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BAKANDAN

Merhaba...

Ahmet Sönmez
İstanbul Umum
Saraçlar Odası
Başkanı

ürkiye’nin Osmanlı’dan kalan sancağa sahip tek odasının, çok kıymetli üyeleri;
Sektörümüzün ve esnafımızın hak ettiği noktaya gelmesi adına, iletişim ile işe başladık.
Bunun için çağın gerekliliklerine uygun olarak internet sayfamızı ve sektörümüze yönelik
dergimizi hayata geçirdik.
Odamızın faaliyetleriyle ilgili daha etkin bir biçimde duyuruda bulunmak, sorunları, çözüm
önerileriyle gündeme taşımak adına yaptığımız bu atılımla üyelerimize daha iyi hizmet vermeyi, üyelerimizin iş hacimlerinin artırılmasına katkıda bulunmayı ve yönetim /üye birlikteliğini pekiştirerek, daha net ve güçlü bir ses çıkarmayı amaçladık.
Piyasamızın nabzının attığı noktada bilgi alışverişimizi hızlandıracak bu projeler, faaliyet
alanlarında da bizim daha organize ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmemizi sağlayacaktır.
Bu ilk adımla başlayan ve daha sonraki projelerle de pekişecek birlik ve beraberliğin yükseltilmesiyle, mesleğimize yönelik konuları çok daha organize ve tek vücut halinde ilgili
noktalarda gündeme getireceğimize inanıyorum
İthal ürünlere getirilen ek vergi çalışması, bakanlık nezdinde yürütülen girişimler, hatta bir
adım öteye geçerek Saraciye Sanayicileri Derneği ile olan işbirliğimiz içinde, bir arada olunca
nasıl sonuç aldığımızı gösteren önemli bir örnektir.
Hepimiz piyasada şahit oluyoruz ki 2014 zor bir yıl olarak geçiyor. Gözüken o ki 2015 de
yine güçlüklerle mücadele etmemiz gereken bir sene olarak bizi karşılamaya hazırlanıyor.
Bizler temsilcileriniz olarak sizler adına daha etkin çalışırken, üyelerimizin de bu çalışmalarda vereceği destek önemlidir. Piyasadaki birçok sorunu kendi iç disiplinimizde çözmemiz
mümkün.
Örneğin piyasada maliyet yapılmadan verilen fiyatların yarattığı hasar hepimizin malumu.
Kayıt dışı ve merdiven altı gerçeğini el birliğinde sistem içine sokmaya çalışıp, temiz iş ve
devletin kontrolündeki resmi çalışma sistemi içinde pazarı ve iş hacmini daha çok büyüteceğimizi ve fiyattan, kaliteye yaşanan farklı sorunlarımızı da çözeceğimizi düşünüyorum.
Fakat tüm bunları kimseyi yok saymadan, herkesi sistemin içine çekerek ve doğruda buluşarak yapmalıyız. Bu mücadelede odamıza üyeler olarak sahip çıkmamız büyük önem teşkil
ediyor.
Eğer tek tek sorunlarımızı aşmaya çalışırsak bunun altından kalkamayız. Şayet birlik olur,
güçlü bir şekilde sorunlarla mücadele eder, odamızı da faal bir hale kavuşturursak, ilgili birimlere sesimizi daha güçlü duyurabiliriz. Meslek odamızın, üyelerle biraraya gelerek tüm
sektörü kapsayacak şekilde, sorunlarımızı beklentilerimizi anlatması şart. Herkesin odasına
sahip çıkması arzumuzdur. Yetkili mercilere gittiğimizde sektörümüzün dimdik arkamızda
olduğunu hissetmeliyiz.
Bu anlayışla odamızı ayağa kaldırıyoruz. Artık İstanbul Umum Saraçlar Odası’nın adını, çok
yakında Türkiye’de bilmeyen kalmayacak. Odaların yönetimi esnafın içinden çıkan, sizden
insanlardan oluşuyor. Herkesin bir işi var. Bunun bir bayrak yarışı olduğu bilinci içinde, yeni
bir anlayışla karşınıza geliyoruz.
Artık internet sitemizle, dergimizle sizlere çok daha yakınız. Bu faaliyetlerimizi sizlere olan
ziyaretlerimizle önümüzdeki süreçte güçlendireceğiz. Klasikleşen oda tanımını aklınızdan
çıkarın. Bu yeni dönemde üyemizle birlikte çok daha sonuç odaklı işlere imza atacağız.
Mesleğimiz adına, küllerimizden yeniden doğacak ve mesleğimize hak ettiği itibarı geri kazandıracak bu yolculukta desteklerinizi bizden esirgememenizi rica ediyor, bu duygular içinde
hepinize hayırlı işler diliyorum.
Saygılarımla

Adem SÖNMEZ
stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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SEKTÖRDEN

Odadan sektörel iletiim için atak
Sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve oda, üye ilişkisini hızlandırmak adına
atağa geçen İstanbul Umum Saraçlar Odası internet sitesini ve dergisini hayata geçirdi. Sektörden haberlerin olacağı, üyelerin bilgi alabileceği, direkt ilişki kurulmasına ortam sağlanacağı iki medya ile birlikte yeniden diriliş hareketi amaçlanıyor.
Eylül ayı ortasında toplanan yönetim kurulu sektörle ilgili son gelişmeleri konuştu,
internet sitesi ve dergi hakkında bilgi aldı.
Amaçlarının daha etkin bir iletişimle sektörün ve piyasanın ayağa kaldırılması olduğunu söyleyen İstanbul Umum Saraçlar Odası Yönetim Kurulu, ayrıca toplantıda,
önümüzdeki süreçte esnafın sorunlarının çözüme kavuşturulması adına neler yapılması gerektiğini de tartıştılar.
Dergiyi hayata geçiren yönetim kurulu, kısa süre içinde internet sitesinin de
www.istanbulumumsaraclarodasi.org adresinden üyelerin hizmetine sunulacağını
müjdeledi.

stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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Ekonomi Bakanlõõ thalat Genel Müdürlüü’nde
düzenlenen Taraf Dinleme Toplantõsõ
2008 yılından beri sektörümüzde uygulanan
ve 4202 Gtipli ürünlerde (seyahat çantaları,
el çantaları ve benzeri mafhazalar) uygulanmakta olan korunma ve gözetim uygulamasının uzatılması çalışmaları dahilinde, 28
Ocak 2014 Salı günü Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen

taraf dinleme toplantısına üyelerimiz, meslektaşlarımız, Saraciye Sanayicileri Derneği
yönetimi ve İTKİB Yetkilimiz ile birlikte
katıldık.
2,5 saat süren toplantı süresince kurum yetkilileri ve karşı görüşteki katılımcılarla
görüş alışverişinde bulunduk.
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Sanmorris 75 modelle vitrinde
2004 senesinde ilk yerini açarak piyasada
faaliyet göstermeye başlayan Ünal, Kemal
ve Zihni Zorer kardeşler, 10. yıllarında Sanmorris, Arvena ve Çantacım
markaları
ile
İstanbul
Beyazıt’taki
yeni yerlerini açtılar.
1 Ocak 2014 senesinde
‘merhaba’ diyen ikinci
satış noktasının performansı ile ilgili Saraçlar
Dergisi’ne değerlendirmede bulundu. Tamamen
yerli üretim yaparak hizmet sunduklarının

özellikle altını çizen firma adına bir açıklama yapan Ünal Zorer, konsept olarak geniş
bir yelpaze ile hizmet verdiklerini söyledi.

İç ve dış piyasanın ulaşabildikleri tüm alanına hitap ettiklerini vurgulayan Zorer sözlerini şöyle sürdürdü: “Burası ikinci
mağazamız. Daha önce perakende mağazalarımız da vardı. Ama toptan satış anlamında
ikinci olan bu noktayı İstanbul Beyazıt Sinekli Medrese Sokak’ta faaliyete geçirdik.
Ağırlıklı olarak bayan çantası üzerine faaliyet gösteriyoruz. Bu arada da klasik ya da
spor diye özel bir tercih yapmadık. Tüm
ürün gamında hizmet vermeyi amaçlıyoruz.
Birçok deri çeşidiyle harmanlanmış 75 modelle hizmet sunuyoruz.”

Çantam Benim e-ticarete hõzlõ adõm attõ
Türkiye ve dünyada pek çok üreticinin deri,
aksesuar ve malzeme ihtiyacını karşılayan
Derimak çatısı altında 2013 yılında kurulan
Çantam Benim, e-ticaret sektörüne hızla
adım attı.
E-ticaret anlayışını ilerleyen teknolojilerle
birleştiren Çantam Benim çeşitli arama filtreleri ile kıyafete uygun çantayı bulmayı hedefliyor. Mobil uygulama alt yapısı ve her
an her yerden aranan çantayı bir tıkla adrese
ulaştırıyor. Seçkin marka ve modellerden
oluşan çantanın yanı sıra cüzdan, seyahat valizi hatta deri aksesuara kadar birçok alternatif birlikte sunuluyor.
Sitede bulunan sihirli ürün butonu ise bulunamayan ürünlere yönelik tasarlandı. Binlerce ürün arasından seçimi kolaylaştırmak
için tasarlanmış alternatif ürün bulma yönstanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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temi de tüketiciye veriliyor. Kargo veya
kurye bedelini müşteriden tahsil etmeden,
anlaşmalı olduğu firmalarla gönderilen site,
7 bankanın kredi kartına 9 taksite kadar
imkan sağlıyor.
Tüm ürünler, kalite kontrol ekibi tarafından
incelenerek gönderilen siteden yapılan alışverişte, nakliye sırasında oluşabilecek hasarlardan dolayı koşulsuz değişim olanağına
ilaveten, cayma hakkını da tüketiciye kanunlar içinde veriliyor ve iade kargo ücreti de
talep edilmiyor.
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Firmalar
rengarenk
ürünlerle
vitrinlerde
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PYASANIN NABZI

Sektör yarınını arıyor
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Piyasanın önümüzdeki süreçte gerek daralması, gerekse yapısal sorunlar
nedeniyle zorlanacağı bir sürece giriliyor.
Sektör mensupları bu sürecin doğru yapılanmalar ve güçbirliği yaparak
aşılabileceğine dikkat çekiyorlar.
Murat ÜNSAL
Ünsal Saraciye /
İstanbul Umum Saraçlar Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

“Sektörümüzü zor
günler bekliyor”

aramsar olmak istemem; ama bugünkü
piyasada görünen tabloyu da başka türlü ifade
etmek güç. 90’lı yılların sonunda başlayıp,
2000’li yıllarla ivme kazanan saraciye mamulleri ithalatının, önlenemez bir yükselişle rekor
rakamlara ulaştığını gördük. Bunun üreticiyi

stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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imalat ve istihdam noktalarında açmazlarla
karşı karşıya bıraktığı çok açık.
Bu seyir İstanbul Umum Saraçlar Odamız’ın
ve Saraciye Sanayicileri Derneği ile birlikte
yürütülen çalışmalar neticesinde 2008 yılında
42.02 tarife no’lu ürünlerimizin korunmasına
yönelik tebligatın yürürlüğe girmesiyle tersine
çevrildi. Bu tarihten itibaren saraçlarımız bir
nebze olsun nefes alabilmiş, hemen hemen
bitme noktasına yaklaşan imalatçı, kendinde
tekrar çalışma ve imalata yatırım yapma cesareti bulmuştur. Bugün ilgili tebligatı milat
kabul edip atölye kuran, tekrar işe başlayan
nice saraçlarımız, firmalarında hali hazırda çalışabiliyor ve üretebiliyorlarsa, 2008 yılında
yürürlüğe giren bu koruma tedbirlerinin sayesindedir.
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İlerleyen zamanlarda yürütülen çalışmalarla 2011 yılında
üç yıl daha koruma önlemleri
uzatıldı. Son olarak da 2014
yılı Nisan ayında 2 yıl daha
uzatma alındı.”
“Temel sorunlar ortada
duruyor”
“Sektörümüzün gelişmesindeki en büyük sıkıntı, üretime yönelik nitelikli insan
kaynağı açığı, karlılık ve sermaye yetersizliğidir. Bir işletmenin kendini geliştirmesi karlılıktan
geçer. Sektörümüzde karlılık maalesef diplere
vurdu. Bırakın işletmenin kendini geliştirmesini, mevcut oranlar işletmeleri geriletiyor.
Çok düşük karla çalışan işletmeler, ilerleyen
zamanlarda hem kendine, hem de piyasaya
zarar veriyor.
Tam bu aşamada da merdiven altı diye tabir
edilen, vergi mükellefi olmadan üretim yapan-

lar gündeme geliyor. Bu
kesim yüzünden normal işletmeler haksız bir rekabetin
içine çekiliyor, işletmeler ve
sektörümüz zarar görüyor.
Her işletme kendi özeleştirisini yapıp, stratejisini belirlemeli ve kendi çizgisinde
ticaretine yön vermelidir.”
“Sektörümüzün gelişmesi
için, bütün saraçlarımıza
görev düşüyor”
“Bu görev birlik ve beraberlik içinde çalışmak. Bu sorumluluğu herkesin
üstüne alması gerek. Sektörün gelişmesi, uluslararası platformda iz bırakması demek, saraciye mesleği ile uğraşan her emekçiye olumlu
yönde yansıması demektir.
İstanbul Umum Saraçlar Odası olarak, sektörümüzün gelişmesinde katkı sağlayabilecek
her türlü fikre açık olduğumuzu da hatırlatmak isterim.”
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“Sektörel
entegrasyon
kurulmalõ”
Ali KARAALi
Besa Suni Deri
ürkiye’nin yaratacılığını göz ardı ettiğini söyleyerek piyasayı değerlendiren Ali
Karaali, yapılması gerekenleri, kime ne
görev düştüğünü ve koordinasyon için gereken şartları anlattı.
Sektörün bir profilini çizebilir misiniz?
Düzeltilmesi gereken yerler ve yapılması
gereken eylem sizce nedir? Bu sektör
nasıl kalkınır?
“Bu sektör, ancak merdiven altından kurtulduğu takdirde kalkınır. Ama yapısal olarak değerlendirecek olursak, işin iki boyutu
var. Bir tanesi vitrin boyut… Maalesef vitrin başlığında çok eksiklerimiz bulunuyor.
İnovasyon eksikliği içinde, piyasa sadece
öykünerek hareket ediyor. Ürünler satıldıktan sonra satış eğilimleri net olarak görülebiliyor. Birbiriyle etkileşim içindeki piyasa,
ne yazık ki hep olumsuz öykünmelerle ilerliyor. Markalaşmak en etkin çözüm olarak
görülse de, bu alanda da eğitim verilmesi
gerekiyor. Bu eğitimde atölyede tezgahta
çalışan da, müşteri ile karşılaşan kişiye,
hatta patrona kadar herkesin aynı bakış açısına kavuşturulması lazım. İkinci mesele
de gözardı ettiğimiz yaratıcılığımız. Kendi
yeteneklerimizi, işimizin pratikliğini öykünme pahasına yabana atıyoruz. Kabul
ediyorum ki, ortada Çin gibi bir dev gerçeği var. Ama sırrını işi, fazla işgücüne bölebilmesinden alıyor. Pratik hayatta ve
özellikle zanaatte biz daha ileriyiz. Bu
gücün farkına varmalıyız.”

stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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Bu dağınık görüntünün toparlanabilmesi için sektöre düşen ne?
“Ben dünyadaki gelişmiş noktalarda şunu
gördüm. Sektörün içinde bir yan sektör var.
Amaç herkesin kendi büyük imalathanesi
içinde nihai ürüne ulaşması değil. Fasonlaşma denilen bir uygulama işliyor. Türkiye’de fasonlaşma yanlış anlaşılıyor. Sadece
fiyat odaklı, kalitenin ikinci plana atıldığı
bir koşuşturmaca değil. Yılda 5 – 6 milyon
adet üretim yapan çok büyük bir çanta fabrikasını gördük. Ben malzemeciyim, çantacı değilim. Ama çantaların sapları bir
kamyona yüklenmiş bir yere gidiyordu.
Sordum; başka bir imalathane varmış ve
sapların üzerinde saraçlıkla ilgili bir işlem
yapılması gerektiği için oraya gittiği yanıtını aldım. Bizde ise ölçek ekonomisi oluşturulmuyor. İşverenin ve üretimin üzerinde
çok ciddi maliyetler var. Her işi anahtar teslimi kendi çatısı altında yapmaya çalıştığı
için zorlanan bir resim veriyoruz.. Küçük
birimler halinde işi dağıtabilir; kendi içinde
yan sanayiler yaratabilirsek hem kalkınmayı, hem de herkesin para kazandığı bir
sistemi oluşturabiliriz. Batıda bize hep dev
firmalar anlatılıyor. Ama onlara hizmet
veren yan firmalar üzerine kalkındıkları anlatılmıyor.”
Piyasa kendi potansiyelinin ne olduğunu
biliyor mu?
“Ne yazık ki bunun farkında değil. Bu piyasada değme fabrikatörlerinin finansal
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hacmine, üretimsel hacmine kendi ölçeğinde ulaşmış firmalar var. Sadece hızlı değişen güncel dinamikleri çok farklı.
İnsanları bu dinamikler uyuşturuyor.
Kendimizin farkında değiliz. Dışarıdan ne
boyutta işler yaptığımızı görsek, potansiyelimizi daha çok ciddiye alacağız.”
Üretici doğru malzeme seçmeyi
biliyor mu?
“Kendi payımıza konuşursam pazarın
içinde yaşadığımız için müşterimizin ne ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Benim bulunduğum birim, fabrika içinde ayrı bir nokta.
Eskiden fabrikalar ürün sunar, sektöre, tedarik zincirine göre toptancı satması gereken ürünleri orada bulur; rafına koyar
satardı. Şimdi roller değişti. Müşteri ile bire
bir iletişim halinde olan satıcı, ihtiyaca göre
araştırma yapıp, üreticiye taleple geliyor.”
Sektör ihtiyaç olarak gözüken koordinasyonu nasıl sağlayacak?

“Koordinasyonu birleşik yapılar sayesinde sağlayacak. Kriz
şampiyonu bir ülke olduğumuzdan, her zaman bir B planımız vardır. Ama Çin’in
olmadığı anlaşıldı. Her şey yolunda iken tüm dünyaya mal
satıyorlardı. Talep de sürekli
artıyordu. İlk amaç da satıştı.
Fakat istenen talep gelmeyince
kartvizitleri ellerine alıp, ‘bana
kim gelmişti’ demeye başladılar. Türkiye olarak biz bu
alanda idmanlıyız ve fırsata
çevirecek tecrübeye sahibiz.
Fakat yapıların daha karmaşık
dizayn edilmesi gerekir. Hiyerarşisi düz yapıları çabuk kırıyorlar. Türk firmalarındaki
birleşik yapı içinde başarı sağladıysak,
bunu avantaja çevirmeliyiz. Fabrika içinde
toptancı, toptancı içinde Ar-Ge’yiz. Bu
yapı da bizi güçlü kılıyor."
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Osmanlõ’dan
bu yana sanca!õ
olan tek oda:
stanbul Umum
Saraçlar Odasõ
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araciye, insanlar yararına kullanılmaya
başlamasından itibaren hayvanlar için, deri
ve diğer ikame mallarından araç ve gereçlerle imal edilen sanayi kolu olarak tanımlanabilir. Yıllar içerisinde sektör, insana
yönelik üretime yönelmiş ve saraçlıktan temelle bugün günlük kullanım eşyası olan
çanta, cüzdan, bavul, kemer gibi ürünleri
imal eden meslek kolu haline dönüşmüştür.
Saraç esnafının piri Veysel Garani ve Haşim
Bağdadi olup, odanın kurucusu Fatih Sultan Mehmet’tir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedişinden 10 yıl sonra, 1463
senesinde verdiği fermanla kurulan İstanbul
Umum Saraçlar Odası, mesleki merkez,
dernek ve oda olarak esnafı kucaklayan bir
yapı olarak bugünlere kadar ulaşmıştır.
Eldeki mevcut bazı vesika, kaybolma veya
bozulma tehlikesine karşı Padişah Fermanı
dahil olmak üzere beraatlarını havi 20 vesika ile 8 defter birer fotokopileri odada bırakılarak Topkapı Sarayı Müzesi’ne
gönderildi.
İşte Fatih’in verdiği o ferman:
“Mehmet bin Murad Hân El-Muzaffer
Daima
Nişan-ı Hümayun ve Misal-i Meymun Enfezehullahu Taalâ illâ yeymi yüp’asü
hükmü oldur ki, şimdiki halde mahrusa-i
Kostantiniyye huffet bi’d devlet il-ediyyede
olan saraçlar ki hükm-i hümayunumla Bezzaziye havalisinden göçürüp belde-i mezkürede Cami’i cedid kurbunda ihdas
ettirdüğüm dükkânlara iletün ki anda
mukim olup Ser-i licam, aletin filcümle saraçlığa müteallik esbak neyse anda işliyeler
ve anda satalar ol sebebden mezkür saraçlara bu hükm-i cihan-Küşayı virdim ve buyurdum ki zikrolunan san’ata mütallik her
neki gatıla mezkürlara, tayin ettiğim
maha’de satılan anda gayri bu san’ata müteallik esbabdan kat’i nesne satılmaya. Eğer
satılacak olursa ki eşidem Hüdâvendigâr
enerallahü burhanehu riyhiyçüm azim belâlara ev kazalara uğradırım şöyle bileler
Hükm-i hümayühumda tebdil ve taygir

olmak o’maz ana göre amel edeler
bir gürlü dahletmeyeler bir babda
leâmet âlem âra-yı mutalâa kılanlar
mezmun-isşerifim muhakkak bilüp
itimat kılalar Tahriren fi evveli şevval
il-mürekkem senete tis’a ve
seb’ineve semane mie. Bi-Makam-ı
Kostantiniyye 1463”
Fatih’ten bu yana gelmiş geçmiş birçok hükümdar ve İstanbul kadıları bu yolda, yani
saraçlık mesleği ve saraç esnafının bir arada
bulunmaları hakkında, çeşitli tarihlerde ve
farklı sebeplerle ferman verdiler. Saraçlık
sanatının önemi üzerinde hassasiyetle durdular. Eldeki mevcut bazı belgelerden Topkapı Sarayı’na verilen 20 fermanın özetle
kısmen Süreç hakkında bilgi veren ve aslında Saraçhane mücadelesini de ortaya
koyan, Türkçeleştirilmiş kısa metinleri ise
şöyle:
- 53x17 cm ebadında 879-1463 tarihli Fatih’in müzehheb tuğrasını havi hükmü hümayunu: İstanbul saraçlarını bezzaziye
civarından kaldırıp cami cedid civarında
Saraçhane’ye getirdiği, saraçlığa konu her
şeyin orada yapılıp satılmasına dair
- 45x8 cm ebadında 895 tarihli 2. Beyazıd’ın tuğrasını havi hüküm. İstanbul saraçlarının Saraçhane’de çalışıp, her nevi
saraçlığa konu şeylerin orada satılacağına
dair.
- 46x26,5 ebadında 929 tarihli 1. Süleyman’ın tuğralı hükmü: saraçlara ait eşyanın
saraçlarda satılmasına ve başka yerde satıl-
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mamasına dair.
- 40x21 cm ebadında 877 tarihli 2. Selim’in tuğralı hükmü: İstanbul saraçlarının saraçlığa konu eşyayı yalnız
Saraçhane’de yapıp satacaklarına dair.
- 37x19 cm ebadında 1015 tarihli 1. Ahmed’in İstanbul saraçlarına verdiği
hüküm: Saraçlığa konu eşyanın Saraçhane’de yapılıp satılacağına dair.
- 49x20 cm ebadında 1015 tarihli 1. Ahmed’in İstanbul saraçlarına verdiği tuğralı hüküm: Saraçlığa konu eşyanın
Saraçhane’de yapılıp satılacağına dair.
- 49,5x29 cm ebadında 1. Ahmed’in tuğralı İstanbul saraçlarına verdiği hüküm:
Saraçlara konu eşyanın Saraçhane’den
başka yerde alınıp satılmaması hakkında.
- 49x21 cm ebadında 1022 tarihli ve 1.
Ahmed’in tuğrasını havi hükmü saraçların Saraçhane’den başka yerde, saraçlığa konu eşyayı yapıp satmamalarına
dair.
- 40x20 ebadında 1. Ahmed’in, 1022 tarihli tuğrasını havi hükmü: Saraçların
Saraçhane’den başka yerde saraçlığa
konu eşyayı yapıp satmamalarına dair.
- 70x30 ebadında 1. İbrahim tuğrası ve
1054 tarihli hüküm: İstanbul saraçları,
saraçlığa konu eşyayı Saraçhane’de
yapıp satarlarken, bazıları diğer mahallerde yapıp sattıklarına dair.
- 60x36 cm ebadında 2. Ahmed’in 1105
tarihli müzehheb tuğralı hükmü: Sadaret
Kaymakamı, İstanbul kadısı ve evkaf
müfettişine: Büyük Ayasofya Camii evkafından olan Saraçhane’nin yandığı,
stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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saraçların etrafa dağıldığı, kanunnameye aykırı olduğu, saraç esnafının
yanan dükkânlarının yeniden ve kâgir
olarak saraçlığa konu eşyayı orada işleyip satmalarına dair.
- 73x22 cm ebadında, 1106 tarihli, İstanbul Kadısı Abdullah Efendi’nin müzehheb başlıklı ‘arz mueibince amel
oluna’ hatlı arzı: Divan-ı Hümayun’da
Sadaret Kaymakamı Mustafa Paşa, Kadıasker ve İstanbul Kadısı huzurunda
Tavukpazarı saraçları ile Büyüksaraçhane esnafının duruşması yapılır. Bu duruşmada Saraçhane-i kebirdeki saraç
esnafı kazanmış, Tavukpazarı esnafının
orada esnaflık yapması men edilerek
yedlerine arz ve ilâm edildi.
- 73,5x50 cm ebadında 1. Mahmud’un
1145 tarihli müzehheb tuğralı fermanı:
Saraçhane’den gayrı yerde saraçların saraçlık yapmaması ve saraçlığa ait eşyanın yapılmaması ve satılmaması
hakkında
- 74x60 cm ebadında 3. Mustafa’nın
1173 tarihli müzehheb tuğralı fermanı:
200 seneden beri İstanbul saraçlarının
Sipahi Çarşısı, Tavukpazarı, Parmakkapı, Divanyolu, Uzunçarşı ve Şehzadebaşı’nda saraçlık yaptıkları, Ayasofya-i
kebir evkafından olan Saraçhane’nin haraba yüz tuttuğu, kanun ve teamül mucibince saraçların Saraçhane’den başka
yerlerde saraçlık yapmamalarına dair.
- 75x62 cm ebadında 1. Abdülhamid’in
1189 tarihli ve müzehheb tuğralı
hükmü: İstanbul saraçlarının Saraçhane’den başka yerlerde saraçlık yapa-
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mayacaklarına dair.
- 70x55 cm. ebadında 3. Selim’in 1205 tarihli, müzehheb tuğralı fermanı: İstanbul
saraçlarının Saraçhane’den başka yerlerde
saraçlık yapamayacaklarına dair.
- 63x32 ebadında 1235 tarihli Saraçhane
esnafının Bitpazarı’nda kanuna muhalif
dükkân ve oda açan saraç esnafından şikâyeti mutazammın ve men edilmelerine dair
İstanbul Kadısı’nın ilâmı.
- 95x35 ebadında Bitpazarı ve Saraçhane
esnafının istidaları ve duruşmalarına ait
ilâm ve hüccetler: 1235 tarihli.
- 113x54 cm ebadında 2. Mahmud’un 1235
tarihli ve müzehheb tuğralı fermanı: Saraciye eşyasının Saraçhane’den başka yerde
alınıp satılamayacağına dair.
- 70 x33,5 cm ebadında Bitpazarı esnafının
1239 Rumi’de saraciye eşyasını alıp satmak
için verdikleri istida ve bu hususa dair olan
ilâm ve hüccetler.
Bu belgelerin tamamı Saraçlar Derneği’nden Rifat Eserova tarafından emaneten
korunmak üzere Topkapı Sarayı Müzesi arşivine verildi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden sonra birçok hayrat ve
bunlara gelir kaynağı olarak han, hamam,
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dükkân gibi eserler hayata geçirdi. Bugün Fatih Parkı ile etrafındaki binaların bulunduğu
kısımda İstanbul Saraçhanesi’ni
yaptırdı ve yapıları da Ayasofya’ya vakfetti.
İstanbul Saraçhanesi 5 Eylül 1693 yani 230
sene sonra tarihe büyük Fatih ve Aksaray
yangını diye geçen yangında tamamen
yandı.
Büyük gayret ve çalışmalar sonucu Fatih’in
anılarını yaşatmak amacıyla kısa zamanda
esnaf tekrar bir araya gelerek 320 dükkândan oluşan Saraçhanebaşı’nı yeniden
kurdu. 1908 yılına kadar disiplinli bir şekilde canlılığını korusa da o tarihte yine itfaiye kayıtlarına Fatih yangını diye geçen
olayda Saraçhanebaşı’ndaki dükkânlar tamamen yıkıldı ve geriye Saraçhanebaşı
ismi kaldı. Bugünkü odanın dernek olduğu
dönemde evraklar üzerinde yapılan araştırma sonucunda ele geçen 1942 tarihli İstanbul Saraçlar Cemiyeti Nizamnamesi’nde
3512 sayılı Cemiyetler Kanunu hükümlerine istinaden, Cumhuriyet devrinde 13
Eylül 1940 tarihinde Fatih Refahiye Sokak
No:61’de Saraçlar Cemiyeti’nin yeniden
kurulduğu görülüyor. Kurucu isimler ise
şöyle: Tayyip Fikri Yorulmaz, Halil Saraçoğlu, Yakup Tezcan, Abtülvahip Gavanoz,
İsmail Hakkı Özbaşaran, Hüseyin Avni
Bezmez, Hayreddin Çeniz, Hüseyin Küçük
ve Kadri Ulusaraç.
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Adem SÖNMEZ
İstanbul Umum Saraçlar Odası Başkanı

“Bu sanca!õ tekrar göndere çekece!iz”
İstanbul Umum Saraçlar Odası’nı diğer odalardan ayıran en büyük özellik Osmanlı’nın
ilk meslek kuruluşu olmasıdır. Kuruluşumuz
1463, kurucumuz Fatih Sultan Mehmet
Han. Böyle bir tarihçesi olan başka bir oda
yok. Türkiye Cumhuriyeti’nde Osmanlı dö-

neminde takdir edilmiş ve sancağı olan tek
odadır. Meslek itibariyle bu sancağı tekrar
göndere çekeceğiz. Bunu güçlendirebilmemiz için, sektöre zanaatkar yetiştirilmesinden finans yönetimine kadar her konuda
bilgi aktarmaya devam edeceğiz.
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Saraçhane
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra ön plana çıkan ve
1908 yangınına kadar mesleğin merkezi olma özelliğini koruyan
Saraçhane’nin adı, halen mesleğin vitrini niteliğinde korunuyor.
Saraçlar, özellikle Fatih dönemiyle birlikte önem kazandılar.
Saraç esnafına gösterilen bu ihtimam, daha sonraki padişahlar
zamanında da devam etti.
Savaş ekonomisinin yaygın olduğu dünyada, saraçlar
Osmanlı İmparatorluğu’nun en stratejik sektörlerinden birini
oluşturuyordu. Fatih Sultan Mehmed’in saraçları aynı bölgede
toplamasının temelinde de bu neden yatıyordu.
Bir zamanlar Saraçhane Bölgesi’nde hizmet veren saraçlar, bugün
Türkiye’nin dört bir yanında özel dizayn, nitelikli üretimleri ve
ihracatlarıyla, yine Türk ekonomisinin neferi olma özelliğini koruyor.

stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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arihi, hayvanların insan yararına kullanılmaya başlamasına kadar uzanan saraciye üretimi, özellikle Orta Asya’da
yaşayan akıncı bir ulus olan Türkler’in, at
binen, silah kullanan bir toplum olmaları
nedeni ile büyük önem taşıdı ve yayıldıkları
bölgelerde de bu sanatı devam ettirdiler.
Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya yayılması, büyük çapta ata binen ve at kullanan bir orduya sahip olması, eyer ve koşum
takımları ile silah teçhizatı üretiminin ne
denli bir mertebeye ulaştığı hakkında fikir
verir. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u
fethetmesinden on yıl sonra 1463 yılında
bugün Fatih Hükümet binası, Fatih parkı ve
etrafındaki apartmanların bulunduğu yere
İstanbul Saraçhanesi’ni (Saraçhane-i Kebir)
yaptırdı.
Ardından daha önce Bezzaziye mevkiinde
bulunan saraçlar buraya nakledildi ve bu bir
fermanla belgelendi. Bu fermana göre, saraçlığa ait eşya yalnız saraçhane’deki saraçlar tarafından yapılacaktı.
Başka semtlerdeki saraçlar ne bu eşyayı yapabilecek ve ne de satabileceklerdi.
Saraçlara verilen bu imtiyaz Fatih’ten sonra
gelen padişahlar tarafından da tanındı ve bu
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konuda tecdit beraatları verildi. Bu imtiyaz
1906 yılına kadar kesin olarak uygulandı.
Fatih Camii’nin güney doğusunda yaptırılan ve gelirleri Ayasofya’ya vakfedilen İstanbul Saraçhanesi, kuruluşu olan 1463
yılından 230 yıl sonra 5 Eylül 1693 yılında,
tarihte Büyük Fatih ve Aksaray yangını
adıyla geçen yangında tamamen yandı.
Fatih’in anısına tekrar kuruldu
Fatih Sultan Mehmet’in anılarını yaşatmak
amacıyla aynı sahada, esnafın büyük gayreti
ve çalışmaları sonucu 320 dükkândan oluşan Saraçhanebaşı yeniden kuruldu ve 1908
yılına kadar disiplinli bir çalışma ile canlılığını korudu. Ancak 1908 yılında meydana
gelen Fatih yangınında Saraçhanebaşı’ndaki dükkânlar tamamen yıkıldı ve geriye sadece Saraçhanebaşı ismi kaldı.
Bu yangından sonra Saraçhane esnafı
günün şartlarına göre şehrin muhtelif yerlerine dağıldı.
Çarşı’nın özellikleri
Çarşının dış duvarları kârgir olup, dükkânları iç taraftaydı. Tam ortasında Saraçhane
Camii ve lonca bulunan kompleks, 1908
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Fatih yangınında tamamen yanarak, geride
tek kalan hamam ise 1930’lu yıllarda Atatürk Bulvarı açılırken yıktırılarak ortadan
kalktı. Saraçhane’ye “başı” ekinin ulanmasının sebebi ise, çarşının ana giriş kapılarından birisinin, şimdiki Belediye Sarayı’nın
önündeki Haşim İşcan Geçidi’nin bulunduğu noktaya karşılık gelmesinden ötürü,
bu kesim; “Saraçhane (Çarşı) Başı” olarak
anılırdı. Çarşının adı, sorumlusu ve saraç
esnafının reisi olan; “Saraç Başı”nın isminden gelmektedir.
Evliya Çelebi’nin not defterinden
Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde saraç esnafını “Esnaf-ı Muazzez-i Sarracan-ı Makbulan” yani makbul ve aziz saraç esnafları
başlığıyla tanıtmaktadır. Ayrıca sadece İstanbul’da 1084 dükkânda, 5 bin usta ve işçi
olduğunu belirtmektedir.
Çelebi, esnaf alayında, gümüş at takımlarıyla, yaldızlı mataralarla ve kadife eyerlerle yer aldıklarını yazar. Saraçlar; hayvan
eyerleri, yük ve binek arabaları için koşum-
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lar, kamçı, fişeklik gibi malzemeleri yaparlardı. Bu ürünlerden eyer takımı ile koşum
takımı 7–8 parçadan meydana gelirdi.
Saraçlar, deri kesmek için Fransa’dan gelen
“teber”, derileri tesviye etmek için “sıyırgı
bıçağı”, eyer ağaçlarını ve kamçı çubuklarını delmek için “matkap”, çivi kesmek için
“keski” gibi aletler kullanırlardı.
Yalnız yeni eşya yapmakla kalmazlar, aynı
zamanda eski saraciye eşyasını da tamir
ederlerdi. Fetihten sonra, Eyüp İmareti inşaatını izleyerek büyük bir sosyal ve kültürel etkinlik merkezi olan Fatih Külliyesi’nin
kurulması (1463-1470), saraçların ve demircilerin çalıştığı büyük Saraçhane Çarşısı
ve Şehzadebaşı’ndaki yeniçeri odalarının
yapımı, bu bölgede yeni mahallelerin gelişmesine neden oldu.
Fatih Külliyesi İstanbul’a Türk döneminin
karakteristik görünümünü kazandıran
büyük külliyeler dizisinin ilk halkasıdır.
Çalışanları ve çevresindeki çarşılarla, bu
külliye şehrin bundan sonraki gelişmesinde
etkili olan yeni bir ağırlık merkezi yarattı.
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Ahilikte  Ahlâkõ
“Ahilik, hem dünya, hem de Ahireti birlikte düşünen bir felsefeye
sahiptir. Bu görüşü emreden ayetler ve hadisler de vardır.
“Hiç ölmeyecek gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi Ahiret için”
çalışmayı emreden hadis dünya ile Ahiret’i ne güzel bütünleştirmektedir.
hilikte mal, servet ve sadece kazanç
için çalışmak hiçbir zaman kendi başına bir
anlam taşımazdı. Bunlar, ancak kendinden
üstün bir gayenin gerçekleşmesine vasıta
oldukları takdirde bir değer ifade ederler.
Örneğin, başkalarına muhtaç olmadan yaşamak için veya başkalarına yardım etmek
için kazanılan para değerlidir. Napolyon’un
ifadesiyle “para, para, para” diyerek, para
kazanmayı gaye haline getirmek Ahilik düşüncesine terstir. Çünkü, vasıta olan para,
gaye haline gelirse, gaye olan ahlâki değer-
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ler de vasıta haline gelir ki, bu son derece
ahlaksız dünya görüşünün temeli olur.
Örneğin, para kazanmak gaye olursa başkalarına yardım etmek de bir vasıta olur.
Bunun uygulamadaki sonucu kişilerin daha
çok para kazanmak için başkalarına yardım
yapmasıdır. Hayır yapmak için değil de,
başkalarının güvenini ve saygısını kazanarak karını arttırmak isteyen tüccarların fakirlere bu gaye ile yardım etmesi böyle bir
zihniyetin ürünüdür.
Genellikle buna yardım değil, kazanç usulü
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denilebilir. Çünkü amaç fakirlere yardım
etmek değil, onları vasıta olarak kullanıp
daha çok para kazanmaktır. Yardımın vasıta
olarak kullanılmaması için İslam dini “sağ
elin verdiğini sol elin bilmemeli” ölçüsünü
getirmiştir.
Ahilerin mal ve servet hakkındaki düşünceleri, onların ekonomik faaliyetlerine de yansımıştır. Ahiler, insanların kendi emekleri
ile geçinmelerini ve hiç kimseye muhtaç olmamalarını isterler. Bu sebeple, Ahilerin
emeğini değerlendirebilecek bir işi, özel-

likle bir sanatı olması, ahlak kaidesi haline
getirilmiştir. Bazı fütüvvetnamelerde işsizlik “batıl” olarak kabul edilmekte ve“ahlaksızlık” sayılmaktadır.
Bu sebeple Ahiler çalışmayı ibadet saymışlardır. Onun için Ahilerin iş yerleri, onların
ibadet yerleri olarak bilinir. Ahilikte iş yerleri, mescitler hatta camiler derecesinde
kutsaldır. Ahinin iş yeri Hak kapısıdır. Bu
kapıdan hürmetle girilir, saygı ve samimiyetle çalışılır, helalinden kazanılır, helal
yerlere ve kararınca harcanır.
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Piyasalarõn
kanayan yarasõ:
Karõlõksõz çekler
Türkiye’de karşılıksız çek miktarları resmi
rakamlara göre düşük gözükse de, yapılan
araştırmalar sene sonunda oranın
16 milyar TL’ye, yani yaklaşık
8 milyar dolara ulaşacağını ortaya koyuyor.
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iyasada bu konuda yaptığımız araştırmada Çek Kanunu’nda hapis cezasının
kalkmasıyla birlikte patladığının altı çizilen
karşılıksız çekler, zincirleme olarak tüm dağıtım kanalını etkiliyor. Ayrıca ödeme günü
geldiğinde, yeni vadeli çeklerle değiştirilen
önemli bir oran ise istatistiklere yansımıyor. İşadamları, sorunun bankalardan kaynaklandığının altını çizerken, limitli çekler
ve bankaya tam sorumluluk konusunun
çözüm getireceğine dair inançlarını ortaya
koyuyorlar. Konuyla ilgili bir araştırma yayınlayan Euler Hermes Türkiye, Temmuz
2014 itibariyle ödenmeyen çeklerin toplamının 11 milyar TL civarında olduğunu,
yılsonunda 16 milyar TL’ye ulaşmasının
beklendiğini açıkladı. Türkiye’deki ticaret
hayatında ödenmeyen faturaların en fazla
artış gösterdiği sektörlerin kimya, metal,
elektronik ve tekstil sektörleri olduğu görülüyor. Ödenmeyen çek performansının da
faturalara paralel bu sektörler kaynaklı olduğu düşünülüyor.
Ayda 1,5 milyar liralık çek ödenmiyor
Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü
Özlem Özüner, ödenmeyen çeklerdeki artışın yalnızca hapis cezasının kaldırılmasıyla ilgili olmadığını belirtirken,
ekonomideki büyümenin azalması ile şir-

ketlerin de birbirleri üzerinden ticari kredi
sağlamadaki yavaşlamayı yansıttığını dile
getirdi. Özüner, “Çek sistemi Türkiye için
önemli bir ticari kredi enstrümanı. Yaklaşık
400 milyar TL’lik bir büyüklükten bahsediyoruz ve bu, GSYH içinde önemli bir
rakam. Ödenmeyen çeklerde ise Mayıs ve
Haziran aylarında belirli bir yükseliş var.
2013 yılında ibraz edilen çeklerin yüzde
4’lük bir kısmı ödenmemişti. Bu yıl ise
Temmuz ayı itibariyle yüzde 3,68’i ödenmemiş durumda. Ödenmeyen çekler aylık
bazda ise 1,5 milyar TL civarında” diyerek
bunun ekonomi üzerinde ciddi bir yük olduğunu söylüyor.
Alacak sigortası çek sisteminin küçülmesini sağlayacak
Euler Hermes Türkiye, çek uygulamasının
yurtdışında görülmediğini, özellikle Avrupa’da ticaretin tamamen alacak sigortası
üzerinden yapıldığını belirtti. Çek sisteminin hemen ortadan kalkmasını beklemediklerini ifade eden Özüner, alacak sigortası
gibi mekanizmaların, riskin üçüncü partiler
tarafından değerlendirilmesine ve şirketlerin ticaret hayatında birbirlerine kreditör
olma yükünden kurtulmasına yol açacağını
açıkladı.
Ödenmeyen çeklerin şirketlere şüpheli ala-
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cak olarak yansıdığını
vurgulayan
Özüner,
“Ödenmeyen çeklerin
kurtarılması çok zor ve
şirketlerin aktiflerinin
belli bir yüzdesine mal
oluyorlar.
Çek sistemi, aynı zamanda hem şirketlerin,
hem de bankacılık sisteminin üzerinde operasyonel bir yük oluyor. Euler Hermes olarak
Türkiye’de Sigortalılarımıza 12 milyar TL
civarında teminat veriyoruz. Verdiğimiz teminat miktarı arttıkça, şirketlerin birbirleriyle daha güvenli ticaret yapmasını
sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Euler Hermes kimdir?
Euler Hermes alacak sigortasında dünya lideri olmasının yanı sıra kefalet sigortası,
garanti ve tahsilat alanlarında da sektörün

lider şirketleri arasındadır. 100 yılı aşan
tecrübesiyle, Euler Hermes şirketler arası
müşterilerine nakit ve ticari alacakların yönetimini destekleyecek finansal hizmetler
sunmaktadır.
Euler Hermes, sahip olduğu bilgi ağı ile küresel GSYİH’in yüzde 92’sini temsil eden
pazarlarda faaliyet gösteren küçük, orta ve
çok uluslu şirketlerin kurumsal ödeme gücünde günlük değişimleri takip ve analiz etmektedir. Merkezi Paris’te olan şirket
50’den fazla ülkede 6.000’in üzerinde çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Allianz
Grup üyesi Euler Hermes, Paris Euronext
borsasında işlem görmektedir.
Grup, Standard & Poor’s ve Dagong tarafından AA- notuna layık görülmüştür. Euler
Hermes, 2013 yılında 2.5 milyar Avro konsolide ciro açıklamıştır ve 2013 Aralık sonu
verilerine göre, Grubun dünya çapında sigortaladığı ticari işlem hacmi toplam 789
milyar Avro değerindedir.

“Tüketim ekonomisi
bizi buraya getirdi”
“Bu sene itibariyle işlerde yüzde 40’lara
varan bir daralma yaşandı. Sektörümüz
özelinde bakarsak, çevre ülkelerde yaşananların bunda çok etkisi var. Özellikle Uk-
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Fatih BİTİŞ
Frapan Çanta

rayna ve Irak’taki hacim bitme seviyesine
geldi. İç tüketim de bu açığı karşılamıyor.
İkisinden birine dayanırsanız, açmazlar
başlıyor. Strateji olarak içi ve dışı dengeleyen bir yapıda ilerlemek gerekiyor. İç piyasaya döndüğünüzde de tahsilat sıkıntısı
gerçeği karşınıza çıkıyor.
Her dönem batak riski olmuştur, ama son
süreçte iş aşırıya kaçtı. Ödeyememe sorunu
zincirleme olarak toptancıyı da etkiliyor.
Ama ben bunun daha temelde devlet politikasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum.
İç tüketim son 8 – 10 senedir anormal arttı.
Fakat üretime dayalı bir tüketim yerine, ithalin öne çıktığı bir yapı oluşunca bu noktaya geldik.
Üretime dönsek, ancak en az 2 senede iş toparlanabilir. Tüketerek sonsuza kadar gidilmeyeceği açıktı.”
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“Esnaf ne yapacaõnõ bilemiyor”
Şahin KABALAR
Şahin Çanta
“Piyasalarda geçen senelere göre iş
hacmi olarak çok önemli bir düşüş
yaşanıyor. Civar ülkelerde yaşananlar, içteki seçimler ve benzeri tüm
faktörler biraraya gelince, hacim de
aşağı çekildi. Marjların çok düştüğü
bir ortamda, kayıt dışı unsurların kendisini daha çok hissettirdiğini görüyoruz. İşini düzgün yapmaya çalışan,
oluşan fiyat aralığında, işsizlik ve rekabetin
de şiddetlenmesiyle ortaya kilitlenme çıkıyor. Girdilerdeki yükselmesi maliyete ve fiyata yansıtamıyorsunuz ama makinecinin
maaşı, elektrik, vergi yerinde durmuyor.
Son yıllarda yurtdışından gelenler bizleri
kurtarıyordu. Buradaki kesilme kendisini
çok hissettiriyor. Geriye dönük 5 -6 aydır
Araplar var; ama onların yarattığı hacim de
işteki açığı gidermeye yetmiyor. Bu durumda iç piyasaya gözünüzü çeviriyorsunuz. Fakat orada da çeklerde yükselen
ödenmeme oranı elinizi bağlıyor. Özellikle

hapis cezasının kalkmasıyla birlikte, insanlara bir rahatlık geldi. ‘Ödemesem ne olur’
düşüncesi tüm sistemi tıkıyor. Esnaf da bu
tedirginlikle çekle mal vermekten imtina
ediyor. Belki bu yoldan çıkış nakit olabilirdi. Nitekim kredi kartına yönelimler var.
Ama belli bir hacmin üzerinde çalışıyorsanız, yurtdışı müşteri dışında size tatmin
edecek nakit döngüsünü elde etmeniz olanaksız.
Vadeler çok uzadı. Bir yılı aşarak 15- 16 aylara varan sürelerde mal satılıyor. Elbette
bunda işsizliğin çok etkisi var. İşler açık
olsa, bu vadeleri kim kabul eder? Adamın
elinde malı var, stok şişmiş, mecburen mal
çıkışı yaşanıyor. Yani bir kısır döngü içerisinde piyasa bu alana sıkıştı. Ekonominin
düzelmesi belki de en büyük çare, ama
durum ortada. Daha kötüsü bu tablo karşısında esnaf ne yapacağını bilemiyor. İçimizde çok borçlu olanlar var ve son 2-3
senedir esnaf kötü günler yaşıyor.”

“E, dosttan para alõp, Ramazan GÜZEL
çekini ödeme bitti” Alexis Wera
“Kendi açımızdan büyük bir problem yaşamasak da, piyasanın genelinde işler pek
açıcı değil. Ortalıkta büyük miktarda hayali
bir para dolaşıyor. Açıkçası sıkıntının gerçek adı nakit eksikliği… Bu da kötü niyetli
kişileri gündeme getirdi.
Çek Yasası’ndaki değişiklikten bu yana eskisi
kadar çek kullanmıyoruz.
Hapis cezası varken, insanlar bunun korkusuyla,
ödeme probleminde eşinden dostundan para toplayıp çekini ödüyordu. Ama
şu an öyle bir durum söz
konusu değil. Tahsil edilemeyen para açısından
stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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büyük bir risk oluştu. Kar marjlarının düşüklüğü durumu daha da açmaz noktaya
getiriyor. 100 bin TL batak veren açmaza
düşüyor. Açıkçası herkese mal vermiyoruz.
Sürekli çalıştığımız insanları tercih ediyoruz. Ama kimsenin garantisi yok.
5 yıl gayet güzel çalıştığınız bir firma, piyasadaki yapıdan dolayı sıkıntı yaşayabiliyor. Belli şehirlerden gelenlere sıcak
bakılmıyor. Sürekli aynı yerlerde batak gelince, oradan gelene de mal verilmiyor.
Aslında mesleğin çok kolay gözükmesi de
bunda etken. Cebine biraz para koyan herkes bu işe soyunuyor.
Piyasada vergi kaydı olmayan imalatçısından toptancısına ciddi bir yoğunluk var.
Bunun önlenmesi lazım.”
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“Asõl maduriyet
toptancõlarda oldu”
“Herkes kendi yağında kavruluyor, ama öyle
güçlü bir iş yok. Bilhassas Ukrayna ve
Irak’taki gelişmeler piyasayı çok olumsuz etkiledi. Oradan gelen önemli ve talepli müşterilerimiz vardı. Şu an piyasada İranlılar var.
Esasen bir çok unsur biraraya gelince sıkıntısı
daha çok hissediliyor oluyor. Çin’e bakıyorsunuz; devlet çok önemli katkılar sunuyor. Biz
bunların eksikliğini yaşıyoruz. En güzel örnek
şu: Kosovalı Türk Malı istiyor. Fakat çanta başına 4 dolar nakliye bedeli ile karşılaşıyor.
Öte yandan coğrafi olarak bizden kilometrelerce uzak noktadaki rakibimizde bu maliyet
yok. Devletin bu konuya mutlaka el atması gerekiyor. Birkaç kargo firmasının, inisiyatifine
kaldık. İç piyasaya dönersek, oradaki durgunluk, daralma ve dönen çekler en önemli başlıklar. Perakendeden gelen bir insanım. Çekte
hapis cezası kalktıktan sonra, insanlar bunu

Kemal ZORER
Çantacım / Sanmorris / Arveno

kullanmaya başladılar. En büyük mağduriyet de toptancılarda oldu. Çeki alıyor; dericiye, aksesuarcıya, üreticiye veriyor.
Ödenmeyince cebinden yatırmak zorunda
kalıyor. Ama karşıdan tahsil edemiyor. Perakende de en fazla 3 ay sonra malı paraya
çevirirsiniz.
Fakat gidip onunla da ev, araba alırsanız,
ödemenizi yapamazsınız. İşlerde bugünkü
gibi durağanlık söz konusu olunca da, çekler başlar ödenmemeye… Çek dönmüş; ne
yapacaksınız? Vadesinde vadeyle değişen
çekler ortaya çıkıyor. Alacağını tahsil edemeyip, sadece dönsün diye mal veren toptancı tanıdıklarım var. Avrupa’dakine benzer
bir uygulamaya geçilmeli. Orada banka teminatı çok değerli. Çünkü aynı şekilde o da bu
kriteri arıyor. Bizde üzerine ne yazarsanız,
yazın. Sorun yok…”
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“Çek alõrken korkuyoruz”
Mehmet KAŞGARLI
Can Bag

“Piyasada iş hacmi olsa da, nakit para olmaması sıkıntı yaratıyor. Çünkü bu durumda maliyetler daha da artıyor. Belki
peşin para alsanız, çok daha uygun rakamlara maledeceğiniz derinin fiyatı şişiyor.
Ama toptancı olarak bu güç yok. Doğal olarak fiyat da, maliyet de şişiyor. Genel fotoğrafa baktığınızda vadelerin, firmaların
mali gücüyle doğru orantılı olduğunu görürsünüz. Yüzde 100 kazanıyorsanız; vade
miktarını da uzatabilirsiniz.
Aksi takdirde sermayeden gidiyor.
Minimum marjlarla çalışanların böyle
bir şansı olmuyor. Vade denildiğinde
çek, senet ya da açık hesap olarak
bakmak lazım. Şu an ortalama 6 aylık
vadeler gündemde, Şüphesiz o da bir
kısmını nakit ödeme şeklinde yaparsa…
Bu tarafa döndüğünüzde hammaddeden işçiliğe kadar her kalemin ödemesini yapmak durumundasınız. Ama
örneğin ayakkabı daha otomasyona
dönük bir yapı sergilediği için vadeleri
uzatabiliyor. Bu döngü içerisinde bir
de tahsilat sorunu var. Aslında zincirleme bir hareketi konuşuyoruz. Vergi,
stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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işçilik, kiralar hepsi hesap edildiğinde bir
önceki basamaktan alınan mal, neredeyse
maliyetlerle üzerine yüzde 100 konularak,
diğer halkaya geçiyor. Fakat milletin alım
gücü belli. Perakende ciro yapamadığında
da, toptancıya dönüş yapamıyor. Toptancı
ise çaresizlikten yine mal veriyor.
Çekte hapisin ortadan kalması, batağın da
artmasına neden oldu. Yaprak başı bin
küsür lirayı karşılayan banka ve 10 yaprağa
50 milyar yazabilecek bir kesimin arasında
kaldık. Kötü niyetli ise, zaten itibar kaygısı
yok. Hatta eşinin, dostunun üzerine çek
alıp, piyasayı vuranlar var.
Firmalar çek almak istemiyor; öte yandan
ortada nakit yok. Çek alırken korkuyoruz.
Kötü niyetlileri bir kenara atalım.
Yıllardır tanıdığınız, yeri yurdu belli insanlar bile işler hesap edildiği gibi gitmeyince
dönüş riski taşıyor. İnsanlar büyük hacimli
iş yapmaya çalışıyorlar.
Orta ölçekli bir esnaf çek defterini eline
alıp 30 bin TL’lik çek kesiyor. Toptancıya
da o an için cazip geliyor. Çünkü o da alıp,
bir önceki noktada alım yaptığı insana verecek. Fakat çeki kesen, kendi iş hacmini
hesaplayamıyorsa, 5 ayda o malı paraya çeviremediğinde çek de ödenmiyor. Burada
kötü niyet yok, hesapsızlık var. O kadar
kısa süre içinde 30 bin TL’lik malı tüketemeyeceğini göremiyor. Hele ki bugünlerde
işler çok istikrarsız.
Krizin dedikodusu bile tüm piyasayı alt üst
ediyor. Zaten gelir / tüketim dengesine
bakıp, nüfus bölerseniz iç piyasanın tek başına tatmin etmeyeceği ortada.
Bu işin tek kurtuluşu yurtdışı pazar. Devletimizin yurtdışı satışı çantada desteklemesini bekliyoruz.
Neden halen bavul ticari olarak anılıyor?
Bu fotoğrafta da bırakın üretimi, yurtdışından hazır gelen mallar piyasaya doluyor.”
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“Toplanõp, bankalara dava açalõm”
Tacettin SALİHOĞLU
Tacor Çanta

“Piyasadaki çeklerle ilgili tahsilat sorunu
konuşulduğunun ötesinde bir oranda
büyük. Ama gerçek muhatapları masaya
yatırıyor muyuz? İşte ben bundan emin değilim. Bir çek yazılıyor; bankaya gidiyorsunuz bin küsür lirasını karşılıyor. Böyle
teminat mı olur? Çeki eline alan adamın
üzerine 10 bin ya da 100 bin TL yazması
vicdanına kalmış. Banka müşterisini iyi tanıyacak ki, ben de güven duyabileyim. Diyelim ki banka işin içinde yok. Bir kişi
geldi size ve boş beyaz bir kağıdın
üzerine rakam yazıp, mal istedi. Kaç
kişi verir? Kimse vermeyeceğine göre,
buradaki güvenceyi doğru okumak
lazım. Beyaz kağıda bir bankanın logosu konulmuşsa, banka referans vermiş, kefil olmuş demektir. Ama
ödenmeyince ‘biz karışmayız, hukuka
gidin’ diyorlar. Çek yapraklarında da,
çek karnesinde de limit uygulamasına
geçilmeli. Pos cihazından yapılan alışverişte ben rahatım. Paramı anlaşmama bağlı olarak hemen ya da 40
gün sonra alıyorum. Bankaya ödemiş,
ödememiş beni ilgilendirmiyor. Çekte
de benzer bir sisteme geçilmeli. O
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beyaz kağıdın üzerine logonu koyuyorsan,
kişi benim değil, senin müşterindir. Bu nedenle çekte tamamından sorumluluk bankaya getirilmelidir. Karşılığında da
teminatını alıp, güven ölçüsünde kişiye
özel limitli çek versin. Örneğin 200 bin TL
teminat veren kişiye, 20 yapraklı çek verir;
üzerine de maksimum yaprak başı 10 bin
TL dersiniz ve tamamında sorumlu olursunuz. Çözüm bu kadar kolay. Bankalar işini
yapmıyor. Aslında aynı bankalardan elinde
karşılıksız çek bulunan esnafın biraraya gelerek toplu dava açması gerekir. BDDK
aracılığıyla bu yapılabilir. Gerekçe de belli:
“Bu adamı bana sen getirdin; sen referans
oldun.” Banka güvendiği kadar kredi verecek. Kredi kartında niye limit var? Peki
çekte niye yok? Sadece karşılıksız sorunu
olarak düşünmeyin. Geçenlerde bir müşteri
geldi ve 20 bin TL’lik çek yazmak istedi.
Referans gösterdiği bankaya sorduk. Şimdiye kadar çekinin dönmediğini, zaten yeni
aldığını belirtti. Banka kendi çekini verdiği
adama güvenemezken, ben nasıl güvenip
de mal vereyim. Siparişi iptal ettik. Belki
de 20 TL’lik iş kaçırdım. Bu işe bir çözüm
bulunmalı.”
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“AB’deki gibi çeke
sorumluluk istiyoruz”
Selami ILICA
Taymir Çanta
“Piyasa son yıllarda durgunlaştı. Özellikle çek
konusundaki gelişmeler bunu daha da tetikledi. Daha önlemli ve doğal olarak az ürün satılıyor. Tahsilat konusundaki sıkıntı ciddi bir
hal aldı. Önceden de yaşanıyordu, ama son
dönemde şiddeti arttı. Bu
da açık hesap
sistemini öne
çıkardı. Orada
da güven unsuru devreye
giriyor. Bankaların çek konusundaki garanti

eksikliği ve kanun
uyarınca yapılan düzenleme
sonrası,
esnaf kendi önlemini
almaya başladı. Piyasa daralırken, bir de hapis cezasının kalkması üst üste geldi. AB’ye uyum adına yapılan
bir düzenleme ama Avrupa’da bu kadar teminatsız bir sistem var mı, bir de ona bakılsın.
İnsanların çekle satıştan çekilmesi de ciroları
düşürdü. Adet düşünce, birim maliyet daha
çok artar hale geldi. Esnaf kendi çözümünü
arıyor. Eski müşterisine, referansında sıkıntısı
olmayana çekle mal veriyor. Ama yeni müşteriye imtina ediyor.”
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“Kötü niyetli
kii sayõsõ
çoaldõ”
Süleyman SARAÇ
Saraç Ticaret
“Bir tarafta kaldırılan çeke hapis cezası, öte
tarafta vadelerin uzaması, kötü niyetli kişilerin piyasaya girmesi için cazibe yarattı.
Eskiden insanlar birbirini tanırdı. Mesela
Mercan’da batmak diye bir şey yaşanmazdı. Herkes borcunu ödemeye çalışırdı.
Fakat bugün ‘ödesem de olur, ödemesem
de’ diyen insanlar piyasaya doluştu.
Kendi ürün grubumuzdan değerlendirme
yapacak olursak, valiz para tutan bir emtia.
Biraz fiyat kırmanız haline kısa sürede paraya çevirmeniz mümkün.
Bunu yapan da ardından çekini ödemiyor.
Peki devlet nerede? Ben esnafın yeterince
korunduğu, üreticiye yardımcı olunduğunu
düşünmüyorum. Üretici parasını alamayınca sıkıntıya düşüyor.
Tüm sorunlarda kötüleme hemen imalatçı
üzerinden yapılıyor. Oysa o maaşını, kirasını ödüyor, makine yatırımı yapıyor. Kullandığı malzemenin neredeyse tamamı
ithal. Vade baskısı yine onun üzerinde.
Borçlarını ödüyorsun ama tahsilat yapamayınca ne olacak? Son dönemlere kadar
Mercan’daki esnafın bankadan kredi aldığına hiç şahit olmamıştım. Şimdi herkes
bankalara esir oldu.”
“Haksız rekabet can yakıyor”
“Sektörün en önemli sorunlarından biri de
maliyetler üzerinden yapılan haksız rekabettir. Ben çalışanlarımın hepsini sigortalamışım. Farklı semtlerde binaların altında
üretim yapanların bazılarının vergi kaydı
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bile yok. Ama piyasada benimle rekabet
ediyor. Satın alacak kişi de fiyatla karşıma
geliyor. Türkiye’de ihaleler açılıyor. Bu
adamın bir kapasite raporu var mı?
Firmalar ‘malım nerede yapılıyor’ diye
kontrol etmiyor? Alıyor biri ihaleyi, piyasada fason diktiriyor.
Merak ediyorum bunu defterinde nasıl gösteriyor? Üretim yaptırdığı kişi vergi mükellefi bile değil. Sonra imalat büyüyecek diye
bekliyoruz.
Türkiye’de bir şeyler düzelecekse, üretim
olacak. En rahatı alıp satmak…
Gidersin Çin’e alıp, satarsın. Ama bu iş
değil. Karlılık ve karşılıksız çek ile ilgili bir
şey yapılmalı. Bazı firmalarda duyuyorum
ki okul çantasında kar 2 TL’ye düşmüş. O
da kar değildir.
Maliyetleri iyi hesaplamamıştır. En azından yüzde 10 hesap edilmeyen maliyet vardır. Kaç kişi bir çantanın maliyetini
yapabiliyor? O yüzden de bu esnafın dirilme şansı çok zor.”
Üretim çok sahipsiz
“Türkiye’de şirketler kuruluyor. Sermayesi
kadar sorumlu... Şirketin içinde şirketler
var. Bir çek geliyor, karşılıksız çıkıyor, o
şirkete ulaşamıyorsun.
Devlet benim nerede arkamda? Bunu nasıl
çözeceğim? Üretici imalatla, malzemeyle
mi uğraşacak; alacağının peşinde mi koşacak? Hiç olmazsa bırakın da çekini düzgün
tahsil etsin. Üretim çok sahipsiz. Tadı tuzu
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gitti. Bir emek verirsin ve karşılığını alınca
yorgunluğun gider. Bizde öyle bir şey yok.
Şirket çeklerinde hiç olmazsa ortakların TC
kimlik numarası yazsa…
En azından yeni şirket kurması engellenir.
Ben kendi işimi yapacağım, devlet işini yapacak. Şu an piyasa hiçbir güvence olmadığı için çok sıkıntıda. Kar marjları çok
düşük. Çantacılığın bitiş sebebi de budur.
İlçelerde merdivenaltı çalışan çantacılar fiyatları aşağı çekiyor. Adamın bir masrafı
yok ki. Bir yerde çalışacağına, iki tane makine alıyor, maaşından çok kazanıyor. Ama
ortada kayıt yok.
Devlet geliyor; vergi soruyor. Ben zaten
senin elindeyim; buradayım. Bana gelene
kadar, kaydı olmayanların peşine düş.
Maliye’nin müşteri gibi dolaşması lazım.
Kravatıyla piyasa girdiği anda haber her
yere uçuyor. Artık imalatçılar da bunu dile
getirmeye, kaçak çalışanı göstermeye başladı. ‘Onlar da bir ekmek yesin’ deniyor.
Acırken acınacak duruma geliniyor.

Eskiden piyasaya girene sahip çıkılır, o da
piyasanın kuralına uyardı. 13 TL’ye imal
edilen bayan çantası 6 TL’ye nasıl satılır?
Bunlar imalatı bitiren noktalar ve Türkiye’de bu konuda çok sıkıntı var.”
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“Tahsilatõn adresi perakendenin
Burak VARDAR
performansõnda” Burak Ticaret
“2014 yılında komşularla ve hedef
pazarlarda olan sıkıntılar iş hacmini
daralttı. Yetmedi; çekte hapis cezasının kalkması iç piyasayı da sıkıştırdı.
Bugünkü fotoğraf içinde yerini koruyabilen firmayı başarılı saymak
lazım. Yani bir adım ileri gitmekle
değil, bir adım geri gitmemekle uğraşmalıyız. Vadelerin bir seneyi aştığı
bir piyasa ortamında yaşıyoruz. Ama ben
burada perakendeci kesimin yaklaşımının
çok etkili olduğunu düşünüyorum. Perakendeci kesimin cirosu üzerinde harcama
yapması nedeniyle vadeler uzuyor. Yani
işten aldığını işe yatırmayanlar, ciroyu
kendi parası zannedenler, iş hacmi daraldığında ilk darbeyi de vuranlar oluyor. Çünkü
şaşırıyorlar. Zira bu zaten sürdürülebilir bir
yapı değil. İç piyasada marka firmalarda
hareket var. Ama doğru noktalarla çalışmayan perakendeciler sıkıntı yaşayacaktır.
Toptancı ve üreticinin tahsilatında sıkıntı,

perakendeden bağlı olarak yaşanıyor. O
alandaki problem, toptancı, üretici ve hammaddeciye kadar yansıdı. Bu üç kesim piyasayı finanse etmese, perakendeci daha da
büyük açmaza düşecektir. Elbette oturup,
sıkıntıyla boğuşmak yeterli değil. Kamuya
düşen görevler olduğu gibi, bizim de yapmamız gerekenler var. Odamızın faaliyetlerini artırmasıyla, çantacıların da odaya
biraz daha sahip çıkması, perakendecilere
iş yapılabilir alanları doğru tanıtıp, iletişimi
artırmasıyla yol açabiliriz. Mevcut ortam
çok önemli bir güvensizlik yaratıyor. Firmalar sıkıntıda olunca herkes günlük meşgalesine kilitleniyor. Bu nedenle kimsenin
başını kaldırıp etrafa bakacak hali yok. İlerleyen süreçte işler biraz toparlanırsa, piyasamızın yapısı nedeniyle 6 ay istikrarlı işle
toparlanabiliriz. Sektörün küçük rakamlarla
kendisini diriltme özelliği var. İyi bir hava
yakalanırsa, işsizliği ve bağlantılı problemlerimizi aşabileceğimize inanıyorum.”

“Krizden kalma tahsil
edilemeyen çekler var”
“Çeklerin üzerindeki yaptırımın kalkması
esnafı çok rahatsız ediyor. Eskiden var olan
yaptırım, çekin ödenmesi için ayrıca bir
itici güç oluşturuyordu. Hapis cezasının
kalmasıyla birlikte, insanlar eskiye mukayese edildiğinde daha
rahat ödememe haline
giriyor. Esasen ödeme
için gerçekten uğraştıklarını söylemek de
güç. Bir an önce çek
yasasını yaptırımları
esas alan hale dönüştürmek gerekiyor. Kristanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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Murat DEMİR
Mega Çanta

zin baş gösterdiği 2008 – 2009 yıllarının etkileri halen sürüyor. O dönem birçok insan
çekini ödemedi. Halen o yıllardan kalan
tahsil edemediğimiz alacaklarımız var.
Şimdi avukatınızla mahkemeye başvuruyorsunuz. Ama muhatabınız üzerinde hiçbir şey yok ki. Niyeti ödememek olan,
zaten baştan bununla ilgili önlemini alıyor.
Böylesi konularda meslek temsilcilerimizin
daha aktif olmasını istiyoruz. Saraçlar
Odası bugüne kadar uyuyordu. Bundan
sonra inşaallah uyanırlar Odamızın daha
kıymetli olmasını, adı telaffuz edildiğinde
bazı kapıların açılabileceği özelliği taşımasını istiyoruz. Bundan sonra bize daha faydalı işler yapacağını umut ediyoruz.
Bugüne kadarki performans düşüktü.”
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Küçük
iletmelerin
finans noktasõ:
Kredi Garanti Fonu
Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal
işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için
başvurabilirler.
redi Garanti Fonu (KGF), küçük ve
orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında
banka kredisi kullanmalarını mümkün hale
getirmektedir.
Gerçekten de özellikle yeni ve küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması çok güçlü
bir teminatı gerekli kılmaktadır. Öte yandan
KOBİ'lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankaca talep edilen yüksek teminatlar önemli bir engel olarak ortaya
çıkmaktadır. Bunun dışında KOBİ'lerin işlerini büyütürken mevcut kredi limitlerinin
artırılmasında bankaca talep edilen ek teminatlar çoğu kez işletme ve banka arasında
çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka
kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun
vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük
işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ'ler lehine ek
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bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır.
KGF kefaletlerinde genç ve kadın girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri
teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın
desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak
yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak
değerlendirilen konulardır.
Kimler yararlanabilir?
Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine destek veren KGF,
iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmaktadır.
Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile
giderilmekte, bu sayede KOBİ'lerin de
banka kredileri kullanma imkanı doğmaktadır. Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup,
imalat sanayi yanında hizmetler ve maden-
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cilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmaktadır.
Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler,
esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve
çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF
kefaleti için başvurabilirler.
Nasıl başvurulur?
KGF teminatından yararlanabilmek için;
bankanıza, KGF kefaletinden yararlanmak
istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın
KGF'na gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde bize
iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta
içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
Kefaletin maliyeti nedir?
Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, maktu bir
inceleme ücreti alınır.
Talebin uygun bulunması ve kredinin
KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl
peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden,
kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer
özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında
değişen oranlarda komisyon alınır.
Keflet limiti ne kadar?
Bir KOBİ için kefalet üst limiti
1.000.000.- TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya
da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu
işletmeler için ise kefalet üst limiti
1.500.000.-TL'dir.

Değerlendirme kıstasları neler?
- Proje, kredilendirme ilkelerine uygun
ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü içinde olmalıdır
- Proje “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve
“sürdürülebilir” olmalıdır,
- Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje
becerisi ve mesleki deneyime sahip olmalıdır.
- Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalıdır.
- Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalıdır.
- Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalıdır.
Hangi tür kredilere kefalet verilir?
İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi
için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır.
Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi
bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.
Yeni İş Kurma- Mevcut Tesisin Genişletilmesi- Hammadde Temini- Yeni Teknoloji
Kullanımı- Yeni İş Yerine Taşınma- Nakit
Sıkıntısını Giderme- İhracatın Finansmanı- İthalatın Finansmanı- Teminat Mektubu Amaçlı Krediler- Finansal KiralamaKOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve
Gayrinakdi Krediler
KGF riskin ne kadarını üstlenir?
Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan
Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok %
80’ine kadar kefalet vermektedir.
Ortakları kimlerdir?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (Yüzde
33,2), KOSGEB (Yüzde 33,2). Yüzde 1’in
altı hisseyle TESK, TOSYÖV ve MEKSA.
Yüzde 1,75’lik eşit hisse dağılımıyla 19
banka…
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Sektörün 81 yıllık çınarı:

Yõlmaz Örgüt
Dede mesleği sevdasını devam ettiren ustayla, sektöre, mesleğe ve hayata
dair konuştuk. Sektöre başkanlık da yapan Yılmaz Örgüt bugünün en
önemli sorununun ‘turşu diye diyendirdiği niteliksiz ürünler ve işsizlik’
olduğunu söyledi.
Duayen isim ‘Ticari ahlakı yeniden kuramazsak, bu işin sonu kötü’ uyarısını
da yaptı.

ülaleden saraç olan Yılmaz Örgüt ile dünü,
bugünü, piyasayı, piyasanın bulunduğu ortamdan mahalle kavramını ve birçok özlemi konuştuk. 1933 yılında dünyaya gelen Yılmaz
Örgüt, bugün yürüttüğü mesleğini dededen

babaya devralmış bir isim. Askerden döndükten sonra esnaf odası başkanlığı da yapan ve
yıllarca mesleğe hizmet eden Örgüt, 10 yaşında babasının yanında çalışarak tanıştığı saraçlığı halen sürdürüyor. Sultanahmet Ticaret
Lisesi mezunu da olan duayenimizle o günden
bugüne bir yolculuk yaptık.
“Mesleğimiz saraçlık da olsa, buna ilaveten
yapmadığımız iş kalmadı da diyebilirim. Mesela bölgede ailelerle iç içe çalışırdık. O yıllarda verem salgını vardı. Yıllarca esnaflık
yaptığımız mahallede ücretsiz iğnecilik görevini üstlendik. O zamanlar buralar (Mercan /
Uzunçarşı bölgesi) farklı ortamlardı. İşyeri sahibi de, üretici de, mahallede yaşayanlar da
adeta bir aile görüntüsü veriyordu. Esnaf, vatandaş ile iç içe yaşardı.”
AVM’ler mi; Lion gibi mağazalar mı?
“Dükkanımız Uzunçarşı 53 numarada idi. Ziraat Bankası dahil, tüm bankalara 12’li, 26’lı
deri senet potföylerini biz üretirdik. Piyasalar
o zaman iyiydi. Sabah saat: 07.00’de işyeri-
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mizi açar, kolları sıvardık. Çocukluğumdan
itibaren hep çantacı olmayı düşündüm.
Dedem de, amcalarım da, babam da hep saraçtı. Saraçlık iyi meslektir. Yılan, krokodil
deriden ne aklınıza gelirse çantalar yapılırdı.
Beyoğlu’ndaki Lion mağazası için de üretirdik, piyasa için de… Onlar gerçekten mağazaydı. Şimdiki AVM’ler ile mukayese etmek
bile mümkün değil. AVM’lerde üreticileri bir
kenara koyarsak, dışarıdan gelen niteliksiz
çantalar satılıyor. Oysa lion gibi mağazalara
girmek önemliydi. Müşterinin çanta ile ilgili
kriterleri vardı. Ona göre iş yapılırdı; yapılan
işin de kıymeti vardı.”
Askerden geldikten sonra dükkanın başına
geçen Yılmaz Örgüt, piyasanın 10 sene öncesine kadar nispeten iyi olduğunu söyledi ve
daha sonrasındaki hızlı kötüleşmeyi de ‘turşu’
diye sıfatlandırdığı ithal ve kalitesiz ürünlere
bağladı. İşte duayenimizin değerlendirmesi:
“Çin mallarının piyasaya girmesiyle birlikte
iş çığrından çıktı. Bu meslek Japonlaştı, Çinlileşti. Bütün turşular, kötü mallar buraya ge-

liyor. Gelinen noktada, uygulanan devlet politikalarının çok tartışılması gerekiyor. 10 sene
önce ile şimdi arasında büyük fark var. Meslek
ustadan çırağa geçerdi. Şimdi çıraklar da iyi
değil. Bizler istenen her şeyi yapardık; bir zamanlar yanımızda yetişenler de… Ama artık
öyle değil. Ne ustalar yetiştirdik yanımızda
bilseniz, lakin bugün bırakın ustayı çırak bile
yetişmiyor. Piyasada bir dayanışma vardı. Ye-
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tişemediğimiz noktada birbirimize iş verirdik. Söz yeterdi; çünkü namustu. Ama
şimdi nerede? Aynı gün, aynı saatte insanlar malını teslim eder, ödemeyi yapacak
olan da yerine getirirdi. Mal ve sipariş sıraya girerdi. Ama salı öğleden sonra denildiyse, o mal salı öğlen hazır edilirdi. Şimdi
piyasa da, ortam da çok kötü. 2-3 gün siftah
yapamayan insanlar nasıl ayakta duracak.
İki oğlum var. her ikisi de bu isle uğraştı.
Bir tanesi rahmetli oldu. Diğeriyle birlikte
çalışıyoruz. Ama işler çok bozuk. Piyasanın düzeni bozuldu. Çünkü edep ortadan
kalktı. Eskiden siftah eden, müşterisini siftah yapmayan komşusuna yollardı. Şu an
insanlar birbirinin müşterisini çalıyor.
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Müşteri de de sadakat yok. Eskiden alan ile
satan aile gibiydi. İşsizlik bugünün en
önemli sorudur. Siparişler yeterli değil.
Bunun mevcut haliyle akışına bırakılması
çok tehlikeli. Ticari ahlakı yeniden kuramazsak bu işin sonu iyi değil. O kadar
büyük imalatçılar vardı ki, çoğu bıraktı.
Anadolu’dan tüccarlar saat 6 da gelirdi.
Herkes de bu saatte dükkanında olurdu.
Saat 9’da 10’da işyeri açıyorlar. Elbette
bunda iş olmamasının da etkisi var.”
“Mesleği kaybetme riski belirdi”
“Saraçlık ve bugünkü türev hali, bizim Orta
Asya’dan gelen bir mesleğimiz. Şu an bunu
kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Çin’den
mal getiriliyor. Üç gün kullanılıp, döndürcü gün atılsın diye. Bunu da kimse
önemsemiyor. Mesleği yaşatmak istiyorsak, teşkilatı güçlendirmeli, pazarlar bulmalı ve mesleğe destek vermeliyiz. Geneli,
sektörü düşündüğü yok. Herkes, gemisini
kurtaran kaptan olmuş. Saraçlık iyi ve
önemli meslektir. Ama buradan çıkıp gidenlerin de mesleğe sahip çıkması gerekiyor. Başkanlık yaptığım dönemlerde
üyelirin sadece işleriyle değil, aileleriyle
dahi ilgilenirdik. Para pul alınmaz, sorunu
olanın yanına koşulurdu. Biz babamızdan
böyle gördük. Çünkü büyük bir aile idik.
Oda bu sektörü yeniden diriltmek istiyorsa,
birlik ve beraberliği sağlayarak, başta Çin
malları olmak üzere sorunlara karşı mücadeleyi etkin kılmalıdır. Bu özel önem veril-
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mesi gereken bir mesele. Çünkü o zaman
yeni ustalar yetişir, atölyeler çalışır. En
önemli sorun bu.
Deri işlemeyi tekrar hatırlatmalıyız. O zamanlar öyle ya da böyle model çıkarmak
için çalışan ustalar vardı. Hep daha iyisinin
peşinde koşulurdu. Böyle kolaycılık yoktu.
Mallar yollara dökülmüş vaziyette. Bizim

zamanımızda bu tavır ayıp sayılırdı.”
Peki gençlere
tavsiyeniz ne?
“Oğullarım baba işini öğrendi. Rahmetli oğlum da iyi
ustaydı. Büyük şirketlere iyi
işler yapardı. Şimdi baba –
oğul mücadele veriyoruz.
Sadece bu mesleğe değil, ticarete, üretime yeni atılmak isteyen gençlere tavsiyem
şudur:
Sanat öğrensinler.
Sanat öğrenmeden, sadece
para bakarak bu işin içinden
çıkamazsınız.
Şimdi Çin’dengetirdiklerini
kendi yapar gibi gösteren insanlarla doldu sektör. Ustalığ
sahip çıkın; ithal hakimiyetini
başka türlü kıramazsınız.”
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Vitrin tasarõmõnda
dikkat edilecekler
Bir satış noktasının en önemli noktası olan vitrinler, doğru dizayn ve
anlatımla, satışlardaki sonuçları da direkt etkiliyor. Bu konudaki püf
noktaları Tasarımcı Birol Özpişkin ile konuştuk.
akın zamana kadar Damat Twenn
markasının yurtiçi ve yurtdışı vitrin tasarımlarını yapan ve halen tanınmış birçok
kuruluşa hizmet veren Görsel Dizayn
Firma Ortağı, Tasarımcı Birol Özpişkin ile
mağazacılığı ve vitrin tasarımını konuştuk.
Özpişkin satışı direkt etkiyelen vitrini anlattı. Doğru vitrin tasarımının müşterinin
talebini belirleyen önemli faktörlerden biri
haline geldiği perakende pazarında, dizayn
sırasındaki püf noktaları paylaşan Özpişkin
‘müşteri ile mağazanın ilişkisini koparmayın” dedi.
stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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Vitrin tasarımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
Vitrin tasarımını toptan ve perakende olarak ikiye ayırmak gerekir. Toptan satış
yapan bir noktanın vitrini daha gösterişli,
dikkat çekici özellikler taşıyor ve daha da
masraflı olabiliyor. Çünkü bir dekor tasarımı yaklaşımıyla ele alıyorsunuz. Örneğin
koca bir ihracat grubunun faaliyetini 1 x 2
metre bir alanda anlatmanız gerekiyor. Firmayı tanıyan müşteri için belki çok şey değişmez. Ama dünyanın farklı noktalarından
gelmiş bir alıcıyı, o vitrin sayesinde içeri
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çekebiliyorsunuz. Mesela firma abiyecidir.
Bir iki manken ile ürün gamı hakkında bilgi
vermeniz gerekir. Toptanda teşhir ürünü
yoktur. Abiye hizmeti veren bir toptancı firmanın vitrinine yere ayakkabı, çanta, kolye
gibi argümanlar koymazsınız. Sadece ana
malzeme gösterilir. Belki bir iki detayla da
bunu süslersiniz. Görsel anlamda en iyi
koltuğu, perdeyi kullanır, ışığını da buna
göre seçersiniz. Adeta bir tiyatro dekoru
edasıyla çalışırsınız.
Perakende satış noktasındaki
özellikler ne?
Toptan noktasındaki uygulamanın maliyeti
yüksektir. Zaten benzer bir vitrin yapmaya
kalksanız ne zaman ne de bütçe yeter. Perakende satış noktasının vitrini daha çabuk
uygulanabilmeli, değişebilmelidir.
Maliyet açısından da düşük olmalıdır. Zira
bir firmanın 30, 100 ve hatta 120 mağazası
olabiliyor. Vitrin tasarımcısının da planlamasını buna uygun yapması gerekir.
Vitrinin tasarımında temayı
ne belirliyor?
Temayı genelde koleksiyonu yaratan stilistler belirler ve size verirler. Vitrin tasarımını
yapacak kişiyi stilistlerin iyi beslemesi ve

stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi

64

doğru bilgi aktarması lazım. Uygulama
yaptığınız firmayı yakından tanımalısınız.
Kumaş renkleri, kesimleri, koleksiyonu
gibi detaylarda donanımlı olmanız gerekir.
Bu detaylar hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursanız, yapacağınız vitrine de o
kadar pay çıkarır ve doğru yolda yürürsünüz.
Perakendede müşteriyi içeri çekebilmek
adına, vitrinde dikkat edilmesi gereken
noktalar var mı?
Firmanın sektör içinde olduğu yer bunda
belirleyici rol oynar. Ama ortak özelliklere
bakarsak, öncelikle müşteriyi içeri sokan
faktörün, ‘çok pahalı izlenimi’ vermemesidir. Vitrinde aktardığınız imaj ne kadar pahalı ve lüks olursa, mağaza o kadar içeri
girilmez oluyor. Çok iyi bir restoran ya da
eğlence mekanı düşünün. Her yanı kapalıdır ve kapısında koruma durur. Belki de çok
rahat maliyeti karşılanabilecek bir yerdir
ama bu müşteriyi ürkütür. Hiç uğramadan
geçip, gider. Aslında mantık olarak yaklaştığınızda mağazacılık da bundan farklı
değil. Öncelikle müşteri, mağazanın içini
görebilmeli. ‘İçeride bana ne olacak’ psikolojisine sokmamak gerekir. Tüketici mağazanın içini görebilecek. Dışarıdan içerisi
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gözüktüğü için rahatlayacaktır. Aynı şekilde
mağazanın içinden de dışarısı görülebilmeli. Yani işin özü, kopmayı engellemek.
Vitrin, mağazanın içinin gözükmesini engellememedir. Tasarım ise sonrasında gelir.
Aslında ortaklaşa bir fikrin hayata geçmiş
biçimidir. Stilistlerin yarattığı koleksiyon
vardır. Mali grubun mağaza konsepti ve yöneticilerin istekleri söz konusudur. Hepsi
bir araya gelip, süzgeçten geçer. Bunu
süzüp, hayata geçiren de zaten vitrini tasarlayan kişidir.
Peki firmanın sahibi doğru vitrinin yapılıp yapılmadığını nasıl bilecek?
Vitrin tasarımcısı öncelikle kafasında vitrini
yaratmalıdır. Kendi çalışmalarımızdan örnek
verecek olursak; biz
hayal ettiklerimizden
oluşturduğumuz resimleri ortaya çıkarırız. Ortaya üç dört alternatif
gelir ve sona iki seçenek
kalır. Hangisinde genel
kanaat oluşursa, onun
maketini hazırlarız. Bu
da beğenildikten sonra
stanbul Umum Saraçlar Odasõ Dergisi
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malzemeleri alıp, demosunu oluştururuz.
Tasarladığınızı uygulamaya koymadan gerçekte de görmeniz gerekir. Bazen aklınızdaki ile uygulama ayağa kalkmayabilir.
Canlı bir biçimde demo uygulaması bu nedenle önemlidir. Tüm bu aşamalardan sonra
verilen karar doğrultusunda tüm mağazalara uygulama yapılır.
Saraciye ürün gamı olarak küçük ürünlerden oluşuyor. Peki bunların vitrinde
sunumu nasıl olmalıdır?
Algı alanını küçülteceksiniz. Büyük bir vitrine küçük bir cüzdan koyarsanız dikkat
çekmez. Ama vitrinin çerçevesini küçültürseniz, odaklamayı ürüne yönlendirirsiniz.
Mesela mücevher firmaları da böyledir.
Deri, kemer, gözlük satan firmalar algıda
seçiciliği küçük vitrinlerle sağlarlar.
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Deriye hayat
veren bir
zanaatkar

Deri, tezhip, resim ve rölyef konusunda deriye farklı
bir hayat veren zanaatkar, eğitmen Ftb Leather
handmade’den Fatma Menteş ile deriyi,
zanaati, sanatı ve gelişmedeki sırrını konuştuk.
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anatla 20 sene önce Caferağa’da seramik ile tanışıyor. Bunu tezhip ve resim izliyor. Çok değerli hocalardan ders alıyor.
Dericilik ise aileden gelen bir meslek.
Çünkü ağabeyleri ayakkabıcı. Sanatı zanaatle birleştirmeye rölyef ile başlıyor; tezhip
ile bütünleştiriyor; derinin üzerine resim de
yapıyor. Fatma Menteş tüm bunları “Bir
şeyler üretmek ve hayalinizdeki şeyi yapabilmek çok güzel” diye özetliyor ve şu örnekle açıklıyor: “Gönüllülere de ders
veriyordum. Bir Alman ders alırken sandalet yaptı. İş bitiriş raporuna da teşekkür ederek şunu yazdı: Kişinin kendi kullandığı
ürünü yapmak kadar mutluluk veren bir iş
yok. İşte sır burada… Böylesi bakış açılarını yakaladığınızda ve yorumlar aldığınızda da elbette mutlu oluyorsunuz.”
Moda dediğimiz şey…
“Moda dediğiniz kavram, sanat ile endüstrinin birleştiği noktadır. Takipçilerim
içinde genç nesilden ve Türkiye’den kişilerin olmaması çok üzücü. Takipçilerim
Japon ve bu işi yapan gençler. Derinin kul-

lanıcısı Türkiye’de zaten belli bir
kültüre sahip olanlar ama onların da ciddi
paraları yok. Bir hayli donanımlı, belli bir
entelektüel düzeye sahip, fakat çoğu emekli
insanlardan oluşuyor. Hatta bir fuarda hanımefendinin biri şöyle bir tanım yapmıştı:
Deri o kadar kaliteli ve asildir ki herkes
gelip bakamaz. Gelip oturdu, saatlerce
ürünlere baktı.
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“Firmalar sadece parayla
ilgileniyor”
“Gençlere bu zanaati vermek, anlatmak lazım. Firmalar salt parasal
bakıyor.
‘Ne kadar kazanıyorsunuz’ diye
yaklaşılıyor. İşin içine sanat girmediğinde, anlamadığında da
firma para kazanamıyor.
İsrail’den, Amerika’dan müşterilerim var; internet üzerinden teşekkür mektupları alıyorum. Örneğin
bunlardan bir Nokia’nın Endenozya Müdürü…
Amakendi endüstrimize anlatamıyoruz..
Dünya ile mukayese ettiğimizde
önem vermediğimiz açık. Ata
mesleğimize sahip çıkmıyoruz.
Bizde eski dikişleri bilen insanlar var; fakat sayıları çok azaldı.
Dünya ise öğrenmeye çalışıyor.”
Yaptığı eserleri oluştururken
kimyasal kullanıyor mu?
“Hepsi doğaldır. Mümkün olduğu
kadar kimyasal işin içine sokulmuyor.
Sektörün bu yapıyı desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. 30 tane engelliye
yönelik bir proje vardı. Engellileri bunu
evde yapıp, paraya döndürme şansı
vardı; olmadı. Ev kadınlarına öğretme
hayalim vardı ve paraya dönecekti.
Proje hazırdı; iş bölgeciliğe döndü.
Kendi hocaları olduğunu söylediler.
Oysa onu da ben yetiştirmiştim. Engellilerin umutları vardı.
Birilerini yetiştirmek istiyorsunuz; 2 – 3
aydaişi öğrendiklerini düşünüp, para kazanmaya çalışıyorlar. 20 yıllık birikimimizi bir anda alıp gitmek isteyen bir
kesim var. Onlara da vermek istemiyorsunuz. Kolyeden çantaya fire ürünleri
dahi değerlendirerek her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin atık derilerden motorculara bileklik yapmıştım.
En önemlisi üretilen şey dünyada bir
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tane oluyor. Çok iyi malzemeler var,
ama bütçeyi aşıyor. Dünyaya açılmış
firmalarımız var, ama onun malzemesini
kullandığınızda bedelini ödeyecek insan
sayısı, daha da önemlisi kıymetini anlayacak kişi sayısı çok az.”
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