 5 büyü-
me nereden gelecek? Tabii
ki ihracattan gelecek. Yüz-
de 5 büyümenin de, yüzde
5 cari açık hedefinin de te-
mel mantığında ihracat ar-
tışı var. Yani bu sene bü-
tün yük ihracatçılarımızın
omzunda. Bir başka ifade
ile, bu rakamlara ulaşıla-
bilmesi için ihracatın orta
vadeli program hedefi olan
158 milyar doların çok
üzerinde gerçekleşmesi
gerekiyor.. Peki bu nasıl
olacak? Platon "Bilirken
susmak, bilmezken söyle-
mek kadar kötüdür" der.
İşte 55 bin ihracatçımız,
bu yıl da yeni ihracat re-
korları kırabilmek için sus-
mayacak. 2023 yılı için

500 milyar dolar ihracata
koşarken tüm doğru bil-
diklerini dile getirecek.

İHRACATÇININ
KARLILIĞI DÜŞTÜ

Dünyada yaşanan ge-
lişmeler mevcut pazarlar-
da ihracat artışımızı da sı-
nırlandırıyor. İhracatçıları-
mızın karlılıkları son yıl-
larda giderek azalıyor.
Çünkü dış pazarda kıyası-
ya bir rekabet ortamı var.
İhracatçılarımız dış pazar-
da rekabetçi fiyat sunama-
maktan yakınıyor. Yılın
son çeyreğinde girdi mali-
yetlerinin arttığını belirten
ihracatçı firmalarımızın
oranı son anketimizde
yüzde 62'ye çıktı. İhracat-
çılarımızın yaklaşık yarısı,
karlılık düzeyinin azaldığı-
nı söylüyor. Anketimiz ay-
rıca ihracatçılarımızın fi-
nansman ihtiyacının da
arttığına dikkat çekiyor.
Böyle bir tablo karşısında
ihracatımızı 158 milyar
doların üzerine çıkarmak
için özel bir çaba sarf et-
memiz gerekiyor.

İHRACATA DESTEK 
ŞART

İlk iki ayda ihracat artı-
şımız yüzde 5. Bu tempo
yeterli mi? Elbette ki, ha-
yır. O zaman tek çaremiz
kalıyor. İhracata tempo
vermek için ilave destek.
Bu desteğin başında da fi-
nansman geliyor. Finans-
man konusuna geçmeden
önce, yatırım ortamına da
dikkatinizi çekmek istiyo-
rum. İçeride kredi sıkılaş-
tırması, dışarıdaki risklerle
birleşince, sanayide yeni
yatırım iştahı azalıyor. Bu-
gün, daha fazla üretim,
daha fazla ihracat prensi-
bini benimsiyoruz. İhracatı

devlet stratejisi yapıyoruz.
Halbuki daha fazla ihracat
için gerekli olan ilave yatı-
rımların önü kesiliyor.
Kredi genişlemesi kısıtla-
nıyor. Burada selektif bir
yol izlenmesi gerektiğine
inanıyoruz. Çünkü kredi
ve yatırım olmadan ihra-
catın büyümesine imkan
yok.

İHRACATÇI
FİNANSMANDA
ZORLANIYOR

İşte bu yüzden biz sü-
rekli olarak bu hassas nok-
taya dikkat çekiyoruz. Bir
düşünürümüz der ki "İkna
için telkin, telkin için de
tekrar kaçınılmazdır.” Biz
de tekrar tekrar ihracatçı-
larımızın finansman sıkın-
tısının üzerinde duruyo-
ruz. Çünkü bu sıkıntı gide-
rek artıyor. Bu konuda ih-
racatçılar olarak somut
adımlar atıyor, çeşitli giri-
şimlerde bulunuyoruz

Eximbank, Bankalar
Birliği ve Katılım Bankaları
Birliği ile beraber teknik
bir çalışma grubu oluştur-
duk. Bu grubumuz uzun
bir çalışmanın ardından
önemli bir rapor hazırladı.
Hazırladığımız bu raporu
Başbakan Yardımcımız Sa-
yın Ali Babacan'a sunduk.
İhracat kredilerinin artırıl-
ması, maliyetlerin düşü-
rülmesi için önerilerimizi
ilettik. Ayrıca geçtiğimiz
hafta bu kurumlarla birlik-
te ortak bir protokole de
imza attık. Hedefimiz ihra-
catın ve ihracatçının fi-
nansman olanaklarının ge-
nişletilmesi. Biz ihracatçı-
larımızın önünü açmak
için tüm çabamızı ortaya
koyuyoruz. Bu çabamızı
kararlılıkla sürdürmeye de
devam edeceğiz. Çünkü

ihracatımızın desteklen-
mesi bugün her zamankin-
den daha kritik bir öneme
sahip.

AB İLE İLİŞKİLER YENİ
BİR SÜRECE GİRİYOR

Ekonomik gelişmeler
yanında ülkemizin günde-
minde öne çıkan konular-
dan biri de Avrupa Birliği
ile yakınlaşan ilişkimiz.
Son dönemde yaşanan bu
hareketlilik bizleri sevindi-
riyor. Müzakere sürecinde
engellenen bazı başlıkların
tekrar açılacağından bah-
sediliyor. Biz, sürecin hız-
landırılmasını istiyor ve
süreci sonuna kadar des-
tekliyoruz. Diğer taraftan
ABD ve Avrupa Birliği ara-
sında bir serbest ticaret
anlaşması imzalanması
söz konusu. Böyle bir an-
laşmanın Türkiye için de
olumlu olacağını düşünü-
yoruz.”

Bugün, daha fazla üretim,

daha fazla ihracat prensi-

bini benimsiyoruz. İhra-

catı devlet stratejisi

yapıyoruz. Halbuki daha

fazla ihracat için gerekli

olan ilave yatırımların önü

kesiliyor. Kredi genişle-

mesi kısıtlanıyor. Burada

selektif bir yol izlenmesi

gerektiğine inanıyoruz.

Çünkü kredi ve yatırım ol-

madan ihracatın büyüme-

sine imkan yok”
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Polonya önemli
ölçüdeki yüzöl-
çümü, nüfus
ve ekonomik

potansiyeli ile orta büyük-
lükte bir Avrupa ülkesidir.
GSYİH’da son yıllardaki ar-
tış nedeniyle dünya ekono-
misindeki önemi ve payı
yükselmektedir. Özelleştir-
me uygulamaları neticesin-
de, ülke Merkezi ve Doğu

Avrupa Ülkeleri içerisinde
en fazla doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarına konu
olan ülke durumundadır.

Ülkede, 1989 yılından
sonra serbest piyasa eko-
nomisine geçiş yönünde
ekonomik politikalar izle-
miştir. Bu dönemde izlenen
“Balcerowitz Planı” piyasa
ekonomisine geçiş için sis-
tematik bir dönüşümü ön-

görmüştür. Uygulanan po-
litikalar neticesinde, ilk
anda işsizlik ve enflasyon
artmış, ancak yıllar itiba-
rıyla düşüş göstermeye
başlamıştır. 2002 yılından
itibaren hızla iyileşme gös-
termiştir. GSYİH artışının
arkasında özellikle başarılı
ihracat performansı yat-
maktadır. Zaman içinde iç
talebin güçlenmesi, özel

tüketim ve sabit yatırımla-
rın artması da hızlı büyü-
menin temel dinamikleri
olmuştur.

Ülkede alt yapı yatırım-
larının hız kazanması, doğ-
rudan yabancı sermayenin
pazara olan ilgisinin kesin-
tisiz devam etmesi ve tü-
ketim harcamalarının mali
krizden nispeten daha az
etkilenmesi gibi nedenler-
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Polonya büyüyen hazır giyim
pazarı ile dikkat çekiyor
Polonya hazır giyim pazarı hızla büyüyen yapısıyla yeni AB üyesi ülkeler ara-
sında en çok ümit vaat eden pazarlardan biri olarak kabul edilmektedir. Polon-
ya’da hazır giyim satışları 2010 yılında 23.8 milyar zlotiye ulaşmıştır. 5 yıllık
dönemde 2008-2013 hazır giyim satışlarının yıllık %5 oranında artması bek-
lenmektedir.



den ötürü Polonya, 2008-
2009 mali krizi boyunca
pozitif büyüme gösteren
yegane AB üyesi ülke ol-
muştur. 2011 yılında büyü-
me % 4.3 olmuş, 2012 yılı
için ise % 2.5-3 oranında
büyüme beklentisi bulun-
maktadır.

İHRACATININ YÜZDE
80’İNİ AB ÜLKELERİNE
YAPIYOR

Bununla beraber, başlı-
ca ticari partnerlerindeki
ekonomik durgunluk, Po-
lonya ekonomisini de ya-
vaşlama sürecine sokmuş-
tur. Nitekim, ihracatının
yaklaşık % 80’ini AB üyesi
ülkelere yapan Polonya’nın
dış pazarlarındaki daralma
ve dış kaynaklı kredilere
ulaşma güçlüğünün önü-
müzdeki dönemde iç piya-
saya sanayi üretiminde dü-
şüş, tüketici güveninde ve
perakende satışlarda azal-
ma ve işsizlikte artış şek-
linde yansıması beklen-
mektedir. Polonya’nın sa-
nayi üretimi, işsizlik veya
perakende satışlar gibi
göstergeleri henüz Avru-
pa’da yaşanmakta olan
krizden etkilenilmediğine
işaret etmekle birlikte,
para birimi Zloti’nin Ekim
başında aşırı dalgalanarak
yabancı para birimleri kar-
şısında son 28 ayın en dü-
şük seviyesine ulaşması ve
Polonya Merkez Banka-
sı’nın referans faiz oranını
% 0,25 arttırarak %
4,50’ye çıkarması önümüz-
deki dönemin Polonya açı-
sından zorlu geçeceğini
göstermektedir.

Ancak, ülkede AB fon-
ları kaynaklı alt yapı yatı-
rımlarının hız kazanması,
doğrudan yabancı serma-
yenin Polonya pazarına

olan ilgisinin kesintisiz ola-
rak devam etmesi ve tüke-
tim harcamalarının diğer
Avrupa ülkelerine göre
mali krizden nispeten daha
az etkilenmesi gibi neden-
lerden ötürü, Polonya eko-
nomisinin önümüzdeki dö-
nemde de pozitif fakat
daha yavaş büyümesi
muhtemeldir. Benzer şekil-
de, Batı Avrupa’daki talep
daralması dış ticaret haci-
mine de yansıyabilecek,
Bankacılık sistemi ağırlıklı
olarak Batı Avrupa banka-
larına dayalı Polonya’da
yerli yatırımlarda düşüşler
görülebilecektir. Ekonomik
faaliyetlerdeki yavaşlama
doğal olarak Polonya kamu
maliyesini olumsuz etkile-
yebilecek, 2011 yılında
GSYİH’nın % 5.6’sına ulaş-
mış olan bütçe açığı daha
da kötüleşebilecektir...

HEDEF PAZAR OLARAK
BELİRLENMİŞ ÜLKELER

Polonya, kriz boyunca
Rusya Federasyonu, Ukray-
na, Beyaz Rusya ve Azer-
baycan gibi eski SSCB ül-
keleri ile Çek Cumhuriyeti,
Slovakya ve Sırbistan gibi
civar ülkeleri hedef pazar-
lar olarak belirlemiş ve bu
ülkelere yönelik resmi ve
ticari heyet ziyaretlerini
yoğunlaştırmış, benzeri gi-
rişimleri Güney Kore, Suu-
di Arabistan ve Katar gibi
Uzak Doğu ve Korfez Ülke-
lerinden yabancı sermaye
yatırımların çekilmesi için
de gerçekleştirmiştir.

2011 İHRACATI 
181 MİLYAR DOLAR

Polonya’nın 2011 yılı
ihracatı 181 milyar Dolar,
ithalatı ise 201 milyar Do-
lar seviyesinde gerçekleş-
miştir. Dış ticaret açığı bir

önceki yıla göre % 12 ora-
nında artarak 20 milyar
Dolar düzeyinde olmuştur.
Özellikle ihracata yönelik
yabancı sermaye yatırımla-
rı Avro bölgesinde yaşanan
krize rağmen ihracatta gö-
rülen artışa önemli katkıda
bulunmuştur.

Tüketici fiyatları endek-
si, 2010 yılında % 2.9,
2011 yılında ise % 4.5 art-
mıştır. Şirket kapanmaları
ve kamu ve özel sektörün
mali krizdeki personel
azaltmaları sonucu mali
kriz öncesinde tek haneli
olarak seyreden olan işsiz-
lik oranı 2010 yılında %
12.4, 2011 yılında ise 12.5
olmuştur. Bununla beraber,
işgücünün niteliğinin iye-

leşmesiyle birlikte, ortala-
ma ücretlerde enflasyon
oranının üzerinde artışlar
görülmüştür. Polonya’nın
sınai üretimi ile tüketim
harcamaları ise pozitif ola-
rak gelişme göstermiş,
2011 yılında bir önceki yıla
göre sırasıyla % 6.3 ve %
0.7 oranlarında artış gös-
termiştir.

ZLOTİ’NİN DEĞER KAYBI
Geçmiş dönemlerde

uluslararası döviz piyasala-
rındaki gelişmelere bağlı
olarak gerek Dolar gerekse
Euro karşısında değer ka-
zanan Zloti, küresel krizin
2008 yılı sonundan itiba-
ren hissedilmesiyle bera-
ber değer kaybetmeye baş-
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lamıştır. Yabancı sermaye-
nin Doğu Avrupa’dan çe-
kilmesi ve ekonomik ted-
birlere bağlı olarak emis-
yon hacminin artması ne-
denleriyle Zloti 2009 Şubat
ayında son beş yılın en dü-
şük değerine ulaşmış, ben-
zeri bir durum Dolar karşı-
sında da yaşanmıştır. Bu
durum ithalatta önemli da-
ralmaya ve ithal girdi ile
çalışan işletmeler için güç-
lüklere yol açmış olmakla
birlikte, ihracat artışına
katkıda bulunmuştur. 2010
yılında Euro ve Dolar karşı-
sında değer kazanan Zloti,
2011 yılı Euro Bölgesi krizi
ile birlikte yeniden küresel
maliz kriz dönemindeki de-
ğerlerine dönmüştür.

2007-2013 bütçe döne-
minde AB kaynaklarından
Polonya’ya tahsis edilen
kaynak 67 milyar Euro’dur.
(2010 yılı ortası itibariyle
% 40’ı dağıtılmıştır). Ayrı-
ca, 2007-2009 yıllarında

öngörülen büyüme hedefi-
nin üzerinde bir büyüme
yakalandığından, 2011-
2013 dönemi için 633 mil-
yon Euro’luk ek kaynak da
tahsis edilmiştir.

TÜRKİYE İLE TİCARET:
POLONYA HEDEF
ÜLKELERDEN BİRİ
OLARAK BELİRLENDİ

Polonya, Ekonomi Baka-
nı Sayın Zafer Çağlayan’ın
uygun görüşü ve Müste-
şarlık Makamı’nın
13/04/2012 tarih ve
2012/365 sayılı Onayı ile
2012-2013 döneminde He-
def Ülkelerden birisi olarak
belirlenmiştir.   

Polonya’nın 2004 yılın-
daki AB üyeliğine kadar 23
Nisan 1974 tarihli Ticaret
Anlaşması ve 4 Ekim 1999
tarihli Serbest Ticaret An-
laşması çerçevesinde şekil-
lenen Türkiye-Polonya tica-
ri ilişkileri, bu tarihten iti-
baren Gümrük Birliği esa-

sına dayanarak yürütül-
mektedir.

2000-2012 YILLARI
ARASINDA POLONYA’YA
İHRACATIMIZ 10 KAT
ARTTI

Türkiye ile Polonya ara-
sındaki ticaretin hacmi
2000 yılından itibaren dü-
zenli bir artış göstermiş
olup, 2000-2012 yılları
arasında Polonya’ya ihraca-
tımız 10 kat, Polonya’dan
ithalatımız ise 18 kat bü-
yümüştür. Ancak iki ülke
arasındaki ticaret dengesi
2004 yılında ülkenin AB’ye
üye olmasından itibaren
ülkemiz aleyhine gelişmek-
tedir. Bu durum, büyük öl-
çüde AB ve diğer gelişmiş
ülkeler kaynaklı yabancı
sermaye yatırımları sonucu
ülkemizin ihtiyacı bulunan
mamul ve yarı mamul
ürünlerin Polonya’dan te-
darik edilmesiyle açıklana-
bilmektedir.

2012 yılında Polonya’ya
ihracatımız 1.9 milyar do-
lar, Polonya’dan ithalatımız
ise yaklaşık 3 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşmiş
olup, iki ülke arası ticaret
hacmi 4.9 milyar dolar dü-
zeyindedir. Ülkemiz 2012
yılında yaklaşık 1.2 milyar
dolar ticaret açığı vermiş-
tir. 

EN ÖNEMLİ MOBİLYA 
İHRACATÇILARINDAN
BİRİ OLAN POLONYA’NIN
EN BÜYÜK GİRDİ KALEM-
LERİNDEN BİRİ DÖŞEME-
LİK KUMAŞ

Son yıllarda Polonya’nın
ev dekorasyonu sektörü,
hem genel ekonomik büyü-
meye hem de inşaat sektö-
ründe görülen hızlı geliş-
meye paralel olarak ciddi
bir büyüme göstermiş; hat-
ta güçlü iç talepten dolayı
sektör küresel krizden bile
fazlaca etkilenmemiştir.
Polonya ev dekorasyonu
sektöründe yaklaşık 6500
üretici faaliyette olup, iç
pazarın yaklaşık %75’ine
hakim durumdadır. Bu fir-
maların büyük bir bölümü
mobilya sektöründe faali-
yet göstermektedir. Bilindi-
ği gibi, Polonya dünyanın
en önemli mobilya üretici-
lerinden ve ihracatçıların-
dan biri konumundadır. Bu
nedenle döşemelik kumaş-
lar Polonya’nın mobilya
sektöründe önemli girdi
kalemlerinden birini oluş-
turmaktadır...

Polonya’nın toplam ev
tekstili ürünleri ithalatı
(döşemelik kumaşlar hariç)
2011 yılında yaklaşık 294
milyon dolar olmuştur. Ev
tekstili ithalatının en bü-
yük kısmını, yaklaşık yarı-
sını yatak çarşafları, masa
örtüleri, tuvalet ve mutfak
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bezleri oluşturmuştur. Ev
tekstilinde 23 milyon do-
larlık ihracat ile Türkiye 4.
tedarikçidir.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ
Polonya hazır giyim sa-

nayinde yaklaşık 44 bin fir-
ma faaliyet göstermekte-
dir. Bunların büyük çoğun-
luğu 10 kişiye kadar işçi is-
tihdam etmektedir. 20 kişi-
nin üzerinde istihdamı olan
firmaların sayısı ise 1000
kadardır. 

TÜKETİCİ MARKAYI,
UZAKDOĞU’DAN İTHAL
EDİLMİŞ ÜRÜNLERE
KARŞI, KALİTENİN BİR
GARANTİSİ OLARAK
GÖRÜYOR

Polonya hazır giyim pa-
zarı hızla büyüyen yapısıy-
la yeni AB üyesi ülkeler
arasında en çok ümit vaat
eden pazarlardan biri ola-
rak kabul edilmektedir. Po-
lonya’da hazır giyim satış-
ları 2010 yılında 23.8 mil-
yar zlotiye ulaşmıştır. 5
yıllık dönemde 2008-2013
hazır giyim satışlarının yıl-
lık %5 oranında artması
beklenmektedir. Hazır gi-
yim satışlarının artmasın-
da tüketicilerin harcanabi-
lir gelirinin yükselmesi ve
buna bağlı olarak tüketici
güveninin yükselmesi etki-
li olmuştur. Ayrıca, mo-
dern perakendecilik uygu-
lamalarının gelişmesi de
hazır giyim satışlarını ciddi
biçimde artırmıştır. Fiyat,
daha önceleri olduğu gibi,
müşterinin ürün seçiminde
hala en önemli kriter ol-
makla birlikte, artık tek
başına rekabet avantajı
sağlamaya yetmemektedir.
Tüketici, uygun fiyatlardan
daha kaliteli ürünleri hiz-
metine güvendiği mağaza-

lardan talep etmekte; mar-
kayı, Uzakdoğu’dan ithal
edilmiş ürünlere karşı, ka-
litenin bir garantisi olarak
görmektedir.

Polonya perakende ha-
zır giyim pazarında yerli
LPP S.A. firması yaklaşık
%5.5’lik payıyla pazarın li-
deri konumundadır. Firma
satış kanallarını ve marka-
larını çoğaltarak liderliğini
güçlendirmektedir. Re-Kids
çocuklar için, Esotiq ise iç
giyim için geliştirdiği mar-
kalardır. Başta LPP S.A. ol-
mak üzere Monari Trade
S.A., Ravel, Redan S.A. ve
Tatuum gibi yerel firmalar
ağırlıklı olarak Orta ve
Doğu Avrupa ülkelerinde
de perakende sektörüne
girmişlerdir.

PAZARDAKİ BAZI ULUS-
LARARASI MARKALAR,
PAZARA YENİ GİREN
MARKALARA KARŞI,
MARKA ÇEŞİTLENDİRME-
SİNE GİDEREK DURUM-
LARINI GÜÇLENDİRMEYE
ÇALIŞMAKTADIR

Polonya perakende ha-
zır giyim pazarı uluslarara-
sı markaların ilgisini çek-
meye devam etmektedir.
Pazarda mevcut bulunan
bazı uluslararası markalar,
pazara yeni giren markala-
ra karşı, marka çeşitlendir-
mesine giderek durumları-
nı güçlendirmeye çalış-
maktadır. Bunun en iyi ör-
neğini başlangıçta “Zara”
markasıyla pazarda yer
alan İspanyol Inditex fir-
ması vermektedir. Inditex;
Bershka, Oysho and Stradi-
varius ve Masimo Dutti
markalarını da pazara sü-
rerek pazar payını genişlet-
meyi, en azından mevcut
durumunu korumayı amaç-
lamaktadır. Bu strateji pa-

zarda halihazırda mevcut
bulunan yerli üreticilerce
de uygulanmaktadır. Örne-
ğin Gino Rossi S.A. erkek-
ler için “Cosimo Martinelli”
markasını geliştirirken,
Artman S.A. da kadınlara
yönelik geliştirdiği “Mohi-
to” markasını pazara sürm-
üştür.

“HIZLI MODA” GENÇLERE
HİTAP EDEN BİR AKIM

Zara, Mango ve H&M
gibi popüler yabancı zincir
perakendeciler hızlı kolek-
siyon değiştirme ve düzenli
yeni mağaza açma gibi
stratejileri başarıyla uygu-
lamaktadır. Bu firmalar
özellikle, çok tanınmış si-
nema veya müzik dünyası-
nın yıldızları adına koleksi-
yonlar hazırlayarak ya da
çok tanınmış tasarımcılara
koleksiyon hazırlatarak
müşterilerin büyük ilgisini
çekmektedir. Bu firmalar
kendilerini “hızlı moda” ya-
ratıcıları olarak konumlan-
dırmakta ve büyük ölçüde
gençlere hitap etmektedir.

Süpermarketler ve indi-
rimli mağazalar (Tesco,
Real, Carrefour vb.) ise,
beklentileri çok yüksek ol-
mayan müşterileri daha
çok çekebilmek için düşük
kalite ve düşük fiyatlı, ço-
ğunlukla ithal ürünlere yer
vermektedir.

Polonya hazır giyim pa-
zarında son yıllarda en
güçlü büyüme %30’la hazır
giyim aksesuarlarında gö-
rülmüştür. Tüketiciler ak-
sesuarları modanın bir ifa-
desi olarak kabul etmekte
ve daha çok talep etmekte-
dir. Özellikle kadınlar, ak-
sesuarları kıyafetlerinin ta-
mamlayıcı unsuru, stil ve
kişiliklerinin bir yansıması
olarak vazgeçilmez gör-

mektedir. Artan harcanabi-
lir gelir de aksesuar harca-
malarının yükselmesinde
itici güç olmaktadır.

Polonya pazarında en
büyük satış hacmine kadın
dış giyim ürünleri sahiptir.
Toplam hazır giyim satışla-
rının %27’sini oluşturmak-
tadır.

Erkek dış giyim ürünü
satışları ikinci sırada olup;
modaya daha az duyarlı ol-
duğundan önemli bir dal-
galanma göstermemekte-
dir.

Çocuk giyim satışları
ise yıllık %4’lük bir büyü-
me göstermektedir. Çocuk
doğum oranlarının düşme-
si ve buna bağlı olarak
miktar bazındaki satışların
gerilemesine rağmen, har-
canabilir gelirdeki artış sa-
tışların değer bazında art-
masına yol açmıştır.

İç giyim ürünleri satış-
ları da %7 oranda artış
göstermiştir. Bu alanda
%10’luk payıyla Triumph
International pazar lideri
durumundadır.

Tüketici gelirlerinin
yükselmesi, sağlık ve form-
da kalmaya yönelik aktivi-
telerde artışa yol açmış; bu
da spor giyime olan talebi
yükseltmiştir. Buna bağlı
olarak son yıllarda spor gi-
yim harcamaları önemli
oranda artış göstermekte-
dir. 

HAZIR GİYİM FUARLARI
• POZNAN FASHION 

(Poznan - Şubat/Her Yıl)
Tekstil ve hazır giyim

• Tex-Style (eski POZNAN
FASHION DAYS) - Fair of
Clothing and Fabrics
(Poznan - Şubat/Her Yıl)
Hazır giyim, Moda, Teks-
til, Kumaş, Aksesuar

(Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı)
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Türkiye’de bir-
çok meslek
gurubunun
uzun süredir

gündeminde olan oda ve
borsalardaki seçimler için
ÇSD, Yönetim Kurulu ve
üyelerinin katılımıyla ger-
çekleştirdiği toplantılar
sonrası çalışmalarını ta-
mamladı. ÇSD’nin teamül-
leri gereği İstanbul Sanayi
Odası, İstanbul Ticaret
Odası için tavsiye niteli-
ğinde bir liste oluşturuldu.
Buna göre;

İSTANBUL SANAYİ
ODASI ÇORAP MESLEK
KOMİTESİ
Yönetim Asil:
• Mehmet Öztaş
• Mustafa Güler
• Hüseyin Öztürk
• Bülent İyikülah
• Haydar Özüren

Yönetim Yedek:
• Ali Bekmezci
• Ahmet B. Kıymaz
• Osman Cengiz
• Ender Doğan
• Ceyda Özdoğancı

İSTANBUL TİCARET
ODASI MESLEK
KOMİTESİ
Yönetim Asil:
• Nazım Bekmezci
• Emine İşman
• Ahmet B. Kıymaz

Şubat ayında yapılması planlanan daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurusuyla ertelenerek bu
yıl Mayıs ayında yapılması planlanan oda ve borsalardaki seçimler için  tüm
sektörlerde hummalı bir faaliyet sürerken Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
konuyla ilgili çalışmalarını tamamlayarak teamülleri gereği tavsiye niteliğinde
bir liste oluşturdu.

ÇSD, oda seçimleri ile ilgili
çalışmalarını tamamladı

ÇSD’ye
Hoşgeldiniz!
Hoşgeldiniz!

Terazidere Mah. Cumhuriyet Cad. 
No. 32 / 2
Bayrampaşa / İSTANBUL

Tel   : +90 212 567 12 10
+90 212 567 12 00

Fax  : +90 212 493 29 83

E-mail: milanosocks@gmail.com
Web: www.milanotekstil.com.tr

Milano Tekstil Ürünleri
Dış Tic. Ltd. Şti.

Baron Çorap Sanayi 
ve Dış Tic. Ltd. Şti.
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Alman eğitim sistemi büyük ölçüde eğitim-iş dünyası işbirliğine dayanmakta-
dır. Bu nedenle DUAL sistem (ikili sistem) olarak anılmaktadır. Sistemin te-
melleri esasen ortaçağdaki LONCA bizdeki AHİLİK sistemine dayanmaktadır.

NEBAHAT ATAÇ | İHKİB YENİBOSNA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRÜ

Mesleki eğitim içinde özel
sektörün gerekliliği

Ahilere göre
sanat üstat-
tan öğrenilir.
O üstatlar

bugünün özel sektörü, iş
dünyasıdır. Bu anlamda iş
dünyasında yer alan odalar,
dernekler, birlikler ve onla-
rın temsil ettiği firmalar
sistemin olmazsa olmazı-
dır.

OLMAZSA OLMAZIMIZ;
ÇORAP SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ’DİR

Okulumuz Yenibosna
İHKİB Kız Teknik ve Mes-
lek Lisesi, Tekstil Teknolo-
jisi Alanı, çorap örme dalı
olarak olmazsa olmazımız
Çorap Sanayicileri Derne-
ği’dir (ÇSD).

“EĞİTİM 
PROGRAM LARININ
HAZIRLANMASINDA VE
GELİŞTİRİLMESİNDE
ORTAK HAREKET 
EDİYORUZ” 

3308 sayılı Mesleki Eği-
tim Kanunu kapsamında
işletmelerde Beceri Eğiti-
mini ÇSD’nin firmalarında
gerçekleştiren öğrencileri-
miz özel sektörün aradığı
nitelikleri tam olarak kaza-
narak mezun olmakta ayrı-
ca protokol kapsamında
sektör ve öğrencilerimizin

birikimleri ve donanımları
paylaşılmakta, eğitim prog-
ramının hazırlanmasında
ve geliştirilmesinde ortak
hareket edilmekte ve eğiti-
cilerimizin eğitimlerini üst-
lenmektedirler.

Aslında mesleki eğitim

doğrudan özel sektöre ele-
man yetiştirmektedir. Bu
nedenle iş dünyasının bu
süreç içinde olması bir ge-
rekliliktir. Bu süreçte oku-
lumuz öğrencilerini 31
Ocak - 2 Şubat 2013 tarih-
leri arasında TÜYAP İF

Expo – Çorap ve İç Giyim
Fuarı’nda sektörle buluştu-
ran ve çorap defilemizi or-
ganize eden ÇSD Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin
Öztürk’e ve Yönetim Kuru-
luna okulum adına teşek-
kür ediyorum.

İHKİB Yenibosna 
Kız Teknik ve Meslek 

Lisesi Müdürü 
Nebahat Ataç
İF Expo 2013 

Çorap İç Giyim Fuarı’nda
öğrencilerinin sunduğu

defile sonrası bir 
konuşma yaptı.
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İHKİB Yenibosna
Kız Teknik ve
Meslek Lisesi
öğrencileri, tasa-

rımlarını okullarındaki
şirin atölyelerinde ürete-
rek bizlere sunumlarını
yaptılar.

Kavram Meslek 
Yüksekokulu Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans
Programı’nda okuyan
öğrencile ri mize de ÇSD
üyesi bazı çorap firmaları
kapılarını araladı. Öğrenci-
ler bu fabrikalarda tasa-
rımlarının üretim
aşa ma sını izleyerek uygu -
 ladılar. 

Biz sektör olarak her
türlü desteği vermeye
hazırız. Gençlerin ilgileri
arttıkça bizim onlara sağ-
layabileceğimiz imkânlar
da doğru orantılı olarak
artacaktır. Fuar alanında,
öğrencilerimizle biraz
vakit geçirme imkânım
oldu. Sunum öncesi hazır-
lıklarını yaparlarken
inanılmaz heyecanlı anlar
yaşadılar. Defileden sonra
da aylardır süren emekle-
rinin karşılığı olarak, onlar

kadar güzel olmasa da
çiçek ve katılımcı belgele-
rini aldılar. Staj teklifi
almış olan bir öğrencinin
sevinçle yanıma gelerek
bu mutluluğu paylaşması
ve diğer öğrencilerin de
gözlerindeki ışıl ışıl parla-
mayı  ve sevinç
gülücüklerini görmenizi
isterdim. Hayatlarında
uzun bir yolculuğa başlar-
ken kendilerine yön

verecekleri meslekleri
ararken ya da düşünürken,
iş kaygısı duymadan bazı
öğrencilerin bu yolda
kararlı olduğunu görmek
bizleri mutlu etti.

İHKİB Yenibosna Kız
Teknik ve Meslek Lisesi
öğrencilerinin
defilelerinde geçtiğimiz yıl
tasarlamış oldukları tama-
men ince beyaz çoraptan
tasarlayıp ürettikleri

gelinlik ile defilenin kapa-
nışını yaptılar. Çoraptan
yaptıkları gelin çiçeğini de
fırlatmayı unutmadan
neşeli bir hava yaralatarak
izleyicileri ayağa kaldırıp,
kapanışı yaptılar.

İnanıyorum ki; bizler,
gençlere destek olmaya
devam ettikçe onların
başarısı ve sektöre ilgisi
daha da artacak.
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Kavram Meslek Yüksekokulu Çorap ve Moda Tasarımı ve
İHKİB Yenibosna Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri
ara tatillerinde bu yıl ikincisi düzenlenen İF Expo 2013
Çorap, İç Giyim Fuarında aramızdalardı. Yaklaşık 3-4 ay
süren hazırlık çalışmalarını bir saatten az bir vakite sığdır-
maya çalışarak, emeklerinin sonucunu mükemmel bir defile
ile ortaya koydular.

Öğrencilerimiz yeni döneme
hızlı başladı...

Ceyda Özdoğancı
ÇSD Eğitim Komitesi Üyesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı otoritesi altında, Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu (MYK) koordinasyonunda, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği tarafından yürütülen Hazırgiyim Sertifikasyon Merkezi Projesi
hakkında en yetkili ağızlardan bilgi aldık.

Doğru işe doğru eleman =
mutlu çalışma ortamı 

“Arz-talep dengesizliği
giderilecek”

Mesleki
Yeterlilik
Kurumu
Başkanı

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

NİTELİK SORUNUNDAN
KAYNAKLANAN İŞ GÜCÜ
ARZ TALEP
DENGESİZLİĞİNİN
GİDERİLMESİNE KATKI
SAĞLANACAK

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

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

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

Güçlendirilmesi Projesini
(UYEP) uygulamaya
koyduk.  

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

Bu projenin hibe bile-
şeni iş dünyasını temsil
eden kurum ve kuruluş-
lara meslek standardı,
sınav ve belgelendirme

Mesleki Yeterlilik 
Kurumu (MYK) 
Başkanı 
Bayram Akbaş
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merkezleri oluşturma
imkanı sağlamaktadır.

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

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

“İŞGÜCÜ KALİTESİ
STANDARTLAŞMALI”

İHKİB Başkanı Hikmet
Tanrıverdi ise; ulusal
seferberliği mesleki açıdan
değerlendirdi:

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

Hedefimiz; kumaştan
nihai ürüne 10 kat katma
değer yaratmak. Bu hede-
fimize ulaşmanın yolu

elbet araştırma-geliştirme
ve nanoteknoloji çalışma-
larına ağırlık vermek ile
başlayacak ve üretim ile
taçlandırılacak. Mesleki
yetkinlikleri belgelenmiş
işgücü ile bu hedefe ulaşa-
bileceğimizi ön
gördüğümüz için projeye
başladık. Dikkat ederseniz,
projemizin ismi bile hede-
fimizi yansıtıyor. “Katma
Değer ve İstihdam Odaklı
Belgeli İşgücü Seferber-
liği” Projesi buradan
hareketle sektörü topye-
kün yukarı çekmenin bir
yolu. Bu proje ile, işgücü
kalitesini güçlendirmek
için adeta bir seferberlik
ilan etmek amacındayız.
Anadolu’yu üretim havza-
larına dönüştürmek
istediğimiz için işgücü
kalitesini standartlaştır-
mamız gerekiyor.”

“Hazırgiyim Sertifikas-
yon Merkezi ile çalışan ve
işveren için yeni bir
dönem başlatılacak”

Bireylerin eğitim-öğre-
tim ve/veya hayat boyu
edindikleri mesleki bilgi-
beceri ve yeterliliklerinin
belgelenmesi için; objektif
olarak geçerliliği ve güve-
nilirliği saptanmış
Ölçme-Değerlendirme
araçları ve yöntemleri ile
ölçümlenen bireyin; ulusal
yeterlilik çerçevesine göre
meslek alanını ve seviye-
sini gösteren MESLEKİ
YETERLİLİK BELGESİ
veren Hazırgiyim Sertifi-
kasyon Merkezi
kurulmuştur.

Hazırgiyim Sertifikas-
yon Merkezi ile ilgili
ayrıntılı bilgiyi www.style-
turkish.com/kibis-projesi
adresinden edinebilirsiniz

Ulusal Yeterlilik Sis-

temi; eğitim ile istih-

dam arasında doğru

ilişkinin kurulması, gü-

venilir, şeffaf ve ulus -

lararası kıyaslana bilirlik

altyapı içinde

değerlen dirilmesini ve

belge  len diril mesini

sağla yan faaliyetler

bütünüdür”



www.csd.org.tr

SEKTÖRDEN BAKIŞ...

Çorapland Mart-Nisan 2013

Çorum, Sun-
gurlu, İnega-
zili Köyü,
Anadolu top-

rakları babam Rıza, anam
Fatma Bekmezci'nin doğ-
duğu, büyüdüğü, ırgatlık,
çobanlık yaptıkları köy.

Sektörümüzün önde
gelen işadamlarını, sana-
yicilerini bağrından çıka-
ran köy. Diğer Anadolu
köyleri gibi bir köy. 1950'li
yıllara kadar köy hayatı ve
Ankara'ya göç.

1967 yılı İstanbul'a ge-
lene kadar geçen 17 yıllık
süreçte başkentte yaşam
mücadelesi. Benim ve kar-
deşlerimin doğduğu şehir.
Gecekondularda oturup
bizleri okutmak için gece
gündüz ekmek parası için

çalışıp çabaladığı zor yıl-
lar. 

1967'de başlayan
2013'de biten İstanbul 
yaşamı 1974'de çorap
imalatına başlayana kadar
şoförlük, minibüsçülük ve
taksicilik yılları. "Kaptan-
lık" yılları...

Kavgaların, dövüşlerin
olduğu hareketli zamanlar. 

ÇORAP İMALATINA
BAŞLAYIŞ 

1974'de Yeşildirek
Mahmutpaşa'da çorap
imalatına başlayış. Huzu-
run, bereketin, istikrarın,
geleceğin olduğu yer. Bu-
günkü sanayicilerimizin
yetiştiği herkesin çalışıp,
kazanıp geçindiği ticaret
yılları.

1980'li yıllar iç piya-
sayla birlikte ihracatın baş-
ladığı dışa açılım seneleri.
1990 yılına kadar Fırat
Çorap San. Tic. A.Ş.’nin
kurucularından 1990-2007
yılları arası faaliyet göste-
ren Seçkin Çorap San. Tic.
A.Ş. ortaklarından, en son
2007'de kurulan Fibeks
Çorap Onursal Başkanı.
1980'den  başlayan bü-
yüme, sanayileşme, fabri-
kalaşma, ikinci ve üçüncü
kuşakların okuyup yetiştiği
yıllar. Çocukluğun, gençli-
ğin, olgunluğun bittiği
sona gelinen yaşlılık, has-
talık yılları. 20 Ocak 2012
yılında eşini kaybedip 
12 ay 20 gün sonra, 
10 Şubat 2013'te kendisi
de vefat etmiştir. Eşiyle
birlikte doğduğu topraklara
ebedi istirahate çekilmiş-
lerdir. Kalbimizde yaşıyor-
lar. Bizlere kalan anılar,
hatıralar ve ilkelerdir. Yaş-
lısına, hastasına, engelli-
sine, yetimine duyarlı bir
birey bir toplum bilinci. 

Sektörümüzün temel
taşlarından duayenlerinden

bugüne kadar gelen geçen
büyüklerimiz nur içinde
yatsınlar. Geride kalanlara
sağlıklı, huzurlu yıllar...

Bizleri okutup büyüten
iş sahibi, meslek sahibi
yapan bu güzel memleketi
biz ve çocuklarımıza miras
bırakan büyüklerimizi rah-
metle anıyorum, mekanları
cennet olsun.

OZANIN ŞİİRİNDEKİ 
GİBİ:
Benim babam mert adamdı 
Mangal gibi yüreği 
Yufka gibi kalbi vardı 
Hayatım boyunca o'na
özendim 
Fedakardı 
Bir dikili ağacı olmadı belki 
Ama kendisi 
Onuruyla yaşayan koskoca
bir çınardı 
Üstümdeki kol kanat 
Sırtımı yasladığım dağ 
gibiydi 
Ben babamın oğluyum 
Tepeden tırnağa Anado-
lu'yum... 

Uğurlar Olsun, uğurlar
olsun! 

Anısına...

Fikret Bekmezci
Fibeks Çorap

Fibeks Çorap Onursal BaşkanıFibeks Çorap Onursal Başkanı

Merhum Rıza BekmezciMerhum Rıza Bekmezci
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İstesek de, istemesek de
değişiyoruz...
Çağımızda bireyler hangi toplumsal rolü üstlenmiş olursa olsun ister
bir anne-baba, ister çalışan veya yönetici, ister ev hanımı olsun yoğun
bir değişimle karşı karşıya kalmaktadır.

Çağımız insanı her
dönemdeki ya da her
çağdaki insana göre
daha yoğun ve daha

fazla efor sarf ediyor. Her geçen
gün etrafında olup bitenler daha
fazla değişiyor. Her gün üretilen,
tüketilen bilgi çığ gibi artıyor.
Bütün bunlara alışkanlıklarımızı
kapsayan ve giderek hayatımızın
büyük bölümünde televizyon
yayınlarını ve interneti de eklerse-
niz günümüz insanının yoğunluğu
kendiliğinden ortaya çıkıyor.
Hayatlarımız hızlanıyor, değişiyor
ve hızla bir dönüşüm yaşıyoruz.
Değişimi olumlu ya da olumsuz
yapabilmek bizim elimizdedir. Bu
yüzden farkındalığı yakalarsak
değişimimizi lehimize çok daha
rahat çevirebiliriz.

ÇEVRESİNDEKİ HIZLI 
DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK 
BİR YANA MEVCUT DURUMUNU
KORUMA TELAŞINDA OLAN, 
KİŞİ, AİLE, KURUM VE
TOPLUMLARIN GİDEREK
ZORLANMALARI, GERİLMELERİ
VE DAHA DA VAHİMİ RUH
SAĞLIĞINI GİDEREK YİTİRMELERİ
MAALESEF SÖZ KONUSU
OLABİLMEKTEDİR

Çağımızda insanlığın ulaştığı
sosyal yaşam düzeyi bilgi toplumu
olarak nitelendiriliyor. Her ne
kadar yaşanan değişim süreci insa-
nın faydasına bir üretimi,

teknolojiyi daha rahat yaşama
koşullarını getiriyor ise de insan-
dan götürdükleri de var. Bu uyum
çabası her insanda farklı olduğu
gibi her ailede, işletmede ve her
toplumda da farklı olabilmektedir.
Çevresindeki hızlı değişime ayak
uydurmak bir yana mevcut duru-
munu koruma telaşında olan, kişi,
aile, kurum ve toplumların giderek
zorlanmaları, gerilmeleri ve daha
da vahimi ruh sağlığını giderek
yitirmeleri maalesef söz konusu
olabilmektedir.

Dünya ve ülkemiz sürekli bir
değişim içerisindedir. Dünya
olumlu ya da olumsuz değişirken
getirdiği yaşam şartları da faklılaş-

maktadır. Biz de buna ayak uydu-
rabilmemiz için birikimimizi ve
hazırlığımızı yapmamız gerekir.
Var olmak istiyorsak bu değişimin
içine girmeliyiz. Değişim için önce
ne yapmak istediğimizi bilmeliyiz.
Yani vizyonumuzu belirlemek gibi.
Eğer hedefimiz yüksek ise atacağı-
mız temelin de o kadar derin
olması gerekir. Temeli ne kadar
sağlam atarsak üzerine de o kadar
kat çıkabiliriz. Tek katlı bir bina
istiyorsak temelin o kadar derin
olmasına gerek olmaz; fakat bir
gökdelen istiyorsak temelin de o
kadar aşağıda olması gerekir. Ne
kadar aşağı inebilirsek o kadar
yukarı çıkabiliriz. Nerede olursak
olalım, hangi işi yaparsak yapalım
ne tür bir eğitime sahip olursak
olalım daha iyi olmak zorundayız. 

Biz istesekte, istemesekte deği-
şim bizim hayatımızın
içerisindedir.Değişim esnasında
gelişimi ancak takımlar başarır,
kalabalıklar değil…

Levent Şendur
Sior Çorap

Değişim için önce ne yapmak

istediğimizi bilmeliyiz. Yani

vizyonumuzu belirlemek gibi. 

Eğer hedefimiz yüksek ise ataca -

ğımız temelin de o kadar derin

olması gerekir” 
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İTKİB Ocak-Şubat 2012 
ve 2013 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2013 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

ÜLKELER

ALMANYA

İNGİLTERE

FRANSA

HOLLANDA

RUSYA FEDERASYONU

İTALYA

İSVEÇ

İSPANYA

BELÇİKA

POLONYA

SLOVAKYA

YUNANİSTAN

DANİMARKA

NORVEÇ

AVUSTURYA

İSVİÇRE

İRLANDA

ABD

BULGARİSTAN

FİNLANDİYA

UKRAYNA

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2012 (ÇİFT)

50.816.200

38.726.209

18.066.389

9.028.166

5.387.037

9.525.102

6.905.469

6.674.108

6.062.760

3.042.504

2.082.872

1.975.766

3.743.206

3.963.696

2.297.095

3.196.897

1.985.869

1.891.440

3.052.091

1.260.252

1.806.069

14.943.176

196.432.372

2013 (ÇİFT)

55.458.531

51.578.076

23.244.107

12.332.304

9.132.974

8.507.671

7.125.467

7.034.962

6.501.451

5.952.909

3.607.424

3.140.163

3.136.607

2.901.285

2.762.613

2.407.892

1.645.204

1.643.163

1.352.496

1.174.817

1.078.877

12.832.544

224.551.537

DEĞİŞİM (%)

9,14

33,19

28,66

36,60

69,54

-10,68

3,19

5,41

7,24

95,66

73,19

58,93

-16,21

-26,80

20,27

-24,68

-17,15

-13,13

-55,69

-6,78

-40,26

-14,12

14,31

2012 (USD)

32.756.667,78

31.479.165,66

13.603.036,67

6.329.148,33

3.376.903,69

4.727.372,42

5.087.351,54

11.213.394,70

4.600.349,49

1.980.551,31

1.088.241,51

836.992,76

3.927.033,89

2.557.332,31

1.383.953,32

2.454.574,98

1.315.182,06

2.245.893,94

1.387.569,92

1.030.821,45

464.226,48

10.400.327,35

144.246.091,56

2013 (USD)

36.001.196,91

35.760.999,77

17.375.496,01

8.787.879,98

5.103.723,43

6.085.927,44

5.748.899,34

11.210.887,06

5.069.285,58

3.536.808,58

1.753.214,88

1.393.683,38

3.374.970,01

2.109.092,30

1.905.508,67

2.078.034,65

1.357.502,01

2.355.214,67

980.774,37

964.806,76

658.115,64

10.750.923,23

164.362.944,67

DEĞİŞİM (%)

9,90

13,60

27,73

38,85

51,14

28,74

13,00

-0,02

10,19

78,58

61,11

66,51

-14,06

-17,53

37,69

-15,34

3,22

4,87

-29,32

-6,40

41,77

3,37

13,95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Necip Öztaş | Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni
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6102 Sayılı
yeni Türk Ti-
caret Kanu-
nuna göre

Limited şirket ortağının
ortaklıktan çıkarılması için
dört durum belirlenmiştir.
İlgili durumları ilgili
kanun maddeleriyle bir-
likte incelersek;

1- Şirketin feshini is-
teyen ortağın Mahkeme
kararı ile şirketten çıkarıl-
masına karar verilebilir. 

HAKLI SEBEPLERİN 
VARLIĞINDA, HER OR-
TAK MAHKEMEDEN ŞİR-
KETİN FESHİNİ İSTEYEBİ-
LİR. ŞİRKET ANA SÖZ -
LEŞMESİNDE MÜSTAKİL
ÇIKARMA SEBEPLERİ
SAYILMIŞ İSE BU SEBEP-
LERLE GENEL KURUL OR-
TAĞIN ÇIKARILMASINA
KARAR VEREBİLİR.

“MADDE 636-
…
3) Haklı sebeplerin

varlığında, her ortak 
mahkemeden şirketin 
feshini isteyebilir. Mah-
keme, istem yerine, 
davacı ortağa payının 
gerçek değerinin ödenme-
sine ve davacı ortağın 
şirketten çıkarılmasına
veya duruma uygun 
düşen ve kabul edilebilir
diğer bir çözüme hükme-
debilir.”

2- Şirket ana sözleşme-
sinde müstakil çıkarma
sebepleri sayılmış ise bu
sebeplerle genel kurul or-

tağın çıkarılmasına karar
verebilir.

ŞİRKET SÖZLEŞME -
SİNDE, BİR ORTAĞIN 
GENEL KURUL KARARI
İLE ŞİRKETTEN ÇIKARI-
LABİLECEĞİ SEBEPLER
ÖNGÖRÜLEBİLİR

“III - Çıkarma
MADDE 640- (1) Şirket

sözleşmesinde, bir ortağın
genel kurul kararı ile şir-
ketten çıkarılabileceği se-
bepler öngörülebilir.”

Bu halde hakkında çı-
karılma kararı verilen
ortak kararı kabul eder ve
itiraz etmez ise netice
hasıl olur, çıkarma kesin-
leşir. 

3- GK’un  çıkarma
kararına ortağın  itirazı
halinde Mahkemenin itira-
zın reddi kararı ile ortak-
lıktan çıkarma
gerçekleşebilir.

ÇIKARMA KARARINA
KARŞI ORTAK, KARARIN
NOTER ARACILIĞIYLA
KENDİSİNE
BİLDİRİLMESİNDEN
İTİBAREN ÜÇ AY 
İÇİNDE İPTAL DAVASI
AÇABİLİR

Ortaklık mevcut ticari sistemimizde hemen hemen herkesin hayatında
önemli bir yer tutmaktadır. İşlerin iyi gitmesi, bir ayrılma olsa dahi anlaşma
suretiyle ortaklığın giderilmesi hepimizin temennisidir ancak ne yazık ki ba-
zen iyi niyetle başlayan ortaklık ilişkisi aynı duygularla sona ermez. Bu çalış-
mamızda limited şirkette bir ortağın çıkarılmasına ilişkin yeni hükümleri ve
getirilen sistemi incelemeye çalışacağız. 

Limited şirket ortağının 
ortaklıktan çıkarılması

Avukat Volkan Erel
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TTK 640;
…
(2) Çıkarma kararına

karşı ortak, kararın noter
aracılığıyla kendisine bil-
dirilmesinden itibaren üç
ay içinde iptal davası aça-
bilir.

Bu halde Mahkeme iti-
razı red ederse red kararı
ile çıkarma kararı hüküm
ifade edecektir. 

4- Limited şirket ta-
rafından haklı sebeplerle
ortak hakkında çıkarma
davası açılarak Mahkeme
kararı ile çıkarma gerçek-
leştirilebilir.

ŞİRKETİN İSTEMİ 
ÜZERİNE ORTAĞIN 
MAHKEME KARARIYLA
HAKLI SEBEBE DAYANI-
LARAK ŞİRKETTEN ÇIKA-
RILMASI HÂLİ SAKLIDIR

“TTK 640;
…
(3) Şirketin istemi üze-

rine ortağın mahkeme ka-

rarıyla haklı sebebe daya-
nılarak şirketten çıkarıl-
ması hâli saklıdır.”

Bu halde ana sözleş-
mede bu sebep belirtilme-
miş olsa dahi ortaklık
tarafından çıkarma davası
ikame edilebilecektir. 

ÇIKARMA HALİNDE
ÇIKARILAN ORTAĞA NE
KADAR BEDEL
ÖDENECEKTİR?

Belirttiğimiz yöntemler
ile ortaklıktan çıkarılan
eski ortak artık şirket his-
sesini satma imkanına da
sahip olmadığı için elin-
deki varlıktan yoksun
bırakılmış durumdadır. Bu
halde herhangi bir ödeme
almaması şirket bakımın-
dan haksız zenginleşme
yaratacak, eski ortakta
mağdur edilmiş, zarara
uğratılmış olacaktır. Bu
halde eski ortağa hissesi
bedeli karşılığında bir
ödeme yapılması zorunlu-
luğunu ortaya
çıkarmaktadır. Bu hemen

ortaya çıkan basit bir neti-
cedir ancak karşılıklı
anlaşma ile bir bedel
belirlenmediği halde
ortada birisinin istediği
dışında bir çıkarma söz
konusu iken ne ödeneceği
problem olacaktır. Kanun
sistematiği içerisinde orta-
ğın bu haktan yoksun
bırakılamayacağı tespit
edilmektedir. Bu durumda
ortak çıkma/çıkarılma
durumunda her halükarda
ayrılma akçesine hak
kazanacaktır. Eğer ortaklık
ana sözleşmesinde çıkma
halinde ödenecek ayrılma
akçesi belirlemesi mevcut
ise bunun kıyasen uygu-
lanması mümkündür.
Ancak bu belirlemenin de
çıkarmayı imkansızlaştıra-
cak ölçüsüzlükte,
zorlaştırıcı, diğer yanı
ezici nitelikte olmaması
gerekir.  Bir belirleme sis-
temi sözleşme ile işaret
edilmemişse esas sermaye
payının gerçek değerinin
hesaplanması gereği

Belirttiğimiz yöntemler

ile ortaklıktan çıkarılan

eski ortak artık şirket

hissesini satma imka-

nına da sahip olmadığı

için elindeki varlıktan

yoksun bırakılmış du-

rumdadır. Bu halde

herhangi bir ödeme 

almaması şirket bakı-

mından haksız zengin-

leşme yaratacak , eski

ortakta mağdur edil-

miş, zarara uğratılmış

olacaktır”
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ortaya çıkmaktadır. Bu
değerin Limited şirketin
bilançosuna göre tespit
edilecektir. Tüm pozitif
varlıklar ile borçlar gözö-
nüne alınır. Çıkan bedelde
tarafların anlaşmaması
halinde ise tek yol Mahke-
meden bu bedelin tespitini
istemek olacaktır. Şirketin
salt defter değeri ile ger-
çek değeri ne yazık
hemen hemen hiçbir
zaman aynı olmayacağın-
dan ve bu değeri
belirlemek için yanılmaz
bir formulde bulunmadı-
ğından bu hususta tarafsız
olarak tüm unsurları gözö-
nüne alacak olan
Mahkemenin değerlemesi-
nin her iki taraf içinde
vicdanları en çok tatmin
edecek yol olarak görmek-
teyiz.  Mahkeme
tespitinde şirketin mevcut
varlık ve borçları yanında

tabela değeri şeklinde
ifade edilebilecek olan
bilanço dışı varlığıda gözö-
nüne alarak bir tespit
gerçekleştirecektir. 

GERÇEK DEĞERİN BELİR-
LENMESİ

MADDE 597- (1)
Kanunda veya şirket söz-
leşmesinde esas sermaye
payının bedeli olarak ger-
çek değerin öngörüldüğü
durumlarda, taraflar anla-
şamamışlarsa bu değer,
taraflardan birinin istemi
üzerine, şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesince
belirlenir.”

Bugün incelediğimiz
husus sevimsiz ancak
önemli bir  meseleyi işaret
etmektedir. Nihayetinde
hiçbir ortaklığın bu
hükümlere ihtiyacı olma-
ması dileğiyle, tüm ÇSD

çalışanları ile Sayın Baş-
kan Hüseyin Öztürk’e
faaliyetlerinde başarıları-
nın devamını dileriz. Bu
çalışmamızda araştırmala-
rıyla bize destek olan
Stajyer Avukat Koray
Aygün’e teşekkür eder,
meslek hayatında başarıla-
rının devamını dilerim.
Hepinize hayırlı işler dile-
ğimizle...

Eğer ortaklık ana sözleşmesinde çıkma halinde

ödenecek ayrılma akçesi belirlemesi mevcut ise

bunun kıyasen uygulanması mümkündür. Ancak

bu belirlemenin de çıkarmayı imkansızlaştıracak

ölçüsüzlükte, zorlaştırıcı, diğer yanı ezici nitelikte

olmaması gerekir”
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Aylarca süren hazırlık çalışmaları sonrasında 31 Ocak’ta kapı-
larını açan İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı’na katılan sektör tem-
silcilerimizin neredeyse tamamı fuardan memnun ayrıldı.
Fuarın son günü yaptığımız anketlerin sonucunda bu memnu-
niyeti görmek, gelecek adına bize umut ve güç verdi. 

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

Katılımcılar, Çorap ve İç Giyim
Fuarı’ndan memnun ayrıldı

Başarılı bir fuarı geride
bırakmanın mutlulu-
ğunu yaşadığımız bu
günlerde aslında bir

yandan da gelecek yıl için şimdiden
hazırlıklara başlıyoruz. Sektörümü-
zün uluslararası nitelikteki tek niş
fuarı olan İF Expo 2013 Çorap, İç
Giyim Fuarı’nın nicelik ve nitelik
olarak yükselmesine katkı sağlamak
ve en önemlisi de sektörümüzün bu

anlamda beklentilerine karşılık 
vermek çok önemli. Sektörün tüm
bileşenlerinin bir araya geldiği, 
tasarımları, ürünleri ve vizyonuyla
kendini dünyanın dört bir yanından
gelen profesyonellere ifade 
etme imkanı bulduğu fuarımız 
katılımcısından, ziyaretçisine ve sek-
törümüze fayda sağladığı ölçüde
daha hızlı gelişip güçlenecektir. Bu
çerçevede olumlu ya da olumsuz

tepkileri, geri dönüşleri almak ve
bunları yorumlayarak gelecek yıla
hazırlanmak önem taşıyor. 

FUAR KATILIMCI ANKETİ
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl

da fuarın son günü katılımcılara
yönelik bir anket çalışması gerçek-
leştirdik. Her firmaya fuardan
memnun kalıp kalmadığına, gelecek
yıl katılıp katılmayacaklarına, düzen-
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leme tarihinin doğru olup olmadı-
ğına ve en çok hangi ülkelerden
ziyaretçi ağırladıklarına ilişkin soru-
lar yönelltik. 

KATILIMCILARIN NEREDEYSE
TAMAMI FUARDAN MEMNUN BİR
ŞEKİLDE AYRILDI

İF Expo 2013 Çorap, İç Giyim
Fuarı Katılımcı Anketi sonuçları
organizasyonun geleceği açısından
oldukça umut verici sonuçlar içeri-
yor. “Fuardan memnun kaldınız mı?”
sorusuna bir firmanın haricinde
bütün sektör katılımcılarımızın
“Evet” demesi memnuniyet verici.
Aynı tablo “Gelecek yıl katılmayı
düşünüyor musunuz?” sorusunda 
da kendini gösteriyor. Burada da
katılımcıların bir kararsız ve bir 
olumsuz görüşüne karşın bütün fir-
malar gelecek yıl da katılmayı
düşünüyor. 

Bir diğer önemli sorumuz ise fuar
tarihi ile ilgiliydi. Çoğunluk fuarın
tarihinin doğru olduğunu belirtirken
bazı katılımcılar ay sonu olması, sek-
törü ilgilendiren diğer yurt içi ve
yurt dışı fuarlarla çakışmaması,
Ocak, Şubat ve Mart ayında olmak
üzere farklı tarihlerde yapılmasına
ilişkin görüş bildirdiler. Fuarın yaz
ve kış sezonuna dönük yılda iki kez
yapılmasını isteyen katılımcı firma-
lar da ankette yer alıyor.

YABANCI ZİYARETÇİ AÇISINDAN
BU YIL ARAP ÜLKELERİ İLK,
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU
ÜLKELERİ İSE İKİNCİ SIRADA 
YER ALDI 

Fuarı yabancı ziyaretçi açısından
değerlendirdiğimizde bu yıl Orta
Doğu ve Arap Ülkelerinin ağırlığı
açık bir şekilde görülüyordu. Bu böl-
genin dışında Avrupa, Rusya ve
Bağımsız Devletler Toplululuğu
Ülkeleri ile Yunanistan, Sırbistan,
Bulgaristan, Bosna Hersek ağırlıklı
Balkan Ülkeleri, Libya, Tunus, Ceza-
yir başta olmak üzere Kuzey Afrika
Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Asya
ülkeleri de ziyaretçiler arasında yer
aldı. İç piyasadan birçok toptancı da

İF Expo Çorap, İç Giyim Fuarı’nı
ziyaret edenler arasındaydı. 

Fuara katılarak katkı sağlayan
sektör mensubu firmalara şahsım ve
Çorap Sanayicileri Derneği adına
tekrar teşekkür ediyor, gelecek 
yıl başarılarını katlamış ve gücüne
güç katmış bir Çorap, İç Giyim
Fuarı’nda bir araya gelmeyi diliyo-
rum.
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Yerli ve ya-
bancı 6.529
sektör profes-
yonelini, ül-

kemizde sektörün önde ge-
len 136 firması ile
buluşturan fuarın, yarattığı
ticari ortam ile sektörün
ihracat hedeflerine olumlu
yönde katkı sağlaması bek-
leniyor.

55 ÜLKEDEN UZMAN
ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Türk tekstil sektörünün
dünyada ön plana çıktığı

önemli niş üretim alanla-
rından çorap, iç giyim,
mayo ürün gruplarına yö-
nelik düzenlenen İF Expo
2013 Fuarı, 55 ülkeden
toplam 6.529 ithalatçı,
üretici, toptancı ve profes-
yoneli ülkemizin en büyük
üreticileri ile buluşturdu.
Dünya tekstil piyasasında
ülkemizin çorap, iç giyim,
mayo konularındaki üretim
gücünü, kapasitesini, ko-
leksiyonlarını ve niş alan-
lardaki ürünlerini yeni pa-
zarlara ve farklı hedef

kitlelere ulaştırmada
önemli rol üstlenen fuar,
sektörün mevsimsel talep-
lerini karşılayarak katılımcı
ve ziyaretçisinden tam not
aldı.

2013-2014 SONBAHAR
KIŞ TASARIMLARI GÖ-
RÜCÜYE ÇIKTI

Çorap, İç giyim ve
mayo modasına yön veren
100’ün üzerinde firma ve
markanın yer aldığı İfexpo
2013 Fuarı’nda 2013-2014
Sonbahar Kış tasarımları;

ünlü tasarımcı Deniz Mer-
can’ın tasarladığı trend
alanı sergisi ve düzenlenen
mini defileler ile ilk kez fu-
arda görücüye çıktı. Özel-
likle 2013 – 2014 sonbahar
kış tasarımlara ilham veren
Dark Romance (Koyu Ro-
mantizm), Natural Emoti-
ons (Doğal Heyecanlar),
Playful&Inventive (Oyuncu
ve Yaratıcı) ve Green Zone-
temalarıyla hazırlanan ko-
leksiyonlar katılımcı ve zi-
yaretçiler tarafından
büyük beğeni topladı.

İF Expo 2013 Fuarı
kapsamında, fuar boyunca
düzenlenen etkinlikler zi-
yaretçiler ve katılımcılar-
dan yoğun ilgi gördü. Özel-
likle 2013 – 2014 sonbahar
kış tasarımları, firmaların
düzenlediği mini defileler
ile görücüye çıktı. İHKİB
Yenibosna Kız Teknik Mes-
lek Lisesi ve İstanbul Kav-
ram Meslek Yüksekokulu
öğrencilerinin hazırlamış
olduğu çorap defilesi fuara
renk kattı. 

İF Expo 2013, 10. Uluslararası İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı,  Tüyap tarafından, Tür-
kiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu şemsiyesi altında; Çorap Sanayicileri Derneği,
Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği, Ege
Giyim Sanayicileri Derneği ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği’nin desteğiyle 
31 Ocak -  2 Şubat tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 

Türk çorap ve iç giyim sektörüne
İF Expo Fuarı’nda yoğun ilgi



www.csd.org.tr

FUAR...

55Çorapland Mart-Nisan 2013



www.csd.org.tr

FUAR...

56 Çorapland Mart-Nisan 2013

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Teknik Fuarcılık Ltd. Şti.  işbirliği, TEMSAD Teks-
til Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği desteği ile düzenlenen ITM Texpo Eurasia
2013, 30. Tekstil, Dokuma, İplik, Terbiye, Örgü, Nakış, Çorap Makineleri Yan Sanayi-
leri ve Kimyasalları Fuarı, bu yıl 29 Mayıs – 1 Haziran 2013 tarihleri arasında yine
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece’de kapılarını açmaya hazırlanıyor.  

ITM Texpo Eurasia ve İplik Fuarları
29 Mayıs - 1 Haziran 2013 tarihleri
arasında açılıyor

Dünyanın en
önemli
markalarını
İstanbul’da

buluşturan ITM TEXPO
Eurasia 2012 Fuarı, Av-
rasya Bölgesi başta olmak
üzere, global tekstil sektö-
rünün tüm öncelikli pa-
zarlarından  gelen uluslar-
arası ziyaretçiler için
önemli bir çekim merkezi
ve pazarlama platformu
oldu.

YENİ TEKNOLOJİLER
GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Son dönemde artan
teknoloji yatırımları nede-
niyle Türkiye, tekstil ma-
kine üreticisi firmaların
ilgi gösterdiği ve önem
verdiği büyük bir pazar
olma özelliğini bu fuar-
larla pekiştirdi. Bu doğrul-
tuda, pazarda yer almak

ve/veya yerini korumak is-
teyen makine üreticisi fir-
maların büyük bir kısmı
İstanbul’da yapılan olan
ITM Texpo Eurasia
2013’te yerlerini alarak
yeni teknoloji ürünlerini
sergileme ve alıcılara
sunma imkanı bulacaklar. 

Hedef pazarlarda sür-
dürülen çalışmalar sonu-
cunda uluslararası birçok
uzman ziyaretçiyi ağırla-
maya hazırlanan fuarı,
geçtiğimiz yıl 40.000’e
yakın kişi gezmişti.

TEKSTİL MAKİNELERİ
İLE İPLİK VE HAMMAD -
DE ÜRETİCİLERİ AYNI
ÇATI ALTINDA 

Her geçen yıl istikrarlı
bir şekilde yurtiçi ve yurt-
dışı ziyaretçi sayısını arttı-
ran 10. Uluslararası İstan-
bul İplik Fuarı, yine

HIGHTEX 2013 Teknik
Tekstiller & Nonwoven
Fuarı ve ITM Texpo Eura-
sia Fuarı ile eş zamanlı
olarak düzenlenecek. Üre-
timde Avrupa’da birinci,
dünyada ise ilk üçte yer
alan Türk iplik sektörü,
10. Uluslararası İstanbul
İplik Fuarı ile mevcut ih-
racatını koruyarak, yeni
pazarlara açıldı. Ziyaretçi-
lerin mamul ipliğin yanı
sıra, tekstil, dokuma, 
iplik, terbiye, örgü,  
çorap makineleri, yan sa-
nayileri ve kimyasallarıyla
ilgili ihtiyaçlarını da  bir
arada bulduğu, uluslar-
arası boyutta alıcı ve 
satıcıların bir araya gel-
diği fuarlar; hedeflenen
yeni pazarlara ulaşmak is-
teyen firmalar için önemli
bir pazarlama platformu
oldu. 
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Yıllar önce
havlunun
başkenti ün-
vanını Bur-

sa'dan alan Denizli, aynı
zamanda tarihi bir mirası-
da devralmış oldu. Osman-
lı'nın dünyaya tanıttığı
"Türk Havlusu", Denizlili
sanayicinin girişimci, reka-
betçi ve araştırmacı yönüy-
le yeninden dünya tarafın-
dan keşfedildi. Son 30 yılda
dünyanın her bir köşesinde
kullanılan Türk havlusu ve
bornozu, alanında üretildi-
ği ülke ile anılan ender bir
emtia haline gelmiştir.

DÜNYADA YILLIK
OLARAK 350 MİLYON
ADET TÜRK HAVLUSU VE
22 MİLYONUN ÜZERİNDE
TÜRK BORNOZU
SATILIYOR

Çin'den Güney Ameri-
ka'ya, Avustralya’dan Alas-
ka'ya dünyanın her yerinde
yıllık olarak 350 milyon
adet Türk havlusu ve 22
milyonun üzerinde Türk

bornozu satılmaktadır. Ra-
kamsal olarak 1 milyar do-
ları ifade eden bu başarı ile
6 Mart tarihinde övünürsek
hiçte abartılı bir iş yapma-
mış oluruz. 

6 Mart tarihinde Pa-
mukkale travertenlerinin
önünde bulunan Kocaçukur
içindeki Naturel Park’ta,
Denizli'de tekstil eğitimi

gören mesleki eğitim öğ-
rencileri, mühendislik fa-
kültesi tekstil bölümü öğ-
rencileri, Türkiye Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Federasyonumuza bağlı
bulunan dernek başkanları
ve Denizli'nin önde gelen
bürokrat ve sanayicilerden
oluşan 1000 kişiyi aşan bir

kalabalığa Türk bornozu ve
havlusu giydireceğiz. 

Kültürel mirasımız olan
Türk havlusu bundan sonra
her yıl farklı etkinliklerle
ve daha geniş çaplı olarak
kutlanacak ve zenginleşe-
cektir. 

Bu projemize inanan ve
bize destek veren tüm ku-
rum ver kuruluşlara ve De-
nizli Tekstil ve Giyim Sana-
yicileri Derneği (DETGİS)
yönetim kurulu ve genel
sekreterimize huzurunuzda
şükranlarımı sunarım.

Türkiye'nin birçok doğal markaları var. Bunlar taşınır olanlar, taşınmazlar,
zaman ve mekanı olmayanlar, yenilenler, içilenler, giyilenler, bilinenler, unu-
tulanlar şeklinde uzun bir liste çıkartabiliriz. Ancak realiteyi en yakından il-
gilendiren markaların zirvesini, ticari nitelik taşıyan emtialar oluşturuyor.
Özellikle de tüketime yönelik emtia niteliği taşıyan ürünlerimizin dünyada
bilinirliği, sanırım iki elin parmağından azdır.

İsa Dal - Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya, Türk havlu ve bornozunu
Denizlili sanayici ve girişimci ile
yeniden keşfetti

Kültürel mirasımız olan

Türk havlusu bundan

sonra her yıl farklı etkin-

liklerle ve daha geniş

çaplı olarak kutlanacak

ve zenginleşecektir” 
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Yılda 22 milyon bornoz
ve 350 milyon havlu
ihracatının yapıldığı
Denizli'de 6 Mart,

"Dünya Türk Havlu ve Bornoz Günü"
ilan edildi. Gün dolayısıyla Denizli
Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derne-
ği (DETGİS) ile Türkiye Moda ve Ha-
zır Giyim Federasyonu (TMHGF),
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde
bulunan Pamukkale'nin Kocaçukur
mevkisinde bir tören düzenledi. Tö-
rene Belediye Başkan Yardımcısı Nil-
gün Ök, İl Emniyet Müdürü Zeki Bu-
lut, Denizli Ticaret Odası (DTO) Baş-
kanı Necdet Özer, DETGİS Başkanı
İsa Dal, Denizli İhracatçılar Birliği
(DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert,
Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci,
TMHGF Başkanı Hüseyin Öztürk,
Messe Frankfurt İstanbul Fuarcılık
Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Yar-
dım, Moskova Temsilcisi Olga Dra-
gunova ve Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Tekstil Mühendisliği öğrenci-
leri katıldı.

Etkinlik kapsamında bin öğrenci-
ye bornoz giydirildi. Paü öğrencileri,
dövizlere yazdıkları sloganlarla et-

kinliğe destek verdi. DETGİS Başka-
nı Dal, Osmanlı döneminden beri
400 yıllık Türk havlu ve bornozu-
nun, bugün tekrar Denizli'den dün-
yadaki eski şöhretine kavuşmasını
istedikleri için böyle bir etkinlik dü-
zenlediklerini söyledi. Dal, "Dünyada
22 milyon Türk bornozu ve 350 mil-
yon Türk havlusu satılıyor. Oluşmuş
olan bu ciddi tanıtım materyali ve
emtiasını, 6 Mart tarihiyle dünyada
adımızı duyurmak ve tescillemek
amacıyla birarada bulunuyoruz"
dedi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK: 
“HAVLU VE BORNOZ DEYİNCE
AKLA TÜRKİYE’NİN VE DENİZLİ
GELMELİ”

TMHGF Başkanı Öztürk de dün-
yada havlu ve bornoz denince akla
Türkiye'nin yanısıra Denizli'nin gel-
mesi gerektiğini ifade ederek, "Tür-
kiye'nin turizm ölçeğinde tarihi an-
lamda önemli bir yer tutan havlu ve
bornozla özdeşleştirmek için de bu
etkinliği yaptık ve gelenek haline
getireceğiz." diye konuştu. DTO Baş-
kanı Özer, Denizli için önemli bir

gün olduğunu belirterek, "Denizli,
ihracata destek veren en önemli il-
lerden biri. Sıralamada her zaman
ilk sekizin içinde bulunan özellikle
tekstil havlu bornoz ihracatlarında
da her zaman baş rolü oynamıştır.
365 günün neredeyse tamamında,
batılı ülkelerden çıkan Sevgililer
Günü, Anneler Günü gibi farklı fark-
lı günler olduğunu görüyoruz. Bu-
gün de Denizli'den havlu ve bornoz
gününün çıkmasının önemli olduğu-
nu düşünüyorum" dedi. Genel Mü-
dür Yardımcısı Yardım ise markala-
rın bu şekilde oluşturulduğunu vur-
gulayarak, "Bizim ülkemizin de bana
sorarsanız tek eksiği marka olmak.
Ütimde hiç kimseden eksiğimiz yok,
fazlamız var. Marka oldukça, kendi
markalarımızla ürettikçe geleceğin
daha da başarılı olacağını düşünüyo-
rum" şeklinde konuştu. Moskova
Temsilcisi Dragunova da, "Bu ürün
tanıtımı sayesinde çok daha fazla zi-
yaretçi çekme şansı olacak. Türkiye,
çok kaliteli ürünleriyle tanınıyor.
Bunların başında da pamuklu ürün-
ler geliyor, yatak odası ve banyo
tekstili gibi" ifadelerini kullandı.

Yüzlerce kişi bornoz giydi
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RASYONEL (USA
DAYANAN, ÖLÇÜLÜ)

Matematikten etki; her
bir tasarımın altın oranı(
bir bütünün parçaları ara-
sında gözlemlenen, uyum
açısından en yetkin boyut-
ları verdiği sanılan
geometrik ve sayısal bir
oran bağıntısıdır) vardır ve
yine, tasarım, baskı ve
işlemelerde Fabanacci
Sayıları (her sayının ken-

dinden öncekiyle toplan-
masıyla oluşan sayı)
kullanılmıştır.

Origami (kâğıt katlama
sanatı) etkisi.
Tasarımlarda dikiş ve
kesim izi bulunmamakta,
bunun yerine katlamalar
kullanılmaktadır. Bu
anlamda en önemli olan
akordiyon modelidir.

Üçgensellik; her şey
geometrik olarak üçgen

şeklini almaktadır. Özel-
likle kollarda.

İslami etki; İslam eser-
lerindeki geometrik
şekillerin etkisindedir
tasarımlar.   Geometrik
etki; çokgenler ve poligon-
lar.
Matematiksel kesinlik;
kumaş ve örme tasarımla-
rında keskin geometri
kullanılmaktadır. 

Buket Sekban Kantar
Kavram MYO Çorap ve Moda

Tasarımı Bölümü Öğr. Görevlisi

bsekban@kavram.edu.tr

2013 İlkbahar-Yaz trendleri
Merhaba; bu sayıda sizlerle 2013 ilkbahar- yaz trendlerine göz
gezdirmek istiyorum. İtkib  (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon
İhracatçı Birlikleri ) bu yıl trend sunumu için Stylesight adlı
trend firması uzmanlarını İstanbul’a davet etti ve bu uzmanla-
rın açıklamalarına göre 2013 ilkbahar- yaz trendlerinin ana
başlıkları şunlar;
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2. REEL (GERÇEK)
70’lerin etkisi;Turist görüntüsü,

Havai t-shirtler, sandaletler, safari
ceketler söz konusu. O yılların renk-
lerine baktığımızda renklerde bir
mutluluk var ve bu gün bu  grafik
desenlerde tekrar gündeme getiril-
mekte. Denim o zamanda çok
modaydı, yine çok moda.

Kaliforniya etkisi; Kaliforniya
egzantirikliği Hint ve Amerika’yı bir-
leştirmekte.

Çirkin şıklık; burada baskılar çok
önemli. Ağaçlar, böcekler. Gerçek
fotoğraf baskılar, tatil maceraları,
evlerden ve duvar kağıtlarından
esinlenmiş desenler bulunmakta.

MODA...

70’lerin etkisi;Turist görüntüsü, Havai t-shirtler, sandaletler, safari ceket-

ler söz konusu. O yılların renklerine baktığımızda renklerde bir mutluluk

var ve bu gün bu  grafik desenlerde tekrar gündeme getirilmekte. 

MARC 
JACOBS
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3. CREED (İNANÇ)
Manevi etki; İskoç ülkelerinde

meditasyon alanları oluşturulmakta
ve uyanışın artık manevi olduğu
söylenmekte ve bu görüntü aynı
zamanda podyumlara da
yansımakta. Baş örtüsü, türban ve
sade kıyafetler mevcut. Mavi çok
önemli bir renk ancak beyaz ve
beyazın tonları da en az mavi renk
kadar önemli. Manevi semboler t-

shirtlerde yoğun olarak
kullanılmakta. Renkli armalar, kris-
tal ve taşlar baskılarda
yansıtılmakta.

Deniz etkisi; deniz harikaları ve
tabi ki büyüleyici renkler. Okyanus
derinlikleri, diplerin mavisi.

Uzay etkisi; Nasa 2011’de yeni
bir gezegen keşfetti ve bu gezegenin
dünyayla benzer özelliklere sahip
olduğu belirtildi. Dünyadan 600 ışık

yılı uzaklıkta ve yeşil bir gezegen. 
Ayrıca Haziranda da Venüsün

tutulması gerçekleşecek. Bu olay
160 yılda bir oluyor. Uzmanlar buna
ilahi dişi uyanıklık diyor ve
sonucunda her şeyin daha barışçıl ve
naif olacağını savunuyor. Tüm bun-
ların modaya yansıması ise,  baskıda
gökyüzü ve astroloji etkileri
şeklinde. Denimler yıkanmış nere-
deyse tamamen bembeyaz.

Mavi çok önemli bir renk

ancak beyaz ve beyazın ton-

ları da en az mavi renk

kadar önemli. Manevi sem-

boler t-shirtlerde yoğun ola-

rak kullanılmakta. Renkli

armalar, kristal ve taşlar

baskılarda yansıtılmakta”
JEAN
PAUL
GAULTIER
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4. EDEN (CENNET)
Tropik etki; Tropik mavi yolcu-

lukta denizdeki ormana bakılmakta.
Kadife çiçeği yoğun kullanılmakta.
Egzotik çiçekler ve ağaçlar, orman
hayvanları var. Siyah-beyaz leopar
(sadece Tibette çok az sayıda var).
Ayrıca kara büyü, kafatası (boyanmış
olarak) baskılarda kullanılmakta.

Brezilya etkisi; Şu anda Brezilya,
Hindistan ve Çin büyüyen ekonomi-
siyle gündemde ve bunun modaya
yansımasıysa, Brezilya renkleri
önemsenmekte ve Rio görselleri,
tüyler, karnaval kıyafetleri ve renk-
leri şeklinde gerçekleşmekte.

Asit Modernizm; sarı, mavi ve
yeşil kırmızıyı arıyor ve renkler üst
üstte çakışır gibi oluyor.

Çingene desenleri gibi büyük
çiçekler ve renkler kullanılmakta.

Şu anda Brezilya, Hindistan ve Çin büyüyen ekonomisiyle

gündemde ve bunun modaya yansımasıysa, Brezilya renkleri

önemsenmekte ve Rio görselleri, tüyler, karnaval kıyafetleri

ve renkleri şeklinde gerçekleşmekte”

COMME DES
GARCONS
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Evet 2013 ilkbahar ve yaz trend-
lerinin genel açılımı bu şekildeydi.
Bu açıklamalar eşliğinde şimdi de
sektörümüz açısından örneklerle
modaya bakmaya çalıştık. Malum

yaz sezonu çorap açısından bakıldı-
ğında bizim için çok da dinamik olan
bir sezon değil, maalesef. Yine de
tasarımcıların bu dönem için mevcut
öngörülerine birlikte göz gezdirdik.

BORA
AKSU
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1. GİRİŞ
Tekstil sektöründe re-

kabet koşullarının bilinen
sebeplerden dolayı zorlaş-
ması, müşteri memnuniye-
tini daha ön plana çıkar-
maktadır. Bunun sonucun-
da da daha kaliteli ürün
üretme zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. 

Boncuklanma, genelde
bütün kumaşlarda özelde
ise çoraplarda ve örgü ku-
maş alanında karşılaşılan
problemlerin en önemlile-
rinden birisini oluşturmak-
tadır. Çorap veya kumaş

üzerinde boncuklanma ol-
masının bir çok nedeni
vardır. Dolayısıyla prob-
lemi çözmek için öncelikli
olarak problemin kaynağını
doğru tespit etmek gerek-
mektedir.

2. BONCUKLANMAYI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Genel olarak boncuk-
lanmayı etkileyen faktör-
leri;
a. Lif özellikleri
b. İplik özellikleri
c. Çorap yada Kumaş özel-

likleri

d. Boyama ve bitim işlem-
leri şeklinde sıralayabili-
riz[1]. 

A. LİF ÖZELLİKLERİ:
Boncuklanmayı etkile-

yen lif özelliklerini, lif
cinsi, lif inceliği, stapel
uzunluğu, lif kıvrımı, lif ke-
siti ve lif mukavemeti ola-
rak sıralayabiliriz.

İnce liflerden oluşan
ipliğin kesit alanında 
hav oluşturabilecek lif 
sayısı daha fazla olduğun-
dan ince elyafın mukave-
metsizliğinden dolayı 

aynı incelikteki iplikler
için lif kalınlaştıkça 
boncuklanma eğilimi aza-
lır. 

Düşük bükümlü 
iplikler ve ipliğin iç kıs -
mındaki bir lif için
kıv rımlılık arttıkça
boncuklanma eğilimi artar.
Ayrıca ipliğin eğirilmesi
sırasında daha uzun lifler
ipliğin merkezinde kalma
eğilimindedirler. Kısa lifler
ise ipliğin yüzeyinde
bulunur. Bu nedenle aynı
incelikte iplikler için lif
uzunluğunun artması
sonucunda ipliğin belirli
uzunluğunda az sayıda lif
ucu bulunacağından bu
durum boncuklanma
eğilimini azaltır. 

Yüksek mukavemetli
lifler, diğer tüm özellikleri
aynı olan liflere göre bon-
cuklanmaya daha fazla
eğimlidirler. Çünkü lifler
kopmadan daha yüksek

Özet: KarVis® iplikten yapılan örgü kumaşlar ile,
ring ve open end eğirme sistemlerinde üretilen vis-
kon esaslı ipliklerden yapılan örgü kumaşların bon-
cuklanma (Pilling) özellikleri karşılaştırılmıştır.
Çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde özellikle viskon
kumaşlarda sık gelen boncuklanma şikayetlerine
KarVis®’in önemli ölçüde çözüm getirdiği tespit
edilmiştir.

Boncuklanma (Pilling) 
problemine kalıcı çözüm
arayışları

Dr. Bilgehan Ülger
Tekstil Mühendisi /Ar-Ge Şefi

Şekil 1: Boncuklanma testi öncesi ve sonrası örme kumaş görünüşleri



sürtünme kuvvetlerine di-
renebilirler. 

B. İPLİK
KAREKTERİSTİKLERİ

Boncuklanmayı etkile-
yen iplik karakteristikle-
rini, lineer yoğunluk, bü-
küm derecesi ve büküm
katsayısı, tüylülük, iplikteki
lif migrasyonu, farklı lif ka-
rışımları, iplik eğirme yön-
temi olarak sıralamak
mümkündür.

İplik tüylülüğünün dü-
şük olması pilling değeri-
nin de düşmesine neden
olmaktadır. Lifleri yıprat-
mamak ve örgüde may
dönmesine neden olma-
mak kaydıyla bükümün ar-
tırılması pilling değerinin
düşmesine neden olmakta-
dır. (lenzing).

C. KUMAŞ
PARAMETRELERİ

Boncuklanmayı etkile-
yen kumaş parametrele-
rini, kumaş yapısı, kumaş
tutumu, cover faktörü, il-
mek uzunluğu, gramaj ola-
rak belirtebiliriz. Daha sık
olan kumaşların pilling
özellikleri seyrek ve ilmek
uzunluğu daha fazla olan
kumaşlara göre daha iyi ol-
maktadır. Ayrıca örmede
iplik tansiyonunun yüksek
olması tüylülüğü ve dolayı-
sıyla boncuklanmayı artır-
maktadır. İğnelerin zarar
görmüş olması, yüksek de-
recede tüylülüğe ve pil-
linge neden olmaktadır. Bu
yüzden iğnelerin düzenli
olarak gözden geçirilmesi
gereklidir [1]. 

D. BOYAMA VE BİTİM
İŞLEMLERİ

Boyama ve bitim işlem-
leri açısından bakıldığında;
yıkama ve fiksaj, boya tipi

ve kimyasal madde etkisi,
sürtünme, pH derecesi,
buharlaşma, kullanılan yu-
muşatıcı miktarını boncuk-
lanmada etkili faktörler
olarak belirtmek mümkün-
dür.

Yıkama işlemi boncuk-
lanmayı artırıcı bir etki
gösterir. Her yıkamada hav
yoğunluğunun arttığı ve
yabancı liflerin yıkama sı-
rasında kumaş yüzeyine
çökerek boncuk yapısıyla
bütünleştiği bilinmektedir.

Kullanılan boya tipi, lif
mukavemetini artırabilir
yada azaltabilir. Lif yüzeyi-
nin pürüzlülüğünü ve tüy-
lülüğünü de etkiler.  Yapı-
lan test sonuçları
incelendiğinde açık renkle-
rin koyu renklere oranla
daha fazla pillingleşme
gösterdiği belirlenmiştir.

Buruşmazlık apresi gibi
apre işlemleri sırasında re-
çine kullanıldığı için lifler
bir birine daha iyi yapış-
makta ve boncuklanma
eğilimi azalmaktadır. 

3. MATERYAL METOD
Çalışmada hammadde

olarak viskon elyafı kulla-
nılmıştır. Aynı tür viskon
elyafından Ne 30/1 olarak

üreti-
len Kar-
Vis® , ring
ve open end
iplikler, yuvar-
lak örgü makine-
sinde aynı şart-
larda süprem örgü
olarak örülmüş ve
daha sonra boyama
işlemi yapılmıştır. Bo-
yama işleminde de ku-
maşların aynı şartlarda
boyanmaları sağlanmış-
tır. Bu şekilde iplik ya-
pısı farklılığının etkisinin
test edilmesi amacıyla 3
adet kumaş elde edilmiştir.

Kumaşlardan 10’ar nu-
mune alınarak martindale
boncuklanma cihazında
2000 devirde TS EN ISO
12945-1 standardına göre
testler gerçekleştirilerek
sonuçlar değerlendirilmiş-
tir.

4. TEST SONUÇLARI VE
DEĞERLENDİRME

Yapılan testler sonu-
cunda elde edilen değerle-
rin grafiksel ifadesi şekil
1’de görülmektedir. 

Sonuçlara bakıldığında,
iplik üretiminde aynı ham-
madde kullanılmış ve aynı
şartlarda kumaş üretimi ve
boyama işlemi yapılmış ol-
masına rağmen sadece ip-
lik yapısından kaynaklanan
önemli bir boncuklanma
farklılığının olduğu görül-
mektedir. KarVis® ipliğin-
den elde edilen çorabın ya
da kumaşın boncuklanma
değerlerinin open end ve
ring ipliklerinden elde edi-
len değerlerden çok daha
iyi olduğu görülmektedir.
Open end ipliğinden yapı-
lan kumaşın boncuklanma
özelliği ise ring ipliğinden
daha iyi olarak tespit edil-
miştir.

KAYNAKLAR

[1] Ülger,B., Rejenere Selülozik Esaslı

Kumaşlarda Boncuklanma(Pilling), Tekstil

Maraton Dergisi, S57-60, Temmuz-Ağustos,

4/2004.

[2] TS EN ISO 12945-1, “Kumaşlarda

Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma Yatkınlı-

ğının Tayini, Boncuklanma Kutusu Metodu.

[3]  TS EN ISO 12945-1, “Kumaşlarda

Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma Yatkınlı-

ğının Tayini, Martindale Metodu.
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Şekil 2: Martindale pilling test sonuçlarının grafiksel ifadesi
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Devrek Zonguldak ilimizin güneydoğusunda bulunan güzel bir ilçe.
Adını dünya çapında ünlü bastonları ile duyurmuş. Önemli iş adamları-
nın, devlet adamlarının bile sipariş ettiği bu bastonlar özel yöntemlerle
senelerdir yapılıyor Devrek’te.

Yerleşimin
Frigliler dö-
neminde baş-
ladığı sanılan

Devrek’te coğrafi koşullar-
dan dolayı çok fazla istila
yaşanmamış. Ancak bir çok
uygarlığa da ev sahipliği
yapmış bu yöre. 

Roma İmparatorlu-
ğu’nun Doğu ve Batı Roma

olarak ikiye ayrılmasından
sonra Devrek yöresi de Bi-
zans' İmparatorluğu’na
geçmiş. Osmanlı dönemine
gelindiğinde ise Yıldırım
Beyazıt’ın Anadolu Türk
Birliğini kurma politikası
kapsamında Candaroğulları
Beyliği’ni ortadan kaldırıl-
dı. Böylece Devrek yöresi
de 1392 yılında Osmanlı

Devleti topraklarına katıl-
mıştır.

ETRAFI DAĞLARLA
ÇEVRİLİ DEVREK BİR
ÇANAĞI ANDIRIR

Devrek coğrafi olarak
bir çanağı andıran yapıya
sahiptir. Denizden içeride
ve dağlarla çevrili bir böl-
gede bulunuyor.

İlçeyi ikiye bölen çay, il-
çenin ayrı bir güzelliğe sa-
hip olmasını sağlamış.
Devrek tarımsal anlamda
bu açıdan şanslı. Hemen
her ürünün yetişmesine
olanak sağlayan bir iklimi
ve doğal yapısı var. Or-
manlar yönünden de müt-
hiş bir zenginlik söz konu-
su.

Bastonlarıyla ünlü Devrek
doğal güzellikleri ile de baş
döndürüyor 
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Devrek’i görmek iste-
yenler için bir çok gezile-
cek yer mevcut. Doğa hari-
kası olarak kabul edilen Ye-
digöller Milli Parkı Dev-
rek"e 45 dakika mesafede
bulunuyor. Bunun yanında
Akçasu ormanlarında bulu-
nan Bostandüzü mevkii ai-
lece nefis orman havasını
soluyacak ideal bir piknik
yeri. Eğerci yöresindeki
Aksu yaylası ve Ozan Gölü
de görülmesi gereken yer-
lerden.

PINARKÖYÜ’NDEKİ 
KRAL MEZARI İLE
ALPARSLAN KÖYÜNDEKİ
KALE KALINTISI 

Pınarönü Köyü’nde bu-
lunan Kral Mezarı, içindeki
eşyalar çalınmış olmasına
rağmen hala yapı olarak
görülebilir nitelikte. 

Karakoçlu Köyü’nde Kö-
ristan mevkiinde de tek
odalı kübik çatılı bir bey
mezarı da bulunmakta

Alparslan Köyü’nde bu-
lunan kale kalıntısından et-
rafı ve ormanları izlemek
te geziye ayrı bir güzellik
katabilir.

AV TURİZMİ: AVRUPA
ÜLKELERİNDEN GELEN
AVCILAR DEVREK
ORMANLARINDA DOMUZ
AVINA ÇIKIYORLAR

İlçede Şubat – Mart ay-
larında Av Turizmi yapıl-
makta. Özellikle Avrupa ül-
kelerinden gelen avcılar
Devrek ormanlarında do-
muz avına çıkıyorlar.

Ayrıca ilçede her yıl
Devrek ve değerlerini ta-
nıtmak amacıyla “Devrek
Baston ve Kültür Festivali”
düzenleniyor. Devrekliler
dünyaca ünlü bastonlarını
alıp kullanmanın yanında,
hediye etmenin de sevdik-

lerinize uzun ömür dileme-
nin en güzel yolu olarak ni-
telendiriyorlar. Devrek
bastonlarının dünyada bir
eşinin daha bulunmayaca-
ğını söyleyen Devrek’li us-
talar hem yapılış hem süs-
leme olarak Devrek basto-
nunun ayrı ve özel bir yeri
olduğunu söylüyorlar. Bu
zarif ve değerli bastonlar-
dan koleksiyon yapanlar da
bulunuyor. Kişiye göre bas-
ton kullanımının da farklı
olması gerektiğini söyleyen
ustalar, baston kullanımı-
nın da bir usulü olduğunu
belirtmeden geçmiyorlar.
Bir çok zengin çeşit içinden
herkesin zevkine uygun
baston seçilirken aynı za-
manda bastonun kişinin
özelliklerine de uyması ge-
rekiyor. Örneğin ağır bas-
tonların kas geliştirdiğini,
hafif bastonların dengeyi
sağladığı, işli oymalı bas-
tonları daha çok bayanların
tercih ettiği gibi hususların
bilinmesi gerektiğini vur-
guluyorlar. Bastonlar daha
çok budanması gereken kı-
zılcık ağacı dallarından ya-
pılıyormuş. Yani kızılcık
ağaçları budanınca dalları
bu sayede değerleniyor.
Tutma yeri olan sapı ve
yere değen ucunun da özel
olarak ergonomik tasarlan-
dığını belirtiyorlar. 

DEVREK YÜZYILLARDIR
ÇEŞİTLİ İMPARATOR-
LUKLARIN EGEMENLİĞİ
ALTINDA KALDIĞINDAN
ARKEOLOJİK AÇIDAN 
İNCELENMESİ GEREKEN
BİR BÖLGE

Devrek Festivali ile
hem Devrek bastonlarının
tanıtımı yapılmakta hem
de Devrek ilçesinin çok da
araştırılmamış kültürü
gündeme getirilmeye çalı-

şılmaktadır. Çünkü Devrek
gerçekten yüzyıllardır çe-
şitli imparatorlukların ege-
menliğinde kaldığından
çevrede bulunan kalıntılar-
dan daha fazlasının mevcut
olduğu yöre halkının söy-
lemleri ile sanılmakta. Bel-
ki de bilim adamları ve ar-
keologların araştırmaları
Devrek’in daha pek çok
gizli değerinin olduğunu
ortaya çıkarabilir.

YÖRESEL YEMEKLER
AÇISINDAN ZENGİN BİR
MUTFAĞASAHİP

Son olarak Devrek’e
yolu düşenlere tavsiyemiz;
yöresel yemeklerden ye-
meden de gelinmemesi ge-
rektiği…

Devrek Festivali ile

hem Devrek baston-

larının tanıtımı yapıl-

makta hem de

Devrek ilçesinin çok

da araştırılmamış kül-

türü gündeme getiril-

meye çalışılıyor”



Denizli’nin kaplıcaları
yüzıllardır şifa dağıtıyor
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PAMUKKALE KAPLICASI
Denizli'ye 20 km. uzaklıkta, eski

Hierapolis kentinin bulunduğu bölge-
dedir. Karstik alanlardan çıkan sula-
rın bünyesindeki kireç çözeltisi,
buharlaşmayla ve sudaki karbondiok-
sitin ayrışması sonucu çökelmiştir.
Bunların sonucunda, beyaz renkte ve
pamuk balyalarını andıran kalker tüf-
leri, Pamukkale travertenlerini oluş-
turmuştur. Kaplıca suları kalp, damar
sertliği, tansiyon, romatizma, deri,
göz, raşitizm, felç, sinir ve damar
hastalıklarına, ılık içildiğinde ise
spazmlı midelere iyi gelmektedir.

Böbrekte oluşan kum ve taşlara, idrar
yolu iltihaplarına iyi gelir. Aynı za-
manda idrar söktürücüdür.

KARAHAYIT KAPLICALARI
Pamukkale'nin 5 km. kuzeyinde

Karahayıt Kasabası'nda bulunan kap-

lıcanın sularının sıcaklığı Pamukka-
le'ninkinden fazladır. Serbest karbon-
dioksit oranı daha az, radyoaktivitesi
ise yüksektir. Kalp, damar sertliği,
yüksek tansiyon, romatizma, siyatik,
deri hastalıkları, limbo, uyuz, sivilce,
kaşıntı gibi hastalıkların tadavisinde
etkilidir. Ayrıca bazı sinirsel hastalık-
lara da iyi geldiği bilinmektedir.

GÖLEMEZLİ ÇAMUR 
KAPLICASI

Denizli merkeze yakın, idari ola-
rak Akkor ilçesine bağlı Gölemezli'de
bulunur. Termal olarak Pamukkale

Denizli, Türkiye’nin kaplıca bakımından çok zengin bölgelerinden
biridir. Bölgede irili ufaklı birçok doğal kaynak yüzyıllardır onulmaz
dertlere deva, hastalıklara şifa olmaktadır.



Kapıcalarının sıcaklığına
yakın, 35-50 derece ara-
sında, dört kaynak halinde
bulunur. Birisinde çamur
banyosu yapılır. Deri has-
talıkları tedavisinde etkili-
dir.

ÇİZMELİ (YENİCE)
KAPLICASI

Buldan İlçesi'ne 16 km.
uzaklıktaki Yenice kent sı-
nırları içindedir. Tripolim
antik kenti kalıntıları ara-
sından gidilir. Sıcaklığı 35
derecedir. Bileşiminde hid-
rokarbonat, sülfat, sodyum,
kalsiyum iyonları bulunur.
Radyoaktivesi yüksektir.
Romatizma, kalp, damar
sertliği, deri ve hemoroid
hastalıklarının tedavisinde
faydalanılmaktadır.

BABACIK (KABAAĞAÇ)
KAPLICASI

Tekke köy kaplıcasına 3
km. uzaklıktadır. Kükürtlü
iki kaynaktan çıkar. Birisi-
nin sıcaklığı 43, diğerinin
sıcaklığı 62 derecedir. Kar-
bondioksit bakımından
zengindir.

SARAYKÖY - 
TEKKE KÖY ILICASI

İlçe merkezine uzaklığı
20 km. olup, Tekke köy ya-

kınlarındadır. Suyunun sı-
caklığı 80 derecedir. Roma
İmparatorluğu dönemin-
den kalma hamamı, ha-
vuzu ve soyunma yerleri
vardır. Romatizma, deri,
kadın hastalıkları ve idrar
yolu hastalıklarının tedavi-
sinde kullanılır. Tekke köy
kaplıcasına 500 m. uzak-
lıkta İnaltı Hamamı vardır.
Bir mağaradan çıkar. Suyu
kükürtlüdür.

KAVAK BAŞI ILICASI
Pamukkale'ye 4 km.

uzaklıktadır. Suyunun sı-
caklığı 30 derecedir. Deri
hastalıklarının tedavisinde
kullanılmaktadır.

KIZILDERE ILICASI
Sarayköy'e 11 km.

uzaklıkta, kızıl renkli kaya-
lardan çıkar. Suları sodyum
karbonatlı ve sodyum sül-
fatlıdır. Su sıcaklıkları 63,
65 ve 88 derecedir. Suları
yorgunluğa ve romatiz-
maya iyi gelmektedir.

ORTAKÇI ILICASI
Sarayköy yakınında ikisi

sıcak, birisi soğuk üç kay-
naktan çıkar ve sularının
sıcaklığı 47, 50 derecedir.
İçme ve banyo suyu olarak
kullanılır. Romatizma ve

sindirim hastalıklarına iyi
gelmektedir.

BULDAN MADEN SUYU
Buldan'a 2 km. uzak-

lıkta, iki ayrı çeşmeden ak-
maktadır. Soğuk ve sıcak
olarak dakikada 25 litre su
çıkar. Suyun sıcaklık dere-
cesi yaklaşık 19 derecedir.
Denizden yüksekliği 600
m. olan maden suyu, sindi-
rim sistemi ve karaciğer iş-
levleri üzerinde olumlu
etkiye sahiptir.

Kaynak suları kışın ılık,
yazın soğuk olurlar. Vali
Çeşmesi (Cankurtaran),
Kocapınar (Honaz), Değir-
menönü (Yeşilköy). Kes-
tane Deresi (Buldan,
Gümüşsü, Işıklı), Gürpınar
(Çivril), Güney Suyu,
Akgöz Pınarı (Işıklı), Kırk-
pınar (Kara hisar-Tavas)
kaynak sularıdır. 1960-
1970 yıllarına kadar il mer-
kezinde akmakta olan,
Yenimahalle semtinde Ak-
pınar, Benli Pınarı, Mutas-
sıp Pınarı, Kuşpınar,
Başpınar, Fındıksuyu, Koz-
pınar gibi kaynakların

büyük bölümü kent içme
suyu şebekesine alınmıştır.
Şimdi bazıları az da olsa
akışlarını sürdürmekte,
piknik yerlerinde faydanıl-
maktadır. Bazı kaynak su-
ları üzerinde de kültür
balıkçılığı amacıyla tesisler
de kurulmuştur.
(T.C. Denizli Valiliği)
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Pamukkale Kaplı-
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damar sertliği, 

tansiyon, romatizma,
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içildiğinde ise

spazmlı midelere iyi
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Mozaik sanatının tarihi
Sümerlere kadar uzanıyor

Mozaik kelimesi üç boyutlu, küçük parçaların biraraya getirilerek ortaya
bir eser çıkarmak demek. Mozaik yöntemiyle resim yapmak insanların
asırlardır ilgilendiği bir uğraş. 

İlk olarak Sümerlerin evleri-
nin duvarlarına çömlek par-
çacıkları batırarak bu sanatı
başlattıklarını düşünüyor

bilim adamları.
Antik Yunan’da, Roma İmparator-

luğu’nda özellikle dekorasyonda kul-
lanılmış. Müzelerde bu dönemlerden
kalan eseler sergileniyor. Bu eseleri
görenler küçücük taşlarla insanoğlu-

nun ne denli şaheserler ortaya çıka-
rabildiğini görebiliyor. Hatta ülkemiz-
deki dünya mirası olan Zeugma buna
çok iyi bir örnek olarak verilebilir.

OSMANLI DÖNEMİ’NDE DE MOZAİK
SANATINA AİT ÖRNEKLERİ
GÖRMEK MÜMKÜN

Günümüzde de mozaik sanatçıları
ve tutkunları güzel eserler ortaya çı-

karıyor. Eskiye göre mozaik yapmak
daha kolay. Mozaik malzemeleri satan
yapı marketlerden, dükkanlardan ya
da nalburlardan temin edinebilinecek
malzemelerle isteyen herkes mozaik
yapabilir. Mozaik için camdan, sera-
mikten, plastikten, taştan ya da
hayal gücüne bağlı olarak diğer mal-
zemelerden yararlanılabilir. Bu mal-
zemelerin ufak ya da ufaltılmış

Gaziantep Zeugma 
Mozaik Müzesi’ndeki 

“Çingene Kız” isimli eser
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olması gerekiyor. Genellikle mozaik
için özel yöntemlerle kesilmiş hazır
halde bulunan, kilo ya da paketle
satın alınabilecek küçük cam parça-
lar kullanılıyor.

DEĞERLENDİRİLMEK İSTENEN
SEHPA, MASA GİBİ HERHANGİ BİR
MALZEME DE MOZAİK OLABİLİR

Sonra yapılacak resmin tesbiti
gerek. İstenen herhangi bir resim ya
da hayal gücüyle oluşturulacak bir
çizim de olabilir. Tabi mozaik yapış-
tırmak için bir de sert bir zemine ih-
tiyaç var. MDF’den bir parça
kestirilebilir, ya da değerlendirilmek
istenen sehpa, masa gibi herhangi
bir malzeme de olabilir. 

BİRÇOK FARKLI UYGULAMA
TEKNİKĞİNDEN BİRİ SEÇİLEBİLİR

Resmi mozaik yapılacak yüzeye
aktardıktan sonra iş tutkalı sürüp,
tek tek renkli taşları yapıştırmaya
geliyor. Tabi bunun için bazı teknik-
ler var. Bunları da öğrenip işe öyle
girişmekte fayda var.

Şimdilerde bir çok yerde kurslar
da düzenleniyor. Kurslarda işin tek-
nikleri ustalar tarafından öğretiliyor.

Resim tamamlandıktan sonra ara-
larına özel sıvası dökülerek boşluklar
dolduruluyor ve parçalar sabitleni-
yor.

KULLANILDIĞI YERE AYRI BİR
DEĞER KATIYOR

Mozaikle oluşturulmuş bir çok
eser günümüzde artık hem iç hem
dış mekanlarda süsleme amaçlı ola-
rak kullanılıyor. Kullanıldığı yere ayrı
bir değer katan, mozaik tutkunları-

nın bu eserleri gerçekten emek ve
sevgi ile ortaya çıkabilen türden. İs-
tersek kendimiz de biraz uğraşıp evi-
mize güzel bir mozaik eser
oluşturabiliriz.



www.csd.org.tr

ÇEVRE...

74 Çorapland Mart-Nisan 2013

Hepimizin
duyduğu-
muzda ür-
perdiğimiz,

soğuk baktığımız bir ke-
lime. Radyasyon; radyoak-
tif elementlerin atom
çekirdeklerinin parçalana-
rak etrafa yaydığı alfa,
beta ve gama gibi ışınla-
rına deniyor. Canlılar eğer
çevreye yayılan bu ışınlara
maruz kalırsa genlerinde
bozulmaya neden oluyor.
Yoğun radyasyon ise canlı-
nın ölümüne neden olabi-
liyor. Örneğin; 1945'te
Japonya'ya atılan atom
bombası sonrasında 7 gün
içinde, vücutlarının ta-
mamı 10 saniye radyasyon
almış insanların % 90'ı hiç
bir yara ve yanık izi olma-

dan öldüler. 26 Nisan
1986'da Çernobil'deki
nükleer kaza ise ani ölüm-
lere, gebe kadınlarda
düşük olaylarına, kan kan-
seri olaylarının artmasına,
sakat doğumların gerçek-
leşmesine neden oldu.

GÜNLÜK HAYATIMIZDA
NE YAZIK Kİ HEPİMİZ
DÜŞÜK ORANDA
RADYASYONA MARUZ
KALIYORUZ

Bu tür yoğun radyas-
yon dışında ne yazık ki
günlük hayattta da bir
takım sebeplerle düşük
oranda radyasyonu hepi-
miz vücudumuza alıyoruz.

Modern çağın olmazsa
olmaz cihazları ne yazık ki
bize olumsuz etkiler de

yapıyor. Çoğumuzun bilin-
çli olmadığı bu konuda en
çok etkilenenler ise çocuk-
lar. 

PEKİ RADYASYON 
BİZİ NASIL ETKİLİYOR? 

Elektromanyetik alan-
ların oluşturduğu radyas-
yona uzun süreli maruz
kalanlar uzmanlara göre
bir çok olumsuz durumla
karşı karşıya. Psikolojik ra-
hatsızlıklardan tutun da
üreme ve görme fonksi-
yonlarında olumsuzluk-
lara, bağışıklık sisteminde
zayıflamalara, kan kanseri
ve kansızlıkla ilgili hasta-
lıklara, göz rahatsızlıkla-
rına, akciğer ve karaciğer
rahatsızlıklarına, tiroid
bezi ve mide ile ilgili ra-

hatsızlıklar gibi bir çok
hastalığa neden olduğu
konusunda ortak görüş
mevcut. Ayrıca bağışıklık
sistemimizin de etkilen-
mesine neden oluyor.
Zaten birçok hastalığın ba-
ğışıklık sistemindeki zayıf-
lamalarla insan
vücudunda etkili olduğu
düşünülürse durumun cid-
diyeti daha iyi anlaşılır. 

GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA
RADYASYONDAN
KORUNMAK İÇİN NELER
YAPMALIYIZ, YAŞAM
ALANLARIMIZI NASIL
DAHA KALİTELİ HALE
GETİREBİLİRİZ?

Hayatımızı kolaylaştı-
ran bir çok aletin radyas-
yon yaydığını biliyoruz. 

Teknolojinin en büyük yan etkisi
radyasyondan nasıl korunuruz? 

ÇEVRE...
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O halde öncelikle bunla-
rın neler olduğunu 
bilmeli.

Cep telefonları, televiz-
yon, saç kurutma makine-
leri, bazı tıbbi cihazlar
(Röntgen, tomografi vs),
çamaşır ve bulaşık maki-
neleri, buzdolabı gibi ci-
hazlarımız radyasyon
yayar.

Görüldüğü üzere rad-
yasyondan tamamen kur-
tulmak mümkün değil,
ancak zararlarını en aza
indirmek mümkündür.

BU KONUDA
YAPABİLECEKLERİMİZİ
ŞÖYLE SIRALAYABİLİRİZ: 
• Kullanmadığımız elek-

tronik aletleri kapatmalı
ya da fişten çıkartmalı-
yız.

• Bilgisayar monitörü alır-
ken düşük radyasyonlu
olmasına dikkat etmeli-
yiz. LCD monitörler
daha az radyasyon ya-
yarlar.

•Floresan lambaları gece
lambası ya da okuma
lambası olarak kullan-
mamalıyız.

•Yatak odalarında elektro-
nik cihaz bulundurma-
malıyız.

•Cep telefonumuzu kul-
lanmadığımız zaman ka-
palı tutup, açıkken kalp
hizasında bulundurma-
malıyız. Cep telefonunu
saat olarak yanıbaşı-
mızda asla tutmamalı-
yız. Çünkü vücut gece
salgılanan melatonin
hormonu sayesinde has-
talıklara direnç sağlar,
radyasyon ise buna
engel olur.

•Cep telefonu ile konuşur-
ken çok kısa sürede ko-
nuşmayı bitirmeye
çalışmalı, mümkünse

kulaklık kullanmalıyız. 
•Saç kurutma makinesini

sık kullanmamalıyız.
•Mikrodalga fırınlar çok

radyasyon yaydıkları için
çalışırken en az 1 m.
uzakta durmalıyız.

•Televizyonla aramızda
2-3 m. mesafe bulun-
durmalıyız.

• Çamaşır veya bulaşık
makinaları çalışırken ya-
kınında durmamalıyız.

• Bilgisayar monitörle-
rinde ve televizyonlarda
da LCD ekranların tercih
etmemiz gerekiyor.

•  İnfrared ısıtıcıları da en
az iki metre uzağa ve
sabit bir yere asarak kul-
lanmalıyız.

• Bebek telsizlerini zo-
runlu olmadıkça kullan-
mamalıyız, çünkü onlar
da en az mikrodalga
fırın kadar elektroman-
yetik alan oluşturur.

•  Cep telefonularını 16
yaşın altındaki çocukla-
rın kullanmasına izin
vermemeliyiz. Çünkü
onların beyin sıvı yoğun-
luğu daha fazla oldu-
ğundan elektromanyetik

alan iletkenlikleri de
daha fazladır. Dolayısıyle
daha çok etkilenirler.

•  Yapılan araştırmalar
bitkilerin çoğunun or-
tamdaki radyasyonu em-
diğini göstermiştir. Bu
nedenle ev ve işyerle-
rinde bol bitki bulundu-
rulması bu açıdan
faydalı olacaktır.

•  Radyasyonu engelleyen
yeni teknoloji ile üretil-
miş kumaşlar piyasada
artık bulunabiliyor.
Özellikle çocuklar için
bu tür kumaşlardan giy-
siler kullanılabilir.

• Son olarak bol sebze ve
meyve, özellikler yeşil
bitkiler vücutta biriken
radyasyonu atmamıza
yardımcı olacaktır. Ay-
rıca marketlerden aldığı-
mız bazı hazır
yiyeceklerin raf ömrünü
uzatmak için düşük rad-
yasyon verildiği bilin-
mekte. Üzerinde
bulunan “Düşük radyas-
yon verilmiştir” anla-
mına gelen işaretli
ürünlerden de uzak dur-
malıyız. 
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İpek ipliğin el ile bükülerek işlen-
mesine “Kazzazlık” denilmektedir.
“Kazzaz pazarı” denilen kapalı çar-
şıda (Bedesten) eskiden 30-40 dük-
kânda sürdürülen bu tarihi sanat
günümüzde aynı çarşıdaki bir iki
usta tarafından yaşatılmaya çalışıl-
maktadır.

100-150 yıl
kadar önce
ipekçilik
Urfa’da

önemli bir sektör
durumundaydı. Bugün
Urfa bahçelerinde görülen
çok sayıdaki dut ağacının
zamanında ipek böcekçili-
ğinde kullanıldığı, yaşlılar
tarafından söylenilmekte-
dir. Bu sektör günümüzde
tamamen terkedilmiş bir
durumda olup kazzaz
esnafı tarafından kullanı-
lan ipek iplikleri
Diyarbakır ve Bursa’dan
getirtilmektedir.

Çeşitli renklerdeki ipek
ipliği kullanım yerlerine
göre:

• İnce İbrişim (İpek), 
• Kaba İbrişim olmak

üzere iki kısma ayrılmak-
tadır.

KAZZAZLIK ÜRÜNLERİ
İnci Saplama: İnci

tanelerinden oluşan, Şan-
lıurfa kadın takıları
arasında önemli bir yeri
olan ve “Kelep” denilen
boyun takısının incilerin
“korlar” (sıralar) halinde
ince ibrişimlere “saplan-
ması”na (geçirilmesine)
inci saplama denilmekte-
dir.

Kaytan: Kaba ibrişim-
den örülmüş, 1-2 cm.
eninde, 1-1.5 m. uzunlu-

ğundaki şeritlere “kaytan”
denilmektedir.

Cep Saati ve Tabanca
Kaytanı: Kaba ipekten 1
cm. genişliğinde örülür.

Kor Kaytanı: Sarı ren-
kli ipekten 2-3 cm.
genişliğinde örülerek üze-
rine altın liralar dizilir.
Kadınlar tarafından
boyuna takılır.

Saç Bağı: Siyah renkte
ipek ipliklerinin kadın saçı
görünümü verecek şekilde
örülerek uç kısımlarına
yedi renkte püsküller bağ-
lanmasına “saç bağı”
denilmektedir. Köylü

kadınlar tarafından başın
arkasına takılan saç bağı
suni bir saç görünümü
verir.

Puşu Püskülü: İpekten
yapılan bu püsküller, eski-
den Şanlıurfa’da aba
tezgahlarında ipekten
dokunan ve “Sırmalı
Puşu” denilen erkek baş
örtülerinin çevresini süs-
lemede kullanılırdı.

Tespih Püskülü: Tespih
tanelerinin renkleri ile
uyumlu olarak ipek iplik-
ten yapılır.

Sırma Şerit: Gümüş
sırmalarla (tellerle) işle-

Şanlıurfa’nın yok
olmaya yüz 
tutmuş geleneksel
el sanatı: 
Kazzazlık

Kazzazlık sanatının
günümüzdeki son

ustası 90 yaşındaki
Abdurrahman İpek
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nen bu şeritler, köylü
kadınlar tarafından başa
takılan ve “Köfü” denilen
başlıklara dikilirdi.

İggal: Puşuyu başa tut-
turmaya yarayan, yün
veya ipekten yapılmış
yuvarlak formlu başlığa
iggal denilmektedir. Yassı
ve Top olmak üzere iki
türü vardır.

Yassı İggal: Deve veya
koyun yönünden yapılmış
ipler, 30-40 sıra halinde
ve başa geçecek genişlikte
yuvarlak biçimde bağlanır;
bu ipler 5 cm. ara ile 2
cm. genişlikte sarılarak
boğumlanır. Bir yassı
iggal’de büyüklüğüne 
göre 6-7 boğum
bulunmaktadır.

Yassı iggalin arkasın-
dan iggal yününün
renginde, uçları püsküllü
dört sıra ip sarkmaktadır.

Deve yününden yapı-
lan iggallerin baş ağrısını
aldığına Araplar tarafın-
dan inanılmaktadır.

Top İggal: Serçe par-
mak kalınlığında, 1 m.
uzunluğundaki kendirin
üzeri siyah ipek iplikle
sıkça sarılarak uç kısımları
birbirine bağlanır ve katla-
narak iki kor (sıra) halinde
başa takılır. İggal’in birle-
şen uç kısımlarından
püsküllü ipler sarkıtılır.
Püskül iplerinin örgü, kay-
tan ve bükme çeşitleri
vardır. Daha çok Halep’ten
getirtilen Top iggal, ayrıca
Şanlıurfa’da yapılırdı.

KAZZAZLIKTA
KULLANILAN ALETLER

“İş Ağacı” denilen alet
kazzazlıkta kullanılan tek
ve en önemli alettir. Kazaz
ustası bütün işlerini bu
basit alet üzerinde
yapmaktadır. İş Ağacı, 40
cm. uzunluğunda, 15 cm.
enindeki yassı bir tahtanın
üzerine dikine yerleştirilen
30 cm. uzunluğunda, 3
cm. çapında yuvarlak bir
ağaçtan ibarettir. Yuvarlak
ağacın baş kısmı iplikleri
tutacak şekilde boğumlu-

dur. Yassı tahta diz altında
sıkıştırılarak örülecek 
ipek iplikler dik ağacın baş
kısmındaki boğuma tuttu-
rulup püskül, iggal ve
keytan yapımı gerçekleşti-
rilir.

Tarihi çok eskilere
dayanan bu sanatın bili-
nen en eski ustaları
Kazzaz Ali İpek, Kazzaz
Bekir, Kazzaz Mustafa,
Kazzaz Halil İpek, Kazzaz
Mustafa İpek ve Kazzaz

İbrahim Pamukçu’dur.
Urfa’da kazzazlıkla iştigal
eden bazı aileler “İpek”,
“İpekçi” “Kazzaz”, “Ören”
ve “Örer” soyadlarını
almışlardır.

SON USTA
ABDURRAHMAN İPEK 
90 YAŞINDA

Kazzazlık sanatının
günümüzdeki son ustası
90 yaşındaki Abdurrah-
man İpek’tir. TC Kültür Bakanlığı

Şanlıurfa’da meşhur

Kazzaz Pazarı’nda yok

olmaya yüz tutmuş bu

kazzazlık el sanatının

son temsilcileri bulun-

maktadır”
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SSM, tüm koleksiyonlarını dijital
ortama aktarıyor!

SSM’nin, Sa-
bancı Üniver-
sitesi Bilgi
Merkezi’yle

birlikte gerçekleştirdiği di-
gitalSSM, Türkiye’de bir
müzeye ait tüm koleksiyon
ve arşivlerin dijital ortama
aktarıldığı öncü bir proje
olma özelliğini taşıyor.
Proje kapsamında, Kitap
Sanatları ve Hat Koleksi-
yonu, Resim Koleksiyonu,
Abidin Dino Arşivi ve
Emirgan Arşivi’ne ait 
tüm bilgiler, 77.000’den
fazla yüksek çözünürlüklü
görsel eşliğinde, digi-
talSSM web sitesinde yer
alacak.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE
OLARAK HAZIRLANAN
PROJE İÇİN YALE ÜNİ-
VERSİTESİ VE PURDUE
ÜNİVERSİTESİ GİBİ 
DÜNYANIN SAYGIN ÜNİ-
VERSİTELERİ VE KURUM-
LARI TARAFINDAN 
DA TERCİH EDİLEN 
‘CONTENTDM’ YAZILIMI
KULLANILDI 

Tarama ve arşivleme
işlemi uluslararası stan-
dartlara göre yapılan,
Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanan proje için Yale
Üniversitesi ve Purdue
Üniversitesi gibi dünyanın
saygın üniversiteleri ve

kurumları tarafından da
tercih edilen ‘CON-
TENTdm’ yazılımı kullanıl-
dı. Dünyanın her yerinden
SSM koleksiyon ve arşivle-
rine erişimi mümkün kıla-
cak projenin yazılımı,
araştırma yapmayı kolay-
laştırıcı, gelişmiş bir anah-
tar kelime ile arama siste-
mini de içeriyor. digi-

talSSM projesinin, yurtiçi
ve yurtdışından akademis-
yenler, araştırmacılar, mü-
zeciler, Türk ve İslam sa-
natına ilgi duyanlar, kolek-
siyonerler ve sanat tarihi
öğrencilerinin faydalana-
bileceği önemli bir kaynak
olarak, Türkiye’nin kültü-
rel mirasına büyük katkı
sağlaması bekleniyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin, 10. yıl projeleri kapsa-
mında başlattığı en önemli çalışmalardan biri olan digitalSSM, Haziran
2013 itibarıyla kullanıma açılıyor. 
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Uzun ve soğuk kışı ile bilinen ülkemizin cennet köşelerinden Erzurum, misafir-
verliğiyle sunduğu geleneksel lezzetleri ile ziyaret edillmeye değer. Dadaşlar di-
yarımızın lezzetlerinden birkaçını sizinle paylaşıyoruz. 

Dadaşlar diyarı Erzurum, parmak
ısırtan tatları ile sizi bekliyor

CAĞ KEBABI 

Malzeme: 
1 kuzu budu (yağsız ve sinirsiz olmalı) 

1 adet büyük kuru soğan 

100 gr. yoğurt 

tuz ,karabiber 

lavaş ekmeği 

domates, yeşil biber 

Yapılışı:
Yağı ve siniri ayıklanmış kuzu budu ince ince

fileto şeklinde doğranır. Sonra içine yoğurt, tuz,

karabiber ve küp şeklinde doğranmış soğan eklenir.

Bu etin terbiyesi olup, et bu şekilde bir gün bekletilir.

Ertesi gün etler şişe döndürerek döner gibi takılır.

Yatay olarak ateşte kızartılır. Kızaran kısımlar kesilip,

lavaş arasına konur. Etler Cağ kebabına özel küçük

şişlere takılıp lavaş üstünde de servis edilebilir.

Yanında ateşte közlenmiş domates, biber ve kuru

soğanı da unutmamak gerek. 

HERLE AŞI (ÇORBASI)

Malzeme: 
2 çorba kaşığı tereyağ 

3 çorba kaşığı un 

1 litre su 

Biraz tuz

Yapılışı:
Bir tencerede eritilen  tereyağa un eklenir

ve unun kokusu çıkana kadar pembeleştirilir.

Kavrulmuş una su ve tuz eklenir. Kaynayana ka-

dar karıştırılır. Sıcak servis edin. Erzurum’da bu

çorbayı hasta olanlara enerji versin diye yapar-

larmış.
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PATATES BORANİSİ

Malzeme: 
5 - 6 tane patates

5 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı kırmızı biber 

3 diş sarımsak

1 kase yoğurt 

Yapılışı:
Patatesler haşlanıp kabukları soyulur. Bir kapta küçük küçük doğranır. Bir başka kapta tereyağ eritilip içine kırmızı

biber eklenir. Doğranmış patateslere tuz ve kızdırılmış yağ eklenip karıştırılır. En üste sarımsaklı toğurt hazırlanıp dökülür.

Hemen servis edilir. 

KADAYIF DOLMASI

Malzeme: 
250 gr. tel kadayıf

1 su bardağı ceviz içi

Bulamaç için:

2 yumurta

Yarım çay bardak süt su karışımı

kızartmak için: sıvıyağ

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Yapılışı:
Tel kadayıftan elinizle bir parça kopartıp el 

ayası büyüklüğünde didikleyin. İçine bir kaşık

dövülmüş ceviz koyup sarmaya başlayın. Yarısına

gelince dolma gibi kenarlarını içe kıvırın. çok sıkı ya

da çok gevşek olmamalı. Diğer tarafta yumurtayı iyice

çırpıp su ve süt karışımına batırın. Çok fazla

bulamayın. Daha sonra ısıtılmış yağda nar gibi

kızartın. Daha önceden hazırladığınız soğuk şerbete

atıp bir iki dakika şerbette  bırakıp servis tabağına

alın. Ilık yenmesi tavsiye ediliyor. İsterseniz çok

miktarda hazırlayıp dondurucuda saklayıp yenmesine

yakın kızartabilirsiniz.
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Labuta tarihte savaşçıla-
rın, atlıların silahı olarak
rastlıyoruz. Ateşli silah-
ların öncesinde savaşçı-

lar ya da avcılar labut atma saye-
sinde düşmana galip gelirler ya da
avlarını avlarlarmış. Labut atarken
hedefin şaşmaması için tüm diğer
savaş tekniklerinde olduğu üzere bol
bol alıştırma yaparak kendilerini ge-
liştirirlermiş. Bunun için çoğunlukla
yaş ağaçları seçerlermiş. 

TEKNİKLERİ ÖĞRENMEK İÇİN
EĞİTİM KÜÇÜK YAŞLARDA
BAŞLIYORDU

Cündiler yani ata iyi binen spor-
cular bu sayede labut atma teknikle-
rini geliştirerek tek seferde hedefi
kaçırmamaya çalışırmış. Bunun için
küçük yaşlarda eğitim almaya başla-
nırmış.

TÜFEĞİN ÇIKMASIYLA SADECE BİR
SPOR DALI OLARAK KALDI

Daha sonraları tüfek ve diğer si-
lahların kullanılması ile labut atma
da gözden düşmüş. Şimdilerde sa-
dece spor olarak bazı ilgili kişiler ta-
rafından yapılıyor.

Cündiler labut atmayı bazı festi-
vallerde, yarışmalarda ve spor göste-
rilerinde sergiliyorlar.

Labut atmada labutların hem
uzağa hem de en yükseğe atılması
hedefleniyor. Bunun için uçları altı
köşeli olarak sivriltilmiş. Bu hali ile
bir kalemi andırıyor. Labut atmanın
ciritten farkı ise labutların daha kısa
ve kalın olarak yapılması. Labut atar-

ken iki yüksek ağaca ip geriliyor. Bi-
nici atını hızla sürüp, bu ipin üzerin-
den geçirmeye çalışıyor. Yani aynı
anda hem atı hem labutu idare et-
mek zorunda. Burada koşturulacak
atlar da iyi atlar olmalı. Bu iş hem
bilgi, hem tecrübe, hem de yetenek
isteyen bir spor. 

Osmanlı zamanında da labut at-
maya önem verilerek yarışmalar dü-
zenlenirmiş. Hatta 4. Murat gibi bazı
padişahlar kendileri de müsabaka-
lara katılır, başarılı olanları hem
maddi hem manevi onurlandırlar-
mış.

OSMANLI DÖNEMİNDEKİ
“BAMYACILAR” VE “LAHANACI-
LAR” ADI VERİLEN SPOR TAKIM-
LARI EZELİ İYİ BİRER RAKİP 
OLMUŞLAR

Hatta pek bilinmez ama tarihi-
mizde ilk spor takımları da Osmanlı-
lar zamanında kurulmuş. “Bamyacı-
lar” ve “Lahanacılar” adı verilen bu
spor takımları ezeli iyi birer rakip ol-
muşlar. Takımların oluşması Yıldırım
Beyazıt’ın oğlu Çelebi Mehmet ve
onun oğlu Murat zamanına rastlıyor.
Savaşlarda daha etkin olabilmek
amacı ile kendilerini geliştirmek is-
teyen cündiler takım halinde çalış-
malara başlarlar. Mehmet’in takımı-
na Amasya’nın bamyası ünlü oldu-
ğundan “Bamyacılar”, Murat’ın takı-
mına Merzifon’un lahanası ünlü ol-
duğu için “Lahanacılar” adları veril-
miş. Cündiler çok sıkı çalışarak sü-
rekli cirit, güreş, okçuluk, mızrak,
labut atma, top atmada ilerlediler.
Sarayda ya da halka açık meydanlar-
da müsabakalar yaptılar. Hatta onla-
rı izleyenler kendilerine ait renkler-
de forma sayılacak giysiler giyen bu
cündileri tezahüratlarla da destekli-
yorlardı. Padişahlardan da taraf olup,
tuttuğu takımı destekleyenler bile
vardı.

Geleneksel bir ata sporumuz:
Labut Atma 
Labut denilen 85-90 santimetre boyunda ve yakşaşık 4-5 santimetre kalınlı-
ğında olan kabuğu soyulmuş kuru meşeden yapılan bir sopa. Labut atma da bu
sopaların en uzağa atılmasına ilişkin spor. 

Takımların oluşması Yıldırım Be-

yazıt’ın oğlu Çelebi Mehmet ve

onun oğlu Murat zamanına rast-

lıyor. Mehmet’in takımına Amas-

ya’nın bamyası ünlü olduğundan

“Bamyacılar”, Murat’ın takımına

Merzifon’un lahanası ünlü ol-

duğu için “Lahanacılar” adları

verilmiş”
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Ülkemizde ilk on ölüm
nedeni içerisinde iske-
mik kalp hastalıkları
1.sırada, hipertansif

kalp hastalıkları 6.sırada, inflamatu-
ar kalp hastalıkları ise 10. sıradadır.
Temel hastalık gruplarına göre ölüm
nedenleri sıralamasında ilk iki sırada
kronik hastalıklar yer almakta ve
kardiyovasküer hastalıklar %48 ile
ilk sırada yer almaktadır. Bu hasta-
lıklar tuz tüketimi ile yakından ilişki-
lidir.

Dünya Sağlık Örgütü; hipertansi-
yon, kalp hastalıkları, böbrek hasta-
lıkları başta olmak üzere obezite, di-
yabet ve bazı kanser türlerinden ko-
runmak ve kemik sağlığını olumsuz
etkilememek amacıyla tüketilmesi
gereken tuz miktarını günde 5 gram
dan az olarak önermektedir.

Tuz alımı azaltıldığında uzun dö-
nemde inme riski ve kardiyovasküler
hastalıklar azalmaktadır.Tuz tüketi-
mi günde 10 gr’dan 5gr’a indirildi-
ğinde inme geçirme hızı %23, kalp
damar hastalıkları hızı %17 azal-
maktadır. 

Sağlıklı yetişkinler için önerilen
ortalama günlük tuz miktarı yaklaşık

5 gram iken Türkiye’deki günlük tuz
alımı ortalaması kişi başı yaklaşık 15
gramdır. Ülkemizde tuz tüketimi
önerilen değerlerin üç katı kadardır.

Sağlık Bakanlığı’nca aşırı tüketil-
diğinde sağlığımızı olumsuz etkile-
yebilen tuzun daha az tüketilmesini
sağlamak amacıyla 2011 yılından
beri  “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin
Azaltılması Programı (2011-2015)”
uygulanmaktadır. 

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE 
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞININ İŞBİRLİĞİ

Sağlık Bakanlığı’nın, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği
ile ekmekteki tuz miktarı kuru mad-
dede % 1.5’a, pul biberde ise
%9’dan %7’ye indirilmiştir.

Toplumda tuzun aşırı tüketimi ve
sağlığa etkileri konusunda farkında-
lık oluşturmak amacıyla spot filmler
hazırlandı.

Milli Piyango İdaresi genel mü-
dürlüğü ile yapılan işbirliği sonrasın-
da 9 Şubat 2013 tarihli piyango çe-
kilişinde tuz tüketiminin sağlığa et-
kisini vurgulayan  bir mesajın yer al-
ması sağlandı. 

Gıda ürünlerinin etiketlerinde
günlük karşılama miktarları (GKM)
2012 Aralık ayından itibaren “gö-
nüllü” olarak yer almaktadır.

5 gr günlük tuz yaklaşık tepele-
me 1 çay kaşığıdır 

TUZU AZALTMAK İÇİN
TAVSİYELER
• Taze ve  tuz eklenmemiş besinleri

tercih edin
• Yemeklerin tadına  bakmadan tuz

eklemeyin
• Tuz içeriği yüksek olan salamura

besinleri (zeytin, peynir, turşu
gibi) ve konserve besinleri  daha
az tüketin

• Daha fazla taze sebze ve meyve
tüketin

• Satın aldığınız hazır besinlerin eti-
ketlerini mutlaka okuyun ve daha
az tuzlu olanları tercih edin

• Yemeğinizin lezzetini arttırmak
için tuz yerine maydanoz, nane,
kekik, dereotu, rezene, fesleğen,
limon gibi besinler ile baharatları
kullanın

• Ev dışında yemek yiyorsanız az
tuzlu besinleri tercih edin
(T.C.) Sağlık Bakanlığı)

11-17 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası

Sağlığınız için
günde en
fazla 5 gram
tuz tüketin
Tuz alımı azaltıldığında uzun dönemde
inme riski ve kardiyovasküler hastalıklar
azalmaktadır. Tuz tüketimi günde 10
gr’dan 5gr’a indirildiğinde inme geçirme
hızı %23, kalp damar hastalıkları hızı %17
azalmaktadır. 



www.csd.org.tr

BİR MEKAN...

86 Çorapland Mart-Nisan 2013

İnsanlar için yazı-
nın bulunuşu ta-
rihte dönüm nok-
talarından biridir.

Tarih boyunca yazı sayesin-
de yüzyıllar sonrasına bilgi
aktarımı mümkün olmuş.
Geçmiş dönemlere ait bilgi
sahibi olmak isteyen insa-
noğlu, ilk olarak yazılı me-
tinlere başvurmuştur. Yaz-
mak o kadar önemli bir iş-
tir ki, bugün sahip olduğu-
muz bilim ve teknoloji adı-
na hemen her şey önceki
kuşakların bize aktardığı
bilgiler doğrultusunda iler-
lemiştir. O nedenle yazı,
yazıların toplandığı kitap,

kitapların toplandığı kütüp-
haneler bilenler için çok
kıymetlidir.

Tarihte bilgiye, bilenle-
re, kitaplara önem veren
devletler her zaman daha
uzun soluklu bir devir ya-
şamış. Buralardan konu-
sunda çok önemli insanlar
yetişmiş ve bir çoklarını da
yetiştirmiş.

Osmanlı döneminde de
kitap ve kütüphanelere çok
önem veriliyordu. Bir çok
zengin kütüphaneye sahip
imparatorlukta başta padi-
şah ve sadrazamlar olmak
üzere valide sultanlar ve
diğer ileri gelenler kütüp-

hane kurulması ve yararla-
nılması konusunda çok
çaba sarfetmişlerdi. Ancak
başta savaşlar olmak üzere
bir çok diğer sebepten kü-
tüphaneler de zarar gördü.
Önemli bir çok eserin ko-
runması gerekliliği doğdu. 

KÜTÜPHANE-İ UMUMÎ-İ
OSMANÎ

Türkiye’de bir Millî Kü-
tüphane kurma fikri ilk
defa Tahir Münif Paşa tara-
fından seslendirildi. 1871
yılında, Maarif Meclisi baş-
kanlığında bulunduğu sıra-
da bu konuda bir de lâyiha
kaleme almıştı. On yıl son-

ra, aydınlar ve bazı devlet
adamları, devlet eliyle, ge-
niş kitlelere hizmet sunabi-
len, ülkede basılan bütün
eserlerin toplanabileceği,
satın alma ve bağışlarla sü-
rekli zenginleşebilecek bir
kütüphane kurmak için ha-
rekete geçtiler (27 Eylül
1882). Böyle bir kütüpha-
nenin ne kadar önemli ol-
duğunu hemen kavrayan
Sultan II. Abdülhamid’in
iradesi de çıkınca, mekân
olarak seçilen II. Beyazıt
külliyesi imaret kısmı res-
tore edildi ve literatüre “ilk
millî kütüphane” olarak ge-
çen Kütüphane-i Umumî-i

İlk milli kütüphanemiz:

Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
İlk milli kütüphane-
miz olma özelliğini
taşıyan İstanbul’daki
Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi, 1882
yılında dönemin pa-
dişahı II. Abdülha -
 mit’in şahsi bütçesi-
nin de desteğiyle
kuruldu. Paha biçil-
mez binlerce yazma
esere de ev sahipliği
yapan Beyazıt Kütüp-
hanesi, kitap ve tarih
düşkünleri için adeta
bir cennet niteliği ta-
şıyor. Ancak ne var
ki günümüz kuşak-
ları tarafından önemi
pek bilinmiyor.
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Osmanî, bugünkü adıyla
Beyazıt Devlet Kütüphane-
si, 24 Haziran 1884 tari-
hinde raflarına bir takım
Naima Tarihi konulmak su-
retiyle dualarla açıldı. II.
Abdülhamid, kütüphanenin

açılması için şahsi bütçe-
sinden de yardımda bulun-
muştu. 

11 BİN 120 ADEDİ
YAZMA OLMAK ÜZERE
40 BİN’İN ÜSTÜNDE
NADİR ESER, 26 BİN
ÇEŞİT DERGİ

1974 yılında yer darlığı
çeken kütüphane, bitişiğin-
deki eski Dişçilik Mekte-
bi’nin bünyesine katılması
ile genişledi. Ülkemizde
uluslararası ölçüdeki kata-
loglama işinin takibine de
ilk defa Beyazıt Devlet Kü-
tüphanesi’nde başlanmış-
tır. 1942 yılında kütüpha-

neye 48 gözlü iki adet ka-
talog dolabı yaptırılmıştır.

Kütüphaneye atanan ilk
yönetici Tahsin Efendi idi.
Kütüphanenin ilk yıllarında
kütüphaneye büyük bir ilgi
vardı. Ancak Balkan Savaş-

ları, I. Dünya Savaşı ve
Kurtuluş Savaşı yıllarında
kütüphane depo haline ge-
tirildi.

İstanbul Üniversitesi,
Beyazıt Camii ve tarihî Sa-
haflar Çarşısı arasında, Be-
yazıt Meydanı’na bakan ta-
rihî binada 1884 yılından
beri hizmet veren Beyazıt
Devlet Kütüphanesi, devlet
eliyle kurulan ve oluşum
şartları bütün ayrıntılarıyla
bilinen ilk kütüphanemiz-
dir. Kuruluşunun üçüncü
yılında kitap sayısı 4164,
otuzuncu yılında ise
23.320’e ulaşan bu kütüp-
hanenin önemi, Türkiye’ye

matbaanın girişinden Harf
Devrimi’ne kadar geçen
200 yılda 40 bin kadar ki-
tap basıldığı göz önüne alı-
nırsa, daha iyi anlaşılacak-
tır.

Kitap kokusuna aşık bir

çok insanın uğrak yeri olan
Beyazıt Devlet Kütüphane-
si, koleksiyonunda bulun-
durduğu, 11 bin 120 adedi
yazma olmak üzere 40
bin’in üstünde nadir eser,
26 bin çeşit dergi, Türki-
ye’de çıkan bütün gazete-
ler, 500 bini aşkın yeni
harfli kitap, harita, afiş,
banknot, nota, posta kartı,
pul, plak, ses kaseti, CD,
film olmak üzere dünyanın
sayılı, Türkiye’nin ise en
önemli kütüphanelerinden
biri konumunda bulunmak-
tadır.

Hakkı Tarık Us Koleksi-
yonu'nun da 2003 yılında

kütüphaneye devredilme-
sinden sonra gazete-dergi
bölümü Türkiye’nin en
önemli arşivi haline gel-
miştir.

Ayrıca 1992 yılında kü-
tüphanenin ikinci katına

görme engelli okuyuculara
hizmet vermek amacıyla
özel bir bölüm de açılmış-
tır. İlk zamanlar bir teyp ve
bir mikrofonla gönüllü oku-
yucular tarafından kasetle-
re kitapların okunduğu bu
bölümde artık son teknoloji
ile donatılmış altı adet özel
yalıtımlı ses kayıt odası bu-
lunmakta ve doğrudan diji-
tal ortama kayıt yapılmak-
tadır.

Beyazıt Devlet Kütüp-
hanesi’nin bu son derece
zengin ve benzersiz kolek-
siyonundan yılda yaklaşık
50 bin okuyucu hizmet al-
maktadır. (Kaynakça: BDK web sitesi)
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Babasının Sul-
tan Abdülaziz
ve Sultan II.
Abdülha-

mid’in yaverliğini yapmış
olan Ali Kırat Paşa, anne-
sinin de Mekke Muhafızı
Müşir Hacı Emin Paşa’nın
kızı Hasene Hanım olduğu
bilinir. 

BALKAN SAVAŞI’NDA
YARALILARIN DURU-
MUNA TANIK OLMASI
ONU DOKTORLUK MES-
LEĞİNE YÖNLENDİRİR.
ANCAK BİR KADIN OLA-
RAK ÖNÜNDE ÇOK
ZORLU VE UZUN BİR YOL
BULUNMAKTADIR

Önceleri özel eğitim
alır. Sonra Üsküdar Ameri-
kan Kız Koleji’ne devam
eder. Bu sırada Balkan Sa-
vaşı patlak vermiştir. Ya-
ralıların durumunu gören
Safiye Hanım savaştan et-
kilenir ve doktor olmaya
karar verir. Ancak önünde
zorlu bir süreç vardır
çünkü o dönemde Darül-
fünun Tıp Fakültesi bayan
öğrenci kabul etmiyordu.

Yapılacak bir tek şey
vardı; o da başka bir ül-
kede eğitim almak. Maarif
Vekili Şükrü Bey’in aracı-
lığı ile Almanya’ya gidip
Würzburg Üniversitesi Tıp
Fakültesi’ne kayıt yaptırdı.
Safiye Ali büyük bir is-
tekle eğitimini tamamla-
yıp, okulunu başarıyla
bitirir. İhtisasını da kadın
ve çocuk hastalıkları üze-
rine yapar. Kurtuluş Savaşı
bittiğinde yurda döner ve
görev alır.

İlk olarak Cağaloğ-
lu’nda bir klinik açar. Bu-
rada fakir çocukları teda-
viye başlar. Besim Ömer
Paşa ve Operatör Emin Bey
o dönemin ünlü doktorları
olarak Safiye Hanım’a bü-
yük destek olurlar.

6 DİL BİLEN SAFİYE ALİ
ÜLKEMİZİ ULUSLAR-
ARASI KONGRELERDE
TEMSİL ETMEYE BAŞLAR

Safiye Hanım ayrıca altı
dil bildiğinden ülkemizi tıp
kongrelerinde de temsil et-
meye başlar. Bu aralar, ta-
nıştığı Doktor Ferdinand

Krekeler ile hayatını birleş-
tirir. Kocası da göz dokto-
rudur.

Safiye Hanım, Viladet-
hane (doğumhane) ve Süt
Damlası adlı ana-çocuk
sağlığı kurumlarında çalış-
maktadır. Bu kurum Fran-
sız Kızılhaç örgütündeki
kadınlar tarafından Türk
kadın ve çocuklarına yar-
dım için kurulmuştu. Za-
manın en modern sağlık
birimlerindendi. Ancak dö-
nemin görüşlerine göre ka-
dınların böyle bir yerden
hizmet almaları uygun gö-
rülmediğinden zor zaman-
lar atlattılar. 

İKİNCİ DÜNYA SAVA-
ŞI’NDA ZARAR GÖREN
KİMSESİZ ÇOCUKLARA
YARDIM ETMEYE GİTTİ

İkinci Dünya Savaşı yıl-
larında Safiye Hanım ve eşi
Almanya’da idi. Burada sa-
vaştan zarar gören kimse-
siz çocuklara yardım
ettiler. 

Savaş bitince tekrar
Türkiye’ye döndüler.
Ancak maalesef Safiye

Hanım rahatsızlanmıştır.
Kansere yakalanan Sa-

fiye Hanım yine Alman-
ya’ya dönmeye karar verir.
Almanya’nın Dortmund
kentine gider. Ne yazık ki
Safiye Hanım bu hastalık-
tan kurtulamaz.1952’de
vefat eder. Ölümü seven-
leri tarafından büyük
üzüntü ile karşılandı.

Tarihte bazı meslekler bir kadın da o mesleğe gönül 
verene kadar erkek egemenliğinde kalmış ne yazık
ki…Safiye Ali gibi döneminin tüm engellemelerine 
rağmen bu yolda kararlılıkla ilerleyen kimseler, adlarını
da unutulmamak üzere tarihe yazdırmışlar. 1891 do-
ğumlu olan Safiye Ali tanınmış bir ailenin iyi eğitim al-
mış bir kızı idi.

Cumhuriyet’in ilk kadın doktoru:
Safiye Ali

Maarif Vekili Şükrü

Bey’in aracılığı ile 

Almanya’ya gidip

Würzburg Üniversitesi

Tıp Fakültesi’ne kayıt

yaptırdı ve eğitimini

başarıyla tamamladı.

İhtisasını da kadın ve

çocuk haslalıkların

üzerine yapar”
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Derneğimiz üyelerinden Sayın Fikret Bekmezci’nin Muhterem Babası, Fibeks Çorap’ın Onursal Başkanı  

Ali Rıza Bekmezci
vefat etmiştir. 

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

Gerçekler görmezden geliniyor
diye yok olmazlar.

Aldous Huxley

İznim olmadan kimse beni
incitemez.

Mohandas Gandhi

Her azizin bir geçmişi ve her
günahkârın bir geleceği vardır.

Oscar Wilde

Zaman gelir sessizlik 
ihanet olur. 

Martin Luther King Jr.

Kışın ortasında bile 
biraz yaz saklamalı insan.

Henry David Thoreau 

Duyulmamak sessizliğe sebep
değildir.

Victor Hugo

Kaderimiz yıldızlarda değil
kendi içimizde yatar.
William Shakespeare

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

Rüyalarınızı gerçekleştirmenin
en iyi yolu uyanmaktır.

Muhammed Ali

Düşünmeye utanmıyorsak,
söylemeye de utanmamalıyız.

Cicero

Rafta duran kitap kullanılmayan
mühimmattır.
Henry Miller

Sevmenin derecesi, fedakarlığın
derecesi ile ölçülür.
Edwin Louis Cole

Herşey güzeldir, ama herkes
göremez.

Konfuçyüs

Müzik notalarda değil,
aralarındaki sessizliktedir.

Wolfgang Amadeus Mozart

Siz erteleyebilirsiniz, 
ama zaman ertelemez.

Benjamin Franklin

Başsağlığı
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