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Değerli dostlarım,

İnsan fiziksel olduğu kadar,
içinde sevgi, saygı ve yardımlaşma
gibi çok değerli duyguları da barın-
dıran sosyal bir varlıktır. Bu duygu-
larla kara günlerde, zorda, darda
olanlara el uzatır yanlarında olmaya
gayret ederiz. Gerektiğinde aşla, ek-
mekle, gerektiğinde bir dertleşme
ve hatta küçük bir gülümsemeyle
bile toplumumuzdaki yardımlaşma
ve dayanışma ruhunu yaşatabilmek
adına önemli bir adım atmış oluruz.
Bundan yoksun toplumlarda sosyal
bir felaketin kaçınılmaz olduğunu
söylemek bir kehanet olmasa gerek.
Yakın tarihimizin en zor dönemlerin-
den olan Kurtuluş Savaşı ve 2. Dün -
ya Savaşı sırasındaki yaşanan darlık
ve kıtlıkların üstesinden, yediği bir
lokma ekmeği bile komşusuyla pay-
laşan bir anlayışla geldik.  

Günümüzde kent yaşamının ge-
tirdiği ve dayanışma ruhumuza bir
bıçak gibi saplanan olumsuzluklara
rağmen bireysel ya da kurumsal an-
lamda olumlu çalışmalara da şahit
oluyoruz. Bu konuda sorumluluk
üstlenenler en ufak fırsatları bile de-
ğerlendirerek güzel örnekler ver-
meye devam ediyorlar.

Ülkemizin tüm dünyaya uzanan
yardım eli Türk Kızılayı ile Çorap Sa-
nayicileri Derneği (ÇSD) olarak bir
çok çalışma yürüttüğümüzü ve bu
yıl imzaladığımız işbirliği protokolü
ile bu yardımlarımızı düzenli hale
getirdiğimizi biliyorsunuz. Ramazan
ayında başlattığımız çorap yardımı
kampanyası bunun en güncel örnek-
lerinden biri oldu. Türk Kızılayı, sek-
törümüzün bu duyarlılığına yine
Ramazan ayında düzenlenen bir tö-
rende Sayın Başbakanımız tarafın-
dan takdim edilen bir madalya ile
teşekkür etti. ÇSD olarak bu madal-
yayı almanın gururunu yaşatan tüm
meslektaşlarıma ve sektörümüze,
yönetim kurulundaki arkadaşlarım
adına canı gönülden teşekkür ediyo-
rum.

Son olarak, yakında başlayacak
olan 2012-2013 Eğitim ve Öğretim
Yılı’nın öğrencilerimiz ve eğitim 
camiamız için başarılı geçmesini 
diliyorum.

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇSD geleneksel iftar yemeği 31 Temmuz 2012’de Polat
Renaissance İstanbul Otel’de bu yıl Da Kong’un değerli
katkılarıyla gerçekleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi ve Türk Kızılayı Baş-
kanı Ahmet Lütfi Akar’ın da
katıldığı iftarda, sektör üye-
lerinin yanı sıra birlik ve oda
başkanları, sektörel ve böl-
gesel sivil toplum kuruluşla-
rının başkan ve yöneticileri
ile farklı sektörlerden birçok
davetli ağırlandı. 

Türk Kızılayı aralarında Çorap Sanayicileri
Derneği’nin (ÇSD) de bulunduğu bağışçıları-
nı altın madalya ile onurlandırdı. Haliç 
Kongre Merkezi’nde iftar sonrası gerçekle-
şen törende, ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk
madalyayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
elinden aldı. 
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Uzun zamandır üzerin-
de çalışılarak derneği-
miz üyelerinin ve sek-
törümüzün değişen
güncel gereksinimleri-
ne uygun bir şekilde
hazırlanan ÇSD’nin
yeni internet sitesi ya-
yına başladı. 
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Ramazan ayı-
nın barış,
kardeşlik ve
hoşgörü ikli-

minde her yıl sektör ve
sektör dostlarını buluştu-
ran ÇSD, bu yıl da gelene-
ğini sürdürdü. Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM)

Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, Türk Kızılayı Baş-
kanı Ahmet Lütfi Akar,
İstanbul Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçılar Bir-
liği (İTHİB) Başkanı
İbrahim Gülle ve İstanbul
Sanayi Odası (İSO) Başkan
Yardımcısı Fikret Tanrı-

verdi başta olmak üzere
birçok sektörel ve bölgesel
sivil toplum örgütünün
başkan ve yönetim kurulu
üyeleri ile ÇSD’nin çözüm
ortakları iftarda bir araya
geldi. Çorap sektöründen
firmaların yoğun olarak
katıldığı davette konuklar

canlı tasavvuf müziği 
eşliğinde iftarlarını yaptı-
lar. 

SEKTÖR VE SEKTÖR
DOSTLARI BULUŞTU

Dernek faaliyetlerinin
anlatıldığı tanıtım filminin
izlenmesinin ardından ilk

ÇSD’nin Geleneksel İftar
Yemeği bu yıl da yoğun bir
katılımla gerçekleşti 
Çorap Sanayicileri
Derneği’nin (ÇSD)
geleneksel iftar ye-
meği 31 Temmuz
2012’de Polat Re-
naissance İstanbul
Otel’de Da Kong’un
değerli katkılarıyla
gerçekleşti. TİM
Başkanı Mehmet
Büyükekşi ve Türk
Kızılayı Başkanı
Ahmet Lütfi
Akar’ın da katıldığı
iftar yemeğinde,
sektör üyelerinin
yanı sıra birlik ve
oda başkanları,
sektörel ve bölge-
sel sivil toplum ku-
ruluşlarının başkan
ve yöneticileri ile
farklı sektörlerden
birçok davetli ağır-
landı. 



konuşmayı yapan ÇSD
Başkanı Hüseyin Öztürk
her yıl olduğu gibi bu yıl
da, sektör üyeleri ile sek-
tör dostlarını Ramazan
ayının barış, dostluk ve
kardeşlik ikliminde  buluş-
turmaktan büyük mutlu-
luk ve onur duyduklarını
belirtti. Daha sonra kutsal
Ramazan ayında yardım-

laşmanın öneminden bah-
seden Öztürk, “Bundan
önce olduğu gibi bundan
sonra da dünyada her
zaman yardıma muhtaç
insanlar ve bu insanlara
yardım eli uzatanlar mut-
laka olacaktır. Ancak, ya-
pılan yardımlar üreten,
ekonomik anlamda bağım-
sız, onurlu, özgüvenli ve

kendi ayakları üzerinde
duran birey ve toplumla-
rın oluşmasına katkı sağlı-
yorsa, bunun değeri hiç
bir şekilde ölçülemez.
Bunu da insanımızı mes-
leki anlamda vasıflı, dona-
nımlı hale getiren, yani
“balık tutmayı öğreten”
sosyal sorumluluk projele-
riyle yapabiliriz” dedi. 

Başkan Öztürk, insan-
ları istihdam etmeye yö-
nelik çalışmaların önemini
vurgulayarak “Ürün ve
hizmet üreten, üretmenin
hazzını yaşayan, iş ve aş
sahibi insanların meydana
getirdiği bir toplumda,
aynı zamanda yardım-
laşma, dayanışma, hoş-
görü ve hepsinin ötesinde
sevgi gibi paha biçilmez
manevi değerlerin de üre-
tildiğine hep birlikte şahit
olacağız” diye konuştu. 

TÜRK KIZILAYI 
BAŞKANI AHMET LÜTFİ
AKAR: “MANEVİ
DUYGULARIN ZİRVEYE
ÇIKTIĞI VE YAPILAN
HAYIRLARIN
KATLANDIĞI RAMAZAN
AYINDA İHTİYAÇ
SAHİPLERİNE YARDIM
ELLERİNİZİ TÜRK
KIZILAYI ARACILIĞIYLA
UZATMAYA DEVAM
EDİN”

Daha sonra konuşma
yapmak üzere kürsüye
davet edilen Türk Kızılayı
Başkanı Ahmet Lütfi Akar,
ÇSD’nin özellikle son ola-
rak Van depreminde çorap
yardımlarıyla gösterdiği
duyarlılığa ve Mart ayında
imzalanan işbirliği proto-
kolüne değinerek teşekkür
etti. ÇSD’nin sağladığı
yardımlar sayesinde
Van’da binlerce deprem-
zede çocuğun ayaklarının
ısındığını söyleyen Akar,
manevi duyguların zirveye
çıktığı ve yapılan hayırla-
rın katlandığı Ramazan ayı
münasebetiyle tüm hayır-
severleri ihtiyaç sahiple-
rine yardım ellerini Türk
Kızılayı aracılığıyla uzat-
maya davet etti. Türk Kı-
zılayı’nın dünyanın ilk
dört yardım kuruluşu ara-
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Ürün ve hizmet üreten, üretmenin hazzını yaşayan iş ve 

aş sahibi insanların meydana getirdiği bir toplumda, aynı

zamanda yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü ve hepsinin ötesinde

sevgi gibi paha biçilmez manevi değerlerin de üretildiğine hep

birlikte şahit olacağız”
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TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi: “İnşallah 2023

yılında 500 milyar Dolar’lık ihracat

hedefimizde çorap sanayimiz önemli

bir rol oynar”

Türk Kızılayı Başkanı 
A. Lütfi Akar: “ÇSD’nin

sağladığı yardımlar sayesinde Van’da

binlerce depremzede çocuğun

ayaklarının ısındı”

ÇSD Başkanı Hüseyin 
Öztürk: “Sektör ile sektör dostlarını

Ramazan ayının barış, dostluk ve kar-

deşlik ikliminde  buluşturmaktan bü-

yük mutluluk ve onur duyuyoruz”

sında yer aldığının da al-
tını çizen Akar, bağışların
ihtiyaç sahiplerine Türk
Kızılayı’nın güvencesiyle
ulaştığını kaydetti. Dünya-
nın birçok bölgesinde ya-
şanan yoksulluk, açlık ve
susuzluğa dikkat çeken
Akar, Türk Kızılayı aracılı-
ğıyla ihtiyaç sahiplerine el
uzatmaya devam etmeleri
için konuklara çağrıda bu-
lundu.

TİM BAŞKANI MEHMET
BÜYÜKEKŞİ: “HEDEFİ -
MİZ; TÜM DÜNYADA VE
AVRUPA’DA YAŞANAN
HER TÜRLÜ OLUMSUZ -
LUĞA RAĞMEN BU YIL
150 MİLYAR DOLAR’LA
YENİ BİR İHRACAT
REKORU KIRMAK.
ÇORAP SANAYİNİN DE 
1 MİLYAR DOLAR’IN
ÜZERİNDE İHRACATLA
BU PASTADA PAYI VAR”

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi ise birlikte iftar
yapmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdikten
sonra, ÇSD yönetimini yap-
tıkları başarılı çalışmalar-
dan ötürü kutladı. Daha
sonra Türkiye’nin ihraca-
tındaki olumlu gelişmelere
değinen TİM Başkanı 
Büyükekşi, son on yılda
ülke olarak ihracatımızı
dörde katladığımızı kay-
detti. 30 milyar Dolar’lar-
dan geçen yıl 135 milyar
Dolar’lık ihracat rakamına
ulaşıldığını ve Cumhuriyet
rekoru kırıldığını belirten
Büyükekşi, hedefin tüm
dünyada ve Avrupa’da ya-
şanan her türlü olumsuz-
luğa rağmen bu yıl 150
milyar Dolar’la yeni bir ih-
racat rekoru kırmak oldu-
ğunu söyledi. Bu rakamın
yakalanacağını umduğunu
belirten Büyükekşi “Çorap

Da Kong’un katkılarından dolayı Global Pazarlama Direktörü Nati Levy ve
firmanın Türkiye temsilcisi Sharon Chang’a ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk
ve Başkan Yardımcısı Bülent İyikülah plaket verdi.
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sanayinin de 1 milyar Do-
lar’ın üzerinde ihracatla bu
pastada payı var. İnşallah
2023 yılında 500 milyar
Dolar’lık ihracat hedefi-
mizde de çorap sanayimiz
önemli bir rol oynar” dedi. 

6. TEŞVİK BÖLGESİNİ 
TANITIM TURUNA DAVET

Konuşmasının sonunda
altınçı teşvik bölgesindeki
illere yapılan tanıtım gezi-
lerine değinen TİM Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi,
sektörü bu gezilere katıl-
maya davet etti. 

Program, Da Kong’un
katkılarından dolayı Global
Pazarlama Direktörü Nati
Levy ve firmanın Türkiye
temsilcisi Sharon Chang’a
ÇSD Başkanı Hüseyin Öz-
türk ve Başkan Yardımcısı
Bülent İyikülah’ın birer
plaket vermesinin ardın-
dan sona erdi. 
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Sektörel ve bölgesel derneklerin
iftarları ile Ramazan’da bir arada
olmanın mutluluğunu yaşadık

LALELİ SANAYİCİ VE
İŞADAMLARI DERNEĞİ (LASİAD)

İSTANBUL NAKIŞ SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ (İNSAD)

OSMANBEY TEKSTİLCİ
İŞADAMLARI DERNEĞİ (OTİAD)

ÖRME SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
(ÖRSAD)
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İstanbul’da faaliyet gösteren birçok sektörel ve bölgesel dernek her yıl
olduğu gibi bu yıl da geleneksel iftar yemekleri düzenledi. Bu iftar da-
vetleri bir yandan birlikte olma ve paylaşmanın mutluluğunu yaşatırken
diğer yandan da iş hayatı ile ilgili sorunları bir kenara bırakarak dostane
sohbetler ve diyalog için zemin oluşturdu.  

KONFEKSİYON YAN
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (KYSD)

TÜM İÇ GİYİM SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ (TİGSAD)

TÜRKİYE TRİKO SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ (TRİSAD)

MERTER SANAYİCİ İŞ ADAMLARI
DERNEĞİ (MESİAD)
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Yurt içi ve
yurt dışı in-
sani yardım
operasyonu-

na bağışlarıyla destek ve-
ren işadamları, sanatçı-
lar, sivil toplum örgütle-
ri, gazeteciler ve vatan-
daşlar Türk Kızılayı’nın
“Ödül Töreni”nde bir
araya geldi. 170 bağışçı
altın madalyalarını Baş-
bakan Recep Tayyip Er-
doğan’ın elinden aldı.

ÇSD de bu gurur veren
tablonun içinde yer aldı.
Yurt içi ve yurt dışında
yaşanan doğal felaketlere
kayıtsız kalmayan ÇSD,
yaptığı çorap yardımları-
nı Türk Kızılayı aracılı-
ğıyla ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdı. Son olarak ül-
kece yaşadığımız Van’da-
ki deprem felaketinde iki
tır çorap yardımında bu-
lunan ÇSD, Mart ayında
Türk Kızılayı ile bir işbir-

liği protokolü imzalaya-
rak yardımlarını düzenli
hale getirdi. 

İFTAR YEMEĞİ VE 
ÖDÜL TÖRENİNİN EV
SAHİPLİĞİNİ TÜRK
KIZILAYI BAŞKANI VE
YÖNETİCİLERİ YAPTI 

İstanbul’da Haliç
Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştirilen iftar yemeği
ve bağışçılar ödül töreni-
nin ev sahipliğini Türk

Kızılayı Genel Başkanı
Ahmet Lütfi Akar ve
Türk Kızılayı yöneticileri
yaptı. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın onur
konuğu olduğu geceye
Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen
Bağış, İçişleri Eski Bakanı
Abdulkadir Aksu, iş
adamları, sanatçılar, sivil
toplum kuruluşlarının
yöneticileri ve çok sayıda
davetli katıldı.

Türk Kızılayı’ndan 
ÇSD’ye altın madalya
Türk Kızılayı aralarında Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) de
bulunduğu bağışçılarını altın madalya ile onurlandırdı. Haliç Kon-
gre Merkezi’nde iftar sonrası gerçekleşen törende, ÇSD Başkanı
Hüseyin Öztürk madalyayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
elinden aldı. 
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BAŞBAKAN ERDOĞAN
BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR
ETTİ

Konuşmasına Kızılay
yöneticileri ve bağışçıları-
na teşekkür ederek başla-
yan Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, iftar davetine
katılan Kızılay‘ın kurucu-
larından Ömer Paşa‘nın ve
Marko Paşa‘nın yakınlarına
geceye geldikleri için te-
şekkür etti. En büyük tak-
diri ve teşekkürü Kızılay‘ı
destekleyen bağışçıların
hak ettiğini belirten Erdo-
ğan, “Bugün kendilerine
altın madalya takdim edi-
len 170 bağışçımızın şah-
sında, Türkiye genelindeki
ve yurt dışındaki tüm Kızı-
lay sevdalılarına, şahsım,
ülkem ve milletim adına
en kalbi şükranlarımı,
minnet ifadelerimi sun-
mak istiyorum” dedi.

“GİTTİĞİMİZ BİRÇOK
ÜLKEDE, AY YILDIZLI
BAYRAĞIMIZIN YANINDA
DALGALANAN TÜRK
KIZILAYI BAYRAĞINI
GÖRMEKTEN, AYRI BİR
GURUR, AYRI BİR ŞEREF,
AYRI BİR HEYECAN
DUYDUK”

Dünyanın yüzden fazla
ülkesine ziyarette bulun-

duğunu ve bu ziyaretlerde
Türkiye adına kendisini
gururlandıran, umutlandı-
ran çok sayıda tabloyla
karşılaştığını aktaran Er-
doğan, “Kimi zaman başa-
rılı bir öğrencimizi gördük,
gururlandık. Kimi zaman
başarılı bir işadamımızı
gördük, başarılı yatırımla-
rı, tüccarlarımızı gördük
gururlandık. Kimi zaman
tarihi eserlerimizi gördük,
ecdad yadigarlarını gör-
dük, camileri, çeşmeleri,
köprüleri, kervansarayları;
yani kendi tarihimizi, ken-
di özümüzü gördük gurur-
landık. Ancak, şunu bütün
samimiyetimle ifade et-
mek istiyorum: Gittiğimiz
birçok ülkede, ay yıldızlı
bayrağımızın yanında dal-
galanan Türk Kızılayı bay-
rağını görmekten, ayrı bir
gurur, ayrı bir şeref, ayrı
bir heyecan duyduk” diye
konuştu.

Kızılay‘ın hiç kimsenin
gidemediği yerlere gittiği-
ni belirten Başbakan Erdo-
ğan şöyle konuştu: “Biz,
bu kırmızı hilalle ne kadar
gurur duyduysak, ne kadar
büyük heyecan duyduy-
sak; dalgalandığı ülkeler-
de, şehirlerde de insanlar,
bu kırmızı hilali görünce

aynı şekilde sevinç duydu-
lar, huzur duydular, kendi-
lerini güvende, emniyette
hissettiler.”

“TÜRK KIZILAYI
GÜCÜNÜ MİLLETİNDEN
VE BAĞIŞÇILARINDAN 
ALIYOR”

Gecede bir konuşma
yapan Genel Başkan M.
Lütfi Akar ise, dünyanın
her yerine yardım ulaştı-
ran, ihtiyaç sahibi ailelerin

yarasını saran Türk Kızıla-
yı’nın gücünü milletinden
ve bağışçılarından aldığını
belirterek, bu desteğin
daim olmasını vurguladı.

Türk Kızılayı’nın yurt
içi ve yurt dışı insani yar-
dım operasyonlarını başa-
rıyla yürüttüğünü söyle-
yen Genel Başkan Akar, bu
başarıda hükümetin de
büyük katkısı olduğunu
sözlerine ekledi.
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Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) Ramazan ayında başlattığı çorap yardım kam-
panyası ile toplanan çoraplar, 29 Ağustos 2012’de Türk Kızılayı’na teslim edildi.
ÇSD üyelerinin bağışladığı çoraplar Türk Kızılayı’nın güvencesiyle Türkiye’de ve
dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Türkiye’de ve
dünyadaki
ihtiyaç sa-
hiplerine

ulaştırılmak üzere Çorap
Sanayicileri Derneği’nin
(ÇSD) kutsal Ramazan
ayında başlattığı çorap
bağışı kampanyası ile
toplanan çoraplar,  

29 Ağustos 2012’de der-
nek merkezimizde teslim
edildi. 

ÇORAP BAĞIŞLARI, 
KATEGORİZE EDİLMİŞ 
BİR ŞEKİLDE VE İÇERİK
BİLGİLERİ ÜZERİNDE 
YAZAN ÖZEL ÇSD KOLİLE-
RİYLE TESLİM EDİLDİ

ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk,
Başkan Yardımcısı Ahmet
Bilal Kıymaz ile Türk Kı-
zılayı Merter Şubesi Baş-
kanı Ercan Tan’ın da hazır
bulunduğu teslimatta,
Türk Kızılayı tarafından
özel tahsis edilen TIR’a
çorap sektörümüzden ha-

yırsever firmaların bağış-
ladığı çoraplar, kategorize
edilmiş ve üzerlerinde
içeriklerine ilişkin bilgile-
rin yer aldığı özel ÇSD
kolileriyle teslim edildi. 

Çorap bağışı kampan-
yamıza katılan tüm ÇSD
üyelerine ve sektörümüze
teşekkür ediyoruz.

Çorap sektörümüz Ramazan’da 
yardımseverliğini bir kez daha gösterdi
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TİM BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ:

“Çorap sektörümüzün 2023 ihracat
hedeflerimize bizi bir adım daha 
yaklaştırdığını görmekten mutluluk
duyuyoruz”

Türkiye’nin ihra-
catı son 10 yılda

büyük mesafe kat
ederek 2011 yı-
lında 135 milyar

dolara ulaşmıştır.
Dinamik ihracat-
çılarımız bundan

on yıl evvel bir
yılda yaptığı ihra-

catın yarısını bir
ayda yapabilir bir
hale gelmiştir. 55
bin dinamik ihra-

catçımızın ulaştığı
noktayı çok net

bir şekilde göste-
ren bu başarı ile
gurur duyduğu-

muzu, bu gururun
gelecekte yapaca-
ğımız adımlar için

büyük bir güç
kaynağı olduğunu
belirtmek isterim. 
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Dünyanın
lider ekono-
milerinden
biri olma

yolunda adım adım ilerle-
yen Türkiye sadece ihra-
catıyla değil, sanayi ve
ticaretiyle, güçlü ve nite-
likli nüfusuyla, sağlam is-
tihdam yapısıyla, güçlenen
dış politikası ve sağlam
duruşuyla dünyaya örnek
olacak niteliktedir. 

GEÇEN SENE
İHRACATIMIZI YILLIK
BAZDA YÜZDE 18,5
ARTTIRARAK 135
MİLYAR DOLARA
YÜKSELTMİŞTİK. 
BU YIL 150 MİLYAR
DOLAR İHRACAT
HEDEFLİYORUZ. İLK 
7 AYDA İHRACATIMIZ
YÜZDE 10 ARTIŞLA 
85 MİLYAR DOLARI AŞTI  

Ülkemiz 2012 yılında
da ihracatta başarılı bir
yol almaya devam ediyor.
Geçen sene ihracatımızı
yıllık bazda yüzde 18,5
arttırarak 135 milyar
dolara yükseltmiştik. 2012
yılında dünya ekonomile-
rinde yaşanan krize
rağmen ihracat
performan  sımızı daha da
geliştirdik. Bu yıl 150 mil-
yar dolar ihracat
hedefliyoruz. İlk 7 ayda
ihracatımız yüzde 10
artışla 85 milyar doları
aştı. Gösterdiğimiz bu
başarılı performansın
altında büyük bir azimle
çalışan ihracatçılarımız
yatıyor. Gece gündüz
demeden çalışan ihracat-
çılarımız hem mevcut
pazarlardaki payımızı art-
tırarak hem de alternatif
pazarlarda ihracat bağlan-
tıları kurarak, Türk
ürünlerinin tüm dünyaya

yayılmasına imkân sağlı-
yor.

KÜRESEL EKONOMİDE
BİR TAKIM OLUMSUZ
GELİŞMELER YAŞANMA -
SINA RAĞMEN GELECEĞE
UMUTLA BAKMAYA
DEVAM EDİYORUZ 

İhracatçılarımızın gös-
terdiği bu azim sayesinde
geleceğe daha güvenle 
bakıyor, vizyoner hedefle-
rimizi rahatlıkla kurabili-
yoruz. Küresel ekonomide
bir takım olumsuz geliş-
meler yaşanmasına rağ-
men geleceğe umutla
bakmaya devam ediyoruz.
Çünkü dünyanın gelişmiş
ekonomileri, ciddi borç
problemleri, yetersiz mali
önlemler, büyüyemeyen
ekonomiler ile boğuşurken
Türkiye bu süreçte pozitif
bir ayrışmaya gidiyor. Tür-
kiye ekonomik durgunluğa
giren gelişmiş ülkelere
göre, canlı ekonomisi ile
dikkat çekiyor. Türkiye
ekonomisi, büyüme, ihra-
cat, cari açık, istihdam ra-
kamları ile canlı, dinamik
ve üretken bir performans
sergiliyor. Küresel ekono-
mide yaşanan durgunluk
ortamına rağmen yılın ilk
çeyreğinde yüzde 3,2 bü-
yüyen ekonomisi, yüzde
8,2’ye düşen tek haneli iş-
sizlik rakamı ile yeni istih-
dam sahaları açan,
ihracatı büyüme ve istih-
dam artışının temel kay-
nağı olan bir yapıya sahip.
Tüm dünya ülkelerinin
ekonomik krizle kavrul-
duğu bir ortamda bu
olumlu tabloya nazar değ-
memesini diliyoruz. 

Türkiye orta ve uzun
vadeli bakış açısıyla hare-
ket ederek ekonomide 
yapısal dönüşümü hızlan-

dıracak adımlar atmaya
devam etmelidir. Türkiye
artık ihracatı ve nitelikli
üretimi daha fazla destek-
leyici adımlar atmalıdır.
İhracatı destekleyen yeni
teşvik sistemi ile 2023 yılı
için belirlediğimiz 500
milyar dolarlık ihracat he-
define çok daha yakınız.
Anadolu’yu karış karış do-
laşarak, teşvik paketini ye-
rinde anlatıyor ve

ihra  catçılarımızı, iş adam-
larımızı yatırım yapmaya
davet ediyoruz. 

2023 YILINDA
HEDEFLEDİĞİMİZ 500
MİLYAR DOLAR
İHRACATA ULAŞMAK
İÇİN BİZLER DEĞİŞİM
AJANDAMIZA
İNOVASYON, AR-GE,
KATMA DEĞER VE
YENİLİĞİ ALDIK

Meclisimizce hazırla-
nan “2023 Türkiye İhracat
Stratejisi ve Eylem Planı”
YPK kararı olarak Resmi
Gazete’de yayınlandı ve
devlet stratejisi haline
geldi. 2023 yılında hedef-
lediğimiz 500 milyar dolar
ihracata ulaşmak için biz-

Türkiye ekonomisi,

büyüme, ihracat, cari

açık, istihdam

rakamları ile canlı,

dinamik ve üretken

bir performans

sergiliyor. Küresel

ekonomide yaşanan

durgunluk ortamına

rağmen yılın ilk

çeyreğinde yüzde

3,2 büyüyen

ekonomisi, yüzde

8,2’ye düşen tek

haneli işsizlik rakamı

ile yeni istihdam

sahaları açan,

ihracatı büyüme ve

istihdam artışının

temel kaynağı olan

bir yapıya sahip”
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ler değişim ajandamıza
inovasyon, AR-GE, katma
değer ve yeniliği aldık.
Türkiye’nin hedeflediği di-
namizmi yakalamasının
yolunun ARGE ve inovas-
yondan geçtiğine inanıyo-

ruz. Bu konuda atılan her
türlü somut adımı destek-
liyoruz.

DAHA FAZLA KATMA
DEĞER ODAKLI ÜRETİM
VE İHRACAT 

2023’e giderken hızı-
mızı artırmamız ile birlikte
Türkiye daha fazla katma
değer odaklı üretim ve ih-
racata yönelecek, böylece
Cumhuriyetimizin 100.
Kuruluş yıldönümü olan
2023 yılında hedeflediği-
miz 500 milyar dolar ihra-
catı, her türlü zorlu
koşulda başarıya imza
atan firmalarımız saye-
sinde yakalayacağız ve
dünyanın en büyük 10.
ekonomisi olma hedefle-
rine ulaşacağız. Buna tüm
kalbimizle yürekten inanı-
yoruz.

ÇORAP İHRACATÇI LA -
RIMIZIN İNOVASYON 
VE YENİLİĞE DAHA
FAZLA YATIRIM
YAPTIKÇA ÇOK DAHA
ÜST NOKTALARA GELE -
CEĞİNE İNANIYORUZ

Bu noktada çorap sek-
törümüzün dinamik per-
formans yapısı ile 2023
ihracat hedeflerimize bizi
bir adım daha yaklaştırdı-
ğını görmekten mutluluk
duyuyoruz. Son on yılda
Türkiye’nin çorap ihracatı
devamlı artış eğilim içeri-
sinde yer alırken, Çin Halk
Cumhuriyeti ve İtalya’nın
ardından dünyanın en
fazla çorap ihraç eden 3.
ülkesi pozisyonunda yer
alıyoruz. Çorap ihracatçı-
larımızın inovasyon ve ye-

niliğe daha fazla yatırım
yaptıkça çok daha üst nok-
talara geleceğine inanıyo-
ruz. 

DÜNYAYA EN YÜKSEK
KALİTEDE ÇORAP
GİYDİREN TÜRK
İHRACATÇILARININ
KATMA DEĞER, İLERİ
TEKNOLOJİ VE AR-GE
YATIRIMLARI İLE 2023
İHRACAT HEDEFLERİNİ
YAKALAYACAKTIR

Çorap sektörü 2011 yı-
lında 1 milyar dolar ihra-
cat bariyerini aşmış
bulunmaktadır. 2000 yı-
lında 85 ülkeye 281 mil-
yon dolar değerinde çorap
ihraç eden Türkiye, 2011
yılı itibariyle 128 ülke ve
serbest bölgeye 1,1 milyar
dolar değerinde çorap
ihraç etmiştir. Dünyaya en
yüksek kalitede çorap giy-
diren Türk ihracatçılarının
katma değer, ileri teknoloji
ve AR-GE yatırımları ile
2023 ihracat hedeflerini
yakalayacaktır. 

ÇSD’NİN BAŞARILARINI
ARTIRARAK SÜRDÜR -
MESİNİ DİLİYORUM!

Yürüttüğü çalışmalar
ile çorap üreticilerini ve
ihracatçılarını başarıyla
temsil eden Çorap Sanayi-
cileri Derneği’nin başarıla-
rını arttırarak sürdür   me -
sini diliyorum.

Çorap sektörü 2011 yılında 1 milyar dolar ihracat bariyerini aşmış

bulunmaktadır. 2000 yılında 85 ülkeye 281 milyon dolar değerinde

çorap ihraç eden Türkiye, 2011 yılı itibariyle 128 ülke ve serbest bölgeye 

1,1 milyar dolar değerinde çorap ihraç etmiştir”
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“Son yıl-
larda
uygu-
lanan

istikrarlı büyüme strateji-
sinin sonucu olarak 2012
yılının ilk yarısında 3 Mil-
yar TL’lik aktif büyüklüğe
ulaşan Kalkınma Banka-
sı’nın ana faaliyet alanı
olan kredilerde ise hacmi-
nin son bir yılda %43 arta-
rak 2,2 Milyar TL
seviyesine ulaştığını kay-
deden Pehlivan;  “Yılın ilk
yarısında net bankacılık
faaliyet gelirlerimiz bir ön-
ceki yılın aynı dönemine
göre %57 artarak 61,3
Milyon TL’ye yükselmiştir.
Bir önceki yılın ilk yarısı
ile karşılaştırıldığında net
dönem kârı yaklaşık 5 kat
artarak 22,6 Milyon TL
olarak gerçekleşmiştir.
Yeni kredi plasmanı bu dö-
nemde bir önceki yılın ilk
yarısına göre %57 artarak
443 Milyon TL olarak ger-
çekleşmiştir. Bu dönem
kredilerin %55’i KOBİ’lere

dönük toptan bankacılık
yöntemiyle finans sektö-
rüne, %35’i enerji sektö-
rüne,  %9’u imalat
sanayine ve  %1’i turizm
sektörüne kullandırılmış-
tır” dedi.

TEKNİK DESTEK VE 
DANIŞMANLIK KAPSA -
MINDA ÇEŞİTLİ KAMU-
ÖZEL NİTELİKLİ
KURUMLARA EĞİTİM
PROGRAMLARI GER -
ÇEKLEŞTİREN AYNI
ZAMANDA FARKLI YÖRE
VE SEKTÖRLERE YÖNELİK
OLARAK ALINAN FİZİ -
BİLİTE HAZIRLAMA

Kalkınma Bankacılığı-
nın bir başka faaliyet alanı
olan teknik destek ve da-
nışmanlık kapsamında çe-
şitli kamu-özel nitelikli
kurumlara eğitim prog-
ramları gerçekleştiren
aynı zamanda farklı yöre
ve sektörlere yönelik ola-
rak alınan fizibilite hazır-
lama taleplerini de
karşılayan Kalkınma Ban-

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜR VEKİLİ METİN PEHLİVAN: 

Kalkınma Bankası 2012 yılının
ilk yarısında 3 milyar TL’lik
aktif büyüklüğünü aştı
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan; Bankanın
ikinci 3 Aylık Ara Dönem Faaliyetlerine İlişkin yaptığı değerlendirmede; “Kalkınma
bankacılığı alanındaki tecrübesi ile faaliyetlerini artırarak sürdüren Türkiye Kal-
kınma Bankası,  ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği başta olmak
üzere imalat ve hizmet sektöründe özel müteşebbis yatırımlarının finansmanına
uzun vadeli cazip fonlarla destek vermeye devam etmektedir” dedi.
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kası’nın, İstikrarlı ve sağ-
lıklı büyümeyi sürdürerek
ülke kalkınmasına katkıda
bulunmaya devam edece-
ğini kaydeden Pehlivan,
uzun vadeli kaynaklarla
bugün altyapı grubundan
sayılan enerji kredilerine
finansman sağlamanın
mümkün olması yanında
katma değeri yüksek ino-
vatif yatırımların da bu tür
kaynaklarla finanse edile-
bileceğini ifade etti.

GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKELERDEN KALKINMA
BANKASI'NA YOĞUN 
İLGİ

Türk bankacılık sektö-
rünün son yıllarda kaydet-
tiği başarılar ve
gelişmekte olan ülkelerin

Türkiye'deki kalkınma
bankacılığı uygulamala-
rına ilgisine işaret eden
Pehlivan, Bankamızın faa-
liyet performansı ve tec-
rübelerini esas almak
isteyen yakın veya uzak
ülkelerin kalkınma banka-
larından talepler alınmaya
başlanmıştır'' dedi.

ULUSLARARASI
İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

Bu çerçevede, yeni ku-
rulan Moritanya Kalkınma
Bankası'ndan teknik işbir-
liği ve yardım talebi aldık-
larını belirten Pehlivan,
yine Karayiplerden 13 ül-
kenin bölgesel kalkınma
faaliyetlerinin finansmanı
amacıyla kurdukları Carib-
bean Community-CDF üst

yönetimi kalkınma ve tek-
nik işbirliği konularında
işbirliği görüşmeleri yapıl-
dığını bildirdi.

Kurulan fonla Karayip
Denizi ülkelerinin kal-
kınma bankalarına finans-
man sağlayacaklarını,
ancak bu kurumların kap-
asitelerinin geliştirilme-
sine ihtiyaç olduğunu
kaydeden Pehlivan şu bil-
gileri verdi:

''Bankamızdan, uluslar-
arası kaynaklara erişim,
bu kaynakların özel sektö-
rün doğrudan yatırımla-
rına aktarılması, proje
fizibilite etüdü ve proje
süreç yönetimi konula-
rında teknik destek alma-
ları konusunda görüş
birliğine varılmıştır. Ben-

Bir önceki yılın ilk

yarısı ile karşılaştırıl-

dığında net dönem

kârı yaklaşık 5 kat

artarak 22,6 Milyon

TL olarak gerçekleş-

miştir. Yeni kredi

plasmanı bu

dönemde bir önceki

yılın ilk yarısına göre

%57 artarak 443

Milyon TL olarak

gerçekleşmiştir. Bu

dönem kredilerin

%55’i KOBİ’lere

dönük toptan banka-

cılık yöntemiyle

finans sektörüne,

%35’i enerji sektö-

rüne,  %9’u imalat

sanayine ve  %1’i

turizm sektörüne

kullandırılmıştır”
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zer şekilde Etiyopya Kal-
kınma Bankası'nın, bir
kamu kalkınma bankası
olarak büyüme ve trans-
formasyon politikalarının
bir parçası olarak ulusal
hedeflerin uygulayıcısı ko-
numunda olma, uluslar-
arası network sağlama
amacıyla kurumsal kapasi-
telerinin artırılması yö-
nündeki talepleri
Bankamıza ulaştı ve 3 Ma-
yıs'ta Etiyopya Kalkınma
Bankası ile bu amaçla An-
kara'da bir görüşme ya-
pıldı.''

Asya Pasifik Kalkınma
Bankaları  Birliği Yönetim
Kurulu üyesi olan Kal-
kınma Bankası'nın ev sa-
hipliğinde 25-27 Nisan
2012 tarihinde İstanbul'da
düzenlenen toplantıya da
değinen Pehlivan, toplan-
tıya, kalkınma bankaları-
nın başkan veya başkan
yardımcısı düzeyinde, 25
ülke ve 108 delegeyle
yüksek seviyede katılım
gerçekleştiğini bildirdi.

KALKINMA BANKALA RI
ÜLKELERİN KENDİ
ÖZELLİKLERİNE GÖRE
ÖNEMİ VE ÖNCELİĞİ
DEĞİŞİYOR

Toplantının ana teması
etrafında kalkınma banka-
larının ülkelerin kendi
özelliklerine göre önemi

ve önceliğinin değiştiğini,
örneğin bir ekvator ülke-
sinde yağmur ormanlarına
hayati seviyede bağlı yerli
nüfusun çevresel neden-
lerden etkilenmesi kal-
kınma bankasının gün-
demi olurken, Türkiye'de
de yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliğinin ön
plana çıktığı üzerinde du-
rulduğunu kaydetti.

MODEL ALINMAYA
BAŞLADIK

Pehlivan, bu gelişme-
leri, Türkiye'deki kurumla-
rın dünya genelindeki
eşdeğer kurumlarca da

model alınmaya başlandı-
ğının bir yansıması olarak
değerlendirdiklerini ve
memnuniyetle karşıladık-
larını belirtti.

Ülkemiz kalkınmasına
katkıda bulanmak ve
sanayi sektöründe kolektif
özel sermayenin gelişimini
sağlamak amacıyla 1975
yılında Devlet Sanayi ve
İşçi Yatırım bankası A.Ş.
adıyla (DESİYAB) kurulan
Bankamız, 1988 yılında
Türkiye Kalkınma Bankası
A.Ş. adını almıştır. 1989
yılında Turizm Bankası
A.Ş.’nin de Bankamıza
devredilmesiyle, görev
alanına bir hizmet sektörü
olan turizm de dahil
olmuştur. Bankamızın
kuruluş amacı;
Türkiye’nin kalkınması

için anonim şirket statü-
sündeki teşebbüslere
karlılık ve verimlilik anla-
yışı içinde kredi vermek,
iştirak etmek suretiyle

finansman ve işletme des-
teği sağlamak, yurtiçi ve
yurtdışı tasarrufları kal-
kınmaya dönük yatırımlara
yöneltmek, sermaye piya-
sasının gelişmesine
katkıda bulunmak, yurtiçi-
yurtdışı ve uluslararası
ortak yatırımları finanse
etmek ve her türlü
kalkınma ve yatırım ban-
kacılığı işlemlerini
yapmaktır.

Türkiye Kalkınma Ban-
kası, gerek bankacılık
sektörünün genel organi-
zasyonu, gerekse kalkınma
ve yatırım bankaları sınıf-
lanması içinde farklı ve
giderek ağırlığı artan bir
bankacılık alanını temsil
etmektedir. Ortaklık yapısı
itibariyle kamu bankası
kategorisinde yer almasına
karşın, Banka, başta
sanayi ve turizm sektörleri
olmak üzere, özel sektö-
rün yatırım ve girişim
potansiyelini her alanda
finansal olarak destekle-
meyi varlık nedeni
saymaktadır.

Bankamız bu amaçları
gerçekleştirmek üzere
imalat sanayi, enerji,
çevre, turizm, eğitim ve
sağlık alanlarında anonim
şirketlerin yatırım ve
işletme harcamalarının
finansmanı çalışmalarını
sürdürmektedir.

Bankamızın kuruluş amacı; Türkiye’nin kalkınması için anonim 

şirket statüsündeki teşebbüslere karlılık ve verimlilik anlayışı

içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve

işletme desteği sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı tasarrufları kalkınmaya dönük

yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak,

yurtiçi-yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü

kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemlerini yapmaktır”
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Tarihi Kiev Ruslarının
9'ncu yüzyılda kurdukla-
rı kent devletine kadar
uzanan Ukrayna, 13'ncü

yüzyılda Tatarlar, daha sonra da Po-
lonya ve Litvanya tarafından işgal al-
tında kalmıştır. 1654 yılında Polon-
ya'dan kaynaklanan tehdit yüzünden
Ruslarla bir Anlaşma yapılmış, ancak
bu Anlaşma, ülkenin tamamen Rus
İmparatorluğunun kontrolüne geç-
mesine neden olmuştur. Modern Uk-
rayna'daki ilk bağımsızlık hareketleri,
1917-1921 yıllarında Rus İmparator-
luğu'nun çökmesi ile ortaya çıkmış,
çok kısa bir süre bağımsız kalan ülke,
Bolşevik İhtilali'ne karşı koyamamış
ve 1922 yılında SSCB'ne dahil olmuş-
tur. Ancak, ülkenin batısı 1939 yılına
kadar Polonya'nın idaresinde kalmış-
tır.

Ukrayna, 24 Ağustos 1991 tari-
hinde bağımsızlığını kazanmıştır ve
24 bölge, bir otonom bölge (Kırım) ve
bölge statüsündeki iki kentten (Kiev
ve Sivastopol) oluşmaktadır. Başkenti
Kiev’dir. 

46 MİLYONLUK NÜFUSU İLE 
OLUŞTURDUĞU PAZAR YAPISI,
YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜ, HAM -
MADDE KAYNAKLARININ ZENGİN-
LİĞİ VE BİRÇOK SEKTÖR DEKİ YENİ
YATIRIM VE MODER  NİZASYON 
İHTİYACI GİBİ HUSUSLAR 
DİKKATE ALINDIĞINDA, ÜLKEMİZ
AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR POTAN -
SİYEL BARINDIRIR

Bağımsızlığını 1991 yılında kaza-
nan Ukrayna’nın, coğrafi yakınlığı, 46
milyonluk nüfusu ile oluşturduğu pa-
zar yapısı, yetişmiş insan gücü, ham-
madde kaynaklarının zenginliği ve
birçok sektördeki yeni yatırım ve mo-

dernizasyon ihtiyacı gibi hususlar
dikkate alındığında, ülkemiz açısın-
dan önemli bir potansiyel barındırdı-
ğına şüphe bulunmamaktadır. 

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET
HACMİ 2011 YILINDA İSE BİR
ÖNCEKİ YILA GÖRE % 28,4
ARTARAK 6,5 MİLYAR DOLAR
SEVİYESİNE YÜKSELDİ

İki ülke arasındaki ticaret hacmi-
ne bakıldığında; 2000 yılında 1,2 mil-
yar dolar seviyesinden 2008’de 8,3
milyar seviyesine yükseldiğini, ancak
2009 yılında yaşanan ağır global kriz-
den etkilenen iki ülkenin anılan yıl
içinde ticaret hacminin tekrar 4,2
milyar dolara gerilediğini gözlemle-
mekteyiz. Söz konusu gerilemede ana
faktörü, Ukrayna ekonomisinde yaşa-
nan  ve siyasi krizle derinleşen istik-
rarsız ortam oluşturmaktadır. Söz ko-
nusu istikrarsız yapının 2010 yılında
yapılan başkanlık seçimi ile bir nebze
düzeleceği düşünülmüş olsa da, anı-
lan istikrar durumu ekonomik hayata
yansıyamamış, Ukrayna iş yapma açı-

sından oldukça sıkıntıları bünyesinde
barındıran bir ülke haline gelmiştir.
Özellikle, yeni dönemde ortaya çıkan
reform çalışmaları iş hayatında bir
takım belirsizliklerin oluşmasına ze-
min hazırlamıştır. Bu ortamda iki
ülke ticaret hacmi de ancak 5,1 mil-
yar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
2011 yılında ise bir önceki yıla göre
% 28,4 oranında artışla 6,5 milyar
dolar seviyesine yükselen dış ticaret
hacmi henüz 2008 yılında yaşanan
global kriz öncesindeki seviyeye ulaş-
mamıştır.

2008 YILINDAN BU YANA DÜNYA
TİCARET ÖRGÜTÜ ÜYESİ

Ukrayna 2008 yılından bu yana
Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Bu
durum ülkenin küresel sistemle bü-
tünleşmesine yardımcı olsa da, Uk-
rayna zaman zaman DTÖ yükümlü-
lüklerine uygun olmayan bir takım
önlemleralmaktan da geri durma-
maktadır.

Ukrayna tarımsal topraklarının
genişliği ve verimliliği ile gurur du-
yan bir ülkedir. Ukrayna'da Karpatlar
dışında coğrafi yükseltilerin olmama-
sı ve arazilerin düz ve çok geniş alan-
lara sahip olması ülkeyi tarım açısın-
dan son derece büyük bir potansiyele
sahip kılmaktadır. Halihazırda ayçiçe-
ği, buğday ve mısır konusunda
önemli bir yere sahip Ukrayna’da ta-
rım arazileri üzerinde moratoryum
bulunması nedeniyle, arazilerin satışı
yasak olup, sadece uzun dönemli ki-
ralama anlaşmalarıyla araziler işlen-
mektedir. Her yıl moratoryumun ka-
dırılması konusunda muhtelif riva-
yetler ortaya atılsa da henüz bu ko-
nuda tam bir anlayış birliği ortaya
konmuş değildir. Bu durum doğal
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Mehmet Ali Erkan
T.C. Kiev Ticaret Başmüşaviri

Ukrayna, tekstil ve hazır giyim
sektöründe önemli bir pazar
potansiyeline sahip
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olarak, bu kadar değer verilen tarım
arazilerinde istenen faydanın sağlan-
masını da engellemektedir.

Esas itibariyle, demir çelik, kömür
madenleri, kimyasal üretim ve tarım
konusunda ön plana çıkan Ukray-
na’da sanayinin doğal gaz bağımlılığı
ülke ekonomisini oldukça zorlamak-
tadır. Doğal gaz konusunda dışa (Rus-
ya) bağlı ülkede doğal gaz maliyetleri
de oldukça yüksektir. Hane halkı ta-
rafından kullanılan doğal gazda aşırı
sübvansiyon olması ülke bütçe açığı-
nı her yıl daha da arttırmaktadır. Bu
durum IMF tarafından da eleştiril-
mekte ve hükümet üzerine düşeni
yapmadığından ötürü de Standby An-
laşması askıya alınmış bulunmakta-
dır.

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN YOĞUN
OLDUĞU UKRAYNA’DA FİRMALAR
BANKACILI SİSTEMİ DIŞINDA
FAALİYET GÖSTERMEK İSTEMEKTE
BU DURUMDA TİCARET
ERBABININ BÜYÜK RİSKLER
ALMASINA NEDEN OLMAKTADIR

Ülkede 180’nin üzerinde banka
bulunmaktadır. Bu durum doğal ola-
rak tek şubeli fazlaca banka olması
gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bu-
nun dışında uluslararası ve ülkemiz
bankaları da pazarda faaliyet göster-
mektedir. Kayıt dışı ekonominin yo-
ğun olduğu Ukrayna’da firmalar ban-
kacılı sistemi dışında faaliyet göster-
mek istemekte bu durumda ticaret
erbabının büyük riskler almasına ne-
den olmaktadır. Müşavirlik olarak
tavsiyemiz bu kayıtdışılığa ayak uy-
durulmaması şeklindedir. Zira kısa
vadede avantajlı gibi görülse de ne
kısa ne ort ne de uzun vadede esasen
pek bir avantajı bulunmamaktadır.
Zira, vergi ödemenin olduğu gibi ka-
yıtdışılığın da bir maliyeti vardır ve
bu maliyet her sevkiyatta artarak de-
vam etmektedir.

EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAĞI
RUSYA FEDERASYONU

Ukrayna’nın en önemli ticaret or-
tağı Rusya Federasyonudur. Rusya
Federasyonu’nu ülkemiz izlemekte-

dir. Bu yönüyle ülkemiz Ukrayna Eko-
nomisinde son derece önemli bir ko-
numa sahiptir. Buna karşın ticareti-
mizde zaman zaman sıkıntılar yaşan-
dığı ve bu sıkıntılara müdahale edile-
rek sürekli izlenmekte olduğu da bi-
linmelidir. Özellikle gümrüklerde ya-
şanan belli başlı sorunlar ile sürekli
mücadele halinde olunmaktadır. 

LİBERALLEŞME SÜRECİ
Ülke’de yatırım konusunda önemli

ihtiyaçlar bulunmaktadır, ancak yatı-
rımcılar için gerekli güven ortamı
tam anlamıyla tesis edilememiştir. Bu
durum Ukrayna makamlarıyla yapılan
toplantılardaa sürekli dile getirilmek-
tedir. Ancak geçiş ekonomisi olan ül-
kenin 20 yıllık bağımsızlık sürecinde
liberal bir sistemi oluşturması da bir
miktar zaman alabilmektedir. Ülke-
miz firmalarının ülkenin bu durumu-
nu göz önünde bulundurmaları ve
Ukrayna ile ticari ekonomik ilişkile-
rinde riskleri minimize edecek bir ta-
kım önlemleri önceden almaları ge-
rekmektedir.

Ukrayna firmaları ile öncelikle
sözleşmesiz işlem yapılmaması ve
sözleşmelerin çok iyi inceletilmesi
gerekmektedir. Ukraynalı firmaların
herbirinin avukatları bulunmaktadır

ve sözleşmeleri bu avukatlar vasıta-
sıyla yapmaktadırlar. Salt aynı dili ko-
nuşuyorlar diye belli bazı kişilere aşı-
rı güvenilmemesi gerekmektedir. Bu
konuda ülkemzi firmaları önemli so-
runlar yaşamaktadırlar. 

Ukrayna’da önemli bir diğer hu-
sus Ukrayna hukuk sisteminde bazı
kararların çok kolay alınması bazı ka-
rarların da bir türlü alınamıyor olma-
sı konusudur. Yine mahkemelerce ka-
rarların ne şekilde ortaya çıkacağı
hiçbir zaman önceden kestirileme-
mektedir. Yine lehlerinde mahkeme
kararları bulunan bir takım firmaları-
mızın bu kararlar ile halen haklarını
alamadıkları da bilinmektedir.

TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZ
PAZAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
VE TECRÜBELERİ PAYLAŞIYOR

Tüm bu tür sorunlar gözönünde
tutularak firmalarımızın Ukrayna’ya
yönelik ticaret ya da yatırıma başla-
madan evvel mutlaka Müşavirliğimiz
ya da Odesa Ticaret Ataşeliğimiz ile
temas sağlamaları önem arz etmek-
tedirler. Ancak, firmalarımızın bunu
yaparken akıllarında tutmalarını
önemle rica ettiğimiz husus bizlerin
pazar hakkında detaylı bilgi verdiği-
mizi tecrübelerimizi paylaştığımız



gerçeğinin unutulmamasıdır. Firma-
larımızın sorunlarında da doğrudan
devreye girilse de ana konu firmaları-
mızın hukuki süreci mutlaka takip et-
melerinin gerekliliğidir. Zira, sonuç
olarak iki ülke firmaları arasında özel
hukuka dayalı sözleşmeler yapılmak-
ta ve uyuşmazlık durumunda Ukray-
na mahkemeleri ya da uluslararası
mahkemeler yetkilendirilmektedir.
Bu durumlar da ne bizlerce ne de Uk-
rayna makamlarınca hukuki işleyişe
müdahale edilememektedir. Bu ne-
denle, sözleşmelerinizin son sağlam
temellere dayanması gereklidir. Söz-
leşme olmaması ya da firmalarımızın
sözleşmede yer alan yükümlülükleri-
ni yerine getirmemeleri bunları ge-
cikmeli yerine getirmeleri durumun-
da Ukrayna firmaları bu hareketleri
derhal kötü niyetli olarak algılamak-
tadırlar. Bu durum, Ukrayna makam-
ları tarafından verilen cevaplarda
sözleşmeye aykırı davranan tarafın
sözleşmeye uygun hareket etmeyen
firmanın olduğu türünden söylevleri
ortaya koymakta olup, buna meydan
vermeden hareket etmek önem arz
etmektedir.

DEVAM EDEN DEĞİŞİM SÜRECİ
Ülkemiz firmalarının Ukrayna’yı

halen 1990’ların Ukraynası ile karış-
tırmamaları gerekmektedir. 1990’lar-
daki çok büyük ölçekli karlar artık
Ukrayna’da da bulunmamaktadır. Uk-
raynalıların zevkleri artık değişmiş
dünyayı keşfettikçe son derece mo-
dernleşmeye başlamışlardır. Bu ko-
nudaki görüşümüz elbette alım gücü
olan Ukraynalılar ile alakalıdır ve ti-
cari ekonomik olarak da hedef kitle-
miz bu kişilerdir.

Ukrayna ülkemizin uzun deniz
komşusu olarak firmaalarımıza son
derece önemli imkanlar sunmaktadır.
Aynı şekilde ülkemiz de Ukrayna’ya
önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fır-
satların birlikte değerlendirilmesi ve
bölgemizde işbirliği halinde ülkeleri-
mizin kalkınmasında ileri gidilmesi
önem arz etmektedir. Bu itibarla,
4’ncüsü Eylül 2012 ayında gerçekleş-
tirilecek Serbest Ticaret Anlaşması

müzakereleri sürmektedir. İki ülke
arasında müzakerelerde çok büyük
sorunlar bulunmamakta, bazı konu-
larda prensiplere dayalı pürüzler bu-
lunmaktadır. Bu pürüzlerin de siyasi
irade ile kısa sürede aşılmasına çalı-
şılmaktadır.

Ukrayna AB ile de genişletilmiş
Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması (OİA)
çerçevesinde bir STA parafe etmiş
bulunmaktadır. Ukrayna’nın bu an-
laşmasının yürülüğe girmesi OİA’nın
ayrılmaz parçası olup, bu anlaşma
yürürlüğe girince bir anlam ifade
edecektir. Ancak, son dönemde siyasi
bir takım mülahazalarla AB OİA’yı
henüz onaylamamaktadır.  

Diğer taraftan, Ukrayna, Rusya
Federasyonu, Belarus ve Kazakis-
tan’la birlikte 2003 yılının Eylül ayın-
da Yalta’da Tek Ekonomik Alan (TEA)
Anlaşması’nı imzalayan ülkelerden
biridir. Buna karşın, Ukrayna dışında
kalan üç ülke arasında 2010 yılında
gümrük birliği kurulmuş ancak Uk-
rayna bu birliğe girmeyeceğini müte-
addit defalar açıklamıştır. Bunun da
nedenini Ukrayna’nın AB ile bütün-
leşme arzusunda olması oluşturmak-
tadır.

ÜLKEDEKİ DOĞRUDAN VE DOLAYLI
YABANCI YATIRIMLAR

Ukrayna yabancı yatırım çekme
konusunda oldukça sorunlar yaşa-
maktadır bunun da an nedenini yuka-
rıda ifade etmeye çalıştığım hususlar
oluşturmaktadır. Ülkeye önemli bir
Güney Kıbrıs kaynaklı yatırım bulun-
maktadır. Sözkonusu yatırımlar esa-
sen Güney Kıbrıslı yatırımcılar olma-
yıp, offshore hesaplarından ülkeye
transfer olan Ukraynalı yatırımlardır.
Yine Almanya, Rusya, Fransa gibi ül-
kelerin de hizmet ve perakende sek-
törüne yönelik yatırımları bulunmak-
tadır. Resmi istatistiklerde çok az bir
payı bulunan ülkemiz doğrudan yatı-
rımları, dolaylı yatırımlar ile değer-
lendirildiğinde hatırı sayılır seviyele-
re gelebilmektedir. Ülkemiz firmala-
rından, Türkcell, Doğuş Holding, Ül-
ker, Şişecam, Anadolu Grubu, FİBA
Holding, Altınbaş Holding gibi firma-

larımızın yatırımları bulunmaktadır.
Bunun dışında da bir çok firmamızın
irili ufaklı muhtelif sektörlerde üreti-
mi de içeren yatırımları bulunmakta-
dır. 

Tekstil Konfeksiyon sektörü konu-
sunda da önemli bir potansiyel (tabii
dikkatli adım atılması kaydıyla) bu-
lunduran ülkede halihazırda faaliyet
gösteren bir çok Türk markası bulun-
maktadır. Bu konuda ülkemiz devlet
yardımlarının önemli bir rolü bulun-
maktadır. Halihazırda Eroğlu Giyim,
Aydın Örme, Aydınlı Grubu, FİBA
Grubu, Eren Holding gibi firmaları-
mız faaliyetlerini mağazacılık yoluyla
sürdürmektedirler. Yine, Gizia, Lc
Waikiki, Collezioni gibi firmalarımız
da pazara girişlerini tamamlamak
üzeredirler. Bu firmalarımızın pazara
girişleri halihazırda distribütörler yo-
luyla yapılan faaliyetlerinin bizzat pa-
zarda yer alarak gerçekleştirilmesine
dönüşmüştür. 

Ukrayna piyasasında etkin bir şe-
kilde yer almanın en önemli unsuru
pazarda bizzat bulunmaktadır. Ukray-
nalı işadamları kendilerine muhatap
bulmak konusunda son derece hassas
olduklarından ötürü Ukrayna’da her-
hangi bir oluşumları olmayan firma-
larla iş yapmaya fazlaca sıcak bakma-
maktadırlar. Bu konuda firmalarımıza
en azından bir temsilcilik ofisi açma-
ları salık verilmektedir.

Firmalarımızın gerek kayıtdışılık-
tan uzak, gerek sürekli Müşavirlik ve
Ataşeliğimizle temasta bulunarak Uk-
rayna pazarında faaliyette bulunma-
larının son derece önemli olduğunu
düşünmekteyiz. Ülkeye dair daha de-
taylı bilgi Müşavirliğimiz web ayfa-
sında yer almaktadır. 
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Değerli ÇSD Üyeleri!

2005 yılında sektörümüze hizmet amaçlı kurulan ișletmemiz, aylık

500 ton 16/1, 20/1 ve 30/1 %100 pamuk ipliği üretim kapasitesine

sahiptir. Șirketimiz, 2011 yılına kadar sektörümüze boyalı iplik

konusunda hizmet veren firmaların ham iplik ihtiyacını karșılamıștır.

2011 yılı Aralık ayında, Yönetim Kurulu Bașkanımız Sayın Kemal

OTURAKCI’nın almıș olduğu karar doğrultusunda, sektörümüze birinci

elden, tüm çorap firmalarına daha hızlı, rekabetçi fiyatları ve kaliteyi

sağlayarak 01.01.2012 tarihi itibarı ile Bayrampașa Terazidere Güneș

Caddesi Güneș Plaza’da bulunan 500 m2 büyüklüğünde stok servis

olarak 160 adet renkten olușan bobin marketimizi de hizmete açmıș

bulunuyoruz. Boyalı iplik stoğumuzla da ȘANLI İPLİK olarak bu hizmet

yarıșında kalitemizle “Biz de varız!” diyoruz. 2012 yılı içerisinde

çıkan Yeni Teșvik Yasası ile birlikte ham iplik üretim kapasitesini

1000 ton olarak hedefleyen Șanlı İplik, bu yıl içerisinde de; 

1 adet ....... 1.500 kg

2 adet ....... 1.000 kg

2 adet .......... 500 kg

1 adet ............ 75 kg

10 adet ............ 5 kg 

Toplamda 14.000 kg/gün olarak hedeflediğimiz iplik boyahanemizle

birlikte “GAP’ın Parlayan Yıldızı” olarak sektörümüze hizmet edecektir.

Tüm sektörümüze hayırlı olması dileklerimizle...

Kemal OTURAKCI
Șanlı İplik Yönetim Kurulu Bașkanı 

Muharrem KAHRAMAN
Șanlı İplik Pazarlama Müdürü 
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Cumhuriyet Cad. Terazidere Mah.
Güneș Plaza No:1  Bayrampașa / İstanbul 
Tel: 0(212) 493 23 95 - Fax: 0(212) 493 23 96 
www.sanliiplik.com “GAP’ın Parlayan Yıldızı”
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Ülkemiz ihracatında ve
Bankamızın kullandırdığı kısa
vadeli kredilerin sektörel

dağılımında hazır giyim ve konfeksiyonun önemli bir yeri
bulunmaktadır. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün bir
alt kolu olan çorap sanayicilerinin sürekli yayın organı olan
Çorapland’deki bu ilk yazımızda sizlere kısaca Bankamızı
tanıtmak istiyoruz.

Metin ÇELİK / Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürü

Ülkemizin
2023 yılında
500 Milyar
ABD Doları

ihracat hedefi ve stratejisi
doğrultusunda Türk Exim-
bank’ın önemi gittikçe art-
maktadır. Bu noktada Türk
Eximbank da kendini bu
ihracat hedefi ve strateji-
sine yönelik yenilemekte
ve geliştirmektedir. Faali-
yet gösterdiği kulvarda
herhangi bir rakibi olma-
masına rağmen Türk
Eximbank, daha geniş ih-
racatçı kitlelere ulaşabil-
mek anlamında sürekli bir
inovasyon çalışması içeri-
sindedir. 

Türk Eximbank'ın te-
mel amacı; ihracatın geliş-
tirilmesi, ihraç edilen mal
ve hizmetlerin çeşitlendi-
rilmesi, ihraç mallarına
yeni pazarlar kazandırıl-
ması, ihracatçıların ulus-
lararası ticarette payları-
nın artırılması ve
girişimlerinde gerekli des-
teğin sağlanması, ihracat-
çılar ile yurt dışında faali-

yet gösteren müteahhitler
ve yatırımcılara uluslar-
arası piyasalarda rekabet
gücü ve güvence kazandı-
rılması, yurt dışında yapı-
lacak yatırımlar ile ihracat
maksadına yönelik yatırım
malları üretim ve satışının
desteklenerek teşvik edil-
mesidir.

Türkiye'de ihracatın
kurumsallaşmış tek asli
teşvik unsuru olan Türk
Eximbank, bu amaca yö-
nelik olarak ihracatçıları,
ihracata yönelik üretim
yapan imalatçıları ve yurt
dışında faaliyet gösteren
müteahhit ve girişimcileri
kısa, orta ve uzun vadeli
nakdi ve gayrinakdi kredi,
sigorta ve garanti prog-
ramları ile desteklemekte-
dir. Türk Eximbank’ın, ge-
lişmiş birçok ülkenin
resmi destekli ihracat
kredi kuruluşlarından
farklı olarak kredi, garanti
ve sigorta işlemlerini aynı
çatı altında toplamış ol-
ması, ihracatçı firmalara
verilen hizmetlerde bir

bütünlük oluşturulmasına
imkân tanımaktadır. 

Türk Eximbank 2011
yılında 6,67 milyar ABD
Doları tutarında nakdi
kredi desteği ve 5,75 mil-
yar ABD Doları tutarında
sigorta/garanti imkanı
sağlayarak ihracata bir ön-
ceki yıla göre %39’luk bir
artışla toplam 12,42 mil-
yar ABD Doları seviye-
sinde bir destek vermiştir.
Böylece, Banka nakdi ve
gayrinakdi destekleri ile
Türkiye ihracatının
%9,2’sine finansman des-
teği sağlamıştır. 2011 yılı
sonu itibariyle Banka'nın
aktif büyüklüğü 9,7 milyar
TL olup, ödenmiş serma-
yesi 2 milyar TL düze-
yinde bulunmaktadır.

Türk Eximbank’ın İs-
tanbul ve İzmir’de birer
şubesi Adana, Bursa, De-
nizli, Gaziantep, Kayseri,
Konya ve Trabzon'da ise
irtibat bürosu bulunmak-
tadır.

Yukarıda kısaca amaç
ve işlevini açıklamaya ça-

lıştığımız Bankamızın,
kredi ve sigorta program-
ları hakkında detaylı bilgi-
lere Bankamız web sitesi
üzerinden (www.exim-
bank.gov.tr) ulaşabileceği-
niz gibi bu sitede belirti-
len iletişim bilgileri
aracılığı ile Bankamız mer-
kez ve taşra (Şubeleri ve
İrtibat Büroları) birimleri-
mize de ulaşabilir ve bilgi
alabilirsiniz.  

Türk Eximbank'ın temel
amacı; ihracatın geliştirilmesi,
ihraç edilen mal ve hizmetlerin
çeşitlendirilmesi, ihraç malla-
rına yeni pazarlar kazandırıl-
ması, ihracatçıların uluslararası
ticarette paylarının artırılması
ve girişimlerinde gerekli deste-
ğin sağlanması, ihracatçılar ile
yurt dışında faaliyet gösteren
müteahhitler ve yatırımcılara
uluslararası piyasalarda reka-
bet gücü ve güvence kazandı-
rılması, yurt dışında yapılacak
yatırımlar ile ihracat maksa-
dına yönelik yatırım malları
üretim ve satışının desteklene-
rek teşvik edilmesidir.

Dış ticaret finansmanı ve
Türk Eximbank
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Meslek
liselerinde
özel sektör

Ülkemizdeki
meslek lise-
leri içinde
özel meslek

liseleri oranı % 0,81 gibi
bir değerle diğer eğitim
kurumları türlerine göre
oldukça hatta yok denecek
kadar düşüktür. Nedeni ilk
yatırım maliyeti ve yıllık iş-
letme cari giderleri diğer
okul türlerine göre daha
fazla olmasıdır. Bunun ya-
nında, meslek liselerine
daha çok orta ve düşük ge-
lirli aile çocuklarının git-
mekte olması, özel okul üc-
retini ödeyemeyecek
olmalarıdır. Demek oluyor
ki; özel sektörde eğitime
yatırım yapmak isteyen
sermaye sahipleri mesleki
ve teknik eğitim alanına
yatırımı karlı bulmamakta-
dır.

YENİ DÜZENLEME İLE
OSB’LERDE AÇILAN
MESLEKİ VE TEKNİK
EĞİTİM OKULLARINA
DESTEK

Milli Eğitim Bakanlı-
ğınca hazırlanan ve 12
Temmuz 2012 tarih 28351
sayılı Resmi Gazete’de
6353 Sayılı “Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun” ya-
yımlandı. Kanunun 42.
Maddesiyle; 8/2/2007 ta-

rihli ve 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanu-
nunun 12 nci maddesine
aşağıdaki fıkralar eklen-
miştir. “Bu Kanun kapsa-
mında organize sanayi böl-
gelerinde açılan mesleki ve
teknik eğitim okullarında
öğrenim gören her bir öğ-
renci için, 2012-2013 eği-
tim ve öğretim yılından
başlamak üzere, resmî
okullarda öğrenim gören
bir öğrencinin okul türüne
göre Devlete maliyetinin
bir buçuk katını geçmemek
üzere, her eğitim öğretim
yılı itibarıyla Maliye Bakan-
lığı ile Bakanlık tarafından
müştereken belirlenen tu-
tarda, Bakanlık bütçesine
bu amaçla konulan öde-
nekten eğitim ve öğretim
desteği yapılabilir.

Bakanlar Kurulu kara-
rıyla, bu Kanun kapsa-
mında organize sanayi böl-
geleri dışında açılan
mesleki ve teknik eğitim
okullarında öğrenim gören
öğrenciler için de altıncı
fıkradaki usul ve esaslar
çerçevesinde eğitim ve öğ-
retim desteği yapılabilir.

Söz konusu eğitim öğ-
retim hizmetini sunan veya
yararlananların, gerçek dışı
beyanda bulunmak sure-
tiyle fazladan ödemeye se-
bebiyet vermeleri duru-
munda bu tutarlar, iki katı

ve kanuni faiziyle birlikte
ilgililerden müteselsilen
tahsil edilir. Bu fiillerin
okullar tarafından tekrarı
halinde, ayrıca kurum
açma izinleri iptal edilir.

Bu konu ile ilgili öğ-
renci başarı durumu da da-
hil olmak üzere destek ve-
rilme kriterleri, hangi
eğitim ve öğretim alanla-
rına destek verileceğine
dair kurallar ile diğer usul
ve esaslar Maliye Bakanlığı
ve Bakanlıkça müştereken
hazırlanan yönetmelikle
belirlenir.”

Sanayi sitelerinin ilk
kurulmaya başladığı yıl-
larda projelerine zorunlu
olarak mesleki eğitim alanı
dahil edilmiş ve mesleki
eğitim merkezi (çıraklık
eğitim merkezi) binaları
yapılarak hizmete açılmış-
tır. Şehir merkezindeki bir-

çok merkez öğrenci sıkın-
tısı çekerken sanayideki bu
okullar dolup taşmıştır. Bu
da göstermektedir ki yıllar
önce başlayan bu uygu-
lama doğru bir karar imiş.
Zamanla bu zorunluluktan
çıkarak isteğe bağlı bir şe-
kil almıştır.

OSB Kanunu’nun
3.maddesinde Organize
Sanayi Bölgeleri “…eğitim
ve sağlık alanları, teknoloji
geliştirme bölgeleri ile do-
natılıp planlı bir şekilde ve
belirli sistemler dahilinde
sanayi için tahsis edilme-
siyle oluşturulan ve bu Ka-
nun hükümlerine göre işle-
tilen mal ve hizmet üretim
bölgelerini” şeklinde tarif
edilerek eğitim ve sağlık
hizmet alanları ise bölge
büyüklüğünün % 10 undan
fazla olamayacağı belirtil-
mektedir. 

Erol Demir
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Şube Müdürü
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OSB Yönetmeliğinin
35.maddesinde, Müteşeb-
bis heyet ve genel kurulun
görev ve yetkilerinin bir
maddesinde; “Katılımcıla-
rın nitelikli eleman ihtiya-
cını karşılamak üzere, ilgili
kurumlar ile işbirliği sağla-
narak eğitim merkezi
ve/veya eğitim kurumu
oluşturmak, işletmek ve bu
konu için ayrılacak finans-
manın miktarını belirle-
mek… Eğitim, sağlık ve
benzeri ortak yerler ile
ağaçlandırılacak alanlar ve
sağlık koruma bandının
OSB adına tescili yapılır.
OSB sınırları içindeki ortak
kullanım yerlerinin tasar-
rufu OSB’ye aittir. “ denil-
mektedir. Yasal düzenleme
yapılmadan önce de
OSB’ler meslek liseleri aça-
bilmektedir.

TÜRKİYE GENELİNDE
OSB’LERİN SAYISI
147’YE ULAŞTI

Ülkemizde ilk OSB
1962 yılında Bursa’da ku-
rulmuş olup bugün sayıları
147’ye ulaşmıştır. Sanayi-
cimiz eğer mesleki eğiti-
min öneminin farkına o za-
man varmış olsaydı, bu
mesleki eğitim kurumları
sanayi içinde onbinlerce
nitelikli elemanı bizatihi iş
hayatı içinde yetiştirmiş
olacaktı. Belki de şu anda
mesleki eğitim adına bazı
sorunları konuşmuyor ola-
caktık. 

Ekonomi bilimine göre
yatırımcı, karlılığı düşüne-
rek emek, sermaye, ham-
madde, yan sanayi ve itha-
lat/ihracat kanallarını
üretilen malın nihai tüketi-
ciye ulaşmasını hesaplaya-
rak işletmesinin yerini be-
lirler. Bu doğrultuda
mesleki eğitim yapacak ku-

rumların OSB içinde ol-
ması çok yerinde ve gecik-
miş bir karardır.

Bu yasal değişiklikten
sonra zannediyorum başta
OSB yönetimleri hiç vakit
kaybetmeden bu konuda
harekete geçerek mesleki
ve teknik orta öğretim ku-
rumları (meslek liseleri)
açarlar. Özel sektör mantı-
ğıyla işletilecek olan bu
eğitim kurumları, doğru-
dan sanayicinin yöneti-
minde sektörüne istihdam
garantili nitelikli eleman
yetiştirecektir. Özel meslek
liseleri olarak konumlana-
cak bu okullar, diğer okul-
larla birlikte lise düzeyin-
deki öğrencilere okulda
teorik ve uygulamalı eği-
tim verirken haftanın belli
günleri işbaşında/ işlet-
mede meslek eğitimi ya-
nında yazın ise staj imka-
nına doğrudan kavuşmuş
olacaktır. Örgün eğitimin
yapılmadığı hafta içi mesai
saati sonrası, hafta sonları
ve yarıyıl ile yaz tatille-
rinde de halen sanayide
çalışmakta olan ancak
meslek eğitimi almamış
belgesiz çalışanların belge-

lendirilmesi yada mesle-
ğinde kendisini yenilemek
isteyenlere geliştirme ve
uyum kursu açılması, işe
yeni başlayacak ancak
mesleği olmayanların kısa
süreli meslek kurslarıyla
meslek edindirilmelerine
imkan sağlanmış olacaktır.
Bu okullarda sanayinin ih-
tiyaçları dikkate alınarak
eğitim yapılacağından sek-
törün ihtiyaç duyduğu ni-
telikli elemanlar mezuniyet
sonrası istihdam garantisi
nedeniyle bu okullara tale-
bin çok olması beklenmek-
tedir. 

DOĞRUDAN SEKTÖRLE
İŞBİRLİĞİ YAPARAK
EĞİTİM VEREN OKULLAR

Liselere kayıt dönemine
girdiğimiz şu günlerde he-
nüz bu yeni uygulamadan
faydalanamayacak öğrenci-
lere, halen doğrudan sek-
törle işbirliği yaparak eği-
tim vermekte olan birkaç
okul ve alanı tavsiye edebi-
lirim. Ayakkabıcılık ala-
nında Küçükçekmece TA-
SEV Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi, kuyumculuk
alanında Küçükçekmece

Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi, madeni eşya imalat
sektöründe tasarım ala-
nında Bahçelievler İMMİB
Erkan Avcı Teknik ve En-
düstri Meslek Lisesi, çorap
üretimi ve tasarımı ala-
nında Bahçelievler İHKİB
Kız Teknik ve Endüstri
Mesleki Lisesi, İSOV Tek-
nik ve Endüstri Meslek Li-
selerini bunun yanında di-
ğerlerini inceledikten sonra
tercihlerini yapmalarını
öneriyorum.

OSB dışında açılan özel
meslek liselerine de öğ-
renci başına eğitim-öğre-
tim desteği verileceği be-
lirtilen yasal düzenlemeyle
sermaye sahibi eğitim yatı-
rımcılarının da eskiye
oranla bu alanda daha fazla
yer alacağını düşünüyo-
rum. Bu durum mesleki
eğitim camiasında olumlu
bir rekabet ortamı oluştu-
rabilir.

Kaynak:
http://www.resmigazete.gov.tr

http://www.sanayi.gov.tr

http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatis-

tikleri_orgun_egitim_2011_2012.pdf
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Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi'nin Karabük'te
düzenlenen basın top-

lantısıyla açıkladığı ihracat verilerine
göre Ağustos ayında en fazla ihracatı,
1 milyar 455 milyon dolar ile kimyevi
maddeler sektörü yaptı. Hazır giyim
ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 309
milyon dolar ile ikinci sırada, çelik
sektörü ise 1 milyar 280 milyon do-
lar ile üçüncü sırada yer aldı.

TİM Başkanı Büyükekşi, otomo-
tiv sektörünün Ağustos ayında ilk 3
sektör arasına girememesinin ihra-
cat camiası için de sürpriz olduğunu
belirtirken ancak sektörün ilk 8 aylık
rakamlara göre hala en fazla ihracat
yapan sektör konumunda olduğunu
hatırlattı.

Sanayinin ihracattaki payı 8 mil-
yar 881 milyon dolar ihracat ile yüz-
de 83,8; madencilik ürünlerinin payı
ise 343 milyon dolar ile yüzde 3 oldu.

AVRUPA'DAKİ GERİLEME
SÜRÜYOR

Açıklamasında AB ülkelerine ihra-
catın Ağustos ayında yüzde 13 geri-
lediğini ilk 8 aydaki düşüşün ise yüz-
de 11 olduğunu vurgulayan Büyü-
kekşi, geçen yıl Ağustos ayında AB
ülkelerinin tüm ihracatımızdaki payı
yüzde 43,9 iken bu yıl bu oranın yüz-
de 40'a indiğini söyledi.

ORTADOĞU, AFRİKA VE ABD’YE
İHRACAT ARTIYOR

İhracatçı Birlikleri kayıtlarına
göre Hazırgiyim sektörünün AB'ye
ihracatı ağustos ayında yüzde 14,
otomotiv sektörünün yüzde 21, elek-

trik-elektronik sektörünün yüzde 7
düştü. Kimyevi maddeler ve meyve
sebze sektörü AB'ye yüzde 20 ihra-
cat artışı yakaladı. 26 sektörden 7'si-
nin AB'ye ihracatı Ağustos ayında
artarken, 19 sektörün AB'ye ihracatı
geriledi.

Ortadoğu'ya ihracatımız Ağustos
ayında yüzde 13 arttı. Çelik sektörü-
nün Ortadoğu'ya ihracatı Ağustos
ayında yüzde 37, kimyevi maddeler
sektörünün ihracatı yüzde 25 arttı.
Hububat sektörünün Ortadoğu'ya ih-
racatı yüzde 1, elektrik sektörünün
ihracatı yüzde 2 düştü. Afrika'ya ih-
racatımız Ağustos ayında yüzde 3
artış gösterdi. Kimyevi maddeler
sektörünün Afrika'ya ihracatı Ağus-
tos ayında yüzde 15, otomotiv sektö-
rünün ihracatı yüzde 26, elektrik
sektörünün yüzde 12 artış gösterdi.
Çelik ve hububat sektörünün Afri-
ka'ya ihracatı ise Ağustos ayında
yüzde 29 geriledi. İlk 8 ayda ise
AB'ye ihracatımız yüzde 11 düşer-
ken, Afrika'ya ihracatımız yüzde 33,
Amerika'ya ihracatımız yüzde 22,
Asya'ya yüzde 15 artış gösterdi.

Ağustos ayında en fazla ihracat
yaptığımız ülke 978 milyon dolar ih-
racat ile Almanya oldu. Almanya'yı
Irak, İngiltere, Rusya ve Fransa takip
etti. Ağustos ayında en fazla ihracat
yaptığımız ilk 10 ülke arasında, en
yüksek ihracat artışını yüzde 47 ile
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakala-
dık.

Mısır'a ihracatımız yüzde 34,
İran'a ihracatımız yüzde 32, Irak'a
yüzde 21, ABD'ye yüzde 17, Rus-
ya'ya yüzde 8 arttı. İlk 10'da yer
alan ülkelerden Almanya'ya ihracatı-
mız Ağustos ayında yüzde 17, İngil-
tere'ye yüzde 3, Fransa'ya yüzde 15,
İtalya'ya yüzde 8 düştü.

İLK 10 PAZARIMIZDA
İHRACATIMI ZIN DÜŞTÜĞÜ 4
ÜLKE DE AB ÜYESİ

Ülke bazında baktığımızda ön pla-
na çıkan ülkeler şöyle oldu:

Ağustos ayında Katar'a ihracatı-
mız yüzde 177, Şili'ye yüzde 152, Ür-
dün'e yüzde 123, Libya'ya yüzde 104
arttı. Bu ülkelerin yanı sıra Pakistan,
Yemen, Kuveyt, Kırgızistan, Bahreyn,
Mısır ve Malezya yüksek ihracat ar-
tışları yakaladığımız ülkeler oldu. Su-
riye'ye ihracatımız Ağustos ayında
yüzde 81, ilk 8 ayda ise yüzde 68 ge-
riledi.

Konuşmasında dünyadaki ekono-
mik gelişmelere ilişkin görüşlerini de
aktaran Büyükekşi, dış ticaretimizde
en büyükpayı alan Euro Bölgesi'nin 3.
çeyrekte de daralma yaşayacağını ön-
gördüklerini ifade ederek, "Bu daral-
ma ve durgunluğunuzun süreli de-
vam etme riski en çok çekinilen se-
naryodur. (TİM)

İLK 8 AYDA YÜZDE 10,17 ARTIŞLA 97 MİLYAR 717 MİLYON DOLARA ULAŞTI

İhracat Ağustos’ta hız kesti
Türkiye'nin ihracatı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 düşüşle 10
milyar 505 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yılın ilk 8 ayında yüzde 10,17 artışla 97
milyar 717 milyon dolara ulaştı. Son on iki aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 10,91
artışla 143 milyar 931 milyon dolara ulaştı.
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ÇSD’nin yeni internet
sitesi yayında! 
www.csd.org.tr

Çorabın örme konfeksiyon 
ihracatındaki payı yıllar içinde arttı

Hazır giyim sek-
törünün en
önemli ihracat

kalemlerinden çorap, İTKİB
verilerine göre yıllar içinde
örme konfeksiyon ihraca-
tındaki payını giderek artır-
dı. 2006 yılındaki 0,3’lük
küçük bir gerileme hariç
2000 yılında örme konfek-
siyon ihracatı içindeki yüz-
de 7,5’lik ihracat payını
2011 yılı sonu itibariyle
yüzde 12,6’ya yükselten
çorap sektörü böylece 11
yıllık kısa zaman diliminde
önemli bir gelişmeye imza
atmış oldu. 

2009 yılında dünya eko-
nomisini ve Türkiye’yi de-
rinden etkileyen küresel

krize ve hazır giyim ihraca-
tında düşüş yaşanmasına
rağmen yüzde 5’lik bir ih-
racat artışı yakalayan Türk
çorap sektörü, aynı yıl
örme konfeksiyon ihracatı
içindeki payını 12,7’ye çı-
kararak en yüksek değeri
kaydetmiş oldu. 

Öte yandan Türkiye’nin
en çok ihraç ettiği çorap
türü pamuklu çoraplar oldu
ve 2011 yılında yüzde 8 ar-
tarak 613,3 milyon Dolar’a
ulaştı. Pamuklu çorapların
toplam çorap ihracatındaki
payı da yüzde 58 olarak
gerçekleşti. Onu yüzde
13’e gerileyen pamuklu
örme külotlu çorap ve tayt-
lar izledi. 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nin (İTKİB) verilerine göre ço-
rabın örme konfeksiyon ihracatındaki payı yıllar içinde artarak 2011 sonu itibariyle
yüzde 12,6’ya yükseldi. 

Uzun zamandır üzerinde çalışılarak derneğimiz
üyelerinin ve sektörümüzün değişen güncel ge-
reksinimlerine uygun bir şekilde hazırlanan

Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) yeni internet sitesi
yayına başladı. Sektörümüzün güncel beklentileri dikkate
alınarak, Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Arapça
olarak dört dilde hazırlanan www.csd.org.tr, aynı za-
manda yine ilk kez uygulanan e-paylaşım modülüyle üye-
lerimize özel hizmetler sunuyor. 

Sektörel gelişmelere tek bir tıkla ulaşabileceğiniz,
www.csd.org.tr, fonksiyonel yapısı ve modern tasarımıyla
sizleri bekliyor.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

3.728.649.685

3.641.200.082

4.443.027.138

5.732.568.984

6.259.221.871

6.590.352.173

6.938.274.616

8.022.460.339

7.826.731.868

6.925.600.992

7.731.211.950

8.396.136.170

7,5

8,9

8,9

9,2

10,5

10,8

10,5

10,7

11,1

12,7

12,3

12,6

281.082.065

324.362.801

393.287.799

527.488.907

657.095.086

713.938.272

728.370.467

856.368.869

871.862.965

881.063.359

952.720.638

1.057.788.422

Yıllar Çorap
İhracatı (USD)

Çorap
İhracatı %

Örme Konfeksiyon
İhracatı (USD)

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi
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İHKİB Yenibosna
Kız Teknik Meslek
Lisesi öğrencileri
geçtiğimiz yılı

sektörle daha fazla iç içe
geçirme olanağı buldu. Ço-
rap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) Eğitim Komitesi ola-
rak sekiz fabrikaya organi-

ze ettiğimiz sektörü tanıtıcı
geziler ile bölüm seçme
aşamasında olan öğrencile-
re rehberlik yapmış olduk.
Öte yandan Başkanımız
Hüseyin Öztürk ve yönetim
kurulu üyelerimizin de ka-
tıldığı okul seminerleri ve
sohbet toplantıları öğrenci-

lerin zihinlerinde sektörle
ilgili soru işaretlerini orta-
dan kaldırmaya ve aidiyet
duygusunu geliştirmeye
yönelik önemli bir misyonu
yerine getirdi. 

İlkini gerçekleştirdiği-
miz IFEXPO 2012 Çorap, İç
Giyim Fuarı’na öğrencilerin
bir stantla katılması ve de-
file sergilemesi de önemli
bir deneyim oldu. Burada
sektörün önde gelen firma-
larıyla bir araya gelen öğ-
renciler, stantlarda görev
aldı, yerli ve yabancı ziya-
retçileri ağırladı ve en
önemlisi ürünün tasarım
ve pazarlama süreciyle ilgi-
li bilgi sahibi oldu. 

Bütün bunların ardın-
dan kendi ürettikleriyle or-
taya koydukları defileli yıl
sonu töreniyle güzel bir yılı

geride bırakan İHKİB Yeni-
bosna KTML’nin, şimdi
yeni katılan öğrencilerle
2012-2013 Eğitim ve Öğ-
retim yılına daha güçlü ve
bilinçli bir başlangıç yapa-
cağına inanıyoruz. 

Emine İşman
ÇSD Eğitim Komitesi Başkanı

Ceyda Özdoğancı
ÇSD Eğitim Komitesi Üyesi

Geçtiğimiz yılı gör-
kemli törenle kapa-
tan İHKİB Yenibosna
Kız Teknik ve Mes-
lek Lisesi, yeni eği-
tim ve öğretim
yılında aralarına katı-
lacak yeni öğrenci-
lerle birlikte devam
edecek. ÇSD’nin geç-
tiğimiz yıl sektörü-
müzü tanıtan geziler
düzenlemesinin 
ardından öğrenciler
geleceklerine yön ve-
recek bölümü seçmiş
olacaklar.  

ÇSD Yönetim Kurulu’nun

okul seminerleri ve soh-

bet toplantıları, sektörü

tanıtıcı fabrika ziyaretleri

ve Çorap, İç Giyim Fuarı

katılımıyla İHKİB Yeni-

bosna KTML başarılı bir

yılı geride bırakmıştı”

Başarılı bir dönemin ardından İHKİB Yenibosna
KTML yeni eğitim ve öğretim yılına hazır
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ve Kavram Meslek Yüksekokulu’nun işbirli-
ğiyle geçtiğimiz yıl dünyada tek olarak hayata geçen Çorap ve Moda Tasarım Ön-
lisans Programı, Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS) ardından yeni öğrencilerini
karşılamaya hazırlanıyor. Sektörle iç içe bir eğitimin ardından mezun oldukla-
rında iş garantisiyle okuyan öğrenciler ikinci yıllarında daha çok uygulamalı eği-
tim görecek.

Çorap ve Moda Tasarımı Bölümü
yeni öğrencilerini karşılamaya
hazırlanıyor

Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı he-
nüz ilk yılında olmasına
rağmen oldukça yoğun

ve dolu dolu bir öğretim yılı geçirdi.
İngilizce hazırlığın seçmeli olduğu
bölümde birinci sınıf öğrencileri, teo-
rik derslerinin yanı sıra ÇSD ve Kav-
ram’ın yıl başında ortaklaşa hazırla-
dıkları, müfredata uygun seminer ve
fabrika ziyaretlerinde bulundu. Semi-
nerlerde her biri sektörün önemli
temsilcilerinden biri olan deneyimli

sanayicileri dinleme ve soru sorma
imkanı bulan öğrenciler sohbet hava-
sında geçen bu toplantılar ile bir
adım daha sektöre yaklaşmış oldu. 

Farklı segmentlerde ihtisas sahibi
fabrikalara ziyaretler de gerçekleşti-
ren Çorap ve Moda Tasarımı öğrenci-
leri, burada çorabın bütün üretim sü-
recini yakından görme ve öğrendikle-
rini pekiştirme fırsatı buldu. 

LYS yerleştirme sonuçlarının açık-
landığı bugünlerde Çorap ve Moda
Tasarımı Bölümü yeni öğrencilerini

karşılamaya hazırlanıyor. Başta teks-
til, hazır giyim ve moda tasarımı
ağırlıklı eğitim görenler olmak üzere
lise düzeyinde farklı okullardan bir-
çok öğrenci gelecekte kendisine iş
garantisi sunulan ve okula başladığı
andan itibaren sektörle iç içe bir öğ-
retim hayatı yaşayacağı bu bölüme
adım atacak. İlk yılını geride bırakan
öğrencilere başarılar diliyor, yeni öğ-
renci arkadaşlarımızı da yaptıkları
doğru tercihten dolayı kutluyor, gö-
nülden “Hoşgeldiniz” diyoruz.

Çorap ve Moda Tasarımı öğrencileri
IFEXPO 2012 Çorap, İç Giyim Fuarı’nda

Seminer Seminer Seminer Seminer

Fabrika ziyaretlerinden 
bir kare



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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Necip Öztaş | Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

İTKİB Ocak-Ağustos 2011 
ve 2012 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2012 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

ÜLKELER
İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

İTALYA

HOLLANDA

İSVEÇ

BELÇİKA

İSPANYA

RUSYA FEDERASYONU

POLONYA

DANİMARKA

SLOVAKYA

İRLANDA

İSVİÇRE

NORVEÇ

ABD

UKRAYNA

YUNANİSTAN

BULGARİSTAN

AVUSTURYA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

İSRAİL

FİNLANDİYA

ROMANYA

LİBYA

KAZAKİSTAN

MACARİSTAN

BOSNA-HERSEK

HIRVATİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

GÜRCİSTAN

KOSOVA

TÜRKMENİSTAN

CEZAYİR

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

MAKEDONYA

ESTONYA

SLOVENYA

ÇEK CUMHURİYETİ

IRAK

AVUSTRALYA

ARNAVUTLUK

LİTVANYA

KANADA

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2011 (ÇİFT)
198.887.631

201.385.412

106.925.842

40.098.039

35.930.207

27.360.765

30.137.819

29.027.510

20.968.464

14.693.658

13.276.335

12.159.742

9.267.703

11.225.618

10.561.297

8.391.544

6.744.255

11.268.079

15.376.378

9.783.619

3.380.889

4.341.045

4.048.003

3.811.437

504.256

1.961.526

2.326.951

2.240.985

1.618.454

1.028.039

1.515.293

1.360.998

2.850.127

1.236.394

1.324.372

1.233.933

949.580

1.785.205

1.852.360

1.183.961

931.637

848.186

777.202

882.385

8.868.778

866.331.910

2012 (ÇİFT)
213.682.154

195.162.048

66.388.728

33.174.556

32.864.285

28.424.811

27.529.455

26.364.502

17.373.868

16.108.723

13.559.295

13.281.734

11.264.971

10.970.037

10.734.443

10.485.197

9.406.407

7.557.618

7.461.878

7.264.560

4.968.492

4.555.393

3.931.828

3.868.915

3.790.920

3.749.458

3.737.837

3.107.048

2.568.131

2.462.673

2.412.386

1.720.660

1.715.745

1.712.622

1.653.771

1.636.367

1.373.908

1.311.737

1.261.905

1.110.077

1.081.802

1.076.304

1.067.594

1.009.531

9.874.194

825.818.565

DEĞİŞİM (%)
7,44

-3,09

-37,91

-17,27

-8,53

3,89

-8,65

-9,17

-17,14

9,63

2,13

9,23

21,55

-2,28

1,64

24,95

39,47

-32,93

-51,47

-25,75

46,96

4,94

-2,87

1,51

651,78

91,15

60,63

38,65

58,68

139,55

59,20

26,43

-39,80

38,52

24,87

32,61

44,69

-26,52

-31,88

-6,24

16,12

26,89

37,36

14,41

11,34

-4,68

2011 (USD)
169.355.337,87

153.741.878,60

93.634.894,39

29.803.126,10

30.955.454,03

25.555.957,27

24.958.568,21

42.272.518,91

13.296.927,99

9.659.277,29

16.797.985,44

6.922.044,19

6.855.654,36

9.344.537,64

10.876.970,99

9.028.052,29

2.141.461,71

6.143.854,08

7.504.044,06

7.713.758,93

3.753.092,06

2.739.008,71

4.524.857,26

2.825.711,15

254.577,35

1.860.695,17

1.128.255,62

848.612,74

1.247.663,18

2.117.550,16

566.114,33

1.637.470,79

311.856,15

584.811,85

1.462.488,03

691.908,87

509.929,16

1.675.966,60

1.757.529,01

602.384,77

1.171.558,54

156.208,69

702.096,73

1.221.002,40

7.224.511,53

718.138.165,20

2012 (USD)
158.515.519,79

131.692.707,65

50.681.402,58

19.697.467,07

25.861.225,10

20.487.609,02

20.603.870,92

38.525.059,96

10.738.263,42

11.183.066,91

13.858.746,78

6.241.094,52

6.347.101,46

9.767.872,19

7.732.783,31

12.919.077,14

3.069.774,31

3.836.049,91

3.455.288,60

4.948.963,89

5.633.243,98

3.054.617,16

3.188.336,04

2.584.906,51

2.003.411,90

2.220.577,43

1.039.364,50

1.130.816,48

1.676.549,97

3.173.168,46

556.874,14

1.273.964,44

730.724,85

812.974,72

1.604.307,51

708.861,56

508.187,82

1.010.769,11

1.049.363,31

529.381,33

1.277.580,19

272.167,56

458.597,51

1.256.367,79

9.837.269,03

607.755.327,83

DEĞİŞİM (%)
-6,40

-14,34

-45,87

-33,91

-16,46

-19,83

-17,45

-8,87

-19,24

15,78

-17,50

-9,84

-7,42

4,53

-28,91

43,10

43,35

-37,56

-53,95

-35,84

50,10

11,52

-29,54

-8,52

686,96

19,34

-7,88

33,25

34,38

49,85

-1,63

-22,20

134,31

39,01

9,70

2,45

-0,34

-39,69

-40,29

-12,12

9,05

74,23

-34,68

2,90

36,17

-15,37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Değerli mes-
lektaşlarım,
değerli oku-
yucular.

Senelerdir bu mesleğin
içinde yaşam mücadelemi-
zi sürdürdük, sürdürmeye
de devam edeceğiz. Neşe-
siyle, üzüntüsüyle, varlı-
ğıyla, yokluğuyla hep yo-
lumuza devam ettik. Kimi
zaman işlerimizde aradığı-
mızı bulduk, kimi zaman
hayal kırıklıkları yaşadık
ve farkına varmadan sene-
lerin bir şeyler alıp götür-
düğünü sonradan anlama-
ya başladık. Bu farkına
varma olayı bizden önceki
insanlar için de hep böyle
olmuş, bizim için de böyle
olacak ve hayat hep bu
döngü içinde sürüp gide-
cektir.

Bizler yeter ki; bu dön-
güde dik durarak çıkmaya
çalışalım ve sonunda SAĞ-
LIK OLSUN diyelim. 

Şairimiz Can Yücel
“Sağlık Olsun” şiirinde ha-
yatı öylesine dopdolu anla-
tıyor ki, burada hepimiz
için çok anlamlı gelebile-
cek öğütleri ortaya koyu-
yor. Bizler bu şiirdeki öğüt-
lerin tamamını yapamasak
bile bir kısmını yapabilsek
ne mutlu bizlere.

EVET, ŞAİRİMİZ 
BU ŞİİRİNDE BAKIN NE
DİYOR;

Sağlık Olsun

Öyle sabah uyanır
uyanmaz yataktan fırlama
Yarım saat erkene
kurulsun saatin

Kedi gibi gerin, ohh ne
güzel yine uyandım diye
sevin
Pencereni aç, yağmur da
olsa, fırtına da olsa nefes
al derin derin
Yüzüne su çarpma,
adamakıllı yıka yüzünü
serin serin
Geceden hazır olsun, yarın
ne giyeceğin
Ona harcayacağın vakitte
bir dilim ekmek kızart
Çek kızarmış ekmek
kokusunu içine
Bak güzelim kahvaltının
keyfine
Ayakkabıların boyalı
olsun, kokun mis,
Önce sana güzel gelsin
aynadaki siluetin
Çık evinden neşeyle,

karşına ilk çıkana
gülümse, aydınlık bir gün
dile
Sonra koş git işine,
dünden, önceki günden
Hatta daha da eskiden
yarım ne kadar işin varsa
hepsini tamamla
Ohhh şöyle bir hafifle
Bir güzel kahve ısmarla
kendine
Seni mutlu eden sesi
duymak için “Alo” de 
Hiç işin olmasa da öğle
üzeri dışarı çık
Yağmur varsa ıslan, güneş
varsa ısın, hatta üşü hava
soğuksa
Yürü, yürürken sağa sola
bak, öylesine değil,
görerek bak
Çiçek görürsen kokla,

köpek görürsen okşa 
Çocuk görürsen
yanağından makas al
Sonra, şöyle bir düşün,
kimler sana yol açtı, 
Sen çok darda iken kimler
seni ferahlattı 
Hani kapını kimsenin
çalmadığı günlerde kimler
kapını tıklattı 
Ne kadar uzun zamandır
aramadın onları değil mi
Hadi hemen
uğrayabilirsen uğra,
arayabilirsen ara
Hatırlarını sor, öyle laf
olsun diye değil, 
kucaklar gibi sor
Bu sadece onların değil,
senin de yüreğini ısıtacak 
Yüzünde güller açtıracak
Günün güzeldi değil mi? 
Akşamın da güzel olsun 
Yemeğin ne olursa olsun,
masanda illa ki kumaş
örtü olsun
Saklama tabakları,
bardakları misafire
Sizden ala misafir mi var
bu dünyada
Ailecek kurulun sofraya,
öyle acele acele değil 
Vazife yapar gibi hiç değil,
Şöyle keyife keyif katar
gibi, lezzete lezzet katar
gibi, 
Eksik bıraktıklarını
tamamlar gibi tadına var
akşamının
Gece evinde, dostların
olsun
Sohbetin yemeğin,
kahkahan olsun..
Arkadaşım
Hayat bu, daha ne olsun?
Ama en önce ve illa ki
sağlık olsun! 

Can YÜCEL

Pozitif yaşama dair…

Murat Doğan
Çimpa Çorap Çamaşır San. Tic. Ltd. Şti.
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Görülen kan-
serler
içinde açık
ara en sık

görülen kanser çeşidi olan
meme kanserinin 40 ya-
şından sonra görülme sık-
lığı oranları 3 kat artıyor.
Hastaların ancak yüzde
15’inde erken evrede teş-
his olanağı oluyor. Meme
kanseri vakaları yüzde 99

kadınlarda ollsa bile yüzde
1 oranında erkeklerde de
görülebiliyor.  20-30 yaş-
larında 1/2000 oranında
görülürken yaş llerledikçe,
70 yaşına doğru görülme
sıklığı 1/25 oranlarına ka-
dar artıyor. Yaşadığı sü-
rece her yedi kadından biri
meme kanseri oluyor. 

Ailesel geçiş yüzde 15
düzeyindeyken, beslenme,

alkol, sigara ve şişmanlık
meme kanseri oluşumunu
artırıyor. Doğum kontrol
hapları, ileri yaşlarda ve
az sayıda doğum yapıl-
ması, endüstriyel kirliliik
meme kanseri vakalarını
artırma eğilimindedir.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ
Erken teşhis altın de-

ğerindedir. Bunun için ta-

Türkiye’de her yıl 
10 bin meme kanseri vakası

Meme kanseri görülen kanser türleri içinde en sık rastlanan bir
kanser türüdür. Türkiye’de her yıl 10 bin meme kanseri vaka-
sına rastlanılmaktadır. Bu 100 bin kişide 35 kişi anlamına gel-
mektedir. Hastalığa çok düşük oranda da olsa erkeklerde de
rastlanılıyor.

Opr. Dr. Haluk Çimen
Genel Cerrahi Uzmanı
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rama çalışmaları önem ka-
zanmaktadır. 35 yaş üzeri
kadınlarda iki yılda bir kez
mamografi çektirilmesi
toplum sağlığı açısından
çok önemlidir. 35 yaş al-
tındaki kadınlarda meme
ultrasonografisi ile tara-
malar anlamlı sonuçlar ve-
rir. 

ULTRASONOGRAFİ,
DOKTOR MUAYENESİ 
VE MAMMOGRAFİ İLE
TESPİT EDİLEN KİTLELER
KİST, TÜMÖR OLARAK
AYRILIR

Ayrıca kadınların kendi
memelerini ayda bir kont-
rol etmeleri ve en ufak
çapta şüpheli kitle tespit
ettiklerinde acilen doktora
başvurmaları gerekmekte-
dir. Ultrasonografi, doktor
muayenesi ve mammo-
grafi ile tespit edilen kitle-
ler kist (içi sıvı dolu kese-
cik), tümör (içi katı olan
madde) olarak ayrılır. Kist-
ler genellikle selim ve
kanserleşmeyen oluşumlar
olarak kabul edilirler. Fa-
kat bir santimetreden bü-
yük olanları takip altında
tutulmalı ve gereğinde bi-
opsi ile kesin tanı konma-
lıdır. 

TÜMÖRLER CİDDİ 
TAKİP ALTINA ALINMALI
VE BÜYÜME EĞİLİMİ
GÖSTEREN VEYA İKİ
AYDAN FAZLA SÜREDE
KÜÇÜLMEYEN KİTLELER
KESİNLİKLE BİOPSİ İLE
ÇIKARILMALI VE
PATOLOJİK TANI
KONULMALIDIR

Tümörlerde daha has-
sas olmalı ve doktor mua-
yenesinde ele gelen kitle
aksi ispatlanıncaya kadar
kanser (habis oluşum) ola-
rak kabul edilmelidir. Tü-

mörler ciddi takip altına
alınmalı ve büyüme eğilimi
gösteren veya iki aydan
fazla sürede küçülmeyen
kitleler kesinlikle biopsi ile
çıkarılmalı ve patolojik tanı
konulmalıdır. Biopsi iki şe-
kilde yapılabilir; ince iğne
aspirasyon biopsisi ve ek-
sizyonel biopsi. 

35 YAŞIN ÜZERİNDE
MAMMOGRAFİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMELİ

İnce iğne aspirasyon
biopsisi (İİAB) ultrasono-
grafi eşliğinde bir enjek-
törle kitle içeriğinin alın-
ması ve patolojik olarak
incelenmesidir. İİAB kolay
uygulanabilir, ağrısız ve

kansız bir yöntemdir. An-
cak sonuçlarını çok dik-
katli değerlendirmeye al-
mak gerekir. Meme
kanseri koltuk altı yayılımı
olmadan yakalanabilirse
20 yıllık yaşam oldukça
sıktır. Şüpheli en ufak bir
kitle saptandığında acil
olarak doktor muayenesi
yapılmalı ve meme ultra-
sonografisi, hasta yaşı
35’ten fazla ise mammo-
grafi ile değerlendirilmeli,
biopsi ile kesin tanı kon-
malıdır. Tıbbi onkoloji ve
cerrahi alanındaki geliş-
meler sayesinde meme
kanseri hastaların ya-
şamda kalım süreleri an-
lamlı bir şekilde uzamıştır.

Meme kanserinin 

40 yaşından sonra

görülme sıklığı oranları

3 kat artıyor. Hastaların

ancak yüzde 15’inde

erken evrede teşhis

olanağı oluyor. Meme

kanseri vakaları yüzde

99 kadınlarda olsa bile

yüzde 1 oranında

erkeklerde de

görülebiliyor.
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İlgili maddenin
yeni hali ve getiri-
len değişiklikler
birlikte yorumlan-

maya çalışılırsa; (Kanun
metni içerisindeki koyu
belirlemeler son değişiklik-
leri göstermektedir.)

HACZİ CAİZ OLMIYAN
MALLAR VE HAKLAR

MADDE 82 - (Değişik:
538 - 18.2.1965 / m.46)
Aşağıdaki şeyler haczolu-
namaz:

1. Devlet malları ile
mahsus kanunlarında haczi
caiz olmadığı gösterilen
mallar,

2. Borçlunun zatı ve
mesleki için lüzumlu elbise
ve eşyasiyle borçlu ve aile-
sine lüzumu olan yatak
takımları ve ibadete mah-
sus kitap ve eşyası, 2.
(Değişik: 6352 - 2.7.2012 /
m.16) Ekonomik faaliyeti,
sermayesinden ziyade
bedenî çalışmasına daya-
nan borçlunun mesleğini
sürdürebilmesi için gerekli
olan her türlü eşya,

ESNAFIN ALACAKLI
TAZYİĞİ İLE MESLEĞİNİ
YAPAMAZ HALE
GELMESİNİN ÖNÜNE
GEÇİLİYOR

Getirilen yeni hüküm
ticaret kanunundaki esnaf
tanımlamasını kullanmakta
olup bu hükümle esnafın

alacaklı tazyiği ile mesle-
ğini yapamaz hale gelmesi-
nin önüne geçilmesinin
amaçlandığı, kanunun bu
nitelikteki borçluya koruma
sağlamaya çalıştığı açıkça
görülmektedir. Görüldüğü
üzere aslen kanunun eski
halide aynı durumu işaret
etmekle birlikte bu deği-
şiklikle uygulamada geliş-
miş olumsuz yorumun
önüne geçilmeye çalışıl-
makta ve ticaret kanunun-
daki esnaf belirlemesi öne
çıkarılarak maddenin ama-
cının belirginleştirilmesi
çabası göze çarpmaktadır.
Ev hacziyle ilgili gelişmeye
dikkat edersek borçlunun
zatı için lüzumlu elbise ve
eşya ile ailesine lüzumlu
yatak takımlarının haczedi-

lemeyeceği hükmü ka-
nunda zaten eskidende
mevcuttur. 

PARA VE KIYMETLİ
ŞEYLERİN YANI SIRA
AYNI AMAÇLA
KULLANILAN EŞYANIN
BİRDEN FAZLA OLMASI
DURUMUNDA
BUNLARDAN BİRİ
HACZEDİLEBİLİYOR

3. Vazgeçilmesi kabil
olmıyan mutfak takımı ve
pek lüzumlu ev eşyası, 3.
(Değişik: 6352 - 2.7.2012 /
m.16) Para, kıymetli
evrak, altın, gümüş,
değerli taş, antika veya
süs eşyası gibi kıymetli
şeyler hariç olmak üzere,
borçlu ve aynı çatı altında
yaşayan aile bireyleri için

lüzumlu eşya; aynı amaçla
kullanılan eşyanın birden
fazla olması durumunda
bunlardan biri... 

Maddenin eski halinde
de açıkça mutfak takımı ve
lüzumlu ev eşyası belirle-
mesinin mevcut olduğu
değişikliğin bu noktada
ilave bir sınırlama getirme-
diği görülmektedir. 

MESLEK İCRA EDERKEN
KULLANILAN ALÂT,
EDAVAT VE ARAÇLAR

4. Borçlu çiftçi ise ken-
disinin ve ailesinin geçimi
için zaruri olan arazi ve çift
hayvanları ve nakil vasıta-
ları ve diğer eklenti ve
ziraat aletleri; değilse,
sanat ve mesleki için
lüzumlu olan alât ve ede-

Son değişikliğe göre
haczedilemeyen mal ve haklar
EV HACZİ KALDIRILDI MI?

Avukat Volkan Erel
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vat ve kitapları ve arabacı,
kayıkçı, hamal gibi küçük
nakliye erbabının geçimle-
rini temin eden nakil
vasıtaları,

AİLENİN İDARESİ İÇİN
LÜZUMLU SAYIDA
ÇİFTLİK HAYVANI

5. Borçlu ve ailesinin
idareleri için lüzumlu ise
borçlunun tercih edeceği
bir süt veren mandası veya
ineği veyahut üç keçi veya
koyunu ve bunların üç
aylık yem ve yataklıkları,

LÜZUMLU YAKACAK 
VE YİYECEK

6. Borçlunun ve ailesi-
nin iki aylık yiyecek ve
yakacakları ve borçlu çiftçi
ise gelecek mahsül için
lâzım olan tohumluğu,

7. Borçlu bağ, bahçe
veya meyva veya sebze
yetiştiricisi ise kendisinin
ve ailesinin geçimi için
zaruri olan bağ bahçe ve
bu sanat için lüzumlu
bulunan alât ve edevat,

Geçimi hayvan yetiştir-
meye münhasır olan
borçlunun kendisi ve aile-
sinin maişetleri için zaruri
olan miktarı ve bu hayvan-
ların üç aylık yem ve
yataklıkları,

8. Borçlar Kanunu'nun
510' uncu maddesi muci-
bince haczolunmamak
üzere tesis edilmiş olan
kaydı hayatla iratlar,

ORDU VE ZABITA
HİZMETLERİNDEN MÂLÛL
OLANLARA BAĞLANAN
EMEKLİ MAAŞLARI

9. Memleketin ordu ve
zabıta hizmetlerinde mâlûl
olanlara bağlanan emekli-
lik maaşları ile bu

hizmetlerden birinin ifası
sebebiyle ailelerine bağla-
nan maaşlar ve ordunun
hava ve denizaltı mensup-
larına verilen uçuş ve
dalış tazminat ve ikrami-
yeleri,

Askerî mâlûllerle, şehit
yetimlerine verilen terfi
zammı ve 1485 numaralı
kanun hükmüne göre veri-
len inhisar beyiye
hisseleri,

MUAVENET SANDIĞI 
VE CEMİYETİ TARAFIN -
DAN BAĞLANAN
MAAŞLAR

10. Bir muavenet san-
dığı veya cemiyeti tarafın -
dan hastalık, zaruret ve
ölüm gibi hallerde bağla-
nan maaşlar,

11. Vücut veya sıhhat
üzerine ika edilen zararlar
için tazminat olarak muta-
zarrırın kendisine veya
ailesine toptan veya irat
şeklinde verilen veya
verilmesi lâzım gelen
paralar,

BORÇLUNUN HALİNE
MÜNASİP EVİ

12. Borçlunun haline
münasip evi (Ancak evin
kıymeti fazla ise bedelin-
den haline münasip bir
yer alınabilecek miktarı
borçluya bırakılmak üzere
haczedilerek satılır.) 12.
(Değişik: 6352 - 2.7.2012
/ m.16) Borçlunun haline
münasip evi, 

ÖĞRENCİ BURSLARI
13. (Ek: 6352 -

2.7.2012 / m.16) Öğrenci
bursları.

Medeni Kanunun 807
nci maddesi hükmü saklı-
dır. 2,3,4,5,7 ve 12
numaralı bendlerdeki
istisna, borcun bu eşya
bedelinden doğmaması
haline münhasırdır.

(Ek fıkra: 6352 -
2.7.2012 / m.16) Birinci
fıkranın (2), (4), (7) ve
(12) numaralı bentlerinde
sayılan malların kıymeti-
nin fazla olması duru -
munda, bedelinden haline
münasip bir kısmı, ihtiya-

Maddedeki değişiklik

ev haczini ortadan

kaldırmış olmayıp

aslen buna yönelik

hükümleri korumakla

yetinmiştir. Ancak

uzun zamandır

uygulamada zaten

evden yapılan

hacizlerin pratikte

alacağın tahsili

anlamında ekonomik

değeri tartışmalıdır”
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cını karşılayabilmesi 
amacıyla borçluya bırakıl-
mak üzere haczedilerek
satılır.

BORCUN MAL
BEDELİNDEN DAHA AZ
OLMASI HALİNDE
SADECE BORCA YETER
KISMI YADA DİĞER
İFADE İLE BORÇLUNUN
İHTİYACINDAN ARTA
KALAN KISMI
HACZEDİLEBİLİR

Kanunun eski halinde
de haczedilmemezlik duru-
munun borcun bu malların
bedelinden doğması
halinde o mallar bakımın-
dan uygulanmayacağı
belirlemesi mevcuttur.
Getirilen değişiklik
durumu alacaklı lehine
ayrıntılandırmış olup bor-
cun mal bedelinden daha
az olması halinde sadece
borca yeter kısmı yada
diğer ifade ile borçlunun
ihtiyacından arta kalan kıs-
mının haczedilebileceği
ifade edilmiştir. 

(Ek fıkra: 6352 -
2.7.2012 / m.16) İcra
memuru, haczi talep edi-
len mal veya hakların
haczinin caiz olup olmadı-
ğını değerlendirir ve
talebin kabulüne veya red-
dine karar verir.

Getirilen bu hüküm ile
malın kanunda belirtilen
haczi mümkün olmayan
mallardan olup olmadığına
ilişkin nizalarda muhatabın
icra memurluğu olduğu
ifade edilerek işlemin ka-
nuna aykırı olduğunu iddia
eden tarafın memurun iş-
lemini şikayet prosedürünü
işletmesinin lüzumu göste-
rilmektedir. Bu itibarla me-
murun haczi yapmama ka-

rarından memnun olmayan
alacaklı memurun bu kara-
rını icra hukuk mahkeme-
sinde şikayet konusu yapa-
rak kararın iptalini talep ve
dava edebileceği gibi aslen
haczedilmemesi gereken
bir malının haczedildiğini
düşünen borçluda aynı
prosedürü uygulayacaktır. 

Sonuç itibarıyla madde-
deki değişiklik ev haczini
ortadan kaldırmış olmayıp
aslen buna yönelik hüküm-
leri korumakla yetinmiştir.
Ancak uzun zamandır uy-
gulamada zaten evden ya-
pılan hacizlerin pratikte
alacağın tahsili anlamında
ekonomik değeri tartışma-
lıdır. Ülkenin gelişen eko-
nomisi , her türlü emtianın
eskiye nispeten ucuz ve
kolay şekilde temin edilebi-
liyor olması karşısında za-
ten 2. El ev eşyalarının icra
ihalelerinde satılamaması
bu ihalelere iştirak ederek
ticaret yapmayı amaçlayan
şahısların dahi bu satışlar-
dan kar edememesi, ma-
mülleri satamaması nede-
niyle satışlar fiilen
yapılamaktadır. Bu du-
rumda uygulamada peşi-
nen masrafı ödemek duru-
munda olan alacaklıların
malın muhafaza ve depo
masrafları nedeniyle zarara
uğramaları muhtemel ol-
duğundan ev haczinde çok
seçici davranmak zorunda
oldukları ve en son çare
olarak başvurdukları bir
yöntem olarak yerini koru-
maktadır. 

Kanun metni içeriğin-
deki tanımlamalar yine uy-
gulamayı yapan memurun
yorumuna muhtaç tanım-
lamalar olup, neyin lü-
zumlu eşya olup olmadığı
tartışmasını ortadan kaldı-
ran veya ev haczini orta-

dan kaldıran bir düzenleme
olmadığı kanaatindeyim.
Netice itibarıyla uygulama
ekonomik nedenlerle zaten
anlamsızlaşan ev haczini
ortadan kaldırmaya yönelik
olarak borçlu lehine geniş
bir yorumlama ile gelişir
ve ileride ortaya çıkacak
Yerel Mahkeme kararları ve
Yargıtay kararları da bu ge-
niş yorumu desteklerse fiili
durumda bir farklılaşma
olabilecektir. Aksi halde
getirilen düzenlemenin ev
haczini ortadan kaldırdığı
söylenemeyecektir. Evinde
haciz yapılan borçlu haczin
ekonomik sıkıntısından çok
ailesi ve çevresi ile ortaya
çıkardığı sevimsiz ruh ha-
linden çekinmektedir.
Yoksa günümüz ekonomik
şartlarında çok uzun vadeli
ve gayet uygun fiyatlı ola-

rak piyasadan ev eşyası te-
darik etmek artık çok ko-
laydır. Daha evvel telefon
hatlarının haczinin müm-
kün olduğu dönemde de
telefon hattı almak için
uzun bir süre ve gayet
ciddi bir ödeme gerekmek-
teyken telefon haczi pra-
tikte işe yaramaktaydı. An-
cak uygulamada talep
edildiği gün telefon hattı-
nın bağlanması ve fiyatının
ucuzlamasından sonra ka-
nun doğrudan bu sebeple
olmasa da telefon hattı
haczini ortadan kaldırmış-
tır. Yapılan haciz borçlula-
rın telefonlarının konuş-
maya kapanması ve
kişisel-ticari ilişkilerinde
rencide olmalarından
başka bir neticeye ulaşmaz
hale gelmişti. Bu geliş-
mede de benzer bir sürecin
yaşanmasını ummak hata
olmayacaktır. Gerek karşı-
lıksız çek ile ilgili değişik-
likler, gerekse icra iflas ka-
nunundaki değişiklikler ve
diğer değişiklikler kanaati-
mizce ticari ilişkide muha-
tabın doğru tespit edilme-
sinin önemini biraz daha
belirginleştirmektedir. Yani
riske girerken tahsilat aşa-
masını düşünmek, muha-
tabın kredibilitesini göz
önünde bulundurmak ve
hukukçudan risk öncesi ön-
leyici danışmanlık hizmeti
almak hem yeni mevzuat
hem de modern ticari ha-
yatın ön şartı haline gel-
mektedir. 

Hepinize hayırlı işler di-
ler, geçmiş bayramınızı
kutlarım. Büyük bir özveri
ile bu dergiyi hayata geçi-
ren tüm arkadaşlarımıza ve
Sayın başkan Hüseyin Öz-
türk’e çalışmalarından do-
layı teşekkür eder, başarı-
larının devamını dilerim.

Kanunda belirtilen

haczi mümkün olma-

yan mallardan olup ol-

madığına ilişkin niza-

larda muhatabın icra

memurluğu olduğu

ifade edilerek işlemin

kanuna aykırı oldu-

ğunu iddia eden tara-

fın memurun işlemini

şikayet prosedürünü

işletmesinin lüzumu

gösterilmektedir” 





Sektörümüzün
uluslararası
nitelikteki en
önemli niş or-

ganizasyonu olan IFEXPO
2013 Çorap, İç Giyim
Fuarı için geri sayım baş-
ladı. 31 Ocak - 2 Şubat
2013 tarihleri arasında
TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde ikincisi ger-
çekleşecek fuar, çorap ve
kardeş sektörümüz iç gi-

yim firmaları için ürünle-
rini ve üretim gücünü ser-
gilemek adına önemli bir
fırsat olacak. Dünyanın
farklı coğrafyalarından bir-
çok uzman ziyaretçiye ka-
pılarını açacak olan
IFEXPO 2013 Çorap, İç Gi-
yim Fuarı’nın ilkinin getir-
diği memnuniyet ve başa-
rıyla birlikte bu yıl daha
yoğun bir katılıma sahne
olması bekleniyor. 

Sektörümüzün en bü-
yük ihracat pazarı Av-
rupa’da yaşanan ve halen
devam etmekte olan krizi
dikkate alan IFEXPO, bu
nedenle tanıtım çalışmala-
rında Orta Doğu, Bağımsız
Devletler Topluluğu ülke-
leri, Orta Asya, Türk Cum-
huriyetleri, Kuzey Afrika ve
ABD başta olmak üzere
daha çok Dolar Bölgesi ül-
kelerine ağırlık veriyor. 

Geçtiğimiz yıl katılan
sektör üyelerimizin yanı
sıra bu yıl yeni firmaları-
mızın da katılımıyla fuarın
daha yoğun ve verimli ge-
çeceğine inanıyoruz.

Global pazarların geniş-
letilmesi ve yeni pazarların
kazanılmasında önemli bir
rol oynayacak olan IFEXPO
2013 Çorap, İç Giyim Fua-
rı’nda siz de geç kalmadan
yerinizi alın. 
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2012 yılında ilki başarıyla gerçekleştirilen Türkiye Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu’nun (TMHGF) organize ettiği “IFEXPO 2013
Çorap, İç Giyim Fuarı’nın ikincisi 31 Ocak - 2 Şubat 2013 tarihleri
arasında gerçekleştirilecek. Çorap sektörümüz ürünlerini ve per-
formansını global pazarlardan gelen uzman ziyaretçilere uluslar-
arası bir vitrin niteliği taşıyan bu fuarla sunacak. 

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

IFEXPO 2013 ÇORAP, İÇ GİYİM FUARI

Çorap ve iç giyim sektörlerinin tek
niş fuarında siz de yerinizi alın



2012 yılında toplam 93
firma ve firma temsilcili-
ğinin katılımı ile gerçek-
leşen İF Expo, hazır gi-

yim sektörünün en önemli kolları
arasındaki çorap ve iç giyim sanayile-
rinin büyüme atılımına önemli katkı
sağladı. Fuar 2013 yılında da  tasa-
rım, koleksiyon ve hızlı üretim özelli-
ğini ticarete çevirmek isteyen firma-
lar için, global pazarlara açılma
olanağı sunacak. 

KONU DOĞRU, ZİYARETÇİ DOĞRU
Çorap ve iç giyim sektörlerinin bu

en önemli uluslararası buluşması,
sektöre ve hedef pazarlara yönelik is-
tikrarlı pazarlama çalışmaları sonu-
cunda, 40 farklı ülkeden gelen 5.352
profesyonel tarafından ziyaret edil-
miştir.

İF EXPO, ULUSLARARASI ÇORAP,
İÇ GİYİM FUARI 2013 YILI SATIŞ -
LARINA BAŞLANDI

2012 yılında sektörün ihtiyaç ve
beklentilerini profesyonel standart-
larda karşılama hedefine ulaşan İF
Expo Uluslararası İstanbul Çorap, İç
Giyim Fuarı’nın,  2013 yılı satışına
hızla başlandı. Geçtiğimiz yıllarda
sektör firmalarının yoğun ilgi göster-

diği fuar,  2013 yılında da fuara katı-
lan firmalar için uluslararası yeni pa-
zarlara açılma fırsatı bulacakları ve
farklı ülkelerden gelen nitelikli ziya-
retçilerle buluşacakları verimli ticari
ortamı sağlayacaktır.

31 Ocak – 2 Şubat 2013 tarihleri
arasında Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi Büyükçekmece’de düzenle-
necek İF Expo 2013, 10. Uluslararası
İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı hak-
kında detaylı bilgi edinmek için
www.ifexpo.com web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
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Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) 
ve TÜYAP işbirliği ile hazırlanan İF Expo 2013 10. Ulus-
lararası İstanbul Çorap, İç Giyim Fuarı 31 Ocak ile 2 Şubat 2013 tarihleri arasında Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece’de düzenlenecek.

Büyük buluşma için
start verildi

YURT DIŞI ZİYARETÇİLERİN BÖLGESEL DAĞILIMI (YÜZDE OLARAK)

Fuar 2013 yılında da  tasarım,

koleksiyon ve hızlı üretim özel-

liğini ticarete çevirmek isteyen

firmalar için, global pazarlara

açılma olanağı sunacak” 



Yıkama özelliklerinin 
tıbbi kompresyon çoraplarının
basınç özelliklerine etkisi
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ÖZET: Tıbbi kompresyon çorapları, kan dolaşımı-
nı desteklemek için bacaktaki kasların oluştur-
duğu doğal pompa mekanizmasına yardımcı ol-
maktadır. Bu çoraplar, çok sayıda toplardamar
rahatsızlığında destek ya da tedavi amaçlı kulla-
nılmakta ve basınç özellikleri ile karakterize
edilmektedir. Kompresyon çoraplarının basınç
özellikleri üretim parametreleri ile doğrudan
ilişkilidir. Kullanım sırasında ve yıkama sonra-

sında çorapların basınç özelliklerini koruması
çok önemlidir. Aksi takdirde değişen basınç pro-
fili tedavi sürecine zarar verebilir. Bu çalışmada,
kompresyon çoraplarının basınç profilleri yıka-
ma öncesinde ve sonrasında test edilmiş ve yı-
kama işleminin basınç özelliklerine etkisi tespit
edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tıbbi tekstiller, kompresyon
çorapları, yıkama işlemi, basınç profili, varis.

1. GİRİŞ

Kompresyon
ürünleri, vü-
cudun spesi-
fik bölgeleri-

ne basınç uygulamak ama-
cıyla kullanılan tekstil
ürünleridir. Bu ürünlerin;
varis, venöz ülser, lenfö-
dem, derin ven trombozu
gibi rahatsızlıkların ya da
deride oluşan yanıkların
tedavisinde tıbbi kullanım-
larının yanı sıra uzay giysi-
leri ya da sporcu giysileri

gibi işlevsel kullanım alan-
ları da bulunmaktadır[1].
Kompresyon ürünleri sını-
fında bulunan tıbbi kom-
presyon çorapları, toplar-
damar bozuklukları ile iliş-
kili rahatsızlıklarda alter-
natif bir tıbbi tedavi yönte-
midir. Bacaklardaki spesifik
alanlara basınç uygulaya-
rak damarlardaki yüksek
basıncı düşürürken, kanın
kalbe geri dönüşüne yar-
dımcı olmaktadır. Ayrıca
doku deformasyonlarını

desteklemek amacıyla da
sıklıkla kompresyon çora-
bından yararlanılmakta-
dır[2,3].

GELİŞEN TEKNOLO JİLER-
LE BİRLİKTE KİŞİYE ÖZEL
ŞEKİLLENDİRMELER 

Tıbbi kompresyon ço-
raplarındaki gelişmeler,
1940’lı yılların sonundaki
klinik çalışmalar ile başla-
mıştır[4]. Günümüzde, lif
üretimi ve kişiye özel şekil-
lendirme teknolojilerinde

yaşanan gelişmeler opti-
mum kompresyon tedavisi
adına önemli faydalar sağ-
lamıştır. Tıbbi kompresyon
çorapları, bacağın ya da ko-
lun belirli bölgelerine kalp
yönüne doğru dereceli ola-
rak azalan bir basınç uygu-
lamak üzere tasarlanmıştır.
Birçok toplardamar rahat-
sızlığında, doğum ve ame-
liyat sonrasında ya da spor
aktiviteleri ve uzun süren
uçak seyahatleri sırasında
kan akışını desteklemek
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için bu çoraplar kullanıl-
maktadır. Ayrıca işçiler, öğ-
retmenler ya da diş hekim-
leri gibi uzun süre ayakta
durmak ve yürümek zo-
runda olan meslek grupları
bacaklardaki yorulmaları
hafifletmek için kompres-
yon çorapları giymekte-
dir[5].

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN
YAŞLANAN POPÜ -
LAS YONU VE
 BENİM SE DİKLERİ
SAĞLIKLI YAŞAM
FELSEFESİ NEDENİYLE
KOMPRESYON
ÇORAPLARININ
KULLANIMI GİDEREK
ARTMAKTADIR 

Edinburg’da yapılan bir
araştırmada, 18-64 yaş
aralığındaki kişilerde varis
rahatsızlığının görülme
oranının erkekler için %40
ve kadınlar için %32 oldu-
ğu tespit edilmiştir. Benzer
diğer çalışmalarda, Ameri-
ka’da kadınların ve erkek-
lerin yaklaşık %60’ının va-
risten şikayetçi olduğu;
Finlandiya’da ise varis has-
talığının görülme yaygınlı-
ğının erkeklerde %7-18,
kadınlar da ise %25-32
oranlarında olduğu belirtil-
mektedir. Çin’in doğu böl-
gesinde bulunan dört ilde
de yaklaşık 80-100 milyon
kişinin varis hastalığından
etkilendiği bilinmekte-
dir[6]. Dünya Sağlık Örgü-
tünün (WHO) 2011 raporu-

na göre ortalama 6000 yol-
cudan biri uzun süren uçak
seyahatleri sonrasında da-
mar tıkanıklığından acı
çekmektedir[7].

BİLEKTEKİ BASINÇ
DEĞERLERİNE GÖRE
TIBBİ KOMPRESYON
ÇORAPLARI

Tıbbi kompresyon ço-
rapları, bilekteki basınç de-
ğerlerine göre çeşitli stan-
dartlarda farklı şekillerde
sınıflandırılmıştır (Tablo 1).

KOMPRESYON ÇORAP-
LARININ ÜRETİMİNDE
KULLANILAN 4 FARKLI
ÜRETİM YÖNTEMİ 
VARDIR [9-10].
1.Yuvarlak örme teknolojisi
2.Düz örme teknolojisi
3.Ağ yapıdaki çoraplar
4.Tek yönde esneyen ço-

raplar

Kompresyon tedavisinin
amacı, bacağın farklı böl-
gelerine kan akışını des-
tekleyen bir basınç uygula-

narak toplardamardaki ka-
nın kalbe geri dönmesine
yardımcı olmaktadır[11-
13]. Kompresyon çorapları
sahip olduğu elastik yapı
sayesinde esneyerek baca-
ğın şeklini almakta ve es-
neme ile sağlanan gerilme
bacağa dıştan baskı uygu-
layarak bir kuvvet oluşumu
sağlamaktadır. Bu kuvvet
damarların şeklini düzelte-
rek kapakçıkların düzgün
bir şekilde kapanmasına ve
kanın kalbe dönüşünü ger-
çekleştiren kas pompasının
desteklenmesine yardımcı
olmaktadır. Kompresyon
tedavisinde, bacağa her
noktada sabit bir basınç
değeri yerine değişken bir
basınç profili uygulanmak-
tadır. Bu basınç profili, bi-
lekten kasık bölgesine doğ-
ru dereceli olarak azalmak-
tadır[14]. Bilekte %100
oranında kabul edilen ba-
sınç değeri, kasık bölgesin-
de %40 oranında olmalı-
dır[15].

GEÇMİŞTEKİ ÇALIŞMA-
LARDA, YIKAMA İŞLEMİ
SÜRESİNCE ÖRME KU-
MAŞLARIN FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİNİN; ÇALKA-
LANMA SEVİYESİ, 
DETERJAN TİPİ VE KU-
RUTMA YÖNTEMİNDEN
ETKİLENDİĞİ BELİRLEN-
MİŞTİR[16]

Bu çalışmada, yıkama
işleminin kompresyon ço-
raplarının basınç özellikleri

TABLO 1.KOMPRESYON ÇORAPLARI STANDARTLARI VE BASINÇ SINIFLARI[8,9]
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üzerindeki etkileri incelen-
miştir. Geçmişte yapılan
çalışmalarda, yıkama işle-
mi süresince örme kumaş-
ların fiziksel özelliklerinin;
çalkalanma seviyesi, deter-
jan tipi ve kurutma yönte-
minden etkilendiği belir-
lenmiştir[16]. Örme ku-
maşların boyutsal stabilite-
si ve yüzey özelliklerindeki
değişimlerin; iplik num-
arası, ilmek sıklığı ya da
lif/kumaş tipi gibi yapısal
parametrelerden çok yıka-
ma sıcaklığına bağlı oldu-
ğu tespit edilmiştir[17]. 

TEKRARLANAN 
YIKAMA İŞLEMLERİNİN
OLUŞTURDUĞU
KÜMÜLATİF ETKİLER
BAZI ÜRÜNLER İÇİN
CİDDİ DERECEDE ZARAR
VERMEKTEDİR 

Yıkama işleminin fizik-
sel ve kimyasal etkileri
normal şartlarda tekstil
ürününe hasar veren bir
durum oluşturmamaktadır.
Fakat tekrarlanan yıkama
işlemlerinin oluşturduğu
kümülatif etkiler bazı
ürünler için ciddi derecede
zarar vermektedir.  Yıkama
ve tambur ile kurutma iş-
lemi süresince tekstil
ürünlerinde oluşan çeşitli
mekaniksel değişimler bazı
parametrelerin etkisiyle
oluşmaktadır. 

Bu parametreler şöyle-
dir:
• İpliklerin hareketi
• İplik içerisinde liflerin

migrasyonu
• Sürtünme ve çarpma et-

kisi ile liflerin zarar gör-
mesi

Bu tip değişiklikler aşa-
ğıdaki sorunlara yol açabil-
mektedir:
• Kumaş yapısında, şeklin-

de ve kalınlığındaki de-
ğişimler

• Tüylenme, boncuklan-
ma, keçeleşme ve lif dö-
külmeleri

• Lif ayrılmaları, fibrilas-
yon ve lif kopmaları

POLYAMİD KUMAŞLAR
DÜŞÜK BOYUTSAL
STABİLİTEYE SAHİP

Tıbbi çorapların üreti-
minde genellikle polyamid
iplikler kullanılmaktadır.
Kimyasal yapısı nedeniyle
polyamid lifleri her zaman
camlaşma sıcaklığının üze-
rinde yıkanmakta ve ku-
rutma sırasında tekrar
camlaşma durumuna geti-
rilmektedir. Bu nedenle,
polyamid kumaşların dü-
şük boyutsal stabiliteye sa-
hip olması beklenilen bir
durumdur[18].

TESTLER, DÖRT FARKLI
ÇORAP BÖLGESİ
SEÇİLEREK
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
TEST NUMUNELERİNİN
BAĞIL UZAMA VE
BASINÇ PROFİL
ÖZELLİKLERİ KULLANIM
ÖNCESİNDE VE 15
KULLANMA-YIKAMA
DÖNGÜSÜ SONRASINDA
ANALİZ EDİLMİŞTİR

Piroi ve arkadaşlarının
yaptıkları çalışmada, ba-
cak boyunca oluşan dere-
celi basınç profili ve kom-
presyon çoraplarının gün-
lük kullanım sonrası bu
basınç profil özelliğini ko-
ruma durumu eksenel
gerginlik testi kullanılarak
belirlenmiştir. Testler, dört
farklı çorap bölgesi seçile-
rek gerçekleştirilmiştir.

Test numunelerinin bağıl
uzama ve basınç profil
özellikleri kullanım önce-
sinde ve 15 kullanma-yı-
kama döngüsü sonrasında
analiz edilmiştir. Sonuçlar,
kullanma-yıkama döngüle-
ri sonrasında çorapların
dereceli azalan basınç pro-
filini koruduğunu ortaya
koymuştur[19].

Rodica ve arkadaşları,
tıbbi kompresyon çorapla-
rının mukavemetlerini ve
elastik özelliklerini değer-
lendirmek amacıyla boyu-
na yönde iki farklı yorulma
testi (relaksasyon ve histe-
riz) uygulanmıştır. Çorabın
dört farklı bölgesinden se-
çilen numuneler, kullanım
öncesi ve 15 kullanım-yı-
kama döngüsü sonrasında
test edilmiştir. Yorulma
testi sonuçları, dereceli
basınç profilinin kullanım-
yıkama döngüleri ile etki-
lenmediğini göstermiş-
tir[20].

Maleki ve arkadaşları,
tüp örme kumaşlarda yı-
kama işleminin ve tekrar-
lanan kullanımların yüzey-
sel basınca etkileri incele-
mişlerdir. Üç farklı sıklıkta
ve iki farklı yapıda (düz ve
interlok) örülmüş kumaş-
lar için yedi kez yıkama iş-
lemi uygulanmıştır. Her
iki kumaş yapısında da yı-
kama sonrası boyutsal
çekmeler nedeniyle yüzey-
sel basınç değerlerinin yı-
kama öncesine göre arttığı
tespit edilmiştir.  Tekrarla-
nan kullanımların ve re-
laksasyonun ise tüp for-
mundaki bu numunelerin
yüzeysel basınç değerleri
üzerinde belirgin bir etkisi
olduğu belirlemişler-
dir[21]. 

DEVAM EDECEK...
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Memorial
Sağlık
Grubu,
%100

holding yatırımı olup,
Adapazarı Akyazı ilçesinde
entegre üretim tesislerine
ve Mısır’da konfeksiyon
fabrikasına sahip, yurt içi
ve dışında mefruşat ve iç
giyim dantel kumaşı satış
pazarlamasını yapan,
Rusya ve Ukrayna’da satış
ofisleri ile Uzak Doğu’da
Ar-Ge ofisi olan, bünye-
sinde US Polo Home ev
tekstili, Pierre Cardin per-
delik ve döşemeliklerini
barındıran, Türkiye’nin ilk
500 sanayi firması içinde
yer alan bir kuruluştur.

Aydın Gayrimenkul
olarak sektöre Ümraniye

Sarıgazi’de Adapark toplu
konut projesi ile girmiş
olup ülkenin önemli şehir-
lerinde yeni konut ve iş
projeleri geliştirmektedir.

Perakande mağazacılık
sektöründe English Home
ev tekstil mağazaları ve
A101 indirim marketleri
ile faaliyet göstermektedir.

English Home ev teks-
tili ürünleri hakkında
bilgi verebilir misiniz?

Ev tekstilinin vazgeçil-
mez markası olan English
Home, geniş ürün yelpa-
zesinde bulunan yatak ör-
tüleri, nevresim takımları,
şallar ve battaniyeler,
havlu çeşitleri ve bornoz-
lardan oluşan ürünlerinin
yanı sıra mutfakların vaz-

geçilmezi porselen takım-
larından salon aksesuarla-
rına kadar birçok ürün
seçeneği ile tüketicisine
hizmet vermektedir. 
English Home markası
yüksek kaliteye sahip ürün
yelpazesini ulaşılabilir fi-
yatlarla misafirleri ile bu-
luşturmaktadır.

Ürünleri nasıl katego-
rize ediyorsunuz?

Birbiriyle kullanım yeri
açısından alakalı ürün
grupları aynı kategori al-
tında yer alıyor. Mesela
yatak kategorisinde nevre-
simler, yatak örtüleri, yor-
ganlar, iç yastıklar,
battaniye ve pike gibi
mevsimlik ürünler, baza

etekleri olarak yatakta
kullanılabilecek ürünler
aynı kategoride yer alıyor.
Tabii bu grupların çocuk
için olanları ya da wed-
ding gibi biraz daha özel-
likli tasarımları da ilgili
kategoride yer alıyor.

GENİŞ ÜRÜN 
YELPAZESİ

Biraz daha fazla ürün-
lerin kullanıldığı odaları
düşünerek, salon, mutfak,
banyo, yatak odası katego-
rileri ayrılmış durumda…
Geniş kullanım yelpazesi
olan perde, aksesuar gibi
ürünler de yanı sıra geliş-
tiriliyor.

Yukarıda bahsettiğim
gibi grup koleksiyon ol-
masa da belirlediğimiz te-

EHM Mağazacılık
A.Ş. bir Turgut
Aydın Holding 

Kuruluşudur. 
Holdingin başlan-

gıcı 1968 yılına 
dayanmakta olup

sağlık, tekstil, gay-
rimenkul ve pera-
kende mağazacılık
sektörlerinde faali-
yet göstermektedir.

English Home: Ev tekstilinde
bir markalaşma başarısı
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maların bu ihtiyacı da kar-
şılaması yönünde çalışma-
larımız var. Konseptimizi
bozmayacak şekilde, ama
talep ve ihtiyaçları karşıla-
mak yönünde sürekli araş-
tırma ve çalışmalarımız
vardır. Misafirlerimizin
memnuniyeti bizim temel
prensiplerimiz arasında…
Dolayısıyla bu ihtiyaçları
göz ardı edemeyiz, sadece
sevdikleri tarzımızı koru-
yarak bu temaları belirli-
yoruz.

MARKA OLARAK 
YURT İÇİNDE VE YURT
DIŞINDA ARTAN MA-
ĞAZA SAYILARIMIZLA
DAHA FAZLA KİTLELERE
ULAŞMAYI HEDEFLİYO-
RUZ VE BU DOĞRUL-
TUDA MAĞAZALARIMIZA
YENİLERİNİ EKLİYORUZ

English Home ev teks-
tili ürünlerinin hedef kit-
lesi kim? Marka olarak
kimlere ulaşmak istiyor-
sunuz?

English Home ürünleri,
modern, şık ve sade tasa-

rımlarıyla yaşadığı alan-
lara önem veren her ke-
simden tüketici grubuna
hitap etmektedir. Marka
olarak yurt içinde ve yurt
dışında artan mağaza sayı-
larımızla daha fazla kitle-
lere ulaşmayı hedefliyoruz
ve bu doğrultuda mağaza-
larımıza yenilerini ekliyo-
ruz. Markamızı sadece
belirli bir kesimin beğeni-
sine sunmak yerine her
kesim tarafından tercih
edilen bir marka olduğu-
muzu düşünüyorum.

Tüketici neden English
Home’u tercih etmeli?

Yaşadıkları alanları
önemseyen, uygun fiyat
politikasıyla birlikte şıklığı
da evlerinde yaşamak iste-
yenlerin tercihi konumun-
dayız. Ev tekstili
konusunda perdeden
banyo ürünlerine kadar
sahip olduğumuz fiyat po-
litikası ile tüm kesimler
için rahat ulaşılabilen bir
konumdayız. Evlerinde de-
ğişim yapmak isteyen her-

kes ortalama olarak bu de-
ğişimin ne kadara mal ola-
cağını biliyor bugün
ülkemizde. English Home
ile bu değişimi gerçekleş-
tirmek sanıldığı kadar
yüksek bedeller ödeyerek
gerçekleşmiyor. Tercih et-
melerinde en önemli
etken, ürün kalitemiz ve
fiyatlandırma politikaları-
mız.

Adapazarı Akyazı ilçesinde entegre

üretim tesislerine ve Mısır’da

konfeksiyon fabrikasına sahip, yurt içi ve dışında

mefruşat ve iç giyim dantel kumaşı satış

pazarlamasını yapan, Rusya ve Ukrayna’da satış

ofisleri ile Uzak Doğu’da Arge ofisi olan,

bünyesinde US Polo Home ev tekstili, Pierre

Cardin perdelik ve döşemeliklerini barındıran,

Türkiye’nin ilk 500 sanayi firması içinde yer alan

bir kuruluş”



Baharın coşkusunu renklerin görsel gücüyle şölen gibi
sunan yaz günlerinden sonbahara girmek üzereyiz. Ha-
zan mevsimi olarak bilinen bu günlerde tanımlamanın
aksine doğa yeni bir renk karnavalına hazırlanıyor. Ba-
harın gelişi gibi vedası da renklerin görsel şöleniyle
muhteşem oluyor. Her iki  mevsimde de doğa, renkle-
rin tüm ihtişamıyla adeta dile geliyor.

Türkan Akgül Er 
turkan@tasarimas.com
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Doğanın en güzel hal-
lerini bize yaşatan ve
anlatan ortak dili
renklerdir. Evet tüm

evrendeki canlı cansız nesnelerin te-
mel iletişim dili renklerdir diyebili-
riz. Gördüğümüz her nesnenin görü-
nüşü bizim için yeni bir anlam üret-
mektedir. Bu anlamlandırma eyle-
minde başrol rengindir. Unutulma-
malıdır ki; insanoğlu yaşamının her
döneminde savaştan, barışa, doğum-
dan, ölüme, kıyafetten, arabasına,
evlerin duvar boyalarından ülkelerin
bayraklarına kadar her nesneye veya
eyleme bir renkle anlam yüklemiştir.

RENKLERİN HAYATIMIZDAKİ BU
TEMEL İŞLEVİ BİZ TASARIM -
CILARIN SESLENMEK İSTEDİKLERİ
HEDEF KİTLESİYLE BİLEREK YADA
BİLMEYEREK İLETİŞİM KURMASI
NI SAĞLIYOR

Renkler bu iletişimle bizim iç
dünyamızı, sosyo-kültürel algımızı,
psikolojimizi kısacası bilinç ve bilinç
altımızı dış dünyaya açan anahtar
durumunda. En önemlisi de tüm
varlıkların birbirleriyle iletişimini
sağlayan en temel konuşma dili. 

Renklerin dilini anlayabilen kişi-
ler iletişim içinde oldukları ortamı

yönetebilen, yönlendirebilen durum-
dadır. Bu kişiler için söyleyebile ce-
ğimiz öngörü toplumumuzda sıklıkla
ilişkilere vurgu yapmak için kullanı-

lan bir atasözünden alıntı olabilir.
‘’Bana rengini söyle senin kim oldu-
ğunu söyleyeyim’’ Evet renkler do-
ğada nesnelerin kendini konuşma-

Tasarıma hayat veren
mucize: Doğadaki Renkler
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dan ifade edebilmesini sağladığı gibi
bu dili bilenler, anlayanlar ile ileti-
şimde bulunduğumuz anda bizleri o
kişiye karşı camdan bir oda gibi şef-
faf ve savunmasız bırakabilir. 

YAPTIĞIMIZ TASARIMLARDA SEÇ-
TİĞİMİZ RENKLERİ HANGİ MESAJ-
LARI VERMEK İÇİN KULLANDI -
ĞIMIZI BİLİRSEK, HEDEFLEDİĞİMİZ
SONUCU ALMIŞ OLURUZ

Tasarımcı için renklerin dilini bil-
menin önemi, tasarladığı ürünün he-
def kitlesiyle kuracağı temas ve ver-
mek istediği mesaj ile ortaya çıkıyor.
Tasarımcı olarak hedef kitlenizle
doğru iletişimi desen çiziminde se-
çeceğiniz renklerle kurabilirsiniz.
Burada dikkat etmemiz gereken;
Yaptığımız tasarımlarda seçtiğimiz
renkleri hangi mesajları vermek için
kullandığımızı bilirsek, hedeflediği-
miz sonucu almış oluruz. Renklerin
dilini bilmenin başarımıza olan kat-
kısını mutlaka görürüz. Bundan do-
layı tasarımcı arkadaşlarımız önce-
likli olarak desenlerinde kullandığı
renklerin dilini bilmesi gerekir. 

NE ZAMAN HANGİ RENKLERİ
KULLANMALIYIM? 

Yukarıda bahsettiklerimizden çı-
kara bileceğimiz yegane sonuç; en
basit anlatımıyla tasarımı gösteren
renktir diyebiliriz. Bunu açmak gere-
kirse genel bir tanımlamayla hedef
kitleyle iletişimde renk; tasarımı
meydana getiren görsel detayların-
dan dahi öncelikli olarak, ilk algıla-
nan ve karşısındakine ilk görüşte ta-
sarımı anlatan evrendeki tek ortak
dildir. Tasarıma görsel estetik, duy-
gusal çekicilik katan en temel birin-
cil argümandır. (Yeri gelmişken doğ-
ru bir örnek olarak yakın zamanda
televizyonlarda sıkça gösterilen bir
boya reklamı ve onun sloganını bu
vesileyle sizlere hatırlatmak isterim.
’’Hayattan rengi alın, geri neyi kalır
ki?’’)

Buradaki kritik husus tasarıma
rengi sadece bu saydıklarımızı kat-
mak için değil, algılarımıza gönder-
dikleri mesajları göz önünde bulun-

durarak seçmek de çok önemlidir.
Buna aynı zamanda tasarımımızın
tarzını belirleyen renklerin, insan
psikolojisine etkisi de diyebiliriz.

Kültürlere ve coğrafyalara göre
renklerin etkisi farklılık gösterse ve
beğeniyi etkilese de, günümüzde ge-
nel olarak kabul edilen psikolojik et-
kiler yarattığını rahatlıkla söyleyebi-
liriz.

TASARIMDA RENKLERİN UYUMU
VE YAPILANDIRILMASI

Peki renklerin dili bize ne 
anlatmalı. Bunun için öncelikle
renkleri Sıcak, soğuk ve nötr renk ler
olarak üçe ayırıyoruz. Bu ayrımı bil-
mek çok önemli hatta kritik. Çünkü
başlangıçta amacımız neyse hangi
hedef kitleye sesleneceksek onunla
ilgili renkler kullanarak seçtiğimiz
kitleye uygun tasarımlar yapmış 
oluruz. Peki tasarım yaparken renk
uyumu nasıl olmalı, nasıl yapılmalı-
dır. Uyumlu ren yada zıt renkler 
nelerdir. Bunları nasıl ayrıştıra bili-
riz.

MODA...

Hedef kitleyle iletişimde renk; tasarımı meydana

getiren görsel detaylarından dahi öncelikli olarak, ilk

algılanan ve karşısındakine ilk görüşte tasarımı anlatan evrendeki

tek ortak dildir”



Sorunuzu duyar gibiyim. İyi se-
çilmiş bir renk tasarım açısından ne-
dir? Sorumuzun cevabı kanımca;
“Renkler tasarıma hayat veren mu-
cizedir.’’ Bu mucizeyi yönetebilmek
tasarımcının başlıca görevidir.

UYUMLU RENKLER İLE 
YAPILACAK TASARIMLARDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEY
TONLARDIR

Renklerin zıtlıkları ve uyumları
tasarım için önemli bir ayraçtır.
Yani, tasarımda kullanı-
lan renkler arasında ya
tam anlamıyla bir zıtlık
ya da tam bir uyum olma-
lı. Ancak, uyumlu renkler ile
yapılacak tasarımlarda dikkat
edilmesi gereken şey tonlardır.
Zıtlıklarda dikkat edilmesi gereken
husus ise parlaklıktır. 

Konunun uzunluğu nedeniyle bu
yazımızda renklerin temel hallerine
kısaca değinip gelecek sayımızda bu
temelden detaya renk konusunu ir-
delemek istiyorum. Kısaca değinir-
sek renkleri üç temel grupta irdele-
ye biliriz, Nötr renkler olarak siyah,
beyaz. Sıcak renkler olarak kırmızı,
sarı turuncu. Soğuk renkler olarak
mavi, yeşil, mor olarak tanımlan-
maktadır.

SONBAHAR VE KIŞ TRENTLERİ
Bu elbette ki çok uzun bir konu.

Yukarıda da söylediğim gibi gelecek

yazımızda renklerin dili konusuna
devam etmek dileğiyle izniniz olursa
sonbahar ve kış trendlerinden de kı-
saca bahsetmek istiyorum.

Bizi 1950'lere geri götüren ve
klasik Hollywood stilini tekrar yaşa-
tan baştan çıkarıcı kobalt, aristokra-
tik şarap, muhafazakar gri, asil har-
dal, elegan uçuk pembe tonları, se-
zonun en güçlü renklerini oluşturu-
yor. Kırmızı, turuncu, sarı tonlarının
yanı sıra bu sezon üstünde durulma-

sı gereken renk kesinlikle asker
yeşili olacak sanırım. Dün-

yada ki çalkantılar ve
savaş beklentisi
askeri akımın
etkisini artırı-

yor. Kanımca bu
sebepten sezonda desenler-

de sıklıkla askeri kamuflaj görmeye
hazırlıklı olalım. 

EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞTİKÇE
ALTINA VE DEĞERLİ METALLERE
KUTSAMA ARTARAK DEVAM
EDECEK. BU İLGİ MODADA GOTİK
VE BAROK ETKİSİ İLE HAYAT
BULUYOR

Dünya ekonomisindeki bunalım
paradan kaçışı değerli, metallere yö-
nelişi hızlandırıyor. Sanırım ekono-
mik kriz derinleştikçe altına ve de-
ğerli metaller kutsama artarak de-
vam edecek. Bu ilgi moda da Gotik
ve Barok etkisi ile hayat buluyor. Bu
akım sebebiyle altın, gümüş ve bakır
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gibi renkler de çok fazla giyilecek.
Yeşillerde askeri olanların dışında
zümrüt yeşili, mavilerde ise koyu la-
civertlerin ve kobalt mavisinin gözde
olacağı bir sezon.

Bazılarımız kızsa da deri ve kür-
kün ve ruganın yaygın olarak görü-
leceği bir sezon geçireceğiz (Ümit
ederim tasarımlarınızda emitasyon
olan derileri kullanırsınız.) Lükse
gönderme olan bu akımda zenginlik
ve gece etkisine ulaşmada sıklıkla
transparanın eşlik ettiğini görebile-
ceğiz. Lüks kavramına bir gönder-
mede kaliteli kadifeler ile olacak.Ka-
dife ceket ve pantolonlar bu kışın
vazgeçilmezleri arasında yer alacak.
Özellikle üstleri işlemeli ve desenli
kadifeler de çok trend olacak. Sanı-
rım Lüksü çok sevdik Barok teması-
nın etkisiyle lükse göndermelerde
özellikle işlemeler ön plana çıkıyor.
Altın, gümüş gibi renklerde kabart-
ma desenleri her yerde göreceğiz.
Brokar çok popüler... Dantel ve gü-
pür de Barok temasının önemli de-
taylarından olacak. Lüksün başrol al-
dığı bu akımda en önemli aksesuar
birbirinden ilginç ve dönem tasarım-
larının öne çıktığı abartılı ölçülerde
ki şapkalar olacak.

Bu akımlara karşı kaba erkeksi
kalın kumaşlarla spor ceket ve man-
tolar ile rahat yelekler sıklıkla rastla-
yacağımız tasarımlar olacak.

ÖZELLİKLE UZAK DOĞU'YA 
ÖZGÜ DESENLER BU SEZONDA
DİKKATİ ÇEKİYOR: LOTUS,
ORKİDE, KİRAZ ÇİÇEKLERİ,
EJDERHALAR, KUŞLAR... 

Desenlerde bol çiçekli ve parlak
etki baskılarla ve renk zenginliği ile
gücünü koruyor Özellikle Uzak Do-
ğu'ya özgü desenler bu sezonda dik-
kati çekiyor: Lotus, orkide, kiraz çi-
çekleri, ejderhalar, kuşlar... Gösteriş-
li parlak brokar desenler yine revaç-
ta olacak. Uzunca süredir devam et-
mekte olan ekose ve kaz ayağı dese-
nini bu sezonda da desenlerde göre-
bileceğiz. Bol mantoların ve kazakla-
rın destekçisi İspanyol paçaları ile
bunlara karşılık gelen kadınsı hatları

ortaya çıkaran saran kıyafetleri bu
sezonda sıklıkla görebileceğiz.

Sezon renklerini pantone numa-
raları ile özelliklede görsel olarak
sizlere iletmek istedim. Baskı nede-
niyle netlik sorunu yaşarsanız renk-
leri istediğiniz taktirde sizlere mail
vasıtasıyla da iletebilirim.

Hepimizin emeğinin karşılığını
bol, bol bulacağı bereketli bir sezon
olması dileklerimle.

Sevgi sıcaklığında kalın...

www.csd.org.tr

KİŞİSEL BAKIM...

63Çorapland Eylül-Ekim 2012

Kırmızı, turuncu, sarı tonlarının
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durulması gereken renk kesinlikle

asker yeşili olacak sanırım” 
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Vücudumuzun
bütün yükü-
nü gün boyu
taşıyan ayak-

lar en ufak bir şekilde ra-
hatsızlandığında bütün ne-
şemiz kaçar. Hele hele cid-
di bir durumla karşı karşı-
ya kalırsak, ne yürüyebilir
ne istediğimiz yere gidebi-
liriz. Bir yere bağlanmak
psikolojimizi de olumsuz
etkiler.

Böylesine önemli bir
uzvumuza çok iyi bakmak
durumundayız. Ayakları-
mız bizden çok şey bekle-
mez aslında. Birkaç önemli
konuya dikkat edildiğinde

sorun çıkmayacaktır. Peki
neler bunlar?

DOĞRU AYAKKABI
Tabi ki öncelikle gün

boyu içinde duracağı “Doğ-
ru ayakkabıyı” seçmek ge-
rek. Çünkü uzmanlar ayak-
larda oluşabilecek rahatsız-
lıkların tüm vücudu olum-
suz etkileyebileceği konu-
sunda uyarıyor. Kişinin et-
kili hareket edebilmesi, ka-
liteli yürüyebilmesi, dik
durabilmesi için seçtiği
ayakkabının büyük önemi
var.

İnsanın günlük yaşa-
mında her açıdan sağlıklı

olması gerek. Ancak ayak
sağlığı doğrudan omurga
ile ilgili olduğundan çok
daha ayrı bir öneme sahip-
tir. Bütün vücudu gün
boyu taşıdığı için rahat,
sağlıklı malzemeden, kü-
çük ya da büyük gelmeyen,
ayağa tam oturan bir ayak-
kabı ile korunmalı. Sivri
burunlu, yüksek topuklu,
sert zeminli ayakkabılar hiç
bir zaman önerilmiyor.
“Çok gerekli ise sadece bir
kaç saatliğine giyilebilir”
deniyor. Yüksekliği normal,
parmakların rahat konum-
landığı, deri malzemeden
yapılmış, ayağı tam saran

ayakkabılar her zaman iyi-
dir. Ayrıca ayakkabı seçimi
için günün ilerleyen saatle-
ri tercih edilirse daha doğ-
ru bir seçim yapılacağı da
unutulmamalı.

EĞER ZORUNLULUK
YOKSA YAZ AYLARINDA
AÇIK AYAKKABILAR,
SANDALETLER,
TERLİKLER SIK
GİYİLMELİ, AYAKLAR
HAVALANDIRILMALI

Ayakkabılarımız mutla-
ka çok iyi deneyerek, ince-
leyerek satın almalıyız.
Deri malzemeli ayakkabılar
her zaman tercih edilmeli.

Hayatın yükünü taşıyan ayaklarımız 
iyi bir bakımı hak ediyor 

26 kemik,114 bağ ve 20 kastan
oluşan, vücudun tüm yükünü
taşıyan ayaklar… Günlük
hayatımızda çoğu zaman ihmal
ettiğimiz, bizi istediğimiz her
yere götüren ayaklarımız…
Hayatın yükünü aslında onlar
taşıyor. Yapılan araştırmalara 
göre her yüz kişiden 85’inde ayak
sağlığı problemi var. Hızlanan
şehir yaşamı, kendimize vakit
ayıramama, ihmaller,
dikkatsizlikler ayaklarımızda
sorun çıkmasına sebep oluyor.
Öte yandan çorap da, ayak
bakımında önemli bir rol oynuyor.



Özellikle de yaz aylarında
bu daha önemli, çünkü ka-
palı bir ayakkabı tercih edi-
liyorsa, yaz aylarında man-
tar enfeksiyonları sık olu-
şabiliyor. Eğer zorunluluk
yoksa yaz aylarında açık
ayakkabılar, sandaletler,
terlikler sık giyilmeli, ayak-
lar havalandırılmalı. 

ÇORAP KONUSUNDA
DİKKATLİ OLMALI. HER
GÜN ÇORAP DEĞİŞİMİ
YAPILMALI, TEMİZ
ÇORAP GİYMEYE ÖZEN
GÖSTERİLMELİ

Doğal malzemelerden
yapılmış yün, pamuk ço-
raplar kuşkusuz daha sağ-
lıklı. Ancak son yıllarda ge-
lişen teknoloji sayesinde
çok daha farklı sorunlara
çözüm olan çorap çeşitleri
de üretilmeye başlandı. Ör-
neğin gümüş iplikten örül-
me çoraplar hem antibak-
teriyel, hem stres alıcı. Ay-
rıca silikon taban destekli
çoraplar da ayağın yükünü
hafifletiyor. Bu gibi inovatif
seçenekler ayak sağlığımızı
korumamıza yardımcı olu-
yor.

AYAK BAKIMINDA EN
ÖNCELİKLİ KONU HİJYEN

Bir diğer konu; yorgun
ayakların nasıl dinlendirile-
ceği. Ayak bakımı kişisel
hijyenin en önemli parçala-
rından biridir. Dedik ya
ayaklar gün boyu vücudu
taşıyor, işte en azından ak-
şamları ayakları dinlendir-
menin bir kaç yolu var.
Tabi önce ayağı sabun ile
güzelce yıkayıp kurulamak
gerek. Sonra ayaklarımızı
bir kaç yastık üzerine koya-
rak dinlendirmek gerek.
Bu, gün boyunca aşağıda
biriken kan basıncını azal-
tarak ayak şişmelerini en-

gelleyecektir. 10-15 dakika
uygulayacağımız herkesin
bildiği rahatlatıcı bir yön-
temdir ve basittir.

RAHATLATMAK İÇİN
PRATİK ÖNERİLER

Yapabiliyorsak eskiler-
den kalma bir yöntemle,
bir kaba tuzlu su hazırlayıp
ayaklarımızı bunun içinde
bekletebiliriz. Bu yöntem
de ayakları rahatlatır, man-
tarı önler, şişlikleri geçirir.
Çok çok yorulmuş ayaklara
biraz soğuk su tutulup,
masaj yapılırsa müthiş bir
rahatlama olacaktır. Uyu-
madan önce de ayaklara
uygun bir krem ya da doğal
yağlarla masaj yapılır, bir
çorap giyilerek yatılırsa,
sabah kalktığımızda ayak-
larımız hem dinlenir hem
yumuşacık olur. Banyo ya-
parken topuklarımızı ponza
taşı ile temizlemek te sağ-
lıklı sonuçlar verecektir. 

PODİATRİ
UZMANLARININ İLGİ
ALANI SADECE AYAKLAR

Ayaklarımızın arada bir
pediküre de ihtiyacı vardır.
Ancak bunu yaparken hij-
yenik şartlara mutlaka
uyulması gerekir. Bilinçsiz
pedikür bir çok soruna yol

açar. Eğer ayaklarda bir so-
run varsa bu konuyla ilgi-
lenen ”Podiatri” uzmanları-
na danışılmalıdır. Bakım ve
tedavi uzmanlarca yürütül-
melidir. Zaman içinde ayak
yapısında değişimler oluşa-
bilir. Kemik ve eklem de-
formasyonları, batık, nasır,
siğil, tırnak-deri mantarı
ve terlemeye bağlı oluşan
çeşitli sorunlar ortaya çıka-
bilir. Ancak şanslıyız ki
günümüzde ayak bakımı
eskiye oranla çok daha iyi
anlaşılmış durumda. Tüm
bu olumsuzluklar medikal
bakım ile engellenip, koru-
nabiliyor. Oluşmuş ya da
oluşacak problemler bu ba-
kımlarla giderilebiliyor. Bi-
raz da bizim dikkatimizle
ayaklarımızı sağlıklı tutma-
mak için hiç bir sebep yok.
Yeter ki ayaklarımızın bize
ne dediğini anlayabilelim. 

Ayak rahatlatan dinlen-
diren bir ayak banyosu ta-
rifi;

2 yemek kaşığı kuru
nane, 5-6  adet buz parça-
sı, 2 litre suyu bir kovanın
içinde karıştırın. Ayakları-
nızı kovanın içinde 15-20
dakika bekletin. Nane şiş-
miş yorgun ayakları din-
lendirip, ferahlık verir.
Daha sonra kurulayın,nem-

lendirici krem ya da doğal
bir bakım yağı (tercihen bir
kaç damla zeytinyağı) ile
masaj yapar gibi ovalayın.
Pamuklu bir çorap giyerek
uyuyun. Sabah ayaklarını-
zın dinlenmiş ve yumuşa-
mış olduğunu göreceksiniz.

Son yıllarda gelişen

teknoloji sayesinde

çok daha farklı

sorunlara çözüm olan

çorap çeşitleri

üretilmeye başlandı.

Örneğin gümüş

iplikten örme çoraplar

hem antibakteriyel,

hem stres alıcı. Öte

yandan silikon taban

destekli çoraplar da

ayağın yükünü

hafifletiyor”
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Marmara Adası, Marmara Denizi’ne ve etrafındaki bölgeye adını veren
en büyük adadır. Bu güzel adayı gezip görenler, neden yüzyıllardır bu
adanın yerleşimde tercih edildiğini anlıyor. 

Yunanca “Mermer” anla-
mına gelen “Marmaros”
adaya adını vermiş.
Çünkü adanın doğal ya-

pısını oluşturan mermer yatakları, bu
civarın “Mermer” diyarı olarak anıl-
masına sebep olmuş. Adada yüzyıllar-
dır mermer çıkarılmakta. Bu mermer-
ler yüzde 95 saflıkta ve çok kaliteli
mermerlerdir. İstanbul ve çevresin-
deki mermer ihtiyacı buradan karşı-
lanmakta. Marmara Adası'ndan gelen
mermer bloklarının işleme atölyeleri-

ne taşınması gerektiğinden, adada ta-
şımacılık ta çok gelişmiş düzeydedir.
Saraylar, diğer adı ile Mermerci Ken-
ti’ndeki buluntular, mermer ocakları-
nın tarihini Roma devrine kadar gö-
türüyor. Yaklaşık bin sekiz yüz yıldır
çıkartılan mermerler dünyaca ünlü-
dür. M.Ö 4 yy.' da Ephesos'nun ünlü
Artemis Tapınağı’nın sütunlarında ve
Halikarnessosos satrapı, Mausolos
Sarayı’nda bu mermerler kullanılmış.
Saraylar şehrinde ayrıca bir açık hava
müzesi de bulunmakta.

Yaklaşık M.Ö. 4000-2000 yılları
arasında adanın yerleşime geçtiğini
gösterir bulgular mevcut. İlk yerleş-
menin, Antik Çağ’da Miletoslularca
kurulduğu düşünülüyor. Bir deniz ti-
caret kolonisi olarak kurulan Prokon-
nesos kenti, bir çok kez yağmalandı.
Prokennesos, Roma Dönemi’nde Hı-
ristiyanların sürgün yeriydi. Bizans
Dönemi’nde keşişlerin yerleştiği ada,
Osmanlı topraklarına katıldıktan son-
ra 15. yüzyıldan başlayarak Türklerin
de yerleşim yeri oldu. Ada halkının

Marmara Denizi’ne adını
veren güzel ada
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çoğunluğunu oluşturan Rumlar yüz-
yıllarca Türklerle birlikte yaşadı.
Daha sonra Lozan Antlaşması'nın
mübadele maddesi hükümleri uyarın-
ca Rumlar Yunanistan'a gitmek zo-
runda kalınca, adaya özellikle Karade-
niz Bölgesi'nden gelenler yerleştirildi.

Günümüzde Roma, Bizans ve Os-
manlı Dönemi tarihi eserleri adada
kısmen mevcut. İstanbul Arkeoloji
Müzesi'nde sergilenen bir çok mer-
mer eser Roma ve Bizans Dönemle-
ri’nde adanın mermerleri ile yapıl-
mış.

ADAYA ULAŞILDIĞINDA İLK GÖZE
ÇARPAN ŞEY BURADAKİ SAKİN VE
MÜTEVAZI YAŞAM 

Marmara adası, çevresindeki ada-
larla kıyaslandığında bitki örtüsü ba-
kımından daha farklı özellikler göste-
riyor. Sahile yakın yerlerdeki zeytin-
likleri, bağları, ve yükseklerdeki kızıl
çam ormanları göze çarpan yerler.
Adanın kuzey kesimi bitki örtüsü ba-
kımından daha zengin. Adada zeytin

ağaçlarının bolluğu, zeytinciliği ve
zeytinyağı üretimini de geliştirmiş.

ÇINARLARIYLA ÜNLÜ 
ÇINAR KÖY

Çınarlı Köyü ise isminden de anla-
şılacağı gibi yüzyıllara meydan oku-

yup günümüze kadar ayakta kalmayı
başaran, tarihi eser niteliğindeki çı-
narlarıyla ünlü. 

İSTER KUMLU, 
İSTER KAYALIK PLAJ 

Adada çoğu yerden denize girile-
biliyor. Deniz az tuzlu ve temiz. Ter-
cih edilen plaja göre deniz kumluk ya
da kayalık olabiliyor. 

Adanın etrafı boyunca irili ufaklı
bir çok plaj bulunuyor. Merkeze en
yakın plaj Kole Plajı. Bu plajlar Çınarlı
Köyü'ne kadar irili ufaklı devam edi-
yor. Çınarlı Plajı'na varıncaya kadar
Şifalı Su, Mestenağa ve Manastır Plajı
sıralanır. Marmara Adası'nın en farklı
plajı ise Aba Plajı'dır. Çünkü Aba Plajı
diğer kumul plajların aksine çakıl taş-

ları ile doludur ve merkezi gören gü-
zel bir manzarası vardır. Ayrıca akıntı
diğer koylara oranla daha kuvvetli ol-
duğu için genellikle suyu derin ve so-
ğuktur.

Bir başka değişik plaj ise Şifalı Su
Plajı'dır. Dağdan inen şifalı suyun de-

nize dökülmesi ile kıyı daha soğuktur.
Etrafı doğal kayalar ile örtülü olan
plaj, bu nedenle turistik bakımdan
değerli hale gelmiştir. İstenirse kayık
ve tekne kiralanarak adanın birbirine
yakın olan bu plajları denizden dola-
şarak farklı güzellikler görülebilir.

GÜNDOĞDU KÖYÜ’NÜN
GÜNEYİNDE BULUNAN BURUN
AKINTIYI BÜYÜK ÖLÇÜDE
KESEREK BU PLAJIN SUYUNU
SAKİN BİR HALE GETİRİYOR

Gündoğdu Köyü'nde bulunan plaj
ise köyün kıyı kesimini tamamen
kaplayan sığ bir koydur. Köyün güne-
yinde bulunan burun akıntıyı büyük
ölçüde keserek bu plajın suyunu sa-
kin bir hale getiriyor. Adanın en ufak
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köyü olan Asmalı ise, küçük ve sakin
koylara sahiptir. Topağaç Köyü’nde
ise etraf tarım alanı olduğundan plaj,
köy merkezine diğer köylere oranla
daha uzak kalır. Saraylar plajı ise ku-
munun renginin açık olmasıyla dikka-
ti çekiyor. Genellikle bu bölgede çalı-
şan insanlar yaşadığı için, iş saatle-
rinde plaj tenhadır. Bunun dışında
Adada yürüyüş yapabilir, tepelerde
adaçaylarını, kekikleri ve zeytinlikleri
keşfedebilir, doğal bitkileri kendiniz
toplayabilirsiniz. Adada karayolundan
köylere ulaşmak için minibüsleri ve
24 saat hizmet veren taksileri kullan-
mak ta mümkün.

ADANIN HAVASI RUTUBETSİZ,
AKSAMLARI ILIK VE SAKİN
OLUYOR. HUZURLU, DİNGİN
BİR TATİL YAPMAK
İSTEYENLERE
ÖNERİLEBİLECEK BİR
ORTAM OLAN MARMARA
ADASI, GİDİLİP GÖRÜLMESİ
GEREKEN YERLERDEN

1950'li yıllarda  başlayan
turizm hareketliliği sebebi ile
adada birçok otel, pansiyon,
dinlenme tesisi ve yazlık ko-
nut yapılmış.

YEME-İÇME KONUSUNDA
BİRÇOK ALTERNATİF
BULABİLİRSİNİZ

Adada belli günler pazar kuru-
lur. Buradan taze gıdalarınızı, diğer
ihtiyaçlarınızı da bakkal ya da mar-
ketlerden temin etmeniz mümkün.
Ayrıca restoran, midyeci, kebapçı
bulabilirsiniz.  Avşa ve Marmara
şarabı ve her zaman taze balık bula-
bilirsiniz. Ayrıca bol bol balık konser-
ve bulabilirsiniz. Adaya has şeyler
arasında; kahvelerinde içilebilecek
adaçayı, koruk suyu ve kâğıt helva
arasında dondurma var.

OTEL, MOTEL, PANSİYON GİBİ
TURİSTİK TESİSLER

Köy ince kumlu sahil şeridine sa-
hip, temiz berrak deniziyle sakin,
doğa ile baş başa kalmak aynı zaman-
da denizin tüm nimetlerinden fayda-

lanmak için otel, motel, pansiyon gibi
turistik tesisleri ile tam bir tatil köyü-
dür.

Gündoğdu Köyü, dantel gibi koy-
lar üzerine kurulmuştur. Küçük ve şi-
rin bir balıkçı köyüdür. Tarihi evleriy-
le ve sokak çeşmeleriyle mistik bir
havaya sahip olan bu köy, görülmeye
değer mavi deniziyle, çam ağaçları ile
el değmemiş turistik köylerimizden
birisidir. Rumlar zamanında 450 ha-
neyle adanın en kala-

balık köyüymüş. Yamaçlardaki arazi-
lerde üzüm bağları olan köyde 4 ta-
nede şaraphane bulunuyormuş. An-
cak denizci olan Yeniköy sakinleri ne
zeytin ne de üzüm ile ilgilenmedikle-
rinden zeytin giderek azalmış, bağlar
yok olmuş, şaraphaneler kapanmıştır.

ESKİ AHŞAP RUM EVLERİNİN
HALA KULLANILDIĞI ASMALI
KÖYÜ

Asmalı Köyü, adanın son İstanbul
çıkış noktası olması nedeniyle yat tu-

rizmine oldukça elverişlidir. Turizmin
yanında zeytincilik ve balıkçılıkta ol-
dukça gelişmiştir. Eski ahşap Rum
evlerinin hala kullanıldığı Asmalı Kö-
yü’nün birazı Pomak çoğu Karadenizli
olan sakinleri geçimlerini çam topla-
yarak ve balıkçılık yaparak sağlamak-
tadırlar. Rumlardan kalan bu eski
tahta evler tarihten birer sayfa gibi
duvarlarına yapılan resimleri asırlar-
dır korumaktadırlar.

OVALARINDA YETİŞEN DOĞAL,
TAZE SEBZELERİNİN LEZZETİ ADA
HALKININ TERCİHİ

Topağaç Köyü, adanın tarımsal
faaliyetlerine en elverişli ve adanın
sebze ihtiyacının önemli bir kısmını
sağlayan köyüdür. Ovalarında yetişen

doğal, taze sebzelerinin lezze-
ti ada halkının tercihidir. Bu-
nun yanında geniş bir plaja
sahip olan Topağaç köyü eşsiz
bir güzelliğe sahiptir. Köy hal-
kı tarım ve hayvancılıkla uğ-
raşarak pek çok insana nasip
olmayan doğal hayatın ve eş-
siz doğa güzelliklerinin sefası-
nı en iyi şekilde sürdürürken,
turizme yabancı kalmamıştır.
Pek çok tatilci bu köyde yazlık
sahibi olmak için uğraşmakta-
dır.

Marmara Adası dağ sporları ve
avcılık için idealdir. Ayrıca bu
dağlarda şifalı otlar (Kekik,Ada
çay, Kuşburnu,çeşitli salatalık ot-
ları) bulunmaktadır. Ada halkı bu
otları toplayarak turizme katkıda
bulunmaktadırlar. İlçenin sahil
bandında bulunan asırlık çınar

ağaçları ve altına kurulmuş çay bah-
çeleri adaya her gelen insanın hafı-
zasında iz bırakmıştır. Ada halkı yaz
sezonu ile beraber gelecek ziyaretçi-
ler için hazırlık yaparlar. Bu onlar
için vazgeçilmez bir uğraş, zevk ha-
line gelmiştir.

Marmara Adası Otelleri, Motelleri,
Pansiyonları ve diskoları, pek çok eğ-
lence yerleri ile ideal bir tatil merke-
zidir. Günümüzde gittikçe artan de-
niz kirliliğine rağmen denizi, plajları
temiz ve eşsiz güzelliktedir.
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Başta herkesin bildiği
üzere bilinçsiz avlanma,
ardından çevre kirliliği
denizlerimizi bitiren en

önemli sebeplerin başında geliyor.
Tüm dünyada devletler deniz hay-

vanlarının üreme dönemlerinde av-
lanma yasağı koyarak bu hayvanların
doğal hayatta kalabilme şansını artır-
maya çalışıyor. Bizde de balık yasağı
dönemleri var ama denetimler yeterli
değil. Örneğin dünyada iç denizlerde
trolle avlanma yasak. Ancak Marmara
Denizi’nde bu yasağın varlığına karşı
denetimlerin eksikliği nedeniyle, yasa
olamasına rağmen trolle avcılık de-
vam ediyor. Trolle avcılığın mutlaka
engellenmesi gerekiyor. Çünkü trol,
balık yuvalarını dağıtarak yok ediyor.

Denetimlerin eksikliği bu tür avcı-
ların serbetçe hareket etmesine se-
bep oluyor. Etkin bir denetim modeli-
nin getirilip uygulanması gerekli de-
niyor uzmanlarca. Trol yerine gırgır
ve uzatma ağlarının kullanılması, ay-
rıca avlanmak istenen balık türüne
göre ağ kullanılmasının gerekliliğine
de işaret ediliyor. Çünkü yanlış ağ
kullanılması yavru balıkların da yaka-
lanmasına sebeb oluyor.

Balıkçılığı tehdit eden diğer bir
konu da çevre kirliliği. Çevre kirliliği-

nin sonuçlarından biri de canlı türle-
rinin ve sayısının azalıyor olması. Ne
yazık ki deniz artık bünyesinde bu ka-
dar atık maddeyi barındıramıyor. Sa-
nayi suları, kanalizasyonlar yoluyla
gelen deterjan atıkları ve diğer kim-
yasal maddeler, denize her türlü ya-
bancı maddenin atılması denizlerde
kirliliğe sebep olan başlıca etkenler. 

TEKNELER BÜYÜK BALIKÇI
GEMİLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜP,
AÇIK DENİZ BALIKÇILIĞINA
GEÇİLMESİ GEREKİYOR

Ülkemizde balıkçılığın sadece kıyı
balıkçılığı olarak yapıldığını belirten
uzmanlar, bunun geliştirilerek, tekne-
lerin büyük balıkçı gemilerine dönüş-
türülüp, açık deniz balıkçılığına geçil-
mesi gerektiğine de vurgu yapıyorlar.

Eskiden Marmara Denizi’nin bir
çok balık türlerinin üreme yeri oldu-
ğunu, Karadeniz’e geçen balıkların da
geçiş noktası olduğu biliniyor. Ancak
son yıllarda yok olan bir çok tür oldu-
ğu, ne yazık ki Marmara’nın bu özelli-
ğini de yitirdiğini araştırmacılar belir-
tiyor. 

Bu yok oluşun aslında milli bir ka-
yıp olduğu da unutulmamalı. Maddi
getirisi yüksek olan ve insanlar için
çok önemli bir besin maddesi olan

deniz canlıları göz göre göre tükeni-
yor. Örneğin son araştırmalara göre
Adalar yakınlarında çok fazla balık tü-
rüne rastlanmamış. Eskiden burada
çok bulunan karidesler de artık yok.
Onun yerine bozulan dengelerden,
kirlilik göstergesi olarak tonlarca de-
niz kestanesine rastlanmış. 

Marmara’da bilinen en son orki-
nos avı 1996 yılında yapılmış. Kılıç
balığının ise en son ne zaman avlan-
dığı bilinmiyor. Eskiden iki kiloya yak-
laşan çipuralar iyice küçüldü, uskum-
ru yok denecek kadar az. Numune
için tür bulmak bile çok zor. Bu şart-
lar altında hamsi, lüfer, palamutun da
fazla zamanı kalmadığını belirten uz-
manlar, acil önlem alınması gerektiği-
ne dikkat çekiyor. 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
(TUİK) VERİLERİNE GÖRE, 2004
YILINDA MARMARA'DA YILDA 68
BİN TON BALIK AVLANIRKEN, BU
RAKAM 2009 YILINDA 31 BİN
TONA DÜŞTÜ. HER YIL BİR ÖNCEKİ
YILA GÖRE VERİM VE KALİTEDE
DÜŞÜŞ YAŞANDIĞI GÖRÜLÜYOR

Bu konuda acil önlem alınması ge-
rekliliği ortada. Yoksa ileriki tarihler-
de balıkları yeni nesiller ancak kitap-
larda görebilecek.  

Marmara’da balık türü
250’den 8-10’a düştü

Sofralarımızda sıklıkla görmek istediğimiz balık, üzüntü verici bir şekilde
hem türlerinin çeşitliliğini ve sayısını, hem de kalitesini yitiriyor. Bunun
en büyük iki nedeni ise yasak avlanma ile çevre kirliliği.
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HOBİ...

Zaman Kapsülü ile geleceğe
farklı bir mektup yollayın

Kısaca; gelecek nesiller
için şimdi yaşadığımız
zamanla ilgili bir takım
objeleri kapalı bir kapta

saklamak diyebiliriz. Bazılarına göre
insanoğlunun zaman sınırlarını aş-
mak isteği ile doğmuş bir düşünce,
yani bir tür zamanda yolculuk isteği.
Bazılarına göre de eski inanışlara da-
yanarak  insanların tekrar doğdukla-
rında kendilerine ait bir şeyleri bula-
bilme düşüncesinden yola çıkılmış.
Her nereden insanoğlunun aklına
gelmişse ilginç bir durum olduğu ke-
sin. 

ZAMAN KAPSÜLÜ FİKRİ İNSANOĞ-
LUNUN GELECEĞE UZANMA İSTE-
ĞİNDEN DOĞDUĞU KADAR,
GEÇMİŞE İLGİ DUYAN İNSANLARA
DA BİR YOL GÖSTERİCİ OLUYOR

Geçmişle ilgili her zaman merak
içinde olan insanın gelecekte bu me-
rakı yaşayacak insanlara daha kalıcı
ve net bir bilgi verebilmek maksadıy-
la da yapılmakta.

Zaman kapsülleri günümüze, ya-
kın geçmişimize, çevremize, yaşam
tarzımıza ait her türlü bilgi, belge ya
da objeyi içerebilir.

Peki nasıl yapılır zaman kapsülü,
ve içine neler konur?

Öncelikle kapağı olan ve içine
koymak istediğimiz objeleri alabile-
cek büyüklükte bir kap olmalı. Genel-
de adından esinlenilerek, silindir şe-
kilindeki kaplar tercih ediliyor. Dikkat
edilecek nokta; içindekileri uzun süre
koruyabilecek, zamanın yıpratıcı etki-

sine dayanabilecek nitelikte bir kap
olmalı.

GÜNÜN TARİHİ VE AÇILMASINI
İSTEDİĞİNİZ TARİHİ YAZIN

Gelecek nesillerin hakkınızdaki
herşeyi ve yaşadığınız dünyayı bilme-
lerini istiyorsanız, sizin için önemli
olan objeleri, fotoğrafları, kuru çiçek-
leri, soyağacınızı, sizi anlatan yazıları,
ses kayıtlarını, gazete kupürlerini,
bozuk para ya da aklınıza gelen size
ait ne varsa bu kutuya koyup ağzını
kapatın. Üzerine günün tarihini ve
açılmasını istediğiniz tarihi yazın.
Eğer varsa bu kapsülü açması gere-
ken kişiyi yazarak herhangi bir yere
saklayabilirsiniz. Unutmadan değerli
eşya ya da yenebilecek bir şey koy-
mak uygun değil.

Uzun yıllar sonra torunlarınızın si-
zin hakkınızda bilgi edinmesini isti-
yorsanız, siz de bu tür değişik bir ça-
lışma yaparak onlara geçmişten gelen
değerli bir hediye bırakabilirsiniz.

Değişik bir hobiden
bahsedeceğiz bu sayı-
mızda: Zaman Kapsülü.
Peki nedir bu “Zaman
Kapsülü”? 
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Kutupların çok
soğuk olduğu
aşikar. Fakat
buralarda ya-

şayan bir çok canlı var.
Bunlar kutuplarda yaşaya-
biliyorlarsa ısıl açıdan bir
üstünlükleri olmalı. Bu dü-
şünceyle kutup ayılarının
kürkünü oluşturan tüyleri
incelendiğinde, bu tüylerin
içleri boşluklu olarak yara-
tıldığı görülmüş. Bu nokta-
dan hareketle de tekstilde
“hollow fiber” olarak bili-
nen içi boşluklu lifler üre-
tilmiştir.

Thermolite®, bu şe-
kilde esinlenerek üretilen
çok özel fonksiyonel bir lif-
tir. İçi boşluklu yapısıyla,
günümüzde çift cam yada
pencere sistemlerinde uy-
gulanan havanın hapsedi-

lerek yalıtım sağlanması
mantığıyla fonksiyonunu
yerine getirmektedir.

NEMİN VE HAVANIN
GEÇİŞİNİ SAĞLAYACAK
ŞEKİLDE BİR YAPISI
VARDIR

Thermolite® polyester
esaslı bir lif olmasına kar-
şın, tuşesi tamamen insan
cildiyle uyumlu ve rahatlık
hissi verecek şekilde di-
zayn edilmiştir. Nemin ve
havanın geçişini sağlaya-
cak şekilde bir yapısı var-
dır.

Doğa, insana bir çok alanda yeni keşifler yapması için ilham
kaynağı olmuştur. Aklımıza gelen bir çok keşif doğadan esinlenerek
geliştirilmiştir. Helikopterlerden, silahlara, giysilerden, denizaltı-
lara bu esinlenmeyi hep görürüz. 

GİYİMİN SICAK YÜZÜ 
THERMOLITE®

Kutup ayıları
neden üşümez?

Bilgehan Ülger
Tekstil Yüksek Müh.



Thermolite®, özellikle
kış sporları için tasarlanan
giysi ve çoraplarda etkin
olarak kullanılmaktadır.
Kalın çoraplardan elde
edilecek etkiyi daha ince
tasarımlarla fazlasıyla sağ-
layabilmektedir.

THERMOLITE® İLE 
YÜN GİBİ SICAK FAKAT
PAMUKTAN DAHA
ÇABUK KURUYAN
ÇORAPLAR

Kışın soğuk günlerinde
beklenen en önemli fonk-
siyonel özelliklerden birisi,
yün gibi sıcak fakat 
pamuktan daha çabuk ku-
ruyan bir çoraptır. Ther-
molite® bu tanımı
sağlayabilen özelliklere
sahiptir.  

YÜN, İPEK, PAMUK 
GİBİ ÇOK BİLİNEN VE
KULLANILAN DOĞAL
LİFLERE GÖRE DAHA İYİ
NEM TRANSFERİ

Yandaki grafikte Ther-
molite® kumaş ile diğer
bazı liflerden yapılmış ku-
maşların su buharı trans-
fer testi sonuçları
görülmektedir. Thermo-
lite®’ın yün, ipek, pamuk
gibi çok bilinen ve kullanı-
lan doğal liflere göre daha
iyi nem transferi yaptığı
görülmektedir.

POLYESTER, YÜN,
NAYLON, PAMUK GİBİ
DİĞER LİFLERDEN
ÜRETİLEN KUMAŞLARA
GÖRE ÇOK DAHA HIZLI
KURUMA

Kuruma süreleri ile il-
gili olarak yapılan bir ça-
lışmada elde edilen
aşağıdaki grafikte ise
Thermolite® kumaşın pol-
yester, yün, naylon,
pamuk gibi diğer liflerden
üretilen kumaşlara göre
çok daha hızlı kuruduğu
görülmektedir. 
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Geniş bir yel-
pazede eği-
tim veren
fakülte, aynı

zamanda ülkemizde “Güzel
Sanatlar” alanında üniver-
site bünyesinde kurulmuş
ilk fakülte olma ayrıcalığını
da taşıyor. Kuram ile uygu-
lamanın, geleneksel ile
yeni, öncü ve kavramsal
olanın uyumlu birlikteliği-
ne dönük bir eğitim modeli
yaratma çabasıyla yola çı-
kan fakülte, 40 yılı bulan
bir akademik geçmişe sa-
hiptir.

RESİM, HEYKEL,
SERAMİK, YERLEŞTİRME,
SAHNE TASARIMI,
GRAFİK TASARIM,
FOTOĞRAF VE SİNEMA

Güzel Sanatlar Fakülte-
si’nin genç sanatçılarının
seçilmiş yapıtlarından olu-
şan Deneyimin Ötesi sergi-
si resim, heykel, seramik,
yerleştirme, sahne tasarı-
mı, grafik tasarım, fotoğraf
ve sinema gibi zengin ifade
olanaklarını biraraya geti-
rirken estetik deneyimlerin
de önemli bir zemini olma-
yı amaçlıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğrenci Projeleri: Deneyimin Ötesi
Kuruluşundan bu yana her yıl yaz aylarında salonlarını genç sanatçılara ve
sanat eğitimi veren kurumlara ayıran Pera Müzesi, bu yıl da İzmir’den Do-
kuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ağırlıyor.
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Bir çiftçinin sabanına takılan kaya
parçası bilim dünyasını hayrete

düşüren bir dizi keşfe yol açtı. 12,000
yıl önce insan eliyle toprağa gömülmüş
tapınaklar, dev taş anıtlar ıssız bir te-
penin göbeğinde saklanıyordu.

Yönetmen Ahmet Turgut Yazman
izleyiciyi bu tapınaklarda bulunan sem-
bollerle dolu bir mitoloji ve alternatif tarih yolculu-
ğuna çıkarıyor. Yüksek bilincin izleri, evrenin dön-
güleri, Kundalini'nin yükselişi Hindistan'dan Mısır'a,
Paskalya Adası'ndan Tibet'e uzanan öykülerle aydın-
lanıyor. Kazıldıkça insan hakkında bildiklerimizi ve

yazılı tarihi silbaştan yazdıran bu tapı-
nakların üzerindeki gizem perdesinin
aralanmasına siz de tanıklık edin. 

Göbeklitepe üzerine yapılmış ilk uzun
metrajlı belgesel olan "GÖBEKLİTEPE -
DÜNYA'NIN İLK TAPINAĞI" Cannes Film
Festivali Türkiye standı seçkisinde ve
kataloğunda yer aldı. Cine Verite, Gu-

angzhou Doc, T.A.C Oregon, Medimed Film Festi-
valleri, 30.İstanbul Film Festivali ve 47.Antalya Al-
tın Portakal Film Festivali'nde gösterilen belgesel
Atlanta Docufest'te de "En Eğitici Belgesel" ödülü-
nü kazandı.

Bu yıl ülkemizde de dünya ile eş-
zamanlı gösterime giren ve 155

milyon dolarlık ilk 3 gün hasılatıyla
ABD'de tüm zamanları kapsayan listede
üçüncü sıraya yerleşen Açlık Oyunları,
romanıyla da oldukça ses getiriyor.

Stephenie Meyer: “Bu kitaba o ka-
dar bağımlı kaldım ki, yemeğe çıktığımda bile kitabı
yanımda taşıdım ve masanın altında okumaya devam
ettim. Hikayesi beni birçok gece uykusuz bıraktı çün -
kü bitirdiğimde bile, yatakta bu kitabı düşünmeye

devam ettim. Açlık Oyunları kesinlikle
büyüleyici.'” 

Stephen King: “Elimden bir türlü bıra-
kamadım… Bağımlısı oldum.”

Kazanmak ün ve talih, kaybetmek ise
kesin ölüm anlamına gelir. Bu oyunun gali-
binin karnı doyacak kaybeden ise ölümle
tanışacak... Açlık oyunları başlasın...

İddia ediyoruz Açlık Oyunları'nın bağımlısı ola-
caksınız ve bir sonraki kitabı sabırsızlıkla bekleyecek-
siniz… 

Karmate, 2008'in Temmuz ayında
kurulmuş Karmate (karmaûe),

Lazca’da su değirmeni anlamına geliyor
ve üretimi, emeği, karşılıksız yardımlaş-
mayı simgeliyor. Karmate Grubu üyeleri de üretim,
paylaşım ve melodileri yeniden harmanlayıp öğüte-
rek geniş kitlelere ulaştırmak amacı ile yola çıkmış.
''Karadeniz kültürünün müziğini icra edebilmek, öz-
veri, en önemlisi sorumluluk gerektirir'' diyen Kar-
mate, tozlu raflarda unutulmuş bant kayıtlarını, Ka-

radenizli halk ozanlarının ezgilerini
Türkçe, Lazca, Megrelce, Gürcüce, Hem-
şince ve Rumca olarak akustik enstru-
manlarla hassas yapılarını bozmadan ye-
niden yorumluyor. Grup Üyeleri: Resul

Dindar (Vokal), İsmail Avcı İsmanaşi (Tulum), Oktay
Üst (Kemençe-Vokal), Gökhan Özkan (Akordion-Vo-
kal-Panduri), Muhterem Sur (Buzuki-Lavta-Baglama-
daki)Ali Yıldız ''ALİŞ'' ( Klasik Gitar ), Yıldırım Yalçın-
kaya (Akustik Bas), Ömür Arslan (Perküsyon)
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DİNLENESİ
Dinlenesi:
Nani - Karmate 

İzlenesi:
Göbeklitepe - Belgesel

Okunası:
Açlık Oyunları
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Bolu’nun yemekleri ve bu güzel tatları hazırlayan aşçılarının ünü bırakın Türkiye’yi çok-
tan ülke sınırlarını aştı ve dünyaya yayıldı. Üstelik Anadolu’nun eşsiz doğal güzellikle-
riyle de ön plana çıkan bu kenti, meslek lisesi ve meslek yüksek okulu düzeyinde dünya
standartlarında aşçılar yetiştiren bir merkez konumuna gelmiş durumda. Bu sayımızda
sizinle lezzet deryası Bolu mutfağından sadece birkaç damla paylaşacağız.

Özgün mutfağı ve dünya
çapındaki aşçılarıyla Bolu

SÜTLÜ OĞMAÇ 
ÇORBASI 
Malzeme: 
2,5 çay bardağı un 

5 çorba kaşığı (iyice çırpılmış) yoğurt 

2 su bardağı su 

3,5 su bardağı süt 

Tuz 

Karabiber 

Üzeri İçin: 

2 çorba kaşığı tereyağı 

1 tatlı kaşığı kuru nane 

1 tatlı kaşığı pul biber 

Yapılışı:
Önce una biraz tuz ve su koyarak,

hamuru elinize yapışmayacak kıvamda

yoğurun. Sonra elinize biraz un ve azar

azar hamur alıp, ovalayarak un serptiğiniz

tepsiye düzgünce yayın. Derin bir

tencerede sütü, suyu koyup kaynatın. Daha

sonra serperek ovaladığınız hamuru ve

tuzu koyup biraz karıştırın. Kaynayınca

altını kısıp hamurlar yumuşayana kadar

pişirin. Altını kapatıp biraz ılımasını

sağlayın. Daha sonra çırptığınız yoğurdu

karıştırın. Bir tavada tereyağını eritip, içine

naneyi ve pul biberini koyun, çok

kavurmadan hemen altını kapatarak

kâselere koyduğunuz çorbaların üzerine

gezdirerek servis yapın.
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KABAKLI GÖZLEME

Yapılışı:
Bir tavada yağda soğanı kavurup, üzerine tuzu ve şekeri koyarak

karıştırın. Daha sonra balkabağı rendesini ilave edip, kabaklar hafif

yumuşayınca altını kapatın ve soğumaya bırakın. 

Una tuz serpip, azar azar su

koyarak, hamuru kulak

memesinden biraz sert kıvamda

yoğrulur. Bıçakla beş eşit parçaya

bölünür. Üzerine nemli bir bez

örtülerek yarım saat dinlendirilir.

Daha sonra her pazıyı ince açarak

yarısına kabaklı içten konulur. Geri

kalan hamur üzerine örtülür.

Kenarlarını elle bastırılıp, teflon tavaya biraz sıvı yağı konarak orta hararetli

ateşte arkalı önlü pembeleşene kadar pişirilir. Diğerleri de aynı şekilde

açılıp, servis tabağına konur. Üzerine şeker konan tereyağı kızdırıp

dökülür. Üzerine arzuya göre kaymak ilave edilerek servis yapılır.

Malzeme: 
2,5 su bardağı su 

Tuz 

Alabildiği kadar un 

İçi İçin: 

1 büyük kâse rendelenmiş bal 

kabağı 

5 çorba kaşığı toz şeker 

1 tutam tuz 

1 ince kıyılmış kuru soğan 

1 demet pazı, 1 çorba kaşığı sıvı

yağ. 

Üzeri İçin: 

1 çorba kaşığı tereyağı 

1 çorba kaşığı toz şeker 

3 çorba kaşığı kaymak 

KEŞLİ 
CEVİZLİ ERİŞTE

Malzeme: 
1 kg. erişte 

200 gr. keş 

250 gr. tereyağı 

100 gr. ceviz 

300 gr. süzme yoğurt 

Yapılışı:
Önce una biraz tuz

ve su koyarak, hamuru

elinize yapışmayacak

kıvamda yoğurun. Sonra

elinize biraz un ve azar

azar hamur alıp,

ovalayarak un serptiğiniz

tepsiye düzgünce yayın.

Derin bir tencerede sütü,

suyu koyup kaynatın. Daha

sonra serperek

ovaladığınız hamuru ve

tuzu koyup biraz karıştırın.

Kaynayınca altını kısıp

hamurlar yumuşayana

kadar pişirin. Altını kapatıp

biraz ılımasını sağlayın.

Daha sonra çırptığınız

yoğurdu karıştırın. Bir

tavada tereyağını eritip,

içine naneyi ve pul biberini

koyun, çok kavurmadan

hemen altını kapatarak

kâselere koyduğunuz

çorbaların üzerine

gezdirerek servis yapın.

İNCİR UYUTMASI
Malzeme: 
2 litre süt

20 adet kuru incir

1 su bardağı toz şeker 

Yapılışı:
Tencerede ısıtılan sütün içine şeker katılır. İncirler küçük küçük doğranarak onlar da

sütün içine katılır. Sütle beraber iyice karıştırılıp, incirler biraz ezilene kadar karıştırılarak

pişirilir. Altı kapatılır, el blendırı ile incirler ezilir. Cam kaselere paylaştırılıp, oda

sıcaklığında 4-5 saat bekletilir. Buzdolabında iyice soğuyunca hatta beklenebilirse ertesi

gün yenmesi tavsiye edilir. Servis yaparken tarçın ve dövülmüş ceviz ile süslenir.

ABANT KEBABI
Malzeme: 
3 adet hazır yufka 

300 gr. dana bonfile 

2 adet patlıcan 

1 adet orta boy patates 

1 adet orta boy kuru soğan 

1 adet orta boy havuç 

1 adet sivri biber 

1 çay bardağı bezelye konservesi 

1 adet orta boy domates 

1 çorba kaşığı domates salçası 

1 kahve fincanı ayçiçek yağı 

1 tatlı kaşığı karabiber 

1 tatlı kaşığı tuz 

Kızartmak için sıvıyağ 

Yapılışı:
Patlıcanın bütün kabukları soyulur, tuzlu

suda yarım saat bekletilir, acısı çıktıktan sonra

küp küp doğranır, patates ve havuç da küp küp

doğranır. Doğranan sebzeler yağda kızartılır,

Başka bir tencereye sıvıyağ konur, yağ kızınca

kuşbaşından küçük doğranmış bonfile et

eklenir. Et suyunu salıp çekince, ince kıyılmış

soğan ve yeşil biber eklenir. Sonra salça katılır,

birkaç kez çevrildikten sonra domates ve

kızaran sebzeler eklenir. 

Bezelye konservesi, karabiber, tuz ve bir

çay bardağı sıcak su da ilave edilir, kapağı

kapatılır orta ateşte 20 dakika pişirilir. 

Bu arada her yufka sekiz üçgen parça

kesilir. Pişen malzeme biraz ılıdıktan sonra, bir

süzgece çıkartılır. 

İki üçgen yufka üst üste konur, suyu

süzülmüş içten yeteri kadar, yufkanın geniş

tarafına konur. Kalın bir sigara böreği yapar gibi

sarılır. Bütün kebaplar bu şekilde hazırlandıktan

sonra, yağlanmış orta boy fırın tepsisine sıkı sıkı

dizilir, üzerlerine fırçayla biraz sıvı yağ sürülür.

Önceden ısıtılmış 210 derece fırında hafif

pembe renk alana kadar pişirilir. Fırından çıkıp,

ilk sıcağı geçince, servis tabağına alınır, üzerine

önceden süzdürdüğümüz etli için suyu

gezdirilir. Maydanoz yapraklarıyla süslenerek,

sıcak olarak servis yapılır. 
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Ne ayrılıklara, ne kavuş-
malara, sevinçlere,
üzüntülere şahitlik et-
miş bu tarihi mekan

bir çok sıkıntı yaşamasına rağmen
hala ihtişamını koruyor.

İSTANBUL-BAĞDAT-HİCAZ
DEMİRYOLU HATTININ BAŞLANGIÇ
GARI OLARAK İNŞA EDİLDİ VE
1908’DE HİZMETE GİRDİ

II. Abdülhamit Dönemi’nde, 30
Mayıs 1906 tarihinde yapımına baş-
lanan gar, 19 Ağustos 1908 tarihinde
tamamlanıp hizmete girmiş. Bir deyi-
şe göre binanın bulunduğu alana, III.
Selim'in paşalarından Haydar Pa-
şa'nın adı verilmiş. Bu nedenle de
buraya yapılan bu gara da aynı ad ve-
rilmesi uygun görülmüş. 

Haydarpaşa Garı, 1908'de İstan-
bul - Bağdat Demiryolu hattının baş-
langıç istasyonu olarak yapılmıştır.
TCDD'nin ana istasyonu olan gar, İs-
tanbul'un Anadolu yakasında, Kadı-
köy'de bulunmakta. Neredeyse Kadı-
köy’ün simgesi haline gelmiş.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son
dönemlerinde Bağdat Demiryolu ya-
nında İstanbul-Şam-Medine (Hicaz
Demiryolu) seferleri de buradan yapı-
lıyordu.

BİNANIN İNŞAATI ALMAN ŞİRKETİ
TARAFINDAN YÜRÜTÜLDÜ

Binanın inşaatı “Anadolu-Bağdat
Şirketi” adında bir Alman şirketi ta-
rafından yürütülmüş. Ayrıca şirketin
genel müdürü olan Hüknen’in girişi-
mi ile garın önüne bir mendirek inşa

edilerek, Anadolu’dan gelecek ve
Anadolu’ya gidecek vagonların ticari
eşyasını yükleme-boşaltma işlemini
gerçekleştirecek nitelikte tesisler ve
silolar da yapılmıştır. 

NEO-KLASİK ALMAN MİMARİSİ -
NİN EN İYİ ÖRNEKLERİNDEN

Binanın mimari proje etüd safha-
sında çok sayıda ve çok değişik özel-
liklerde projeler hazırlanmış ancak iki
Alman mimarı olan Otto Ritter ve
Helmuth Cuno tarafından hazırlanan
proje kabul edilmiş. İnşaat sırasında
projede bazı değişiklik ve sadeleştir-
meler yapılsa da proje büyük ölçüde
gerçekleştirilmiş ve bugünkü haline
getirilmiş. Binanın inşaatında Alman
ustalar ile birlikte İtalyan taş ustaları
da çalışarak güzel bir mimari oluştu-

İstanbul silüetinin eşsiz
bir parçası 
Haydarpaşa 
Garı 

İstanbul silüetinin eşsiz
bir parçası 
Haydarpaşa 
Garı 

Türk filmlerindeki klasik sahnelerden biridir;
Anadolu’dan elinde valizi ile İstanbul’a gelen
insanlar hep bir tren garı önünde görülür.
Hepimizin bildiği bu aşina yer tabi ki tarihi Hay-
darpaşa Tren Garı’ndan başka bir yer değil.



www.csd.org.tr

BİR MEKAN...

Çorapland Eylül-Ekim 2012

rulmuştur. Binanın mimari tarzı
“Neo-Klasik Alman Mimarisi” stilin-
dedir. 

Gar binası başlangıçta 2525 m2

alana kurulmuş. Bugünkü kapalı kı-
sımları ile birlikte 3836 m2’lik bir ala-
na yayılmıştır. Her biri 21 m uzunlu-
ğunda 1100 adet suya karşı izole
edilmiş ahşap kazık üzerine inşa edil-
miştir. Bu kazıklar buharlı şahmerdan
ile çakılmıştır. Taşıyıcı sistemi ise çe-
lik karkastır. İnşaatta 2500 m3 lefke
taşı, 13000 m3 beton, 1140 ton de-
mir, 520 m3 kereste, 19000 metre
sert ağaç ve 6200 m2 arduvaz çatı
kaplaması kullanılmış.

1. DÜNYA SAVAŞI’NDA CEPHANE
NAKLİNDE ÖNEMLİ GÖREV
ÜSTLENDİ

Ulaşımda dönemine göre çok
önemli bir görev üstlenen bu gar bir
takım talihsiz olaylar da yaşamış.
1.Dünya Savaşı’nda Anadolu’ya sevk
edilmek üzere gar binasında bekleti-
len cephaneler, 6 Eylül 1917 günü
yapılan bir sabotaj sonucu patlayınca
müthiş  bir yangın çıkmış. Gar bina-
sında harekete hazır bekleyen ve
gara girmekte olan cephane ve asker
dolu çok sayıda vagon da bu yangın-
da yok olmuş. Bu sabotaj sonucu bi-
nanın çatısı imha olmuş ve diğer bö-
lümleri de hasara görmüş. Bu hasar
derhal tamir edilmiş. Bazı onarım ve
değişiklikler de yapılarak gar binası
ve çatısı bugünkü görünümünü al-
mıştır. 

1979 YILINDAKİ “INDEPENDANTA
TANKER FACİASI”NDA HASAR
GÖRDÜ 

15 Kasım 1979 tarihinde ise sade-
ce Haydar Paşa değil büyük bir alanı
etkileyen bir patlama daha oldu. Ço-
ğumuzun hatırladığı bu dehşet verici
tanker patlaması Haydarpaşa mendi-
reğinin biraz açığında oldu. Akaryakıt
yüklü “Independanta” adlı tankerin,
Yunan bandıralı diğer bir gemi ile
çarpışması sonucu meydana gelen
şiddetli patlama ve ısıdan binanın “O
Linneman” usta tarafından gerçekleş-
tirilmiş olan çok değerli kurşunlu vit-

rayları hasara uğradı. Bu olaydan
sonra çabuk bir şekilde aslına uygun
olarak onarılmıştır. 

Hizmete açıldığından bu yana çok
fazla restorasyon geçirmemiş olan
gar binası, 1976 yılından 1983 yılına
kadar, onarılmış ve dört dış cephe ve
iki kule restore edilmiş.

2010’DA YANGIN ÇIKTI
28 Kasım 2010 tarihinde de res-

torasyon sırasında çatısında çıkan
ağır yangından dolayı çatısı çökmüş
ve dördüncü katı kullanılamaz hale
gelmiştir.

1 ŞUBAT 2012’DEN BU YANA
HIZLI TREN ÇALIŞMALARI
NEDENİYLE SEFERLERE 24 AY ARA
VERİLDİ

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı
Tren Projesi kapsamında Istanbul-Es-
kişehir bölümündeki demiryolu çalış-
maları nedeniyle, 1 Şubat 2012 tari-
hinden itibaren 24 ay süreyle ülke
çapındaki tren seferlerine ara verildi.

...
Eğer sen yine İstanbul'san 
Kirli dudaklarını bulut bulut dudaklarıma uzatan 
Sirkeci Garı'nda tren çığlıklarıyla bıçaklanıp 
İntihar dumanları içindeki Haydarpaşa'dan 
Anadolu üstlerine bakıp bakıp 
Ağlayan
Attila İlnan

Ben çok sevinci uğurladım, 
Dönen var mıydı yok hatırımda. 
Sevinçler, yüreğimin Garında, 
Uğurlanırdı daima 
-Şemsiyeli ve uzun paltolu- 
Hatırlamıyorum hangisi döndü, 
Uğurladıklarım, gözümde hala. 
Hüsrev Hatemi’nin Haydarpaşa Şiiri’nden

Haydarpaşa garında / 1941 baharında / saat on beş 
Merdivenlerin üstünde güneş / yorgunluk ve telaş / Bir adam
/ merdivenlerde duruyor / bir şeyler düşünerek / Zayıf / 
Korkak / Burnu sivri ve uzun / yanaklarının üstü çopur… 
…Denizde balık kokusuyla / Döşemelerde tahtakurularıyla
gelir / Haydarpaşa garında bahar 
Sepetler ve heybeler / merdivenlerden inip / merdivenlerden
çıkıp / merdivenlerde duruyorlar. 
Nazım Hikmet

83
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Nalbantlık çok
eski bir mes-
lek. İnsanla-
rın binek ve

yük hayvanları ile tanış-
ması kadar neredeyse. Uy-
garlığın yayılması ve in-
sanların bu hayvanlara
ihtiyacı arttıkça, bu konu
da paralel olarak gelişme
göstermiş. 

Eski dönemlerde köy-
lerden şehirlere, kasaba-
lara gelen insanlar buralar-
daki hanlarda konaklardı.

Her hanın yanında mutlaka
bir nalbant bulunurdu. Bu
insanlar çarşıda işlerini gö-
rürken, nalbant da atların
karınlarını doyurur ve toy-
nak bakımını yapar, nallan-
ması gerekiyorsa nallardı.

Binek hayvanlarına çok
ihtiyaç duyulan dönem-
lerde ortaya çıkmış bir sa-
nat olan nalbantlığın, de-
mircilikle birlikte geliştiği
söylenir.

Önceleri hayvanların
ayaklarına ve toynaklarına

keçe, kalın bez ya da köse-
leden yapılan ayaklıklar ta-
kılırdı. Dayanıksız olan bu
ayaklıklar başka bir çözüm
bulmaya zorladı. Zamanla
madeni nallar yapılınca da-
yanıklılığı sebebiyle tercih
edilir oldu.

MOTORLU ARAÇLARLA
NALBANTLIK İNİŞE GEÇTİ

Nalbantlık motorlu
araçların yaygınlaştığı 20.
yüzyılın ilk yarısına kadar
önemini korudu. Tarih bo-

yunca askerlikte at ve katı-
rın taşıdığı önemden dolayı
hemen hemen bütün ordu-
larda nalbantlıkla ilgili bi-
rimlere yer veriliyordu. Os-
manlı Ordusu’nda da
nalbant gereksinimini kar-
şılamak için 1888'de Askeri
Baytar Mektebi'nde mo-
dern nalbantlık dersleri ve-
rilmeye başlamıştı. Kurtu-
luş Savaşı'nda da Konya'da
nalbant yetiştiren bir okul
açıldı. Türkiye'de 1960'lı
yıllara değin kırsal kesim-

Nalbantlık mesleği-
ni sözlükler, ansik-

lopediler “Binek
hayvanlarının aya-
ğına nal takılması”
olarak tarif ediyor.
Tarif basit ama ya-
pılan iş o kadar ba-

sit değil. Bir nal-
bant nalladığı hay-
vanın bir anlamda

doktoru oluyor.
Çünkü nal olmadan

performansı yok
denecek kadar az

olan hayvan nalla-
narak hem normal
yürüyüşünü yapa-

biliyor, hem de
eğer varsa tırna-

ğındaki problemler
nalbant tarafından

gideriliyor.

Ata mesleği nalbantlık
yeniden değer kazanıyor
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deki en itibarlı meslekler-
den biri olan nalbantlık,
teknolojinin gelişmesiyle
birlikte eski önemini kay-
beder gibi oldu. Ancak ül-
kemizde son yıllarda tekrar
gündemde. 

MESLEK YÜKSEK OKULU
DÜZEYİNDE NALBANTLIK
PROGRAMLARI AÇILDI

Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi bünyesinde
2007 yılında eğitime başla-
yan Meslek Yüksek Okulu
At İşletmeciliği ve Nal-
bantlık Bölümü 2009 yı-
lında ilk mezunlarını verdi.
Eskişehir'e 52 kilometre
uzaklıktaki Mahmudiye İl-
çesi’nde Sultan 2. Mahmut
Dönemi’nden bu yana dev-
let eliyle yürütülen nal-
bantlık, artık vasıflı ve eği-
timli gençlerin mesleği
olacak deniyor. Bunun dı-
şında Türkiye’de birkaç
yerde daha meslek yüksek
okulu düzeyinde nalbantlık
ve atçılık işletmeciliği baş-
lığıyla bölümler mevcut.

NALLAR ESKİDEN 
NALBANT USTALARI 
YA DA DEMİRCİ USTA-
LARI TARAFINDAN
ATEŞTE DÖVÜLEREK 
YAPILIYORDU. GÜNÜ-
MÜZDE ÇOĞUNLUKLA
NAL DA, MIH TA İMA-
LATHANELERDE ÜRETİ-
LİP, PİYASAYA
SÜRÜLÜYOR

Nal başta at olmak
üzere eşek, katır, öküz gibi
tüm binek ve yük hayvan-
larının ayakkabısı. “U”
şeklinde yapılan nallar,
hayvanın ayağına göre ya-
pılıyor. Nallar boyutlarına
göre değişiyor. Hangisi uy-
gunsa o takılıyor nallana-
cak hayvana. Her at na-
lında karşılıklı iki sırada

üçer çivi deliğinden 6 çivi
deliği bulunuyor. Bu çivile-
rin her biri özel nalbant
çekiciyle sertçe vurularak
iyice yerine oturtuluyor.
Bir çivinin yerine oturması
için ortalama 8-10 sert vu-
ruş yapılıyor. Nallar eski-

den nalbant ustaları ya da
demirci ustaları tarafından
ateşte dövülerek yapılı-
yordu. Günümüzde çoğun-
lukla nal da, mıh ta imalat-
hanelerde üretilip,
piyasaya sürülüyor. Bu
imalathaneler genelde

Nevşehir, Maraş civarında
üretim yapıyorlar.

“HEM NALINA 
HEM MIHINA VURMAK”

“Mıh” ise nalı tutan çi-
vinin adı. Türkçemize geç-
miş bir atasözümüz bile
var bu konuda, bilirsiniz;
“Hem nalına hem mıhına
vurmak” diye. Bu deyimin
kaynağı nalbantın nalı hay-
vanın ayağına iyi oturtmak
için bir nala bir mıha çekiç
vurmasındanmış. Yoksa nal
düşermiş.

“HZ. ALİ PARMAĞI” 
Peki nallanan hayvanın

ayağı acımaz mı? Tabi ki
hayır. Çünkü uzayan tırna-
ğı hayvanı rahatsız ediyor,
çok kalın tırnaklara yani
toynaklara sahip oldukları
için, mıhın çakılması rahat-
sız etmiyor, aksine hoşları-
na gidiyor. Eğer hayvan
nallanmaz, tırnağı kırılırsa
iş göremez. Ayrıca çekiç
belli bir açıdan çakıldığı
için de sorun oluşturmu-
yor. Sadece ayağı kıvrılmış
biçimde beklemek onlara
sıkıcı geliyor. Çok az hay-
vanın huysuzluk ettiğini,
huysuzluk edenin de bur-
nunu “Hz. Ali Parmağı” ile
tuttuklarını söylüyorlar
nalbantlar. Bu bir çeşit
mandal. Hz. Ali’nin yönte-
minden geliştirildiği için
bu adı almış. Hz. Ali huy-
suzluk eden hayvanın bur-
nunu iki parmağı ile öyle
sıkı tutarmış ki, hayvan hiç
kıpırdamazmış. 

Hayvanlarla iyi iletişim
kurabilecek olanların tercih
etmesi gereken bir meslek
olan nalbantlık, gerçekten
özveri ve sevgi isteyen bir
iş. Ülkemizde de hakettiği
yeri bulacağı günü bekli-
yor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

bünyesinde 2007 yılında eğitime

başlayan Meslek Yüksek Okulu At İşletmeci-

liği ve Nalbantlık Bölümü 2009 yılında ilk

mezunlarını verdi”
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Açık havada ve doğal
bir çevrede her yaşta
oynanabilen golf, tek-
nik konsantrasyon,di-

siplin, pratik düşünce, saygı ve gör-
günün diğer spor dallarında çok zor
rastlanacak bir bileşimidir. 

Golf oyunun başlangıcına yönelik
birçok farklı görüş yer almakta. Bir
görüşe göre, Çin’de 1368-1644 yılla-
rı arasında, Ming Hanedanlığı zama-
nında, yürürken bir değnek ile topa
vurularak oynanan oyun olan “Chui-
wan” adlı oyunun golfün esas çıkış
noktası olduğu söylenir. Bu oyunun
daha sonra Orta Çağ’da tüccarlar ta-
rafından Avrupa’ya yayıldığı düşünü-
lüyor. Diğer bir görüşe göre ise, Ro-
malılar M.Ö. 1. yüzyılda Sezar’ın hü-
kümdarlığı sırasında, sopa şeklindeki
dallarla tüy dolu toplara vurarak,
golfe benzeyen “Paganica” adında bir
oyun oynarlardı. Kitap resimlemele-
rine dayanarak söylenenlere göre ise,

15. yüzyıl civarında, Hollandalılar’ın
donmuş kanallarda benzer bir oyun
oynadıkları görülmekte. Bu tür bir
oyun Fransa ve Belçika’da da yaygın-
dı.

İSKOÇYA’DAKİ GOLF
YASAKLANMIŞTI

1457’de, İskoçya’da golf oynamak
yasaklanmıştı. Buna rağmen İskoçlar,
parlamento ve kilisenin karşı çıkışla-
rına direnerek, deniz kenarında oy-
namaya devam ettiler. İskoçya,
16.yüzyılda kullanılan en eski golf
sahalarından St.Andrews’un vatanı-
dır. Golf, 17.yüzyılda İskoçya’da
IV.James’in, İngiltere’de ise I.Ja-
mes’in golf sporuna olan ilgilerinden

dolayı gelişme göstermiştir. Golfün
beşiği olan St.Andrews’da 1754 yı-
lında Royal ve Ancient Golf Kulüpleri
kurulmuştur.

Golf için doğal ya da sonradan
özel olarak oluşturulmuş bir saha,
golf sopaları ve küçük, sert bir top
gerekir. Oyunun amacı, sahada belir-
lenmiş 18 parkuru (çukuru) golf to-
puna en az vuruş yaparak tamamla-
maktır. Yaklaşık 70 hektarlık bir
alanda, 18 delikten oluşan ve ortala-
ma 70 ile 72 vuruşla bitirilen golfü
diğer spor dallarından ayıran en
önemli özellik; herkesin oynayabile-
ceği bir oyun olmasıdır.

Golf, partnere gerek duyulmadan
tek kişi bile oynayabileceğiniz, sade-

Golf oyununun kökeni 
14. yüzyıla Çin’deki Ming
Hanedanlığı’na dayanıyor

Golf dışarıdan 
“monoton ve basit”

görünse de aslında çok
önemli kuralları, heye-

canlı maçları, büyük
tutkunları olan bir
oyun. Ayrıca günü-

müzde milyarlarca do-
lar değerinde bir en-
düstrisi oluşmuştur.
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ce sahaya karşı mücadele edebilece-
ğiniz tek spor. Golfçünün gerçek ra-
kibi diğer oyunculardır. Ancak saha
zorlayıcı olduğundan, asıl rakibin
golf sahasının kendisi olduğu söyle-
nir golf ustalarınca. Bu prensip nede-
niyle profesyonel golf, sportmenliğe
değer verenlerin en yüksek seviyede
ödüllendirildiği, sportmen olmayan-
ların da dışlandıkları bir dünya ola-
rak nitelendirilir. Bu prensiplere sıkı
sıkıya bağlı hareket edilmesi sayesin-
de bu spor bu kadar yaygınlaşmış ve
sevilmiştir. Golfte asıl olan “saygı”
dır. 

Golfün en önemli özelliği sport-
menliği öne çıkaran ve yüzyıllardır
değişmeyen etik kurallarıdır.

Golf, iki ana prensip üzerine inşa
edilen kurallar üzerinde durmakta-
dır: Oyuncuya ve sahaya saygı.  Be-
nimsenmesi gereken kurallarda bazı-
ları şunlardır;
- Golf Sahasına ve golfcülere saygı

gösteriniz.
- Bir golfcü vuruş hazırlığına başla-

dıktan sonra, vuruşu bitene kadar
hareket etmeyiniz, konuşmayınız.

- Vuruş yaparken arkasında ya da
onu rahatsız edecek kadar yakın
durmayınız.

- Greende pata hattında durmayınız.
Pata yaparken ona yakın durmayı-
nız. Tercihen oyuncu pata yaparken
siz green dışında sakince sıranızı
bekleyiniz.

- Vuruş sırasında sahada hasar ver-
diğiniz yerleri tamir ediniz.

- Çim kapaklarını yerine koyunuz.
Greendeki top izlerinizi onarınız.

- Kum engelinde bıraktığınız izleri
düzeltiniz.” Bunlar ve diğer esas-
lar golf oynamak isteyen sporcula-
rın olmazsa olmazı kurallardır.

Bunun dışında tabi ki yeşil bir
alanda  saatlerce en az 6 kilometre
yürümek, yarışma sırasında 100-150
vuruş hareketi yapmak sağlık açısın-
dan çok yararlı. Golf asılında zihinle
oynanan bir oyun. Oyun sırasında
konsantre olmak önemli, çünkü baş-
ka bir şey düşünürken vuruş yapmak
çok zor. Golfün uzun saatler boyunca
oynanması ve yüksek konsantrasyon
gerektirmesi golfçülerin yakın çevre-
lerini ihmal ettikleri konusunda es-
priler yapılmasına hatta bu konuda
fıkralar söylenmesine sebep olmuş.
Bunlardan biri şöyle: İki golfçü maç
yaparken sahanın kenarından bir ce-
naze arabası geçer. Biri şapkasını çı-
karıp cenazeyi selamlamaya kalkınca
diğeri sabırsızlanır: “Bırak şimdi ce-
nazeyi selamlamayı da oyuna devam
et” der, Diğeri biraz mahçup “Öyle
deme, rahmetlinin bana çok emeği
geçti.”

Golf dünyada özellikle de İngilte-
re ve ABD’de hızlı bir gelişme gös-
termiştir. ABD’de 25000 den fazla
golf sahası ve 35 milyon golfçü var-
dır. Tüm Avrupa ülkelerinde çok yay-
gın bir spordur. Ülkemizde Belek böl-
gesinde bulunan bir saha da Avru-
pa'nın en iyi 100 sahasından biri se-
çilerek, ülkemiz adına bu alanda bir
ilki gerçekleştirmiştir. Bu konuda ül-
kemizde ve dünyada bir çok gazete
ve dergi de çıkarılıyor.

Çin’de 1368-1644 arasında, Ming Hanedanlığı

zamanında, yürürken bir değnek ile topa vurula-

rak oynanan “Chuiwan” adlı oyunun golfün esas çıkış nok-

tası olduğu söylenir. Bu oyunun daha sonra Orta Çağ’da

tüccarlar tarafından Avrupa’ya yayıldığı düşünülüyor” 

Antalya Belek, yaptığıAntalya Belek, yaptığı
yatırımlarla golf koyatırımlarla golf ko--

nusunda dünyadanusunda dünyada
önemli merkezlerdenönemli merkezlerden
biri haline gelmiştir.biri haline gelmiştir.
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Çocukluk ve gençlik
yıllarına ait çok fazla
bilgiye rastlanmıyor
ancak Hayyam’ın

düzenli ve iyi bir eğitim alıp,
matematik ve astronomi konularında
ilerlediği görülüyor. Hayyam, aynı
zamanda dünya bilim tarihi
açısından önemli bir yerdedir.
Dünyanın ilk rasathanesini kuran
kişidir. Günümüzde kullanılan Miladi
ve Hicri Takvim’lerden çok daha
hassas olan Celali Takvimi'ni
hazırlamıştır. Öyle ki kendi doğum
tarihini tam olarak hesaplayıp
bulacak kadar müthiş bir takvim
bilgisine sahipti.

OKULLARDA PASCAL 
ÜÇGENİ-BİNOM AÇILIMI OLARAK
ÖĞRETİLEN MATEMATİK KAVRAMI
ASLINDA İLK OLARAK ÖMER
HAYYAM TARAFINDAN
OLUŞTURULMUŞTUR

Birçok bilimsel çalışması olduğu
bilinmektedir. Zamanında kendisine
“Bilgin” olarak bakılıyordu.

Bunun dışında filozoftu, felsefe
ile de ilgilendi. Nedense Hayyam
daha çok şair yönüyle, yani rubaileri
ile ünlenmiş, hatta Batı’da ilgi
görerek, dillerine  çevrilmiştir. 

İran'ın, Selçuklular yönetiminde
olduğu bir zamanda yetişen

Hayyam, Horasan ülkesinin en
büyük şehirleri olan Belh, Buhara ve
Merv gibi bilim merkezlerini gezdi.
Bağdat'ta bulundu. Zamanının
hükümdarlarından özellikle Selçuklu
Sultanı Meliksah ve Karahanlılar’dan
Şemsülmülk'ten büyük ilgi ve
yakınlık gördü. Saraylarında,
meclislerine bulundu.

DÖNEMİN ÜNLÜ VEZİRİ 
NİZAMÜL-MÜLK VE HASAN
SABBAH İLE BİRLİKTE AYNI
MEDRESEDE OKUDU

Yaşadığı dönemin ünlü veziri
Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile
aynı medresede, zamanın ünlü alimi

Muvaffakeddin Abdüllatif ibn el
Lübad'dan eğitim aldığı söylenir.
Bazı kaynaklar da buna itiraz etse de
bu kişilerin aralarında bir bağlantı
olduğunu da inkar etmiyor.

BİR AÇIDAN DÜNYAYI, İNSANI,
VAR OLUŞU KENDİ AKLIYLA
BAŞTAN TANIMLAMIŞ. BU
NEDENLE DE BAZILARINA GÖRE
ÇAĞINI AŞARAK EVRENSELLİĞE
ULAŞMIŞTIR

Rubailerinde, dünya, var oluş,
Allah, devlet ve toplumsal
örgütlenme biçimleri gibi hayata ve
insana ilişkin konularda özgürce,
sınır tanımadan akıl yürüttüğü
görülmekte. Akıl yürütürken ne
içinde yaşadığı toplumun ne de daha
önceki zamanlara ait toplumların
kabul ettiği hiçbir kurala bağlı
kalmamıştır. Bir açıdan dünyayı,
insanı, var oluşu kendi aklıyla
baştan tanımlamış. Bu nedenle de
bazılarına göre çağını aşarak
evrenselliğe ulaşmıştır. Burada
Hayyam'ın yaşadığı dönemin ve
yerin etkisi büyüktü. Yaşadığı ortam
bunu kaldıracak sosyo-kültürel bir
altyapıya sahipti. İslam dünyasında
felsefenin yükselişte olduğu bir
dönemde bulunuyordu. Selçuklu
saraylarında, sentez bir Orta Doğu
kültürü (Türk-Hint-Arap-Çin-Bizans)

Asıl adı, Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbra-
him'el Hayyam olan Ömer Hayyam, 18 Mayıs
1048 Nişabur doğumludur. Hayyam yani, “Ça-
dırcı” takma adının, babasının ve dedelerinin ça-
dırcılık yapmalarından dolayı verildiği söylenir.

Bulunduğu çağın ötesinde 
bir bilim adamı ve şair:

Ömer Hayyam
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oluşmaya başladığı bir dönemde
yaşayan düşünür, Müslüman fakat
felsefeyi günah saymayan bir toplum
içinde özgürce felsefe ile
ilgilenebilmiştir.

HAYYAM’A GÖRE İNSAN AKIL
VARLIĞIDIR, EN ŞAŞMAZ ÖLÇÜ,
AKIL VE SAĞDUYUDUR. GERÇEĞİN
AKIL YOLUYLA BULUNABİLECEĞİNİ
SÖYLER

Sonraları başkalarının eserlerinin
de ona yakıştırıldığı rubaileri iki yüz
kadardır. Hayyam, oldukça kolay
anlasılabilir, yumusak, akıcı bir dil
kullanır. Gerçekçidir, yaşadıklarını
gördüklerini yapmacıksız anlatır.
Ona göre, gerçek olan yaşanandır,
ikinci bir dünya yoktur. İnsan akıl
varlığıdır, en şaşmaz ölçü, akıl ve
sağduyudur. Gerçeğin akıl yoluyla
bulunabileceğini söyler.

RUBAİLERİNDE HAKSIZLIKLARI,
SOFTALIKLARI, SAÇMALIKLARI
ANLATARAK, AŞK, ŞARAP,
DÜNYA, ÖLÜM, İNSAN HAYATI,
DÜNYANIN TADINI ÇIKARMA GİBİ
KONULARI İŞLER. BU KONULARA
HEP FELSEFİ AÇIDAN BAKAR

Hayyam kendisinden sonra gelen
pek çok şairi etkileyerek, rubai
konusunda tek örnek olarak
benimsenmiştir. 

Hayyam'ın eserlerinden 18
tanesinin adı bilinmektedir, çeşitli
bilim dallarında birçok eser
yazmıştır. Bilinen eserleri şunlardır;
- Ziyc-i Melikşahi. (Astronomi ve

takvime dair, Melikşah'a ithaf
edilmiştir)

- Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı
Turuk ül Hind. (Geometriye dair)

- Risaletün fi Berahin İl Cebr ve
Mukabele. (Cebir ve denklemlere
dair)

- Müşkilat'ül Hisab. (Aritmetiğe dair)
- İlm-i Külliyat (Genel prensiplere

dair)
- Newruzname (Takvim ve yılbaşı

tespitine dair)
- Risaletün fil İhtiyal li Marifet.

(Altın ve gümüşten yapılmış bir
cisimde altın ve gümüş miktarının

bilinmesine dair. Almanya Gotha
kütüphanesinde bir nüshası
mevcuttur.)

- Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min
Musaderat(Öklid'in bir probleminin
çözülmesi metoduna dair, Hollanda
Leiden kütüphanesinde bir nüshası
vardır. F. Woepcke fransızcaya
çevirmiştir.)

- Risaletün fi Vücud (Felsefede
ontoloji bahsine dair. Britanya
kütüphanesinde bir nüshası
mevcuttur.)

- Muhtasarun fi't Tabiiyat (Fizik
İlmine dair)

- Risaletün fi'l Kevn vet Teklif
(Felsefeye dair)

- Levazim'ül Emkine (Meskûn
yerlerin iklimi ve hava
değişikliklerine dair)

- Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi
Keşfil Hicab (Üç meseleye cevap ve
alemde zıtlığın zorunlu olduğuna
dair)

- Mizan'ül Hikem (Pırlantalı
eşyaların taşlarını çıkarmadan
kıymetini bulmanın yöntemine
dair)

- Abdurrahman'el Neseviye Cevab
(Hak Teâlâ'nın alemleri
yaratmasının ve insanları ibadetle
yükümlü kılmasının hikmetine
dair)

- Nizamülmülk (Arkadaşı olan
vezirin biyografisi)

-Eş'arı bil Arabiyye (Arabça
rûbaileri)

-Fil Mutayat (İlim prensipleri)

Dünya dediğin bir bakışımızdır bizim; 
Ceyhun nehri kanlı göz yaşımızdır bizim; 
Cehennem, boşuna dert çektiğimiz günler, 
Cennetse gün ettiğimiz günlerdir bizim.



90 Çorapland Eylül-Ekim 2012

www.csd.org.tr

Turkish Red Cross thanked us

by a medal conferred us by our

President during a ceremony

held in Ramadan. I would like

to thank to all my friends, our

sector and the members of the

board who have caused us to

live this pride as ÇSD”

ENGLISH TRANSLATION...

My Dear Friends,

People are social creatures with
feelings such as love, respect and
solidarity in addition to its physical
attributes. We help to those in need
and try to take their side and sup-
port them during their dark times.
We may help them with a slice of
bread, some food even a smile when
needed then we may have taken a
step to survive the feeling of soli-
darity. It is easy to say that the soci-
eties deprived of such feelings were
destroyed and destructed. We went
through the dark times of First and
Second World War by sharing even a
slice of bread we have.  

Despite the adverse affects of the
urban life and the troublesome
times which have detrimental ef-
fects on solidarity, we may also wit-
ness positive personal or corporate
actions. Those having undertaken
responsibilities in this regard con-
tinue to set examples by using even
the smallest opportunities.

We know that we have rendered
these aids with the protocol we have
signed this year as the Socks Manu-
facturer Association (ÇSD) in coop-
eration with Turkish Red Cross after
many activities we have performed
together successfully. The socks aid

we have started during Ramadan
was a good example to this. Turkish
Red Cross thanked us by a medal
conferred us by our Prime Minister
during a ceremony held in Ra-
madan. I would like to thank to all
my friends, our sector and the mem-
bers of the board who have caused
us to live this pride as ÇSD.

I also wish that we will have a
good and successful academic year
in 2012-2013 which is to start to-
morrow for our students and teach-
ers.

Hüseyin Öztürk
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturer Association
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ÇSD accom-
modates the
sector mem-
bers and sup-

porters every year under
the peaceful climate of to-
lerance of Ramadan and
this year, it was organized
as successful. Mehmet Bü-
yükekşi, the Chairman of
the Turkish Exporters’ As-
sembly Ahmet Lütfi Akar,
Chairman of the Red Cross,
İbrahim Gülle, President of
Istanbul Textile and Raw
materials Union (İTHİB)
and Fikret Tanrıverdi , the
Deputy Chairman of Istan-

bul Chamber of Industry
and the chairmen of board
members of many NGOs
and the solution partners
of ÇSD came together AT
THE Iftar. There were
many companies from the
socks industry and during
the meeting; the guests
had their Iftar under live
sufism music. 

THE SECTOR MEMBERS
AND THE SECTOR
SUPPORTERS CAME
TOGETHER

After watching the in-
troductory film which pro-

moted the activities of the
association, ÇSD Chair-
man Hüseyin Öztürk made
a speech emphasizing that
they are happy and hono-
red to meet with the sec-
tor members and the sec-
tor supporters under the
peaceful climate of Rama-
dan. 

This was followed by
the speech made by Ah-
met Lütfi Akar, the Presi-
dent of Turkish Red Cross
and he thanked ÇSD in his
speech due to their aids of
socks during Van earth-
quake and also mentioned

the cooperation protocol
signed in March. 

Chairman of TİM, Meh-
met Büyükekşi mentioned
the satisfaction they have
by having an Iftar toget-
her and congratulated
ÇSD management due to
the successful activities
they performed. TİM Cha-
irman Büyükekşi also
emphasized the positive
developments in Turkish
exports and added that we
have increased out export
figures to four times of
what was before. Büyü-
kekşi stated that “Socks
Industry has its share in
this cake with export
numbers over 1 billion
dollars. Hopefully, our
socks industry shall play
an important role in our
target of 500 billion Dol-
lars in 2023”. 

The ceremony ended
after conferring the plate-
let to Global Marketing
Director Nati Levy and the
Turkish representative of
the company Sharon
Chang by ÇSD Chairman
Hüseyin Öztürk and De-
puty Chairman Bülent İyi-
külah. 

The Traditional Iftar Dinner 
of ÇSD was held this year with the
participation of many once again
The traditional Iftar of the Socks Manufacturer Association (ÇSD) was held on July 31,
2012 at Polat Renaissance Istanbul Hotel with the participation of Da Kong this year. TİM
Chairman Mehmet Büyükekşi and Turkish Red Cross President Ahmet Lütfi Akar also
took part in the ceremony and many guests were accommodated including the members
of the industry as well as the chairmen of the unions and the chambers and presidents
and executives of the sectoral associations and the regional NGOs.
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The business-
men, artists,
NGOs, jour-
nalists and

citizens having con-
tributed to the domestic
and foreign humanitarian
aid came together in the
“Award Ceremony” held
by the Turkish Red Cross.
170 donators received
their golden medals from
the hands of Prime Minis-
ter Recep Tayyip Erdoğan.
ÇSD was also involved in
this scene of pride. ÇSD
took actions against the

natural disasters having
occurred home and abroad
and the socks donations
they have made were
transported to the people
in need by means of Turk-
ish Red Cross. ÇSD, hav-
ing donated two trailers of
socks during Van earth-
quake having recently oc-
curred in Van signed a
cooperation protocol with
the Turkish Red Cross in
March and caused its aids
gain a regular form. 

The iftar and the
award ceremony for the

donators which was held
in Istanbul at Haliç Con-
vention center was hosted
by the chairman of Turk-
ish Red Cross Ahmet Lütfi
Akar and the executives of
Turkish Red Cross. Prime
Minister Recep Tayyip Er-
doğan was the guest of
honor of the night and
Egemen Bağış (European
Union Minister and the
chief negotiator Egemen
Bağış, Abdulkadir Aksu
(Previous Minister of In-
ternal Affairs), business-
men, artists, directors of

NGOs and many others
participated in the night.

PRIME MINISTER
ERDOĞAN ALSO
THANKED TO THE
DONATORS

Prime Minister Recep
Tayyip Erdoğan started his
speech by thanking the
Kızılay executives and do-
nators and he stated, “On
behalf of 170 donators to
which medals were
granted, I would like to
express my gratitude and
appreciation to all Red

Gold Medal conferred by
Turkish Red Cross to ÇSD
Turkish Red Cross conferred gold medals to its donators among whom
are also Socks Manufacturer Association (ÇSD). The ceremony took place
after the iftar at Haliç Convention Center and the chairman of ÇSD re-
ceived the gold medal from Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan.
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Cross supporters all over
Turkey and abroad person-
ally, on behalf of my na-
tion and my country”.
Erdoğan also emphasized
that, “Kızılay has visited
the places where no one
has previously visited.

“TURKISH RED CROSS
RECEIVES ITS POWER
FROM THE NATION AND
THE DONATORS”

The Chairman of Turk-
ish Red Cross M. Lütfi
Akar stated that Turkish
Red Cross having trans-

ported its aids to anyone
all over the world and
covered the wounds of the
people in need by receiv-
ing its power from the na-
tion and the donators, also
emphasized that he
wishes that this support
shall be perpetual.

The Chairman Akar
stated that Turkish Kızılay
successfully continued its
domestic and foreign hu-
manitarian aids and he
added that the govern-
ment also has its fair
share to this success.

The Socks Industry has once again shown
its solidarity in Ramadan
The socks collected with the socks aid campaign started by Socks Manufacturer Association
(ÇSD) in Ramadan were delivered to Turkish Red Cross on August 29, 2012. The socks do-
nated by the members of ÇSD shall be delivered to those in need in Turkey and in the world
under Turkish Red Crescent’s security.

The socks collected with
socks donation cam-
paign started in Holy

Ramadan by Socks Manufacturer
Association were delivered to
our Association on August 29,
2012. 

The donated socks were de-
livered by ÇSD packages on
which their contents were listed.

ÇSD Chairman Hüseyin
Öztürk, Deputy Chairman Ahmet
Bilal Kıymaz and Turkish Red
Crescent Merter Branch Head
Ercan Tan were presen during
the delivery and the socks do-
nated by the benevolent compa-
nies of Turkish socks sector were
loaded to the trailer exclusively
arranged by Turkish Red Cres-
cent with exclusively prepared
ÇSD packages. 
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The new website 
of ÇSD has been
launched! 
The new website of Socks Manufacturer Associa-

tion (ÇSD) which is regularly updated so as to
meet the changing daily requirements and expectations
of the members of our association has been reviewed and
initiated. Taking into consideration the current require-
ments and expectations of the industry, www.csd.org.tr
is now prepared in English, Russian and Arabic in addi-
tion to Turkish offering information in four languages
also provides exclusive services for our members with
the e-paylaşım (e-share) module which is a first time
application. 

Via www.csd.org.tr , you may access to the sectoral
developments by one click and www.csd.org.tr is expec-
ting you with its functional structure and modern design.www.csd.org.tr

The share of the socks within the 
export of the knitted garments has
increased in years

Socks among the
most important
export items of

the garments industry in-
creased its share within
the export of the knitted
garments among the
years based on the infor-
mation obtained from
İTKİB. Except for a small
recession in 2006 at
0,3%, the socks industry

has increased its share
among nkitted garments
from 7,5 in 2000 to 12,6
at the end of 2011 and it
has made a significant de-
velopment within a com-
paratively short period of
11 years. 

Despite a global crisis
having occurred in 2009
which deeply affected the
global economy and

Turkey and a recession in
the garment industry,
Turkish socks industry
having obtained 5% in-
crease in exports, also
rose its share in the ex-
port of the knitted gar-
ments to 12,7% and
reached its highest point. 

On the other hand, 
the cotton socks which
were the type of socks

which were most ex-
ported by Turkey and it
increased in 2011 by 8%
and reached to 613,3 mil.
USD. The share of the
cotton socks among the
total amount of the ex-
ported socks realized as
58%. It was followed by
the cotton knitted panty
hoses and thights which
decreased to 13%.

Based on the information obtained from Istanbul Textile and Apparel 
Exporters’ Association (İTKİB), the share of the socks within the export of
the knitted garments has increased over the years and it increased to
12,6% as of the end of 2011.
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IFExpo 2013 10th International Istanbul Hosiery, Underwear Fair prepared in
cooperation with Turkish Fashion and Apparel Federation (TMHGF) and TÜYAP
shall be held in Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece between 
January 31 and February 2, 2013.

IFExpo organized
with the participa-
tion of 93 compa-
nies and company

agents has significantly
contributed to the growth
step of the hosiery and un-
derwear industries. The
fair shall give the compa-
nies in desire to convert
the design, collection and
rapid production properties

to commerce the opportu-
nity to open to the global
markets. 

CORRECT SUBJECT,
CORRECT VISITORS 

As the result of the
very important interna-
tional meeting of the socks
and underwear industries
and consistent marketing
activities towards the sec-

tor and the target markets,
it was visited by 5.352
professionals from 40 dif-
ferent countries.

IFEXPO, INTERNATIONAL
HOSIERY, UNDERWEAR
FAIR STARTED THE
SALES OF THE YEAR
2013

IFExpo, International
Hosiery, Underwear Fair

having reached the 
target of meeting the
requirements and
expectations of the sector
in 2012 in professional
standards had a successful
head start for the sales of
2013. The fair which
gained intense attraction
from the companies of the
industry shall provide the
efficient and productive
business environment
where the companies
having participated in the
fair in 2013 will obtain the
chance to open to new
markets and meet the
qualified visitors from
various countries.

In order to obtain 
more information about 
IFExpo 2013 10th Interna-
tional Istanbul Hosiery, 
Underwear Fair which
shall be held between Jan-
uary 31 and February 2,
2013 at TÜYAP Fair and
Congress Center at
Büyükçekmece, you may
visit our website at
www.ifexpo.com.

IFExpo 2013 10th International 
Istanbul Hosiery, Underwear Fair
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Derneğimizin Üyelerinden Sayın Yüksel Doğan’ın (Yüksel Çorap) değerli kayınbiraderi 
ve sektörümüzün emektarlarından  

İbrahim Gürel
vefat etmiştir.  

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

Eğer yarasına merhem sürüp
önüne biraz dünyalık

koymayacaksan, kırıp geçiren
yılın darlığı içinde, zavallı
yoksula “Nasılsın?” deme.

Sadi

İnsanlar birbirine yardımdan el
geçtikleri gün insanlık yok olur,

karşılıklı dayanışma olmazsa
toplumlar olmaz.

Walter Scott

Bir mum, diğer mumu
tutuşturmakla ışığından bir şey

kaybetmez.
Mevlana

Bir başkasının yaşamasına
yardım etmeyen, yaşadığını

iddia edemez. 
Marry Brown

Yalnız yiyen, felaket gününde de
yalnızdır.
Rig Veda

Dostuna da düşmanına da
yardım et, 

çünkü o zaman dostunla daha
yakın dost, düşmanınla da 

daha dost olursun.
Clebbul

Düşenin elinden tut ki 
sen de düştüğün zaman tutacak

bir el bulasın.
Ali Fuat Başgil

Düşmanına bir şey vermek,
dostundan bir şey almaktan

daha iyidir 
Gustav Van MOSER

Yardım edeceğin kişiye 
bir şey demeden 

yardım et.
Eflatun

Yardımlaşma ve dayanışma, 
bir toplumun gelişmesi için en

güzel vesiledir.  
Kesler

İnsan, dostlarının acılarına,
onlarla bir olup ağlayıp

sızlamakla değil, yardım ve
bakım ile katılmalıdır.

Epikuros

Sevmek fiilinden sonra
dünyanın en güzel fiili yardım

etmektir.
V. Suttiner

Hayat zaten yeterince kısa ve
ıssız değil mi ki? Yolları birlikte

kat edenler birbirine yardım
etmesin mi?

Chiton

Kardeşinin salını karşıya
geçirmeye yardım et, 

göreceksin ki, sen de karşıdasın
Hint Atasözü

Ağaç düşerse
yakınına yaslanır.
Gagavuz Atasözü

Başsağlığı






