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• TEKSTURE NYLON 6 İPLİKLER
• NYLON POY İPLİKLER

• TEKSTURE NYLON 66 İPLİKLER

• NYLON SARGILI GİPELER
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• LASTİK GİPELER-NYLON

Türkiye'nin
900 ton/ay NAYLON İPLİK Kapasitesi ile

En Büyük Nylon İplik Üreticisi

İLETİŞİM:

• Serkan Sey 0533 381 20 81

• Şenol Özbek 0533 667 93 42

• Serkan Cihan 0533 613 58 28 dahili 1702

• Melis Kantar 0212 438 54 25 dahili 1730

melis.kantar@eurotex.com.tr

• Bayrampaşa Bobin Market 0212 501 21 93

• Bayrampaşa Bobin Market CEP - 0539 269 82 34
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Sektörümüzün Saygıdeğer 
Üyeleri ve Sayın Çorapland Okurları, 

Sektörel sivil toplum ku-
ruluşlarının amaçların-
dan en önemlileri; üye-
sine fayda sağlamak,

onun çıkarlarını korumak ve üyeler
arasında diyaloğu artırarak hem bir-
likteliği güçlendirmek hem de işbir-
liği için fırsatlar yaratmaktır. Çorap
Sanayicileri Derneği (ÇSD) olarak
geçmişten günümüze birçok sivil top-
lum kuruluşunun da dile getirdiği,
imrendiği bir birliktelik ve ortak ha-
reket etme kültürünü inşa ettik. ÇSD
11. Dönem Yönetim Kurulu olarak da
bizi bir arada tutan bu bağları daha
da güçlendirmek, kendi üyelerimiz
arasında işbirliği fırsatlarını artırmak
istiyoruz. 

Her ne kadar üyelerimiz büyük
çoğunlukta İstanbul ağırlıkta yerleşik
olsa da, ülkemizin farklı bölgelerinde
de sektörümüzün ciddi yatırımları
var. Son teşvik sistemiyle ön plana çı-
kan Çankırı ilimiz bunlardan biri. Bu
amaçla Mayıs ayının sonlarına doğru,
Ankara ve Çankırı illerini kapsayan
bir heyet gezisi düzenledik. Anka-
ra’da üyemiz Güleçler Çorap’ı ziyaret
etmenin dışında Ankara Ticaret
Odası ve Ankara Sanayi Odası’nını
çok değerli başkan ve yönetim kurulu

üyeleri ile bir araya gelerek sektörü-
müzü ve ÇSD olarak çalışmalarımızı
anlattık. Çankırı’da ise üyelerimiz
Gelal Çorap ve Alpin Çorap’ın yapmış
oldukları, bölgenin ekonomisine, is-
tihdamına gerçekten çok ciddi katkı-
lar sağlayacak yatırımlarını gururla
yerinde gördük, inceledik. Bu ili-
mizde de Sayın Valimiz, Belediye Be-
lediye Başkanımız ile Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanımız ile bir araya
geldik. Onlardan üyelerimizin yaptığı
yatırımlarla ilgili övgülerini almak
sektörümüz için gerçekten çok mut-
luluk vericiydi. ÇSD olarak üyeleri-
mize vermiş oldukları desteklerden
ötürü bu kurumlarımıza teşekkür 
ettik.

Öte yandan Haziran ayı içinde bir
önemli heyet gezisi daha gerçekleş-
tirdik. Yine sektörümüzün kümelen-
diği en önemli bölgelerden biri olan
Çerkezköy’e ve ardından Edirne’ye
inceleme gezisi yaptık. Çerkezköy’de
üyelerimiz Bross Çorap ve Beks Ço-
rap’ı ziyaret etme dışında Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi Başkan ve
Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya
geldik. Ayrıca Çerkezköy Türk Tekstil
Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Mer-
kezi’ni de ziyaret ederek, burada hızlı
ara eleman yetiştirmek amacıyla bir
çorap bölümü açılması için inceleme-
lerde bulunduk. Son durağımız ise

ÇSD Yönetim Kurulu üyelerinden
Merdal Çorap’ın sahibi Mustafa Er-
dal’ın bir diğer şirketi Aymer Dış Tic.
A.Ş.’nin bünyesine kattığı Tekstiplik
tesisleri oldu. 

Her iki programın da hem heyet
gezisine katılanlar, hem de bizi ağır-
layan üyelerimiz başta olmak üzere
ziyaret ettiğimiz resmi ve özel kurum
ve kuruluşlar için çok olumlu ve
farklı açılımlar yaptığı kanaatinde-
yim. Anadolu’da farklı illerimizi kap-
sayan bu heyet gezilerini önümüz-
deki aylarda da sürdürmek,
üyelerimiz ve sektörümüz arasındaki
bağları daha da güçlendirmek, teda-
rikçilerimiz, resmi kurum ve kuruluş-
larla diyaloğu artırmak arzusundayız.

Bu vesileyle ÇSD Geleneksel İftar
Yemeği’ne katılan sektörümüze ve
sektör dostlarımıza Yönetim Kurulum
adına teşekkür ediyor, sevgi ve saygı-
larımı sunuyorum.

Bülent İyikülah
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

ÇSD 11. Dönem Yönetim Kurulu 
olarak bizi bir arada tutan bu 

bağları daha da güçlendirmek ve
üyelerimiz arasında işbirliği 

imkanlarını artırmak istiyoruz”
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Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) her yıl kutsal Ramazan
ayında düzenlediği, sektör ve sektör dostlarını bir araya getiren
Geleneksel ÇSD İftar Daveti, bu yıl 23 Haziran’da Polat Renais-
sance Hotel’de yine yoğun bir katılımla gerçekleşti. Davete
Türk Kızılayı Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İstanbul Sanayi
Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da katılarak bir konuşma yaptı. 
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Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) her yıl kutsal Ramazan ayında düzen-
lediği, sektör ve sektör dostlarını bir araya getiren Geleneksel ÇSD İftar Da-
veti, bu yıl 23 Haziran’da Polat Renaissance Hotel’de yine yoğun bir katı-
lımla gerçekleşti. Davete Türk Kızılayı Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İstanbul Sanayi
Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da katılarak bir konuşma yaptı.

ÇSD’nin geleneksel iftar yemeği
sektör ve sektör dostlarını 
yine bir araya getirdi



ÇSD’nin her
yıl Ramazan
ayının kutsal
atmosferinde

düzenlediği, üyeleri, sek-
tör mensupları, çözüm or-
takları ve sektör dostlarını
bir araya getiren Gelenek-
sel İftar Davetinin bu yıl ki
tarihi 23 Haziran 2015,
yeri ise yine Polat Renais-
sance Oteli’nin havuz ba-
şında oldu. 

ODA, BİRLİK VE BİRÇOK
STK TEMSİLCİSİ KATILDI

Tekstiplik Aymer Dış
Ticaret A.Ş.’nin katkıla-
rıyla, ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerinin ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen ÇSD
Geleneksel İftar Daveti’ne
Türk Kızılayı Başkanı Ah-
met Lütfi Akar, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi, İstanbul Sanayi
Odası (İSO) Başkanı Erdal
Bahçıvan, Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu
(MHGF) Başkanı Hüseyin

Öztürk, İstanbul İŞKUR İl
Müdürü Muammer Coş-
kun, Türkiye Triko Sanayi-
cileri Derneği (TRİSAD)
Başkanı Mustafa Balkuv,
İstanbul Nakış Sanayicileri
Derneği (İNSAD) Başkanı
Metin Çetinkaya, Tüm İç
Giyim Sanayicileri Derneği
(TİGSAD) Başkanı İrfan
Özhamaratlı, Osmanbey
Tekstilci İşadamları Der-
neği (OTİAD) Başkanı İlker
Karakaş, Örme Sanayici-
leri Derneği (ÖRSAD) Baş-
kanı Fikri Kurt, Bayram-
paşa Tekstilci ve Sanayici
İş Adamları Derneği (BA-
TİAD) Başkanı Aydın Erten
ile birlikte birçok sektörel
sivil toplum kuruluşunun
yönetici ve temsilcileri ka-
tıldı.

ÇSD BAŞKANI BÜLENT
İYİKÜLAH: “ÇALIŞAN,
ÜRETEN, İSTİHDAM SAĞ-
LAYAN HERKES KUTSAL
BİR İŞ YAPIYOR”

Ünlü sunucu Ebru He-
kimoğlu’nun moderatörlü-
ğünü yaptığı davetin açılış

konuşmasını ÇSD Başkanı
Bülent İyikülah yaptı. Ko-
nuşmasının başında Ra-
mazan ayının faziletine
değinen ÇSD Başkanı sek-
tör ve sektör dostlarıyla
tekrar bir araya gelmenin
mutluluğu ve heyacanını
yaşadıklarını dile getirdi.
Bireylerin, toplumun ve
geniş ölçekte ülkelerin hu-
zur ve refahının en önemli
etkenlerinden birinin eko-
nomik refah olduğuna dik-
kat çeken İyikülah, “Eko-
nomik olarak kötü
durumda olan toplumların
huzur içinde olması çok
zordur. Bu nedenle ülkece
refah ve huzur istiyorsak
daha fazla çalışmak, daha
fazla üretmek zorundayız.
Bu nedenle ülkemiz için
çalışan, üreten, istihdam
sağlayan herkesin kutsal
bir iş yaptığını düşünüyo-
rum” diye kaydetti. ÇSD
Başkanı sözlerin şöyle sür-
dürdü:

“ÇSD,  üreten, ihracat
yapan ve en önemlisi yo-
ğun istihdam sağlayan ço-
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ÇSD, üreten, 

ihracat yapan ve

en önemlisi

yoğun istihdam

sağlayan çorap

sanayimizin tek

çatı kuruluşu”
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rap sanayimizin tek çatı
kuruluşu. Bu sektör ülke
ekonomisine bu yönüyle
çok önemli katkı sağlıyor.
Bu nedenle bayrağı 2014
yılında devralan ben ve
yönetim kurulundaki ar-
kadaşlarım Türk çorap
sektörünün tek çatı kuru-
luşu ÇSD’ye hizmet etme-
nin onurunu ve gururunu
yaşıyoruz. Türk çorap sa-
nayi olarak dünyada hem
üretimde, hem de ihra-
catta Çin’in ardından
ikinci konuma yükselmiş-
sek bunda işçisi, ustası,
sanayicisi ve tedarikçisine
kadar birçok kişinin emeği
var. Bu vesileyle emeği
geçen herkese teşekkür
ediyorum” 

ÇSD BAŞKANI BÜLENT
İYİKÜLAH’TAN GECENİN
GERÇEKLEŞMESİNE
KATKI SAĞLAYAN TEKS-
TİPLİK AYMER DIŞ TİCA-
RET A.Ş.’YE TEŞEKKÜR

Konuşmasının sonunda
Ramazan ayının hayırlar
getirmesini, ülkemiz, mil-

letimiz, İslam alemi ve
bütün insanlık için huzura
vesile olmasını dileyen
ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah, davetin gerçekleşme-
sine verdiği katkılardan
ötürü Tekstiplik Aymer
Dış Ticaret A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa
Erdal’a teşekkür etti. 

MHGF BAŞKANI 
HÜSEYİN ÖZTÜRK:
“KOMŞU ÜLKELERDE
HUZURUN GELMESİNİ 
DİLİYORUM”

MHGF Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk
ise Ramazan’ın sevginin,
barışın ve hoşgörünün ayı
olduğunu belirterek bu
vesileyle İslam coğrafya-
sında akan gözyaşlarının
dinmesini, ölümlerin bit-
mesini, Ortadoğu’da barı-
şın sağlanmasını istedi.
“Komşu ülkelerde yaşanan
sorunların nelere mal ol-
duğunu görüyoruz. Potan-
siyel olarak da neler geti-
rebileceğini görebiliyoruz.
Bunun için komşu ülke-
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lerde de huzurun gelme-
sini diliyorum” diyen Öz-
türk ÇSD’ye başkanlık
yapmış biri olarak bunun
onurunu her zaman yaşa-
dığını ve ÇSD Başkanı Bü-
lent İyikülah gibi bu sek-
töre emeği geçen herkese
teşekkür etti.

TÜRK KIZILAYI BAŞKANI
AHMET LÜTFİ AKAR: 
“HASSASİYETLERİNDEN
VE ALLAH RIZASINI GÖ-
ZETEN BU YARDIMLA-
RINDAN DOLAYI ÇSD’YE
VE TÜM ÇORAP SANAYİ-
CİLERİNE TEŞEKKÜR EDİ-
YORUM”

Daha sonra kürsüye
gelen Türk Kızılayı Baş-
kanı Ahmet Lütfi Akar ise
Türk Kızılayı’nın ülke-
mizde ve dünyada zor
coğrafyalarda insanlara
yardım eli uzattığını ve
Türk milletinin merhamet
eli olduğunu ifade etti.
Akar, “Çok yakinen biliyo-
rum ki; gerek meydana
gelen depremlerde, ihti-
yaç olduğu zaman
ÇSD’nin yollamış olduğu
TIR’lar dolusu çoraplar
orada aç çıplak çocukları-
mızın ayaklarını ısıttı, ha-
len ısıtmaya devam edi-
yor. Hassasiyetlerinden ve
Allah rızasını gözeten bu
yardımlarından dolayı
ÇSD’ye ve tüm çorap sa-
nayicilerine teşekkür edi-
yorum” dedi. 

SEKTÖR DERNEKLERİNİN
ÖNEMİNİN HER GEÇEN
GÜN ARTTIĞINI BELİR-
TEN İSO BAŞKANI ERDAL
BAHÇIVAN, BAŞARILI
ÇALIŞMALARINDAN
ÖTÜRÜ ÇSD’Yİ KUTLADI

İSO Başkanı Erdal Bah-
çıvan da daha önce
İSO’daki muhtelif görev-

leri döneminde ve  son iki
yıllık yönetim kurulu baş-
kanlığı döneminde ÇSD’yi
sektörel ve dernek çalış-
malarını yakinen izleme
imkanı bulduğu ve iftihar
ettiğini belirtterek konuş-
masına başladı. 20 yıla
yakın bir süreyi kurumsal-
laşarak, huzur içinde bay-
rak teslim törenlerini atla-
tan, her geçen dönem
bayrağı daha da yukarılara
taşıyan derneğin kuru-
cusu sanayicilere, 19 yıl
boyunca görev yapmış
başkanlara, bayrağı devra-
lan başkan ve yönetim ku-
rulu üyelerine teşekkür
eden İSO Başkanı, sektör
derneklerinin öneminin
her geçen gün daha da
büyüdüğünü kaydetti. Oda
olarak, makro konularda
her zaman sektörün ya-
nında olmaya çalıştıklarını
belirten Bahçıvan, sektör-
lerin her geçen gün farklı-
laşan ve detaylanan konu-
larında ise derneklerin bir
radar ve yol gösterici ola-
rak ön plana çıktığını kay-
detti ve “Ne kadar sektör
derneklerimize yakın ve
onlardan gelen bilgilere
yakın olabilirsek, o kadar
bunları makro anlamda
doğru temsil edebilme
zihniyetine sahibiz. Bu an-
lamda gerek geçmiş dö-
nem, gerekse yeni yöneti-
minizle yakın işbirliği
içindeyiz” diye konuştu.
İSO Başkanı Erdal Bahçı-
van sözlerini şöyle sür-
dürdü:

“Başta eğitim olmak
üzere derneğinizin çözüm
arayışlarından dolayı kut-
luyorum. Bu kadar önemli
istihdamı, şampiyonluğu
zorlayan ihracat miktarını,
sanayinin bütün zorlukla-
rına rağmen yatırımı zor-

TİM Yön. Krl. Başkanı 
Mehmet Büyükekşi

ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent İyikülah Geleneksel
İftar Davetinde yaptığı açılış konuşmasında sektör ve sek-
tör dostlarıyla tekrar bir araya gelmenin mutluluğu ve heya-
canını yaşadıklarını dile getirdi. 

Türk Kızılayı Başkanı 
Ahmet Lütfi Akar

İSO Yön. Krl. Başkanı 
Erdal Bahçıvan

MHGF Yön. Krl. Başkanı 
Hüseyin Öztürk
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ÇSD Geleneksel İftar 
Daveti’nin sunuculuğunu 
bu yıl da ünlü haber spikeri 
Ebru Hekimoğlu yaptı.

layarak ve bunu teknoloji
ve tasarımla birleştirerek,
dünya rekabetinde bu bo-
yutta bir oyuncu olmayı
başarabilmek hiç kolay
değil. Bu nedenle sizi yü-
rekten alkışlamak istiyo-
rum.”

TİM YÖN. KRL. BAŞKANI
MEHMET BÜYÜKEKŞİ: 
“TÜRKİYE’NİN İHRACA-
TINA ÖNEMLİ KATKI
SAĞLAYAN ÇORAP SA-
NAYİCİLERİNE TEŞEK-
KÜR EDİYORUM”

Gecenin son konuşma-
cısı ise yoğun programı
olmasına karşın ÇSD Baş-
kanı Bülent İyikülah’ı kır-
mayarak katılan TİM Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi
Türkiye’nin ihracatına
önemli katkı sağlayan ço-
rap sanayicilerine teşek-
kür ederek konuşmasına
başladı. Türkiye’nin 2023
ihracat hedeflerine yöne-
lik daha fazla başarı bek-
lediğini söyleyen TİM
Başkanı Büyükekşi katı-
lımcılara teşekkür ederek
Ramazan Bayramlarını
kutladı.

Canlı tasavvuf müziği
eşliğinde iftarlarını yapan
konuklara ÇSD’nin faali-
yetlerinin anlatıldığı bir

tanıtım filmi de sunuldu.
ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah, İSO Başkanı Erdal
Bahçıvan ile birlikte dave-
tin gerçekleşmesine katkı
sağlayan Tekstiplik Aymer
Dış Ticaret A.Ş.’nin Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Erdal’a bir plaket tak-
dim etti.

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah, İSO Başkanı Erdal Bahçı-
van ile birlikte davetin gerçekleşmesine katkı sağlayan
Tekstiplik Aymer Dış Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Erdal’a bir plaket takdim etti.

ÇSD’nin Gelenek-

sel İftar Daveti’nde

yapılan konuşma-

larda önemli 

mesajlar verildi” 
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2015 ÇSD Geleneksel İftar 
Daveti’nden yansıyan kareler
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ÇSD, 25-26 Mayıs 2015
tarihleri arasında Anka-
ra ve Çankırı illerine
bir heyet gezisi düzen-

leyerek bu illerimizdeki üye sanayici-
lerini ziyaret etti. Heyette İstan-
bul’dan ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah, Başkan Yardımcısı İlker Öztaş,
Yönetim Kurulu Üyelerinden Ender
Doğan, Niyazi Şahin, Mustafa Erdal,
Özkan Karaca, Bektaş Bekmezci, Bi-

lal Erdal, Muhammet Salih Yarkın ile
ÇSD Özel Kalem Müdürü Mehmet
Kamil Yusuf, Ankara’dan ise ÇSD
üyeleri İbrahim Tansık, Tekin Çelik
ve Hakkı Çiftçioğlu katıldı.

RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR
DA ZİYARET EDİLEREK SEKTÖRE
DESTEK İSTENDİ

İstanbul dışındaki üyeleri ile di-
yaloğu ve üyeler arası işbirliğini ar-

tırmayı amaçlayan gezi kapsamında
Anraka ve Çankırı illerimizdeki vali,
belediye başkanı, ticaret ve sanayi
odası başkanları da ziyaret edilerek
sektörün Türkiye’deki ve dünyadaki
konumu hakkında bilgi verildi. Gö-
rüşmelerde Başkan Bülent İyikülah
ayrıca Ankara ve Çankırı’daki üye
sanayicilerimizin sorunlarının çözü-
mü için ilgili kurumların desteğini
istedi.  

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Ankara ve Çankırı illerini kapsayan
bir heyet gezisi düzenleyerek hem bu illerimizdeki çorap sanayicisi üye-
lerini ziyaret etti, hem de vali, belediye başkanı, sanayi ve ticaret odası
başkanlarıyla görüşerek sektör hakkında bilgi verdi, yatırım yapan ve
yapacak olan firmalar için destek istedi.

ÇSD’den Ankara ve
Çankırı’ya heyet gezisi
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ATO Başkanı Bezci: “Ü̈lke ekonomilerini
ayakta tutmak ve katma değer elde etmek
için u ̈retmek çok önemli”

ÇSD, Ankara-Çankırı Heyet Gezisi kapsamında
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Bezci’yi makamında ziyaret etti.

ATO Başkanı Bezci, heyeti kabulde yaptığı konuşmada
ülke ekonomilerini ayakta tutmanın ve katma değer elde
etmek için üretmenin çok önemli olduğunu ancak marka
üretmenin çok daha önemli olduğunu söyledi. 

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah da konuşmasında, Türki-
ye’de çorap üretiminin eskilere dayandığını ve şu anda
ikinci ve üçüncü kuşak yöneticilerinin aile şirketlerinin
başında olduğunu söyledi. Üretimin Türkiye ekonomisi-
nin çıkış yolu olduğunu kaydeden İyikülah, Türkiye’nin
çorap üretimi konusunda dünyanın ikinci büyük ülkesi ol-

duğunu kaydetti. 1 milyar 250 milyon dolarlık ihracatı
olan çorap üretim sektörünün 2,5 milyar dolarlık ticaret
hacmine sahip olduğunu belirtti.  

AB ülkeleri içinde Türk çorap sektörünün I?ngiltere’de
birinci, Almanya’da da Çin’in ardından ikinci sırada oldu-
ğunu ifade eden İyikülah, “Avrupa’da her üç kişiden biri
Türk çorabı giyiyor” dedi. İyikülah, çorap üreticilerinin
kümelenmek için yer arayışı içinde olduğunu da belirte-
rek, “Sektörümüzün kümelenme sistemiyle çalışması la-
zım. çorap şehri, ya da çorap köyü kurarsak çok daha
farklı olabilir düşüncesiyle yer arayışı içindeyiz” diye ko-
nuştu. İyikülah, tekstil sektörünün işsizliğin çözümü ko-
nusunda önemli bir rol üstlendiğine de dikkat çekti.

Güleçler
Çorap,
gezinin ilk
durağı oldu

Sektörün Ankara’daki en
önemli temsilcilcilerinden
biri olan Güleçler Çorap,

ÇSD Ankara-Çankırı Heyeti’nin ilk
duraklarından biri oldu. Bir önceki
dönem ÇSD Yönetim Kurulu üyeli-
ğini de yapan şirketin Genel Müdü-
rü İbrahim Tansık, konuklara fabri-
kayı gezdirerek bilgi verdi. Tansık
aynı zamanda ÇSD Heyeti’nin An-
kara gezisinde de rehberlik yaptı. 

Farklı iş kollarında yatırımları
olan Güleçler Group, çorap sektörü-
ne 1996 yılında girmiş. Bugün ise
300 dolayında eğitimli personeli,
200 makinelik üretim parkuru ile
ihracat ağırlıklı çalışıyor. 
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ÇSD Heyeti 
Anıtkabir’de 
Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) Ankara ve Çankırı’ya düzenlediği heyet
gezisinin en önemli duraklarından biri Anıtkabir’di. Ata’nın manevi huzu-
runa çıkan heyet, çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. 

ÇSD Ankara-
Çankırı Heye-
ti’nin önemli
duraklarından

biri Anıtkabir oldu. Ata-
türk’ün manevi huzuruna çı-
kan heyet mozelesine çelenk
bıraktı ve saygı duruşunda
bulundu. Anıtkabir Özel Def-
teri’ne ÇSD Yönetim Kuru-
lu’nu temsilen duygu ve dü-
şüncelerini yazan Başkan
Bülent İyikülah, iş adamları
olarak büyük bir mücadele
ve fedakarlıkla kazanılıp
emanet edilen Cumhuriyeti,

Ata’nın hedefleri doğrultu-
sunda çağdaş uygarlık düze-
yine çıkarmaya kararlı ol-
duklarını belirtti. Bu hedefe
ulaşmak için sanayicisinden
personeline kadar bütün bir
sektör olarak azimle çalış-
maya devam edeceklerini
kaydeden İyikülah, “Başta
zat-ı aliniz olmak üzere
Cumhuriyetimizin kurul-
masında ve bugünlere
gelmesinde emeği geçen
herkesi ve bilhassa aziz şe-
hitlerimizi rahmet ve min-
netle anıyoruz” dedi.
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Görüşmede
ASO Başkanı
Nurettin Öz-
debir ziya-

retten duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. ÇSD Baş-
kanı Bülent İyikülah ise
ASO Başkanına sektör hak-
kında bilgi verdi. Türk ço-
rap sanayinin yüzde 85 ih-
racat ağırlıklı çalıştığını
kaydeden Bülent İyikülah,
ülke genelinde 2 bin atölye

fabrikada doğrudan 100
bin kişiye yakın kişiye is-
tihdam sağlandığını böyle-
ce ülke ekonomisine ve ih-
racatına önemli katkı sağ-
landığını belirtti. 

ANADOLU’DA KÜME-
LENME İÇİN YENİ BÖLGE-
LER ARAYIŞI

Ağırlıklı olarak sektörün
İstanbul’da yoğun olarak
faaliyet gösterdiğini söyle-

yen ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah, Anadolu’da farklı
bölgelerde sektörün yatı-
rım yapacağı yeni küme-
lenmelerin gerçekleştirile-
ceği bölgeler arayışında ol-
duklarını da ifade etti. 

Görüşmenin ardından
ÇSD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bülent İyikülah ziyare-
tin anısına ASO Başkanı
Nurettin Özdebir’e bir he-
diye takdim etti.

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Ankara-Çankırı Heyet Gezisi kapsa-
mında Ankara Sanayi Odası’nı (ASO) da ziyaret ederek Başkan Nurettin
Özdebir ile görüştü. 

ÇSD, Ankara Sanayi Odası
Başkanına sektörü anlattı



www.csd.org.tr

ANALİZ...

23Çorapland Temmuz-Ağustos 2015



www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

Çorapland Temmuz-Ağustos 201524

Çankırı Valisi ve Belediye
Başkanı, ÇSD heyetini ağırladı 
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Ankara-Çankırı Heyet Gezisi’nin
ikinci gününde Çankırı’ya geçildi. Program kapsamında Çankırı Va-
lisi ve Belediye Başkanı makamlarında ziyaret edilerek sektör hak-
kında bilgi verildi.

Heyetin ikinci gün res-
mi ziyaretlerinde biri
de Çankırı Valiliği
oldu. ÇSD Yönetim

Kurulu Başkanı Başkanı Bülent İyikü-
lah ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çan-
kırı Valisi Vahdettin Özcan’ı maka-
mında ziyaret etti. 

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah ka-
bullerinden dolayı Sayın Valiye te-
şekkürlerini sundu. İyikülah, sektö-
rün Gelal Çorap gibi öncü firmaları-
nın Çankırı’ya yaptığı yatırımları ye-
rinde görmek amacıyla bu geziyi dü-
zenlediklerini belirterek, “Arkadaşla-
rımızın hem fabrikasını görelim, hem

de Valilik, Belediye Başkanlığı ve
mülki amirlikleri ziyaret edelim ve
onlar adına katkılarından dolayı te-
şekkür edelim istedik. Bunlar onur
verici şeyler. Arkadaşlarımızın giri-
şimleri de öncü niteliğinde ve bu ya-
tırımların tüm Anadolu’ya yayılması-
nı diliyorum” dedi. Sektör ve ÇSD
hakkında da bilgi veren Başkan İyi-
külah, sektör olarak ihracata, ekono-
miye ve istihdama sağladıkları katkı-
dan ötürü gurur duyduklarını belir-
terek, 11. Dönem Yönetim Kurulu
olarak ‘Ben’ değil, ‘Biz’ olarak hare-
ket etmeye özen gösterdiklerini vur-
guladı ve “Sizlerin de desteğiyle

Anadolu’da bu tür yatırımları yay-
gınlaştırmak istiyoruz” dedi.   

ÇANKIRI VALİSİ ÖZCAN: 
“GELAL ÇORAP İLİMİZDEKİ EN
ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN BİRİ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Vali Vahdettin Özcan ilde
gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar-
dan bahsetti. Gelal Çorapları’nın
Çankırı’daki en önemli yatırımlardan
biri olduğuna dikkat çeken Vali Öz-
can, OSB’de Alpin Çorap’ın da ikinci
bir çorap fabrikası kurmakta olduğu-
nu söyledi. İldeki diğer yatırımlardan
da bahseden Vali, 2 bin kişiye iş im-

ÇSD Heyeti, Çankırı Valisi Vahdettin Özcan’ın
makamında



www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

25Çorapland Temmuz-Ağustos 2015

kanı sunacak, 520 milyon Dolar’la
reel sektörde en büyük yatırımlardan
birinin de bir Japon otomobil lastiği
firması tarafından Çankırı’ya yapıldı-
ğına dikkat çekti. Dünyanın en bü-
yük seramik ve granit fabrikasının
Çankırı’da olduğunu kaydene Vali,
ilde yapılan yatırımlar hakkında bilgi
verdi. 

ÇSD Yönetim Kurulu Üyesi Özkan
Karaca da sektörün artık İstanbul’a
sığmadığını belirterek yatırımları
Anadolu’ya kaydırmak istediklerini
ifade etti.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI
İRFAN DİNÇ: "RONALDO'YA ÇORAP
GİYDİREN SEKTÖRÜN HEDEFİ
UZAYLILAR OLMALI"

ÇSD Heyeti, Çankırı Belediye
Başkanı İrfan Dinç'e makamında ne-
zaket ziyaretinde bulundu. Belediye
toplantı salonunda oldukça samimi
bir ortamda gerçekleşen toplantıda
söz alan ÇSD Yönetim Kurulu Başka-
nı Bülent İyikülah, Türkiye'de çorap
sektörünün her geçen gün büyüdü-
ğünü belirterek "Çorap üreticileri
olarak birlik beraberlik ve dayanışma
içinde kurumsal bir yapıda örgütlen-
miş durumdayız. Dünyanın en büyük

ikinci çorap üreticisiyiz. Hem ekono-
miye hem de istihdama ciddi katkı
sağlayan bir sektörüz. Bize zaman
ayırıp bizleri kabul ettiğiniz için 
sizlere teşekkür ediyoruz" diye ko-
nuştu.

DİNÇ: "SİZLERİN BÖYLESİNE 
BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE 
OLMANIZDAN VE EKİP RUHUNU
TAŞIMANIZDAN ETKİLENDİM”

Belediye Başkanı İrfan Dinç'te ço-
rap sektörünün özellikle istihdama
katkı açısından dinamik bir yapıya
sahip olmasından duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek "Sizlerin böylesi-
ne birlik ve beraberlik içinde olma-
nızdan ve ekip ruhunu taşımanızdan
doğrusu etkilendim. Çankırı Şaban-
özü'nde faaliyet gösteren Gelal Ço-
rapları'nın geldiği nokta ve istihda-
ma katkısından gurur duyuyoruz.
Bugün Ronaldo, Messi gibi dünyanın
önemli isimlerine çorap giydiriyorsu-
nuz, artık çıtayı daha da yükseltip
geniş bir vizyonla hedefi uzay olarak
belirlemelisiniz. Gelecekte uzaylılara
da Türk çorabı giydirmeyi ciddi bir
reklam aracı olarak kullanabilirsiniz.
Ziyaretinizden ziyadesiyle memnun
oldum" dedi.

Çorap Sanayicileri Derneği Baş-
kanı Bülent İyikülah, Çankırı Beledi-
ye Başkanı Dinç'in uzaylılara çorap
giydirme düşüncesinin çok iyi bir
reklam aracı olabileceğini belirterek,
Başkan Dinç'e teşekkür etti. Ziyaret
sonunda İyikülah, Başkan Dinç'e he-
diyesini takdim ederken, Başkan
Dinç de ÇSD Başkanına hem beledi-
yenin kültür yayınlarından oluşan 
bir set, hem de Çankırı toprağından
hazırlanmış bir ebru tablo hediye
etti. 

Ronaldo, Messi gibi dünyanın

önemli isimlerine çorap

giydiriyorsunuz, artık çıtayı

daha da yükseltip geniş bir

vizyonla hedefi uzay olarak

belirlemelisiniz”

ÇSD Başkanı İyikülah, Belediye Başkanı 
İrfan Dinç’e ziyaretin anısına bir hediye verdi. 
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ÇATSO Başkanı çorapçıları
Çankırı’ya yatırıma davet etti
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası’nı
(ÇATSO) ziyaret etti. ÇATSO'dan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin
Çelikten, Çankırı'nın OSB’lerde 6. bölge teşviklerinden yararlandığını
ve Anadolu'da en uygun teşvik bölgesi olduğunu ifade ederek çorap-
çıları yatırıma davet etti.

Ziyarette ÇATSO'dan Yö-
netim Kurulu Başkanı
Hayrettin Çelikten ile
birlikte Meclis Başkanı

Yardımcısı Şentürk Ertonga da hazır
bulundu. 

ÇSD BAŞKANI BÜLENT İYİKÜLAH:
“SANAYİCİNİN İTİBARININ  YENİ-
DEN GERİ KAZANDIRILMASI 
GEREKİYOR”

Ziyarette konuşan ÇSD Yönetim
Kurulu Başkanı İyikülah nitelikli ele-
man konusunda sıkıntıların olduğunu
ve sanayicinin son yıllarda itibarının
kaybolduğunu, bu itibarın geri kazan-
dırılması gerekliliğinin altını çizdi ve
üretimin teşviki ile ilgili çalışmaların
yapılması gerektiğini söyledi. 

ÇATSO BAŞKANI ÇELİKTEN: 
“ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ART-
MASI İÇİN ÜRETİMİN VE İHRACA-
TIN YÜKÜNÜ ÇEKEN
İSTANBUL'DAKİ SANAYİNİN 
ANADOLU'YA YÖNELMELİ”

ÇATSO Başkanı Çelikten ise Çan-
kırı'nın OSB lerde 6. bölge teşvikle-
rinden yararlandığını ve Anadolu'da
en uygun teşvik bölgesi olduğunu
söyleyerek üretimde verimliliğin art-
ması için üretimin ve ihracatın yükü-
nü çeken İstanbul'daki sanayinin
Anadolu'ya yönelmesinin deprem ve
diğer doğal afetlerden doğabilecek
riskleri de azaltacağını söyledi. 
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ÇSD Başkanı Bülent  İyikülah, ziyaret anısına
Gelal Çorap’ın sahiplerinden Serdar Bekmezci’ye
bir hediye takdim etti.

Gelal Çorap ve Alpin Çorap
Çankırı’daki yatırımlarıyla
sektöre öncülük yaptı

Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD)
Ankara-Çankırı Heyet gezisinin en önemli
ayağı Çankırı ilinde iki büyük yatırımı
gerçekleştiren üyeleri Gelal Çorap ve
Alpin Çorap’ın fabrikalarının ziyareti oldu. 

Çorap sektörü-
nün en büyük
üretici ve ih-
racatçıların-

dan ÇSD üyesi Gelal Çorap,
sektöre öncülük yapacak
bir anlayışla Çankırı ilinin
en gelişmiş ilçelerinden Şa-
banözü’ne dev bir yatırım
gerçekleştirdi. Geçtiğimiz
yıl Çankırı Valisi Vahdettin

Özcan, Milletvekili Av. İdris
Şahin’in de katılımıyla res-
mi açılışı yapılan fabrika
aynı zamanda Türkiye’de
çok az örneği bulunan
LEED-The Leadership of
Energy and Enviromental
Design, Türkçe karşılığıyla
Enerji ve Çevrecilikte Öncü
Tasarım sertifikasına sahip
nadir üretim tesislerinden

ÇSD Heyeti Gelal Çorap’ın Çankırı
Şabanözü’deki fabrikasında.
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ÇSD Başkanı İyikülah, Alpin Çorap kurucusu
Habib Bekmezci’ye günün anısına hediye verdi.

Yaklaşık 200 çalışanla deneme üretimine başlayan Alpin Çorap’ın Çankırı fabrikasını, firmanın kurucusu ve
sektörün duayenlerinden Habib Bekmezci ile Genel Müdür Murat Bekmezci bizzat gezdirerek ÇSD Başkanı
ve heyete bilgi verdi.

biri. LEED, ABD Yeşil Bina
Konseyi tarafından çevresel
sürdürülebilir yapı için
oluşturulan standartları
içeriyor. ÇSD Heyetini 
Gelal Çorap ortaklarından
Hüseyin Bekmezci ile fir-
manın 3. kuşak temsilcile-
rinden Serdar Bekmezci ve
Erdem Bekmezci ağırladı.
Aynı zamanda ÇSD Yöne-
tim Kurulu Üyesi olan 
Serdar Bekmezci, ildeki 
yatırımları hakkında heyete
bilgi verdi.  

GELAL ÇORAP ÇANKI-
RI’DA SOSYAL SORUM-
LULUK PROJELERİNE 
DE İMZA ATTI

Bölgede yaklaşık bine
yakın istihdam sağlayan
Gelal Çorap, aynı zamanda
Çankırı ilinde gerçekleştir-
diği sosyal sorumluluk pro-
jeleriyle de takdir ediliyor.
Atıl durumda bulunan eski
sağlık ocağı binasını 16 ya-
taklı Öğretmenevi olarak,
eski halk eğitim binasının
iki katına da içerisinde kü-

tüphanenin de bulunacağı
Öğrenme Merkezi olarak
tadilat yaparak kurumsal
sosyal sorumluluk projesi
kapsamında 2013 yılı içeri-
sinde faaliyete geçirerek
Şabanözülülerin hizmetine
sundu. 

ALPİN ÇORAP ÇANKI-
RI’DA DENEME ÜRETİ-
MİNE BAŞLADI

Çankırı’ya yatırım ya-
pan bir diğer ÇSD üyesi ise
Alpin Çorap oldu. Çankırı
Tüney OSB’ye 2 bin metre-
kare alana sahip fabrikası
tamamen bittiğinde yakla-
şık bin kişiye istihdam sağ-
lıyor olacak. 200’e yakın
çalışanla deneme üretimi-
ne başlayan Alpin Çorap’ın
Çankırı fabrikasını, firma-
nın kurucusu Habib Bek-
mezci ile Genel Müdür Mu-
rat Bekmezci bizzat gezdi-
rerek ÇSD Başkanı ve he-
yete bilgi verdi.

Her iki üyemizi de bu
öncü yatırımlarından dolayı
kutluyor, başarılar diliyoruz.
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Tekirdağ-Çerkezköy 
ve Edirne’ye inceleme gezisi
Çorap Sanayici-
leri Derneği
(ÇSD) Haziran
ayında Tekir-
dağ-Çerkezköy
ile Edirne’ye bir
inceleme gezisi
düzenledi. Prog-
ram kapsamın-
da Çerkezköy’de
Bross Çorap ve
Beks Çorap fab-
rikaları ziyaret
edildi, Tekstip-
lik tesislerinde
ve Çerkezköy
METEM’de in-
celemelerde bu-
lunuldu.

ÇSD, İstanbul
dışındaki
sektör ziya-
retlerine Ha-

ziran ayında da devam
etti. Ankara-Çankırı’dan
sonra Tekirdağ-Çerkezköy
ve Edirne’ye bir inceleme
gezisi düzenleyen ÇSD,
burada sektör temsilcileri-
nin yanı sıra Çerkezköy
METEM Mesleki Eğitim
Merkezi, Çerkezköy OSB
ve Tekstiplik Aymer Dış
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Ticaret’in naylon iplik fab-
rikasını gezdi. 

İnceleme gezisine ÇSD
Başkanı Bülent İyikülah,
Başkan Yardımcısı İlker
Öztaş, Yönetim Kurulu
Üyeleri Ceyda Özdoğancı,

Niyazi Şahin, Ender
Doğan, İsmail Bekmezci
ve Mustafa Erdal, Asım
Yavuzarslan ve ÇSD üyesi
İbrahim Tansık ile Özel
Kalem Müdürü M. Kamil
Yusuf katıldı. 

Gezinin ilk durağı Çer-
kezköy Türk Tekstil Vakfı
Merkezi ve Teknik Eğitim
Merkezi oldu. ÇSD heye-
tini ağırlayan Müdür Tuğ-
rul Selimoğlu, heyete okul
hakkında bilgi verdi. Çer-

kezköy METEM, Endüstri-
yel Otomasyon ve Tekstil
Teknolojisi alanı olmak
üzere iki ana bölümde eği-
tim veriyor. Tekstil Tekno-
lojisi Alanı’nda ise
Dokuma Desinatörlüğü ve
Endüstriyel Yuvarlak Örme
Bölümleri bulunuyor.
Müdür Selimoğlu ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek başladığı ko-
nuşmasında, okulda çorap
bölümünün olmadığını
ancak çocuklara çorabın
üretimi bilgisini verecek
örnek Lonati ve Komet
marka makine olduğunu
belirtti. Okulda yuvarlak
örme bölümünün oldu-
ğunu söyleyen Müdür, bu
bölümdeki çocukların
iğne-iplik ilişkisini bildi-
ğini ancak bu bölümden
mezun bir öğrenci ile
çorap bölümden mezun bir
öğrenci arasında fark ola-
cağını ifade etti. Selimoğlu
sözlerin şöyle sürdürdü:

ZİYARETTE ÇERKEZKÖY
METEM’DE ÇORAP 
BÖLÜMÜ AÇILMASI 
GÜNDEME GELDİ

“Dolayısıyla biz sektöre
özel elemanlar yetiştirmek
istiyoruz. Desenini, doku-
masını, kalıbından, paket-
lemesine kadar bilsin.
Ayrıca artık bunun yüksek
öğrenimi de var. Kavram
Çorap Bölümü öğrencileri
oldukça heveslendirdi. ‘Bu
bölümü tercih edersem,
MYO bölümü de var, sek-
töre kolay geçebilirim’ dü-
şüncesi var. Mezunlarımız
işletmeler tarafından çok
tercih ediliyor. Eğer
MYO’ya devam etmezse
mutlaka bir iş buluyor ve o
işletmede kalıyor.”

Başlı başına çorabın
her aşamasını öğretip eği-
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tim verebilecekleri ayrı bir
bölüm açmak istediklerini
belirten Selimoğlu, bölüm
açıldığı takdirde ihtiyaca
göre yıllar içinde öğrenci

sayısını da artırabilecekle-
rini kaydetti.   

ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah ise kabüllerinden
ötürü teşekkür ederek baş-

ladığı konuşmasında sek-
tör ve ÇSD hakkında bilgi
verdi. Türk Tekstil Vakfı’na
bağlı biri Adana biri de
Kayseri’de olmak üzere iki
okul daha olduğunu bildi-
ğini belirten İyikülah
İHKİB Yenibosna ve İHKİB
Avcılar Mesleki ve Teknik
Anadolu Liselerinde çorap
bölümlerinin olduğunu bu-
radan mezun öğrencilerin
bazılarının Kavram Çorap
ve Moda Tasarımı Bö-
lümü’nde eğitime devam
ettiklerini ifade etti. Sek-
törde istihdam sorunu ol-
madığına dikkat çeken
ÇSD Başkanı, mezun genç-
lere yüzde  100 iş garantisi
sunduklarını söyledi. Bü-
lent İyikülah ÇSD olarak
öncelikle okulunuzu göz-
lemlemeye geldiklerini açı-
lacak çorap bölümü için
yanlarında olduklarını ve
katkı sağlamaya hazır ol-
duklarını ifade etmek için
bu ziyareti gerçekleştirdik-
lerini belirtti.

Heyetin Çerkez-
köy’deki ikinci adresi

Bross Çorap oldu. Sektö-
rün bölgedeki en ciddi ya-
tırımlarından biri olan
Bross Çorap’ın kurucu or-
taklarından Asım Yavu-
zarslan heyeti ağırladı.

BAŞKAN EYÜP 
SÖZDİNLER ÇERKEZKÖY
ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ HAKKINDA ÇSD
HEYETİNE BİLGİ VERDİ 

Sektörün büyük üretim
tesislerine ev sahipliği
yapan Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi (ÇOSB),
ÇSD heyetinin bir diğer
durağıydı. ÇOSB’yi ziarete
Beks Çorap’ın sahiplerin-
den Ali Bekmezci de ka-
tıldı. ÇOSB’yi tanımak ve
burada yatırım yapmış
çorap firmaları hakkında
bilgi almak amacıyla ger-
çekleştirilen ziyarette
ÇOSB Başkanı Eyüp Söz-
dinler, ÇOSB Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve ÇOSB
Bölge Müdürü Mehmet
Özdoğan ile bir araya ge-
lindi. Görüşmede ÇSD 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bülent İyikülah gezinin
amacı ve sektör hakkında
bilgi verirken, ÇOSB Baş-
kanı da OSB’nin yapısı
hakkında konuştu. 

ÇSD BAŞKANI İYİKÜLAH:
“AİLE ŞİRKETLERİNİN
HAKİM OLDUĞU 
İSTİKRARLI BÜYÜYEN
BİR SEKTÖRÜZ”

ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah, çorap sektörünün
çok istisnalar dışında, yan-
yana olan ve birlikte hare-
ket eden bir sektör
olduğunu belirterek, “Aile
şirketlerinin hakim olduğu
istikrarlı büyüyen bir sek-
törüz. Bugün üçüncü
kuşak artık birçok işlet-
mede görev başında”diye
konuştu. 

ÇOSB BAŞKANI SÖZDİN-
LER: “OSB’MİZDEKİ 
ÇORAPÇILARA GEREKLİ
DESTEĞİ VERİYORUZ”

ÇOSB Başkanı Eyüp
Sözdinler de OSB’leninde

yatırım yapan çorapçılara
gerekli desteği verdiklerini
belirtti.

Daha sonra sektörün
en büyük üretimci ve ihra-
catçılarından Beks Ço-
rap’ın fabrikasına geçen
heyeti burada firma sahip-
leri İsmail Bekmezci ve 
Ali Bekmezci ağırladı. 

İNCELEME GEZİSİNİN 
SON DURAĞI TEKSTİPLİK
TESİSLERİ OLDU

ÇSD heyetinin son du-
rağı Edirne’deki Tekstiplik
tesisleri oldu. Ülkemizin
önemli iplik üretim tesisle-
rinden olan fabrikanın yeni
sahibi AYMER Dış Tic.
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkanı ve aynı zamanda
ÇSD Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Erdal işletmeyi
gezdirerek heyettekilere
bilgi verdi. 

İnceleme gezisi Teks-
tiplik tesislerinden yapılan
ÇSD Yönetim Kurulu top-
lantısıyla son buldu.
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Harbiye- As-
keri Müze
ve Kültür
Sitesi 30

Ağustos Salonunda yapılan
törenle aralarında ÇSD-
Kavram MYO işbirliğiyle
2012 yılında dünyada tek
olarak hayata geçirilen Ço-
rap ve Moda Tasarımı Bö-
lümü öğrencilerinin de ol-
duğu 500 genç iş hayatına
atılmış oldu.

ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah,
ÇSD Eğitim Komitesi Baş-
kanı Ceyda Özdoğancı’nın
da katıldığı mezuniyet tö-
reninde ilk konuşmayı
Yüksekokul Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Sakin Öner yaptı.
Öner, Kavram MYO’nun

farklı uygulamaları, sek-
törle işbirliği ve akademik
başarısı ile mesleki yüksek-
öğretim alanında en başa-
rılı eğitim kurumlarından
biri olduğunu belirterek
şunları söyledi:             

“2015-2016 Akademik
yılı Kavram Meslek Yük-
sekokulu için önemli atı-
lımların ve gelişmelerin
yılı olacaktır. Kuruluşun-
dan beri eğitimini sürdür-
düğü Şişli Yerleşkesinden,
40 bin metrekare kapalı
alana sahip, içinde modern
laboratuarları, atölyeleri,
derslikleri, salonları, kafe-
terya ve kantinleri, kütüp-
hanesi, sosyal ve kültürel
aktivite mekanları bulunan
Üsküdar Çengelköy’deki

yeni yerleşkesine taşına-
caktır.”

Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Bora Gündüzyeli ise
konuşmasında “Öğrencile-
rimizi sektörle iç içe uygu-
lama ağırlıklı bir eğitimle
tam donanımlı olarak yetiş-
tiriyoruz. Daha okurken iş
bulma imkanına kavuşu-
yorlar. Staj ve istihdamları
konusunda her türlü des-
teği veriyoruz. Her öğren-
cimizin koluna bir altın bi-
lezik takıyoruz” dedi. 

KARETE ŞAMPİYONLARI
ÖDÜLLERİNİ ÇSD 
BAŞKANI BÜLENT 
İYİKÜLAH’TAN ALDI 

Okul Birincisi, İkincisi
ve Üçüncüsü ile Program

birincilerine plaket veril-
dikten sonra bu yıl il ve
ülke genelinde yapılan mü-
sabakalarda başarılı olan
Basketbol, Futsal, Atletizm
ve Karate takımlarının
sporcu ve yöneticileri ödül-
lendirildi. 26. Uluslararası
Boğaziçi Açık Karate Tur-
nuvası’nda kilosunda bi-
rinci olan Fırat Öz ile kilo-
sunda ikinci olan Oğuzhan
Ay’a ödüllerini ÇSD Baş-
kanı Bülent İyikülah verdi.
ÇSD Başkanı Çorap ve
Moda Tasarımı öğrencile-
rine de birer çiçek ve çe-
şitli hediyeler sundu.

Bu yıl ilk mezunlarını
veren Moda Tasarımı
Programı öğrencilerinin
büyük beğeni kazanan

Kavram Çorap ve Moda Tasarımı
3. mezunlarını verdi
2012 yılında Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ve Kavram Meslek Yüksek-
okulu işbirliğiyle alanında dünyada tek olarak açılan Kavram Çorap ve Moda
Tasarımı Önlisans Programı üçüncü mezunlarını verdi. 
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‘Kadınsı Romantizm’ temalı
defilesinden sonra diploma-
larını alan mezunlar, dip-
loma yemininin ardından
coşku ile keplerini havaya
atarak mezuniyetlerini kut-
ladılar.

ÇSD BAŞKANI 
BÜLENT İYİKÜLAH: 
“BU SEKTÖRÜN SİZLER
GİBİGENÇ, DİNAMİK, 
ARZULU VE FARK 
YARATMA ARZUSUNDA
OLAN GENÇ ARKADAŞ-
LARA İHTİYACIMIZ VAR”

Tören sonrası Çorap ve
Moda Tasarımı Bölü-
mü’nden bu yıl mezun olan
öğrencilerle bir araya gelen
ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah çorap sektörünün çok
ciddi potansiyeli olan bir
sektör olduğunu belirterek,
“Bu sektörün sizler gibi-
genç, dinamik, arzulu ve
fark yaratma arzusunda
olan genç arkadaşlara ihti-
yacımız var. Hepinizi sektö-
rümüzde görmek istiyoruz.
Sizlerle onur duyuyoruz.
Eğitiminizde emeği geçen
değerli hocalarımıza da çok

teşekkür ediyorum” diye
konuştu. 

Bölüm Öğretim Görevli-
leriden Nahide Öner Coş-
gun ise, “Kavram Çorap ve
Moda Tasarımı Bölümü’nün
mezuniyet töreninde öğ-
renciler bir yandan başarı-
nın heyecanını yaşarken,
bir yandan sektörle iç içe
geçen öğretimin sonunda iş
garantisiyle meslek sahibi
olmanın mutluluğunu da
yaşadılar. Mezuniyet töreni-
mize Çorap Sanayicileri
Derneği Başkanı Bülent İyi-
külah ve Eğitim Komitesi
Başkanı Ceyda Özdoğan-
cı’nın katılarak öğrencilerin
sevincine ortak oldu” diye
konuştu.

SEKTÖRLE İÇ İÇE EĞİTİM,
YÜZDE 100 İŞ GARANTİSİ
SUNUYOR

Öğrencilerin birçoğu
daha mezun olmadan sek-
törde iş bularak çalışmaya
başladı. Diğer öğrenciler ise
oturdukları bölgelere göre
ÇSD tarafından firmalara
yönlendirilerek çalışma ha-
yatına başlayacak.
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Yılın ilk yarı-
sında ihracat
yüzde 8,1 dü-
şüşle 73 mil-

yar 261 milyon dolara
geriledi. Son 12 aylık ihra-
cat ise yüzde 3,6 düşüşle
150 milyar 807 milyon
dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ihra-
catta yaşanan kıpırdanma
ümit verici oldu. Hazi-

ran'da dolar bazında ihra-
cat yüzde 6,4 gerilerken,
ihracatın kilogram değeri
yüzde 5,4 artış gösterdi.
Yine Haziran ayında AB'ye
ihracat dolar bazında
yüzde 5,5 gerilerken, kilo-
gram bazında yüzde 8,4
artış yakalandı. Euro ba-
zında AB'ye ihracat ise Ha-
ziran ayında yüzde 14,7
artış gösterdi.

Haziran ayında baz et-
kisi nedeniyle ihracattaki
düşüş hızı azaldı. Bunun
yanısıra birim fiyatlardaki
gerileme ve parite etkisi
Haziran ayında da sürdü.
Haziran ayında Euro/Dolar
paritesinin geçen yılın aynı
ayına oranla yüzde18 geri-
lemesinin aylık bazda ihra-
cata 1,2 milyar dolar
negatif etkisi oldu. İlk 6
aylık toplam parite etkisi
ise toplamda 6,8 milyar do-
lara ulaştı. Bunda bir ön-
ceki yılın ilk yarısına göre
ortalamada %19 gerileye-
rek 1,117 seviyesine inen
parite etkili oldu.

YENİ KURULACAK 
HÜKÜMETİMİZİN "İHRA-
CAT ODAKLI BÜYÜME
MODELİ” KURGULAMASI
GEREKİYOR

Küresel risklerin ekono-
milerini zorladığı, Dünya
ticaretinin daraldığı, etrafı-
mızın adeta ateş çembe-
rine dönüştüğü bir
ortamda zaman kaybet-
meye tahammülümüz yok
diyen TİM Başkanı:

Haziran ayında Türkiye’nin 
ihracatı geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 6,4 geriledi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2015 yılı Haziran ayı ihracat verilerini,
Gebze Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında açıkladı. TİM ve-
rilerine göre Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4
gerileyerek 11 milyar 703 milyon dolar oldu. 1 milyar 463 milyon dolarla hazır
giyim ikinci oldu. Çorap sektörü geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yüzde 21
değer kaybederek 442 milyon dolarlık ihracat yaptı.
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"Önüne devasa hedefler
koyan Türkiye'nin, bu he-
deflerinden sapmaya ta-
hammülü yok. Bu yüzden
hükümetimizin bir an önce
kurulabilmesi için tüm si-
yasi parti liderlerimizi, sağ-
duyu ile hareket etmeye
davet ediyoruz. Bizim de
kurulacak olan yeni hükü-
metimizden beklentilerimiz
çok net ve açık. Yeni kuru-
lacak hükümetimizin "ihra-
cat odaklı büyüme modeli”
kurgulaması gerekiyor.
Çünkü Türkiye'ye artık yeni
bir paradigmaya, yeni bir
büyüme modeline ve yep-
yeni bir bakış açısına ihti-
yacı var. Yüksek katma
değere dayanan, inovatif
olmayı temel alan, bilgi ve
teknoloji üretmeye odak-
lanmış yeni bir büyüme
modeli, ihracatçılarımızın
ve sanayicilerimizin en
büyük beklentisi! Bugüne
kadar, makro hedeflerde
kazandığımız başarıları,
mikro-ekonomik hedeflerde
de başarma ihtiyacımız var.
İşte bu yüzden biz, eğitim-
den, teşvik politikalarına,
inovasyondan markalaşma
süreçlerine topyekûn bir
reform programının hayata
geçirilmesini istiyoruz. Bu
bağlamda Ekonomik Koor-
dinasyon Kurulu çalışmala-
rının devamlılığını
sağlamanın çok kritik oldu-
ğuna inanıyoruz. AB süre-
cinin hız kazanmasının,
Türkiye'nin geleceği için
hayati öneme sahip oldu-
ğuna inanıyoruz. Bu an-
lamda temennimiz yeni
hükümetin, istikrarın de-
vamlılığını sürdürecek ve
toplumumuzun en yüksek
hayrına olacak şekilde bir
an önce kurulması ve ha-
yata geçmesi” dedi. TİM
Başkanı ayrıca bugün

devam edecek seçimlerle
belirlenecek Yeni Dönem
Meclis Başkanının ülkemize
hayırlı olmasını diledi.

TÜRKİYE EKONOMİSİN-
DEN GÜZEL SİNYALLER
ALIYORUZ

Türkiye gündemine iliş-
kin değerlendirmede bulu-
nan Büyükekşi "Dünya
ticaretinin yüzde 10 daral-
dığı bir konjonktürde, Tür-
kiye ekonomisi, yılın ilk
çeyreğinde yüzde 2,3 bü-
yüdü. Gerçekleşen büyü-
meyi, mevcut koşullar
altında olumlu değerlendi-
riyoruz” dedi.

Yılın geri kalanı için de
beklentilerinin pozitif ol-
duğunu vurgulayan TİM
Başkanı "İhracatımızın
yılın ikinci yarısında daha
iyi performans gösterme-
sini bekliyoruz. İhracatın
artan katkısıyla, daha yük-
sek büyüme rakamına ula-
şacağımıza inanıyoruz.
Özellikle gelişmiş ekono-
milerdeki pozitif büyüme

beklentileri, bize bu sü-
reçte yardımcı olacak. Zira
Dünya Bankası en son ra-
porunda, 2015 yılı dünya
büyüme beklentisini yüzde
2,8 olarak revize etti. Bü-
yüme hızına, gelişmiş ül-
kelerdeki toparlanma
beklentileri olumlu katkı
sağlıyor. Bu bağlamda
ABD'nin yüzde 2,7, AB'nin
ise yüzde 1,5'luk büyüme
beklentisi bizim için
önemli. Özellikle Avru-
pa'daki toparlanma ihraca-
tımız için beklentilerimizi
güçlendiriyor” dedi.

Yunanistan'da yaşanan
son gelişmeleri de değer-
lendiren TİM Başkanı Yu-
nanistan AB için risk
olmaya devam ettiğini kay-
detti.

TÜRKİYE SON YILLARDA
İNOVASYON KONUSUNDA
HIZLI BİR GELİŞME KAT
EDİYOR

Türkiye'nin son yıllarda
inovasyon konusunda hızlı
bir gelişme kat ettiği vur-

Haziran ayında baz et-

kisi nedeniyle ihracattaki

düşüş hızı azaldı. Bunun

yanısıra birim fiyatlar-

daki gerileme ve parite

etkisi Haziran ayında da

sürdü. Haziran ayında

Euro/Dolar paritesinin

geçen yılın aynı ayına

oranla yüzde18 gerile-

mesinin aylık bazda ih-

racata 1,2 milyar dolar

negatif etkisi oldu.”
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gulayan TİM Başkanı "Ar-
Ge harcamalarının milli
gelir içindeki payı son 10
yılda yüzde 0,48'den yüzde
0,95'e yükseldi. 2023 he-
defimiz ise bu oranın
yüzde 3'e yükselmesi. Bu
konuda atılan somut adım-
ları destekliyoruz. TİM ola-
rak teknoloji, Ar-Ge ve
inovasyona yapılan yatı-
rımları çok önemli buluyo-
ruz. Gebze Bilişim Vadisi
de bu anlamda çok çok
önemli bir adım. Geçtiği-
miz ay temelleri atılan 
Bilişim Vadisi, 5 bin 
Ar-Ge firması ve 100 bin
çalışan kapasitesi ile ino-
vasyon ve teknoloji trans-
fer merkezi olacak.
İnovatif fikirlerin üretil-
diği, inovasyon ve tekno-
loji transferinin yapıldığı
bir merkez olacak. Tekno-
loji transfer ofisi ve ku-
luçka merkezleri ile yeni
girişimciler çıkacak. Katma
değeri yüksek bilişim sek-
törü desteklenecek ve aynı
zamanda tüm ekonomik iş

kollarının teknoloji ve yazı-
lım tabanlı büyüdüğü bir
üst olacak. Bu merkezi
hızlı bir şekilde hayata ge-
çirdiğimizde Türkiye'nin
teknoloji konusunda
önemli bir atılım yapaca-
ğına inanıyoruz. Bu mer-
kez, Türkiye'nin 2023
hedeflerine büyük katkı
yapacak. Dolayısıyla Gebze
Bilişim Vadisi'nin hayata
geçirilmesinde emeği
geçen herkese tekrar te-
şekkür ediyoruz” dedi.

HAZİRAN AYINDA 
İHRACAT LİDERİ OTOMO-
TİV ENDÜSTRİSİ OLDU.
ONU HAZIR GİYİM VE
KİMYEVİ MADDELER
SEKTÖRÜ TAKİP ETTİ

Büyükekşi, sektörel
bazda haziran ayında en
fazla ihracatı 1 milyar 975
milyon dolarla otomotiv
endüstrisinin yaptığını
vurgularken, bu sektörü 1
milyar 463 milyon dolarla
hazırgiyim ve 1 milyar 426
milyon dolarla kimyevi

maddeler sektörlerinin
takip ettiğini belirtti.

Haziran ayında en fazla
ihracat yapılan 5 ülke Al-
manya, İngiltere, Irak,
İtalya ve Fransa oldu.

• Almanya'ya ihracat 
yüzde 9

• İngiltere'ye ihracat
yüzde 2

• Irak'a ihracat yüzde 7

• İtalya'ya ihracat yüzde 6

• Fransa'ya ihracat yüzde
16 geriledi.

En fazla ihracat yapılan
30 ülke arasında, en yük-
sek ihracat artışı yüzde 60
ile Suudi Arabistan'a yaka-
landı. Mısır'a ihracat yüzde
18, Avusturya'ya ihracat
17 arttı.

Haziran ayında ihracat
artışında öne çıkan nokta-
lar şöyle oldu:

• Haziran ayında Peru'ya
ihracat yüzde 162, Cibu-
ti'ye yüzde 157, Kongo'ya
yüzde 148, Sudan'a
yüzde 95, Fildişi Sahi-
li'ne yüzde 80 arttı.

• Haziran ayında Ortado-
ğu'ya ihracat yüzde 3,3,
Kuzey Amerika'ya yüzde
2 artarken, AB'ye ve Af-
rika'ya ihracat yüzde 6
azaldı.

• En fazla ihracat yapan ilk
10 il arasında, Haziran
ayında en fazla ihracat
artışını Gaziantep yaka-
ladı.

• Gaziantep'in ihracatı Ha-
ziran ayında yüzde 4,4
artarken, Manisa'nın ih-
racatı yüzde 3,6 artış
gösterdi.

• Haziran ayında Bursa'nın
ihracatı yüzde 1,4 düşer-
ken, Adana'nın ihracatı
yüzde 4,5, İstanbul'un
ihracatı yüzde 6, Kocae-
li'nin ihracatı yüzde 6,3,
Ankara'nın ihracatı
yüzde 11,7, İzmir'in ih-
racatı yüzde 13,1, Deniz-
li'nin ihracatı yüzde 17,6
ve Sakarya'nın ihracatı
yüzde 21,3 geriledi.

1 milyar 463 milyon

dolarla hazır giyim sek-

törü otomotivin ardın-

dan haziran ayında

ikinci oldu”
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Meslek lise-
lerine ka-
yıtlı
öğrencile-

rin çoğunluğunun fen, sos-
yal bilimler ve Anadolu
liselerine yerleşemediği
için zorunlu olarak meslek
liselerine gitmek zorunda
kaldığı sıkça tekrarlanmak-
tadır. Meslek lisesine baş-
layan öğrencilerin gözardı
edilemeyecek bir oranının
ders başarısızlığı ve sınıf
tekrarı, devamsızlık ve di-
siplin olaylarıyla gündeme
geldikleri bir kısmının da
kendi isteğiyle ya da zo-
runlu okulu terk ettiği
istatistiklere yansımakta-
dır. Mezun olanlarının da
az bir kısmı lisans olmak
üzere çoğunun önlisans
düzeyinde veya sınavsız
geçişle meslek yüksekokul-
larına gittiği, diğerlerinin
mezun olduğu meslek
alanları dışındaki işlerde
çalıştığı bilinmektedir.
Diğer yanda piyasada ye-
terli sayıda nitelikli ele-
man bulunamadığı, gelen
mezunların ise mesleki be-
cerilerinden sektör tarafın-
dan sürekli şikayet
edilmektedir. Karamsar bir
tablo çizmek için değil
ancak model geliştirmek
adına öğrenci, veli, öğret-
men, eğitim yöneticileri ve
sektör temsilcilerince sıkça
tekrar edilen sorun alanla-
rını sıralamak gerekti.

Meslek yaşamının ta-
mamını örgün ve yaygın
mesleki eğitimin her kade-
mesinde geçirmiş biri ola-
rak bana hiçbir sınırlılığa
takılmadan yeni bir örgün
mesleki eğitim (meslek li-
sesi eğitim süreci) tasarla-

mam istenseydi aşağıdaki
gibi bir model geliştirir-
dim. Bu model hayal değil
uygulaması hem pratik
hem tarafları memnun
edecek sonuçlar içermek-
tedir. 

Öncelikle istemeyerek
seçilen bir okul ve meslek,
tüm liselerde aynı müfre-

datla okutularak başarılı
olmak zorunda olunan
(fizik, kimya, biyoloji, ma-
tematik, tarih, edebiyat,
İngilizce gibi) genel kültür
derslerinden başarısız
olmak, okuldan ve dersler-
den soğumayla devamsız-

lığa hatta meslek
liselerinde diğer okullar-
dan daha fazla okul terkle-
rine yol açmaktadır.
Devamsızlık yapmak evde,
okulda ve sokakta sorun-
lara, disiplin olaylarına yol
açabilmektedir. Bu genel-
lemeye, isteyerek ve bilin-
çli bir şekilde Anadolu

teknik/meslek liselerini
seçen akademik düzeyi
belli seviye üstündeki öğ-
rencilerden oluşan yakla-
şık yüzde yirmilik kısmı
dâhil etmiyorum. Modele
dâhil etmediğim bu gurup
şu an uygulanmakta olan
sistemi başararak; mezun
olduğunda teknisyen un-
vanıyla doğrudan sektöre
adım atabilmektedir. Bu
gurubun bir kısmı da mes-
leğinde lisans düzeyinde
üniversite okuyarak aka-
demisyen, atölye ve mes-
lek dersi öğretmeni veya
mühendis olmaktadır.
Beyaz yaka tabir edilen bu
kısım için şu an uygulanan
ağırlıklı akademik mesleki
eğitim programı gerekli-
dir. Modelimizi geriye
kalan üniversite kazanma
ihtimali olmayan yüzde
seksenlik kısım için kurgu-
luyorum.

GENÇLERE MESLEĞİNİ
TANIMAK VE SEVMEK,
MESLEĞİN İCRA EDİLDİĞİ
ORTAMDA BULUNMAK
İMKÂNINI SAĞLAMAK
GEREKİYOR

Bir insanı sevmek için
onu önce görmek, bir
müddet yakın ve birarada
olmak, onunla konuşmak
ve iletişim kurmak, do-
kunmak ve temas kurmak
gerekir. Hayat boyu yapa-
cağı mesleği seçecek olan
gençlere mesleğini tanı-

Mesleki eğitime model
önerisi
Erol Demir / İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
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mak ve sevmek, mesleğin
icra edildiği ortamda bu-
lunmak imkânını sağla-
mak gerekiyor. Nasıl mı?
Dört yıl süren mesleki eği-
tim yolculuğuna başlaya-
lım. 

GENEL KÜLTÜR DERSLE-
RİNDE BAŞARISIZLIK 
SEBEBİYLE SINIFTA KAL-
MAK OLMAMALI

TEOG yerleştirmele-
riyle fen, sosyal bilimler
ve Anadolu liseleri yerle-
şemeyip meslek liselerine
yerleşen öğrenciler lise bi-
rinci sınıfta genel kültür
derslerinin tümünden is-
tediklerini seçebilmelidir.
Hatta ilk yıl başaramadığı
dersleri ikinci yılda değiş-
tirebilmelidir. Kesinlikle
genel kültür derslerinde
başarısızlık sebebiyle sı-
nıfta kalmak olmamalı ge-
rekirse başarısız olduğu
bu dersleri de açık/uzak-

tan eğitimle mezuniyete
kadar tekrar edebilmelidir. 

Dört yıl boyunca hafta-
nın bir günü tamamen
sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetlere ayrılmalıdır.
Her öğrenci bu başlıklarda
mutlaka uygulamalı bir
grup faaliyeti okul içinde
yada belediye/diğer ku-
rumların tesislerinde ye-
rine getirmelidir.
Faaliyetlere katılan tüm
öğrenciler başarılı sayıl-
malıdır.

KENDİ İSTEDİĞİ BİR
MESLEĞİ İŞYERİNDE 
İNCELEMEYE GİDEREK
GÖZLEMDE BULUNMALI

Lise birinci sınıfta her
öğrenci üç arkadaşıyla yıl
boyunca haftanın bir
günü, kendi istediği bir
mesleği işyerinde incele-
meye giderek gözlemde
bulunmalı, resimleri çeke-
rek belli notlar almalı,

elindeki forma bunları
kaydederek ikinci hafta sı-
nıfta arkadaşlarıyla pay-
laşmalıdır. Bu yöntemle
yılsonuna kadar ilgi duy-
duğu yaklaşık onaltı mes-
leği yakından
tanıyacaklardır. Arkadaşla-
rının paylaşımlarını da ka-
tarsak onlarca meslek
hakkında belli seviyede
bilgi sahibi olacaklardır.
Planlı bu faaliyeti yerine
getiren tüm öğrenciler ba-
şarılı sayılmalıdır. Bu ça-
lışma lise ikinci sınıfta
seçeceği meslek alanı için
öğrenciye karar vermede
yeterli bilgi sağlayacaktır.

Lise birinci sınıfta haf-
tanın bir gününü de mes-
lek liselerindeki uygun
atölye ve laboratuvarlarda
(temel beceriler atölye-
sinde) uygulama yaparak el
yatkınlığı ve alışkanlıkları
(psikomotor beceriler) ka-
zanmalıdır. Bu uygulama-

Hayat boyu yapacağı

mesleği seçecek

olan gençlere mesle-

ğini tanımak ve 

sevmek, mesleğin

icra edildiği ortamda

bulunma imkânını

sağlamak gerekiyor.

Nasıl mı? 
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ları, her dünya insanı için
gerekli olan sosyal ya-
şamda karşılaşacağı alıştır-
malar olarak
belirleyebiliriz. Evlerde va-
rolan fiş, priz, musluk, vi-
dalama, tel bükme, kesme,
çivi çakma gibi basit işleri
temel el aletlerini kullan-
mayı öğrenmelidir. Metal,
ağaç, elektrik ve yapı/tesi-
sat gibi alanlarda basit
temel uygulamalar yapmak
imkanı sağlanmalı bu faali-
yetleri yapanlar başarılı sa-
yılmalıdır. Geleceğin
yetişkini olacak genç birey-
lere bir işler yapabiliyor
başarıyor olmanın hazzı
yaşatılmalıdır. 

HAFTANIN BİR GÜNÜ
OKUL ATÖLYESİNDE, 
İKİ GÜNÜ İŞLETMEDE
UYGULAMALI MESLEK
FAALİYETLERİNE KATILA-
RAK MESLEĞE ADIM
ATACAK

Lise ikinci sınıfta bir
meslek alanı seçen öğren-
ciler haftanın bir günü
okul atölyesinde, iki günü

işletmede uygulamalı
meslek faaliyetlerine
(çırak düzeyi) katılarak
mesleğe adım atacaktır.
Bir gün mesleğin teorik
derslerine, yarım gün sos-
yal, kültürel ve sportif et-
kinliklere, yarım gün de
genel kültür derslerine ay-
rılmalıdır. Lise üçüncü sı-
nıfa gelen öğrenci artık bir
mesleğin temel ortak bilgi
ve becerilerine sahip
olmuş ve uzmanlaşmak
üzere kendisine bir dal be-
lirleyecektir. Okulda bir
gün atölye ve teorik mes-
lek dersleri, işletmede üç
gün işbaşında (kalfa dü-
zeyi) usta öğretici gözeti-
minde bazı imalatları
yapabileceği uygulamalı
meslek eğitimi, yine
okulda yarım gün sosyal,
kültürel ve sportif etkin-
liklere, yarım gün de
genel kültür derslerine ay-
rılmalıdır. Lise son sınıfta
ise; işletmede dört gün iş-
başında (usta düzeyi) ba-
ğımsız kabul edilebilir
standartlarda imalat yapa-

bilecek düzeyde uygula-
malı meslek eğitimi yap-
malıdır. Okulda yine yarım
gün sosyal, kültürel ve
sportif etkinliklere, yarım
gün de genel kültür ders-
lerine ayrılacaktır. Genel
kültür dersleri müfredatı,
meslek liselerine özel ha-
zırlanmış ve sadece mes-
lekler için gerekli temel
hesaplama/yabancı dil bil-
gilerini içeren şekilde ba-
sitleştirilmelidir.
Böylelikle, akademik ola-
rak (teog sonuçlarına göre)
seviyesi belirlenmiş ve
meslek lisesine gelmek zo-
runda kalmış öğrencilere,
ısrarla zorunlu derslerde
başarılı olmasını dayatmak
ve soğutmak yerine mes-
lek liselerine uyumu sağ-
layan keyifli bir sürece
dönüşecektir.

TEORİ VE UYGULAMA
BİRBİRİNİ DESTEKLEYEN
SÜREÇ

Orta ve büyük ölçekli
işletmelerdeki grup ha-
linde beceri eğitimi yapan

öğrencilerin atölye ve
meslek dersi öğretmenleri
de haftanın bir tam gü-
nünü her hafta farklı bir
grup öğrencileriyle birlikte
sektörde geçirmelidir. Bu
sayede okuldaki teori ve
uygulamanın işletmedeki
gerçek üretim ve iş yaşa-
mıyla örtüşmesi birbirini
destekleyen süreçler ol-
ması temin edilmelidir. Bu
öğretmenler için bir nevi
hizmetiçi eğitim olacaktır.

Lise birinci sınıftan iti-
baren işletmeye artarak
gidilen gün sayısıyla yüzde
20/40/60/80 şeklinde mes-
lek liselerinde boşalmış
ciddi bir boş fiziki kapasite
oluşacaktır. Başarısızlık
sebebiyle sınıfta kalmayı
ortadan kaldırınca arkadan
gelenlere ilave boş kap-
asite sağlanmış olunacak-
tır. Boşalan bu kapasite
derslik yetersizliğinden
ikili eğitim yapmak zorun-
daki okullar için büyük bir
rahatlama sağlayacaktır.
Bakanlık için ise derslik
sorununa maddi kaynak
yatırımı gerektirmeyen bir
çözüm olacaktır.  

HEDEF; MESLEK LİSESİ
ÖĞRENCİLERİNİ BAŞA-
RILI KILMAK VE EĞİTİM
İSTİHDAM İLİŞKİSİNİ
SAĞLAM TEMELLERE
OTURTMAK

Meslek lisesi öğrenci-
leri, ilk yıl bilinçli bir mes-
lek tercihi yaptığı için
mesleğini severek öğrene-
cek biran önce mesleğinde
ilerleyerek mezuniyetinde
ise mesleğinde istihdam
olmayı isteyecektir. Lise
ikinci sınıftan itibaren ar-
tarak işletmede geçirdiği
haftalık artan gün sayı-
sıyla, dördüncü yılın so-
nunda yaklaşık 288
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günlük işbaşı işletme tec-
rübesiyle mezun olacağın-
dan sektörün talep ettiği
tecrübeli nitelikli eleman
talebi karşılanmış oluna-
caktır. Bu aşamada işlet-
meler kendi üretim
süreçlerinin gerektirdiği
bilgi ve becerileri de öğ-
rencilere kazandırarak is-
tihdamdaki memnuniyet
karşılıklı artacaktır. Genç-
lik, okulda her yıl bir tam
gün sosyal, kültürel ve
sportif etkinliklerle enerji-
sini harcayarak en az
problemle sosyalleşmesi
kolaylaşacaktır. Sürecin
temel hedefi, meslek lisesi
öğrencilerini başarısız
değil başarılı kılmak ve
eğitim istihdam ilişkisini
sağlam temellere oturt-
maktadır. Bu model, ders
başarısızlığı, sınıf tekrarı,
devamsızlık, okul terk ve
disiplin olaylarının en aza
indirilmesine fayda sağla-
yacaktır. 

ÖĞRENİM GÖRMENİN BİR
GAYESİ KÜLTÜRLENMEK
DİĞERİ DE GEÇİMİNİ
TEMİN EDEBİLECEK BİR
MESLEK ÖĞRENMEKTİR

Almanların dual (ikili)
sistem adıyla başarıyla uy-
guladığı sisteme benze-
mekle birlikte daha iyi
olan bu sistemle gençler
okurken lise ikinci sınıfta
asgari ücretin üçte biri,
üçüncü sınıfta asgari ücre-
tin üçte ikisi ve son yıl as-
gari ücret kadar gelir
temin edebilmelidir. Bu
ücretlere devlet de belli
oranda destek olarak sek-
törün yükünü hafifletebi-
lir. Hatta işletmede beceri
eğitimi döneminde devlet
tarafından halen ödenen iş
kazası ve meslek hastalığı
sigortası primlerine ilave

olarak isteyenler o anda ya
da sonradan emeklilik
primleri ödeme imkanı ge-
tirilmelidir. Öğrenim gör-
menin bir gayesi
kültürlenmek diğeri de ge-
çimini temin edebilecek
bir meslek öğrenmektir.
Nihai olarak öğrenim sü-
resi sonunda müteşebbis
olarak bağımsız bir işyeri
açmayanlar istihdam
olmak üzere sektörün ka-
pısını çalacaklardır. Bu
modelle üç yıl boyunca
mümkünse aynı işletmeye
beceri eğitimine gitmiş bir
meslek lisesi öğrencisini
mezun olduğunda işletme
de bırakmayarak büyük
oranda severek istihdam
edecektir. 

MESLEK LİSELERİNE 
GİRMEK İÇİN BİRBİRİYLE
YARIŞ BAŞLAYACAK

Unutulmaması gereken
şudur; her gencin severek
öğrenebileceği ve

yapabileceği bir meslek
mutlaka vardır. Önemli
olan bunu tespit etmek ve
ona bu imkanı
sağlamaktır. Meslek
liselerini cazip kılmak için
özel bir çabaya gerek
yoktur. Zevkli bir öğrenim
süreci, işbaşında meslek
öğrenmek, üç yıl boyunca
cep harçlığı, sigorta ve
mezuniyetinde iş imkanı
bulan gençlerin ve
sektörün memnuniyeti
toplumdaki meslek lisesi
algısını olumlu yönde
pekiştirecektir. Bir müddet
sonra 30 yıl önce olduğu
gibi aşırı talep sebebiyle
artık meslek liselerine
girmek için birbiriyle yarış
başlayacaktır.

Erol DEMİR
İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Elektronik Uzman Öğretmeni

İşletme Sosyal Bilim Uzmanı-

Doktora Öğrencisi

Erdem4103@hotmail.com

Zevkli bir öğrenim 
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Mekatronik çorap
çevirme cihazı
Voteks Tekstil’den Halil Şahin Koç uzun süre-
dir üzerinde çalıştığı ve çorap sektörümüz için
önemli olan bir inovatif projeye imza atmış:
Mekatronik Çorap Çevirme Cihazı. Çorabın
üretiminde işçilik, zaman ve maliyet açısından
önemli avantajlar getiren bu buluş hakkında
kendisiyle kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Kısaca kendinizde bah-
seder misiniz? Ne ka-
dar zamandır sektörde
çalışmalar yürütüyor-

sunuz?
1978 senesinde NELSON firma-

sında pazarlama bölümünde başla-
dım. 1990 Senesinde İNPA 2000 şir-
ketini kurarak pamuklu çorap üreti-
mi ve satışlarıyla birlikte Tekstüre
çorabın Italiana markasının yurt içi
mümessilliğini yaptım.

1996 Yılında Voteks’i kurarak ço-
rap ve çamaşır üretip satmaya de-
vam ettim.

Ülkemizde bir ilke imza atarak,
çorap sanayimize önemli katkıları
olan bir projeye geliştirdiniz. Proje
hangi ihtiyaçtan doğdu ve sanayici-
mize ne tür avantajlar sağlayacak?

2008 yılı itibariyle Ar-Ge çalış-
malarına başladık.Çorap sektöründe
kullanılmak üzere üniversitelerle ve 
TÜBİTAK katkılarıyla birincisi dünya
patenti olmak üzere iki projeyi fir-
mamızın bünyesinde gerçekleştirdik.

Üçüncü proje olarak Mekatronik
Çorap Çevirme Cihazı projesini 2012
yılından beri sürdürmekteyiz. Bu

projede 1990 yılından beri sektörün
yedek parça ve makine üreticilerin-
den Birlik Torna’dan Soner Yücey
Bey’le ortak çalışıyoruz.

PROJE SEKTÖRÜN ELEMAN 
SIKINTISINA ÇARE OLARAK 
ÇIKTI

Sektörümüzün son yıllarda 
yaşamaya başladığı eleman eksikliği
ve yeni eleman yetişmesinden dolayı
ihtiyaç doğan projeyi 2013 yılında
bitirip değişik marka ve model maki-
neler üzerinde saha testlerine başla-
dık. Tüm bu testlerden toplanan bil-
giler ve deneyimli firmaların ihtiyaç
ve uyarılarını gözönünde alarak 
ürünümüzü gönül rahatlığıyla kulla-
nıma sunabileceğimize karar verdik.

SEKTÖRDE YAPTIĞIMIZ TESTLER
SONUCU BİR İŞCİ EN AZ 20-24 
MAKİNAYA KADAR RAHATLIKLA
BAKABİLMEKTEDİR

Çorap çevirme elle yapılan bir iş
olduğundan ortalama bir elemana
maksimum 12-14 makine verilir,
bazı ürünlerde ise bu sayı 8 makine-
ye kadar düşebilir. Daha fazla so-
rumluluk vermek başarısızlıkla so-

nuçlanabilemektedir. 8 saatlik vardi-
ye sırasında bir eleman ortalama
1.900 adet çorabı ters yüz etmekte-
dir.

Çorap çevirme projesinin sağla-
dığı avantaj elemanın iş gücü ve
dikkatini çorap kalitesine ve makine
bakımına harcamasıdır.

Sektörde yaptığımız testler sonu-
cu 1 işci en az 20-24 makinaya ka-
dar rahatlıkla bakabilmektedir.

DAHA ÖNCE YAPILMAYA 
ÇALIŞILDI ANCAK BAŞARILI 
OLUNAMADI

Yapmış olduğumuz Çorap Çevir-
me Projesinin daha önce farklı ör-
nekleri yapılmaya çalışılmışsa da
tüm bu çalışmalar başarısızlıkla so-
nuçlanmıştır. Başarıya yaklaşan ça-
lışmalar ise üretime ek maliyetler
ortaya çıkarmıştır. Örneğin birim
üretim süresinin artması, kullanılan
hava ve vakum miktarının artması
gibi…

Avrupa’daki ve dünyadaki mua-
dilleri ile karşılaştırıldığında ne tür
artıları var?

Bizim projemizde istendiğinde



iptalin çok basit olması, makinede
üretim süresine olumsuz hiçbir etki-
sinin olmaması önemli bir artı. Ayrı-
ca sistemin 24 volt gibi bir elektrik
kullanması, 2 bar hava tüketimine
sahip olması ve bunu örgü sistemin-
de kullanılan vakum aracılığıyla 
yapması diğer avantajları. Sistemin
düzenli çalışabilmesi için bunların 
dışında başka bir gereksinimi 
yoktur.

HATA ORANI ON BİNDE BİR GİBİ
ÇOK DÜŞÜK BİR ORAN

Mekatronik Çorap Çevirme Ciha-
zı’nda yaptığımız testlerde sistemin
hata oranın 1/10000’den daha az ol-
duğunu tespit ettik.

Bu önemli çalışmanızı patent ko-
ruma kapsamında bir güvence altına
aldınız mı?

Bu projenin Türk Patent 
Enstitüsindeki  onaylı sicil kaydı
2015/00304 olup Avrupa

PCT/TR2013-000235 istenildiğinde
bu numaralarla detay alınabilir.

Patentin alınmasıyla piyasaya sü-
rüm arasındaki zaman diliminin asıl
sebebi de bu patent ve tescil işlem-
lerinin tamamlanarak projemizin her
türlü olumsuzluğa karşı koruma ça-
lışmalarının tamamlanmasıdır.

Yurt içi ve yurt dışı uygulamalar-
da Lonati, Matec, DaKong ve türevi
makinalarda oldukça iyi verim aldık.
Özellikle dört düşüş 9 numara havlu
günde 50 dz civarında üretimi olan
seri makine sahiplerinin çok ilgisiyle
karşılaştık. Pakistan, Portekiz ve Po-
lonya Avrupa patent başvurumuz-
dan yola çıkarak bizimle irtibata
geçmiştir.                 

Halil Şahin Koç
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Yurt içi ve yurt dışı 

uygulamalarda Lonati,

Matec, DaKong ve türevi

makinalarda oldukça iyi

verim aldık”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim
Çağlar, İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin 5
daimi üyesi ve Almanya arasında nükleer mü-
zakerelerde anlaşmaya varılmasını değerlen-

dirdi.
Çağlar, "Bu karar komşumuz İran için olduğu kadar,

Türkiye için de tarihi öneme sahip. Hatırlamakta fayda
var. 80 milyonluk İran nüfusunun 3'te biri ile dil sorunu
yaşamadan ticaret yapabiliyoruz. Kapı komşumuza geç-
tiğimiz yıl yaptığımız ihracat 4 milyar dolar bile değil.
Nükleer müzakerelerde uzlaşma sağlanmasının ardın-
dan Avrupa ülkeleri ve özellikle Çin İran’da lobi yarışına
girecek. Başka bir deyişle, barış ortamı İran'a yatırımcı
akınına neden olacak. Haliyle bu yatırım akınında Türk
girişimcileri de dost ülke İran'ın yanında bulunacak.
Yeni iş fırsatlarını birlikte geliştireceğiz. Biz İran'ı sa-
dece mal satacağımız bir ülke olarak görmüyoruz. Türk
girişimcisi İranlı girişimci ile ortak üretim yapacaktır.

Bu sayede üçüncü ülkelere de birlikte açılabiliriz" diye
konuştu.

İstanbul Ticaret Odası olarak geçtiğimiz Ocak ayında
İran'da Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Fuarı düzenle-
diklerini ve fuarın İranlılardan büyük bir ilgi gördüğünü
belirten Çağlar, 2016 yılı Ocak ayında ise bu sefer genel
ticaret alanında çok daha büyük bir fuara hazırlandıkla-
rını söyledi.

Çağlar, "Önümüzdeki Ocak ayında Tahran'da 'Expo
Turkey in Iran' fuarı düzenleme kararı aldık. Fuar yatı-
rımcılarımız için önemli bir yatırım imkanının ilk adı-
mını oluşturacak. Biliyorsunuz, yılbaşında yürürlüğe
giren Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) ile Türkiye ve
İran tarafında 300'e yakın üründe gümrük vergileri aşa-
ğıya çekildi. Öngörüler gerçekleşirse yaptırımlar da 65
gün içinde kalkacak. Rüzgar iki ülke lehine esiyor. Yeter
ki iki ülke işadamları tecrübe ve zenginliklerini birbirle-
riyle paylaşsın" dedi. (İTO)

İTO, Ocak ayında Tahran'da 'Expo Turkey'
fuarı düzenliyor



Sanayi sektörü GSYH’nın
% 27,5’una katkıda bu-
lunmakta, yine aynı oran-
da işgücüne istihdam

sağlamaktadır. Hizmet sektörü ise
GSYİH’nın %6,3’ünü oluşturmakta ve
nüfusun da %53,7’sini istihdam et-
mektedir. Hizmetler özellikle ticaret,

taşımacılık, telekomünikasyon, banka-
cılık alanlarında yoğunlaşmaktadır. 

AVRUPA’Kİ EN DÜŞÜK KURUMLAR
VERGİSİ MAKEDONYA’DA 

Kurumlar ve gelir vergisi %15’ten;
2007 yılında %12’ye, 2008 yılında ise
%10’a düşürülmek suretiyle bölgede-

ki hatta Avrupa’daki en düşük vergi
olmuştur. Bu önlemle yabancı yatı-
rımların arttırılması, ekonomik büyü-
menin sağlanması ve işsizlik oranının
düşürülmesi hedeflenmiştir.

Bir süredir uygulanan ekonomik
reform programı ve düşük enflasyon
politikası sayesinde Makedonya mak-
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İhracat ve yatırım boyutuyla
Makedonya pazarı
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın bilgilerine göre Makedonya ağırlıkta bir tarım ülkesi.
Tarım sektörü GSYİH’nın %10,2’sini oluşturmakta ve aktif nüfusun da % 18,8’sini
içermektedir. Ülkenin en önemli sanayi sektörleri; kimyevi ürünler, demir-çelik,
makine, metalürji ve tekstildir. Tekstil, özellikle de deri sanayii, en önde gelen sa-
nayi kolunu oluşturmaktadır. Türkiye olarak 2015’in ilk yarısında 1 milyon Dolar’a
yakın çorap ihracatı gerçekleştirdiğimiz bu pazar, hem coğrafi yakınlığı hem de ta-
rihi bağlar nedeniyle büyük anlam ifade ediyor. 



roekonomi verilerinde kaydedilen gö-
rece olumlu gelişmeler devam etmiş-
tir. Hükümetin önceliği yabancı yatı-
rımcıları ülkeye çekmek ve özel sek-
töre ağırlık vermektir.

2013’de ortalama enflasyon oranı
% 1,5 olarak gerçekleşmiştir. 2014’te
yılında bu oranın % -0,5 olduğu tah-
min edilmektedir. Mevcut cari açık
2013’te % 3,9 oranında artmıştır.
2014’te bu oranın % 4 olacağı tahmin
edilmektedir. 

GELİŞMİŞ ALTYAPI
Makedonya Yatırım Ajansı’nın ül-

keye yabancı yatırımcı çekmek için
hazırladığı yayınlarda ve gerçekleştir-
diği sunuşlarda Makedonya’nın geliş-
miş bir altyapıya sahip olduğu belirtil-
mesine ve bu bilginin diğer bölge ül-
keleriyle kıyaslandığında doğru olma-
sına rağmen, ülke ekonomisinin he-
men hemen her alanının ciddi olarak
modernleştirilmesi, geliştirilmesi ve
her şeyden önemlisi bürokrasi, yargı
ve özel sektörde hakim olan ağır ve
gevşek iş kültürünün profesyonelleş-
tirilmesi yönündeki şiddetli ihtiyaç
devam etmektedir.

Yaşanan ekonomik ve uluslararası
politika sıkıntılarına rağmen, özellikle
2009 yılında yeniden AB entegrasyo-
nuna odaklanan hükümetin çabaları
sonucunda, 15 Ekim 2009’da yayım-
lanan son ilerleme raporunda Avrupa
Komisyonunun Makedonya ile tam
üyelik müzakerelerine başlanması yö-
nündeki tavsiye kararı açıklanmıştır.

MAKEDONYA’NIN NATO VE 
AB ÜYELİĞİ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK
ENGEL YUNANİSTAN İLE YAŞADIĞI
İSİM SORUNU

Halihazırda Yunanistan ile yaşa-
nan isim sorunu çözülmeden Make-
donya’nın NATO ve AB üyeliği için
somut herhangi bir adım atılması
mümkün görünmemekte olup, söz
konusu sorunların çözümüne ilişkin
yoğun uluslararası çabalar devam et-
mektedir. Makedonya’nın NATO ve
AB üyeliği önündeki en büyük engel
durumunda bulunan isim sorununun
bir şekilde çözümlenmesi, ülkesel ve

bölgesel güvenliği önemli bir ölçüt
olarak değerlendiren uluslararası ya-
tırımcılar açısından büyük önem taşı-
maktadır.

EKONOMİ POLİTİKALARI
Ülkenin sınırlı ve çok çeşitli olma-

yan ihracat kapasitesini arttırmak
amacıyla gayri resmi olarak kontrol
altında tutulan kur ve doğrudan ya-
bancı sermaye akışını teşvik eden po-
litikaların devam ettirilmesi beklen-
mektedir. 

Hükümet Denar’ın, Avro karşısın-
da dengede tutulması gerektiğini gör-
mekle birlikte, ekonomik aktiviteleri
canlandıracak ve yatırımcıları çekecek
ulaştırma ve enerji altyapısına ilişkin
sermaye harcamalarını da arttırmak
istemektedir. Bütçe açığı 2014’te
GSYİH’nın % 4’ü oranında genişle-
miştir.

MAKEDONYA DIŞ TİCARETİNİN
YARISINDAN FAZLASINI AB 
ÜLKELERİ İLE

Yunanistan ve Avrupa Birliği eko-
nomilerinde görülen olumsuz geliş-
melerin Makedonya ekonomisinde de
ciddi etkileri olmaktadır. Zira Make-
donya dış ticaretinin yarısından fazla-
sını AB ülkeleri ile yapmaktadır.

Yunanistan özelinde ise, iki ülke
arasında yaşanan tüm siyasi ve top-
lumsal sorunlara rağmen, adı geçen
ülke hala Makedonya’nın doğal ticari
ve ekonomik ortaklarından biri olma
özelliğini korumaktadır. Yunanistan,
Makedonya’nın en önemli üçüncü dış
ticaret ortağıdır ve Makedonya’da
1990’lı yıllarda gerçekleştirilen özel-
leştirmeler sırasında yapılan satın al-
malar sonucunda Makedonya’daki en
önemli yabancı yatırımcı ülkeler ara-
sında ön sıralarda yer almaktadır. Ha-
len Makedonya’nın en büyük bankası
durumunda bulunan Stopanska Ban-
ka’nın sahibi Yunanistan Merkez Ban-
kasıdır. Ayrıca, ülkedeki tek petrol ra-
finerisi de Yunanlılara aittir. Haliha-
zırda Makedonya’daki Yunan yatırım
tutarının 1 milyar Avronun üzerinde
olduğu bilinmektedir.

Ülkenin iç siyasi yapısı da Make-
donya ekonomisi açısından iyi izlen-
mesi gereken bir nitelik taşımaktadır.

NÜFUSUN YÜZDE 25’İNİ 
ARNAVUTLAR OLUŞTURUYOR

Makedonya’da resmi rakamlara
göre ülke nüfusunun % 25’ini oluştu-
ran Arnavutların içinde yer almadığı
herhangi bir hükümetin kurulması
mümkün bulunmamaktadır. İki etnik
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grup arasında genellikle güvene da-
yanmayan ve farklı öncelikler taşıyan
ilişkiler nedeniyle zaman zaman hü-
kümetlerin ciddi sıkıntılar yaşadığı
gözlenebilmektedir. Örneğin, Yuna-
nistan ile yaşanan isim sorunu Make-
donlar için büyük bir önem taşımakta
iken, AB ve NATO üyeliğinin getirme-
sini umdukları faydalar yanında bazı
Arnavutlar ülkelerinin isminin ne ola-
cağı hususunun çok da önemli olma-
dığını belirtmektedir.

Gerek hükümet gerek başka çev-
reler tarafından sıklıkla iç siyaset
malzemesi olarak kullanılan Yunanis-
tan’la yaşanan isim sorununun aşıla-
maması, bunun sonucunda zaten so-
runlu olan Makedon-Arnavut ilişkile-
rinin daha da gerilmesine sebep ola-
bilecek nitelikte değerlendirilmekte-
dir.

Her iki problem, zaten çok küçük
bir pazar olan Makedonya’nın ulusal
ve uluslararası güvenlik gerekçeleriy-
le yatırım yapılması riskli bir ülke ola-
rak algılanmasına neden olmaktadır.

Aslında yeterli veriye dayanmayan
söz konusu yanlış algılamaların üstü-
ne bir de ülkenin içindeki yolsuzluk,
yavaş iş kültürü, ağır ve sorunlu işle-
yen bürokrasisi ve zaman zaman ta-

rafsızlığını kaybedebilen ve çok ağır
işleyen yargı sistemi gibi etmenler
eklenince tablonun biraz daha karar-
dığı görülmektedir.

EKONOMİK PERFORMANS
2008 yılı sonunda başlayan ve

2009’da bütün dünyayı saran küresel
ekonomik ve finansal kriz Makedon-
ya’da çok etkili olmamıştır. Bunun ne-
deni, Makedon ekonomisinin ve özel-
likle finans piyasasının küresel ekono-
miye henüz entegre olamamasının
sağladığı avantajdır. 

Özellikle krizin kaynağı pozisyo-
nunda bulunan ve küresel ekonomi-
deki çöküşten doğrudan etkilenen
uluslararası finans kuruluşlarının za-
ten çok küçük olan Makedonya finans
piyasasında operasyonlarının bulun-
maması, Makedonya finans sistemi-
nin ayakta kalabilmesine vesile ol-
muştur. Bununla birlikte Makedonya
ekonomisinin, 1991’de ülkenin ba-
ğımsızlığını kazandığı dönemlerdeki
ekonomik büyüklüklerine ancak ulaş-
makta olduğu da dikkate alınmalıdır.

Makedonya geçen yıllarda makro-
ekonomik düzeyde başarılar elde et-
miştir. Dinar sabit ve Avro’ya karşı is-
tikrarlıdır.

Ancak, 2012’de yaşanan Avrupa
Bölgesi krizi ülkeyi maalesef ki sert
bir şekilde etkilemiştir. İhracat tale-
binde daralma, yabancı yatırımlarda
düşüş ve iç sermaye akışı talebinde
yaşanan gerileme ülkeyi zor durum-
da bırakmıştır. 2011’de % 2,8 olan
enflasyon % 4,7’ye yükselmiştir. Bu
etki 2013’te alınan mali tedbirlerle
düzelme yoluna girmiş enflasyon %
1,5’a gerilemiş, GSYİH ise % 3,1
oranında büyümüştür. AB bölgesin-
de yaşanan ekonomik durgunluğun
etkisi ile 2014 yılı GSYİH’nın % 3,5
oranında arttığı, bunun yanında en-
flasyonunun % -0,5 olduğu tahmin
edilmektedir.

Kağıt üstünde, özellikle maliyet-
ler açısından önemli avantajlar su-
nan Makedonya’da, çok ağır işleyen,
bilgi ve istatistik yaratma ve depola-
ma konusunda önemli zaafları bulu-
nan ve bu nedenle kayda değer bir
değerlendirme yapılmasını sağlaya-
cak verilerden yoksun bir bürokrasi
bulunmaktadır. Çok sık değişen
mevzuat ve güven duyulmayan yargı
sistemi, olası yabancı yatırımcıların
Makedonya’da gerçekleştirmeyi ön-
gördüğü yatırım kararlarını bir kez
daha değerlendirme gereği duyma-
larına neden olabilmektedir.

MAKEDONYA, GENEL OLARAK
DİĞER BÖLGE ÜLKELERİNDEN
DAHA İYİ DURUMDA

Bununla birlikte, AB üyesi olsun
olmasın bölgedeki diğer ülkelerdeki
benzer sıkıntılarla karşılaştırıldığın-
da Makedonya’nın yukarıda belirti-
len hususlarda çok kötü durumda ol-
duğu yönünde bir beklenti yaratmak
da yanlış olacaktır, çünkü yukarıda
belirtilen sorunlar ve iş kültürü he-
men hemen aynı olan tüm Balkan
ülkeleri için geçerlidir. Dolayısıyla,
Makedonya’nın genel olarak diğer
bölge ülkelerinden daha iyi durumda
olduğu belirtilmelidir.

Orta vadede Makedonya ekono-
misinin büyümesi için, bölge ülke
ekonomilerin toparlanması, ülkenin
kalıcı bir makroekonomik istikrarı
sağlaması ve gelecek yıllarda yatırım-
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cıları teşvik eden reformları gerçek-
leştirmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE İLE TİCARET
2014 yılında Makedonya ile ticaret

hacmimiz yaklaşık 427,5 milyon ABD
doları düzeyinde olmuştur. 2014 yılı
ihracatımız bir önceki yıla göre %
18,4 oranında artmış ve 348,2 milyon
ABD doları değerinde gerçekleşmiştir.

İHRACAT POTANSİYELİ OLAN
BAŞLICA SEKTÖRLER

Makedonya pazarı hala birçok açı-
dan bakir bir pazar niteliği taşımakla
ve hemen hemen tüm sektörlerde
önemli rekabet imkanları bulunmakla
birlikte, içi sektörler potansiyel açısın-
dan ön plana çıkmaktadır:
• İşlenmiş her türlü gıda ve tarım

ürünü
• Taze sebze/meyve
• İnşaat malzemeleri
• Tekstil/hazır giyim
• Makineler, aksam ve parçaları
• Otomotiv ana ve yan sanayi
• Otomobil lastikleri
• İlaç, tıbbi malzemeler
• Beyaz eşya
• Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri
• Hijyenik ürünler
• Mobilya
• Aydınlatma gereçleri
• Plastik ambalaj ürünleri
• Kağıt/karton ürünler
• Elektronik ürünler
• Seramik ürünler
• Klimalar

Makedonya’da doğrudan yabancı
sermaye yatırımı gerçekleştiren Türk
şirketlerinin sayısı 100 civarında olup
bunların önemli bölümü KOBİ niteli-
ğinde firmalarımızdır. Halihazırdaki
Türk yatırım tutarı 180 milyon Dolar
civarındadır. 

DAĞITIM KANALLARI
Makedonya’da başarılı olabilmek

için güçlü yerel bağlantıların olması
gerekmektedir. Güvenilir bir acente
ya da dağıtım firması ile iletişime
geçmek tüm ülkeyi kapsayacak iş
bağlantıları için önemli bir çıkış nok-

tası olmaktadır. Bu sayede firmalar,
potansiyel pazarlara ulaşabilmekte,
iletişim noktası bulabilmekte ve hem
ülke içinde hem de ülkenin komşula-
rıyla iş yapabilme becerisine sahip
olabilmektedirler.

Mevcut yasal düzenlemeler, hem
yabancı hem de yerel yatırımlarda or-
taklık kurmaya, karma yatırımlara
izin vermektedir. Sıklıkla karşılaşılan
durum, yerel bir firmanın bina, depo,
ofis alanı ve personel sağlarken ya-
bancı firmanın ise eşya, ekipman ve
tecrübe ile destek vermesidir.

Ülkede her türlü dağıtım kanalı
bulunmakla birlikte sistem, sofistike
dağıtım ağına sahip batı pazarların-
dan daha yetersizdir. Ülkedeki en
önemli pazar, birçok ticari aktivitenin
gerçekleştiği Başkent Üsküp’tür. Di-
ğer önemli iş merkezleri, Bitola
(75,000), Prilep (67,000), ve Teto-
vo’da (Kalkandelen-51,000) bulun-
maktadır.

Doğrudan satış Makedonya’da çok
gelişmemiştir. Doğrudan pazarlama
tekniklerinin geliştirilmesine ve tüke-
ticiyi koruyan düzenlemelerin yapıl-
masına ihtiyaç vardır. Kırsal alanda
yaşayan tüketiciler genellikle yerel
satıcılarla görüşmeyi daha çok tercih
etmektedirler.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Makedonya’daki harcanabilir gelir

hala diğer Batı Avrupa ülkelerine göre
oldukça aşağıdadır. 2013 verilerine
göre kişi başına milli gelir yaklaşık
10.400 ABD $’dır. Tüketiciler aşırı
derecede fiyatlara duyarlı ve firmalar
da mallarını fiyatlandırırken çok dik-
katli davranmaktadırlar. İthal malla-
rın fiyatları, yerel mallara göre ol-
dukça yüksektir.

Çoğu tüketici için ürünlerin fiyat-
larının makul olması birincil faktör-
dür. Bu durum geleneksel dükkan-
larda satılan düşük kalitedeki malla-
ra olan ilgiyi devam ettirmektedir.
Yerli ürünler ender olarak belli bir
kalitede olmaktadır. Fikri mülkiyet
haklarındaki gelişmelerin yavaş iler-
lemesinin bir sonucu olarak da çoğu
ürün, tüketicilerin ilgisini çekmek

için sahte markalarla satılabilmekte-
dir. Ancak her geçen gün, kaliteye
olan ilgi ve iyi kalitedeki mallara
daha fazla ücret ödemek isteyen tü-
ketici kesimi artmaktadır.

Finansman ve ödeme koşullarına
dikkat etmek ülkede başarılı bir satı-
şı gerçekleştirmek için en önemli
noktaları oluşturmaktadır. Çoğu tü-
ketici alışverişlerinde aylık taksitlen-
dirmeyi tercih etmektedir. Yerel fir-
malar, kalite artırıcı ve destek hiz-
metlere daha yeni başlamışlardır.

İŞADAMLARI NELERE DİKKAT
ETMELİ?

Ülkedeki istatistik sisteminde
ciddi problemler bulunmakta, çoğu
konuyla ilgili istatistik bulunmama-
sının yanı sıra bulunan istatistiklerin
de güvenilirliği konusunda önemli
şüpheler oluşmakta, ülkedeki birkaç
resmi kurumun yayımladığı rakam-
lar arasında dahi zaman zaman çok
ciddi farklılıklar görülmektedir.

Makedonya’da hala uluslararası
topluma entegrasyon konusunda
alınması gereken ciddi bir mesafe
bulunmakta ve söz konusu entegras-
yon çabaları nedeniyle yasaların ve
ilgili mevzuatın sık sık değişebildiği
gözlenmektedir.

Siyasal, sosyal ve makroekono-
mik istikrarın henüz sağlanmaya
başladığı ülkede özellikle siyasi ikti-
dar değişikliklerinde kamu bürokra-
sisindeki kadroların neredeyse tama-
mının değişmesi nedeniyle devlette
devamlılık konusunda sıkıntılar
oluşmaktadır.

Son yıllarda ülkedeki tapu ve ka-
dastro sisteminin çok önemli bölü-
münün elektronik ortamda kayıt al-
tına alınması sayesinde sistemdeki
problemler büyük oranda giderilmiş-
tir. Ancak yine de, yasal olduğu dü-
şünülen bir tapu belgesiyle satın alı-
nan bir arazinin bir bölümü veya ta-
mamıyla ilgili bir süre sonra başka
birilerinin ortaya çıkması ve yine ya-
sal olduğunu iddia ettiği bir belgeyle
hak iddia etmesi durumlarıyla karşı-
laşılabilmektedir.

Yargı sistemi, Makedonya’da en
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çok eleştiri alan kısım olarak görün-
mektedir.

Yolsuzlukla mücadele konusunda
Hükümetin yoğun çabaları görül-
mektedir. 

2013 yılındaki yaklaşık 10,8 mil-
yar Dolarlık GSMH’sine karşılık 11
milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi
de göz önünde bulundurulduğunda
Makedonya’nın genel olarak ticarete
yatkın bir ülke olduğu söylenebilir.

TÜRK MALI İMAJI YÜKSEK
Doğru dağıtım kanallarına gir-

mek ve ürün ve segmente göre doğ-
ru stratejiyi benimsemek ve
kalite/fiyat dengesini iyi ayarlamak
kaydıyla Makedonya’da ve bölgede
ticari başarı çok da zor olmayacaktır.
Halihazırda, Türk malları bölgede
bilinmekte ve 1990’lı yıllarda yaşa-
nan olumsuz Türk malı imajı yerini
giderek kaliteli ve makul fiyatlı Türk
ürünlerine bırakmaktadır. Marka
düşkünlüğüne rağmen fiyat hassasi-
yeti yüksek olan bölge tüketicilerinin
kafasındaki konumlandırmayı doğru
yapabilmek önemlidir.

Birçok yerde olduğu gibi Make-
donya’da da ucuz Uzakdoğu ürünle-
rinden uzak durma eğilimi bulun-
makta iken, İtalya, Almanya, Fransa
gibi ülke imajı çok kuvvetli olan dev-
letlerin firmalarına karşı da ölçüsüz
bir düşkünlük görülebilmektedir. Bu
çerçevede, artık gelişmiş Batı ülkele-
rinin ürün kalitesine ulaşmış olan
Türk ürünlerinin avantajının yüksek
kalitedeki ürünleri rekabetçi fiyatlar-
la sunabilmesi olduğu unutulmama-
lıdır.

Ticaret açısından en dikkat edil-
mesi gereken hususlardan birisi, ül-
kedeki zayıf sermaye birikimi nede-
niyle uluslararası kabul görmüş öde-
me şekillerini uygulamakta karşılaşı-
lan zorluklardır. Makedonya’daki fir-
maların çoğu akreditif vb. uluslar-
arası teamüllerden farklı olarak çe-
şitli şekillerde zamana yayılmış öde-
me koşulları talep etmekte, çoğu za-
man da bu yükümlülüklerini yerine
getirememektedir. Ancak, bu eğilim
ülkedeki ve bölgedeki iş kültürünü

yansıtmakta olup, Makedonya’da ve
Balkanlarda ticaret yapmak için bu
ve benzeri durumları göze almak ge-
rekmektedir.

Diğer taraftan, Makedonya’daki
zaman kavramının ve çalışanların
sosyal olarak işe bakışlarının Türki-
ye’deki iş kültüründen çok farklı ol-
duğu da belirtilmelidir. 

Ülkedeki sosyal kültür ve iş kül-
türünde ilişkiler çok büyük önem ta-
şımaktadır. Birçok durumda keyfi
uygulamalarla karşılaşmak mümkün
olabilmekte, ancak siyasi ve sosyal
olarak etkili olan kişi veya gruplarla
ilişki içinde olmak sayesinde mev-
zuatın gerektiği gibi uygulanmasının
sağlandığı durumlarla karşılaşılabil-
mektedir. 

YATIRIM İMKANLARI AÇISINDAN
BÖLGE ÜLKELERİ İLE KIYASLANDI-
ĞINDA EN ELVERİŞLİ ÜLKE

Son olarak, Makedonya’daki ya-
bancı yatırımlarla ilgili mevzuat ve
uygulamalarda henüz tam bir şeffaf-
lık sağlanamamış ve yukarıda belir-
tilen sorunlar henüz tam olarak aşı-

lamamış olmakla birlikte, ekonomik
gelişme açısından ülkenin tek çıkış
yolu olan yabancı sermayeyi çekebil-
mek için mevcut hükümet çok yo-
ğun bir çaba sergilemektedir. 

Gerçekten de Makedonya, bölge
ülkeleri arasında işgücü, enerji ve di-
ğer tüm üretim masrafları ve genel
yatırım ortamı anlamında en elverişli
ülke konumunda bulunmaktadır.

Resmi olmamakla birlikte, Make-
donya’yı hala anayasal adıyla tanı-
mamış olan Yunanistan’ın dahi Ma-
kedonya’daki yatırımlarının 1 milyar
€’nun üzerinde olduğu, buna karşılık
toplam Türk yatırımlarının bu raka-
mın çok altında kaldığı gerçeği dik-
kate alındığında, gerek tarihi ve kül-
türel bağlarımız gerekse ülkemizin
jeo-ekonomik ve ticari çıkarları açı-
sından Makedonya’nın ihmal edil-
memesi gerekmektedir.

BİLİNMESİ GEREKENLERDEN: 
NÜFUSUN YÜZDE 5’İ TÜRK 
KÖKENLİ

Bu gerçekten hareketle, Make-
donya ile ülkemiz arasındaki ticari
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ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra,
daha çok sayıda ve büyük Türk fir-
malarının Makedonya’da yatırım
yapmaları için yoğun çalışmalar sür-
dürülmekte ve özellikle Türkiye’den
bakıldığında küçük bir pazar olarak
algılanan Makedonya’nın;
• Resmi rakamlara göre %3.8, ger-

çekte ise %5 civarında olduğu tah-
min edilen Türk kökenli vatandaş-
larının bulunması sebebiyle Türkçe
konuşan ve Türkiye ile ticaret ve
yatırım ilişkileri kurmaya çok istek-
li bir nüfus barındıran,

• 46 yıl boyunca birlikte yaşadığı
eski Yugoslavya ülkeleriyle doğal
ekonomik bağı ve birçok üründe 
sıfır ya da çok düşük gümrük vergi-
leriyle ticaret yapma imkânı bulu-
nan,

• 23 Ağustos 2007 itibariyle Make-
donya, Hırvatistan, Arnavutluk,
Kosova, Karadağ ve Moldova Sır-
bistan ve Bosna Hersek açısından
yürürlüğe giren CEFTA’ya (Central
European Free Trade Agreement)
taraf olan,

• Avrupa Birliği ile Topluluğun İstik-
rar ve Ortaklık Süreci’ne taraf ülke-
ler (Makedonya, Hırvatistan, Bosna
ve Hersek, Sırbistan, Karadağ, Ko-
sova ve Arnavutluk) arasında kade-
meli olarak tesis edilmesi öngörü-
len çapraz menşe kümülasyonuna
Türkiye ile birlikte giren,

• Ucuz işgücü ve enerji maliyetleri-
nin yanı sıra, yabancı yatırımları
teşvik etmek amacıyla hükümet ta-
rafından getirilen çok önemli vergi
indirimleri sonrasında cazip bir ya-
tırım ortamı oluşturulmaya çalışı-
lan,

• Mevcut durumda Avrupa standart-
ları anlamında fakir olmakla birlik-
te küçük nüfusunun da avantajıyla,
son birkaç yılda sağlanan makro-
ekonomik istikrar sayesinde gelir
düzeyini yükseltmekte olan,

• AB aday ülke statüsünü haiz ve
orta veya uzun vadede AB üyesi ol-
duğunda, ülkede yapılacak her tür-
lü üretimin ciddi bir engelle karşı-
laşılmadan tüm AB pazarına ulaştı-
rılabileceği,

• Başta çifte vergilendirmenin önlen-
mesi olmak üzere ikili ekonomik ve
ticari ilişkiler anlamında ülkemizle
ilişkilerinde gerekli yasal zemini
bulunan bir ülke olduğu bilinmeli-
dir.

Bu çerçevede, Makedonya’nın yu-
karıda belirtilen sorunlarına rağmen,
hemen hemen her sektörde gerek
Makedonya pazarı gerek bölge, ve
ilerleyen aşamada tüm Avrupa’ya yö-
nelik ciddi ticaret, yatırım ve işbirliği

imkanları ve fırsatları sunduğunu
belirtilmek gerekir.

ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

Ancak, Makedonya’daki firmalar-
la ticaret veya ortak yatırım ilişkisi-
ne girecek ya da Makedonya’da doğ-
rudan yatırım yapacak firmalarımı-
zın genel nitelikli gerekliliklerin yanı
sıra özellikle aşağıdaki hususlara
dikkat etmesinde yarar görülmekte-
dir:
• Soydaş ya da dindaş olmasına ba-

kılmaksızın, alıcı firmalar mutlaka
çok iyi araştırılmalı, banka temina-
tı dışında teminat kabul edilme-
meli, her ne sebeple olursa olsun
uluslararası geçerliliği bulunan
sözleşmelerle çalışma kuralından
asla vazgeçilmemelidir. 

• Makedonya adalet ve yargı siste-
mindeki problemler nedeniyle, ya-
pılacak sözleşmelerde, ihtilaf oluş-
ması halinde Türk mahkemeleri ya
da uluslararası mahkemelerin yet-
kilendirilmesine gayret edilmeli-
dir.

• Makedonya’ya gelindiğinde çalışı-
lacak veya hizmet desteği alınacak
kişiler çok iyi seçilmeli ve bu ko-
nuda Makedonya’daki Ticaret Mü-
şavirliğimizin yönlendirmeleri ta-
lep edilmelidir.

• Bu çerçevede çok iyi ve güvenilir
tercümanlarla çalışılmalı, kendini
ispatlamış uluslararası danışman-
lık şirketlerine mensup da olsa tu-
tulacak danışmanlar iyi araştırıl-
malı, İngilizce yerine sadece Ma-
kedonca konuşulan ortamlarda
mutlaka Makedonca-Türkçe tercü-
man bulundurulmalıdır.

• Arazi ya da mülk alma durumla-
rında, satın alınacak yerin tapu ve
kadastro kayıtları kontrol edilmeli,
özel ya da kamu (bazen de hem
özel sektöre hem de kamuya ait
olabilmektedir) malı olup olmadığı
iyi araştırılmalıdır.

• Kiralanacak yerlerle ilgili de aynı
nitelikli araştırma yapılmalıdır
(borç, alacak-verecek durumları
dahil). (T.C. Ekonomi Bakanlığı)
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ve 2015 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2015 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

Necip Öztaş 
Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İTALYA

BELÇİKA

İSPANYA

İSVEÇ

SLOVAKYA

POLONYA

DANİMARKA

YUNANİSTAN

İSVİÇRE

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

NORVEÇ

RUSYA FEDERASYONU

ABD

AVUSTURYA

TÜRKMENİSTAN

ROMANYA

BOSNA-HERSEK

SUUDİ ARABİSTAN

LİBYA

İRLANDA

IRAK

MAKEDONYA

İSRAİL

UKRAYNA

2014 (ÇİFT)

199.100.963

151.616.956

83.058.324

32.460.905

27.544.901

24.442.001

20.183.804

24.793.493

17.880.584

13.714.357

11.033.889

8.808.615

8.217.625

5.918.298

8.458.511

19.042.129

5.260.702

5.539.629

2.557.051

4.862.692

3.392.842

3.923.803

2.973.495

6.092.554

3.226.945

2.519.211

2.745.076

5.920.851

2015 (ÇİFT)

191.887.417

154.931.607

73.883.607

33.143.311

27.680.717

20.632.848

18.276.940

17.061.734

12.115.768

10.732.433

9.707.512

9.184.794

9.048.191

7.818.808

7.139.958

7.012.190

5.957.459

4.917.243

4.714.696

4.451.084

4.435.556

4.424.045

3.964.583

3.455.877

3.424.978

3.307.728

2.942.361

2.884.828

DEĞİŞİM (%)

-3,62

2,19

-11,05

2,10

0,49

-15,58

-9,45

-31,18

-32,24

-21,74

-12,02

4,27

10,11

32,11

-15,59

-63,18

13,24

-11,24

84,38

-8,46

30,73

12,75

33,33

-43,28

6,14

31,30

7,19

-51,28

2014 (USD)

134.514.025,24

109.702.908,52

70.572.826,94

23.501.869,92

19.722.838,21

18.167.329,84

26.130.029,33

18.671.674,21

9.965.478,07

10.071.372,44

11.229.794,18

4.208.610,34

6.097.593,89

5.788.551,33

6.416.919,59

11.523.727,81

6.045.849,79

4.111.377,86

1.142.811,63

8.225.900,19

1.606.828,38

5.442.645,32

1.990.250,32

3.930.311,65

2.314.370,11

1.092.980,42

2.159.833,90

3.053.188,31

2015 (USD)

118.655.470,54

86.233.645,31

48.182.932,03

20.218.639,43

14.942.979,20

14.619.386,12

17.269.215,03

10.525.004,30

5.958.448,81

7.244.043,42

7.076.242,95

3.540.617,83

5.871.397,84

5.771.998,22

4.306.677,96

5.309.855,11

6.213.369,97

2.849.237,57

1.077.311,34

7.463.456,76

1.583.027,46

3.936.057,65

2.106.102,17

1.975.910,03

2.017.333,92

903.887,40

2.113.863,48

2.639.418,31

DEĞİŞİM (%)

-11,79

-21,39

-31,73

-13,97

-24,24

-19,53

-33,91

-43,63

-40,21

-28,07

-36,99

-15,87

-3,71

-0,29

-32,89

-53,92

2,77

-30,70

-5,73

-9,27

-1,48

-27,68

5,82

-49,73

-12,83

-17,30

-2,13

-13,55
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ÜLKELER

CEZAYİR

FİNLANDİYA

İRAN (İSLAM CUM.)

MACARİSTAN

GÜRCİSTAN

SIRBİSTAN

KARADAĞ

BULGARİSTAN

KOSOVA

AVUSTRALYA

ARNAVUTLUK

JAPONYA

HIRVATİSTAN

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

SLOVENYA

KANADA

ÇEK CUMHURİYETİ

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

2014 (ÇİFT)

1.870.552

2.769.577

1.804.286

4.378.672

1.642.879

1.307.099

501.207

2.825.411

1.824.068

1.799.077

1.359.588

462.132

1.929.479

709.165

1.890.823

999.717

938.285

13.127.011

747.429.234

2015 (ÇİFT)

2.638.738

2.559.489

2.240.626

2.166.836

2.028.305

1.927.566

1.708.353

1.502.559

1.423.914

1.374.105

1.287.956

1.265.700

1.232.116

1.143.401

1.105.988

1.099.929

1.058.267

14.652.098

701.554.219

DEĞİŞİM (%)

41,07

-7,59

24,18

-50,51

23,46

47,47

240,85

-46,82

-21,94

-23,62

-5,27

173,88

-36,14

61,23

-41,51

10,02

12,79

11,62

-6,14

2014 (USD)

1.141.062,60

2.192.261,81

2.270.913,92

1.724.628,15

735.828,77

1.193.586,90

185.755,19

1.046.546,30

1.485.300,86

2.653.778,35

418.797,06

623.531,45

1.557.147,97

912.660,73

1.268.556,58

882.646,94

942.741,73

11.663.670,85

560.301.313,90

2015 (USD)

1.346.039,14

1.347.485,33

2.307.972,04

1.144.608,78

1.172.359,87

1.241.411,23

569.378,41

542.078,64

1.025.978,72

1.508.885,39

395.148,43

919.064,12

731.628,86

1.087.994,16

622.439,56

1.181.396,13

653.851,49

13.764.061,26

442.167.311,72

DEĞİŞİM (%)

17,96

-38,53

1,63

-33,63

59,33

4,01

206,52

-48,20

-30,92

-43,14

-5,65

47,40

-53,01

19,21

-50,93

33,85

-30,64

18,01

-21,08
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Bu sayımızda sektörden
konuklarımızdan biri
Türk çorap sektörünün
lider üretici ve ihracatçı

firmalarından birinin temsilcisi; İs-
mail Bekmezci. 

İsmail Bekmezci’nin, çorap sektö-
rü ile tanışması 13 yaşında yazları çı-
rak olarak çalışmaya başladığı 1970

yılına kadar uzanıyor. Ailenin girişim-
ci olarak bu işe başlaması ise 1975
yılında. Amca çocukları ile birlikte al-
dıkları 8 mekanik makine ile sektö-
rün o zamanki merkezlerinden Çem-
berlitaş’ta bir çorap atölyesi kurarlar.
1990’da ise amca çocuklarından ayrı-
lırlar. Bilgisayarlı makinelere geçme-
leri de bu tarihlere rastlar. 1995 yı-
lında ise önemli bir atılım gerçekleş-
tirir İstanbul’da Küçükköy’de 7 bin
metrekare büyüklüğünde bir fabrika-
yı hizmete açarlar. İlk zamanlarda ta-
mamen iç piyasaya çalışan firma 90’lı
yıllardan itibaren ihracata ağırlık ver-
meye başlar. Beks Çorap bugün Çer-
kezköy’de 200 bin metrekare üzerine
kurulu, Eco-Factory Standard’ına sa-
hip entegre tesislerinde üretimini
sürdürüyor ve 35’in üzerinde ülkeye
ihracat yapıyor.

“KÂR MARJLARI ÇOK DÜŞTÜ, 
GÜNÜMÜZDE REKABET 
ÇOK FAZLA”

İsmail Bekmezci’ye o günlerle gü-
nümüzü karşılaştırmasını istediği-
mizde eskiden çok fazla üretim olma-
dığını, kâr marjlarının da bugüne kı-
yasla iyi olduğunu belirterek, “Şimdi
ise üretim fazlası var ve rekabet çok
fazla. Bu üretim fazlasını satmakla
uğraşıyoruz” diyor. 

Günümüzde sektörde birçok fir-
mada artık üniversite mezunu, dil bi-
len üçüncü kuşak yönetime geçmiş
durumda. Ancak İsmail Bekmezci ve
onun kuşağının birçok bedel ödeye-
rek elde ettiği tecrübeler de çok de-
ğerli ve bu birikimin genç kuşaklara

aktarılması gerekiyor. Bekmezci,
genç kuşak yöneticilere işin her aşa-
masına hakim olmalarını, kontrol et-
melerini öneriyor.

Bugünlerde yaşadıkları sorunların
başında döviz kurlarındaki belirsizliği
gösteren İsmail Bekmezci, bunun ar-
dından eğitimli ve nitelikli çalışan
bulmakta da çok zorlandıklarını ifade
ediyor. 

“SÖZÜMÜZDE DURMAMIZ, GÜVEN
VERMEMİZ, TERMİNLERE UYMA-
MIZ GEREKİYOR”

Türk çorap sektörü olarak daha 
iyi konumlara gelmek için  birinci ön-
celiğin “kalite” olması gerektiğine
dikkat çeken Bekmezci buna ilaveten,
“Sözümüzde durmamız, güven ver-
memiz, terminlere uymamız gerek”
diyor.  

“BÖLGESEL TEŞVİK YERİNE, 
ÜRETİCİ VE İHRACATÇI FİRMA-
LARI DESTEKLEYEN TEŞVİK 
SİSTEMİ UYGULANMALI”

Türkiye’de yabancı yatırımcıya
sağlanan vergi, SGK primi indirimi
gibi avantajların yoğun istihdam sağ-
layan, üretim ve ihracat yapan yerli
firmalara da sağlanmasının çok
önemli olduğuna dikkat çeken İsmail
Bekmezci, bölgesel teşvik yerine bu
anlayışla yeni bir teşvik sistemin ha-
yata geçirilmesinin daha doğru olaca-
ğını kaydediyor. Bölgelerin de sahip
oldukları avantajlar göz önünde bu-
lundurularak turizm, hayvancılık gibi
farklı alanlarda desteklenmesi gerek-
tiğine işaret ediyor.

İsmail Bekmezci, Türkiye’de çorap sektörü denince ilk akla gelen firma-
lardan Beks Çorap’ın kurucularından birisi. 13 yaşında çırak olarak başla-
dığı çorap sektörümüzde yıllar içinde büyük başarılara imza atmış.

İsmail Bekmezci / Beks Çorap

“Sektörü daha ileriye taşımak
için önceliğimiz kalite olmalı”

Çorapland Temmuz-Ağustos 2015

Geçmişten, günümüze...
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Doğuş Çorap
olarak çalış-
malarınız
hakkında

bilgi verir misiniz?
Ağırlıklı olarak Penti

markasına imalat yapıyo-
ruz. Marca ve Merci adın-
daki kendi markalarımızla
da ihracat yapıyoruz. Genel
olarak bayan, erkek ve ço-
cuk pamuklu ile külotlu ço-
rap üzerine çalışıyoruz.
Ağırlıklı olarak diğer ço-
rapçılarda fazla olmayan
35 makinelik file çorap
üretim parkurumuz var. 

Kendi markalarınızla
hangi ülkelere ihracat ya-
pıyorsunuz?

Körfez ülkelerine, İran,
Azerbaycan, Makedonya,
Kosova, Karadağ gibi ağır-
lıkta komşu ülkelere kendi
markalarımızla ihracat ya-
pıyoruz. Ama bunun dışın-
da “Private Label” olarak
Almanya, Hollanda başta
olmak üzere birçok Avrupa
ülkesine çalışıyoruz.

Rusya, Ukrayna ve Av-
rupa’ki daralmalar, çevre
ülkelerdeki siyasi gerilim
size olumsuz yansıdı mı?

Ağırlıklı olarak Penti’ye
üretim yaptığımız için bun-
dan çok etkilenmedik doğ-

rusu. Rusya, Ukrayna dı-
şında Avrupa’da da ciddi
daralma söz konusu. Kuzey
Afrika’da iyi pazarlarımızda
siyasi sıkıntılar hakim. Do-
layısıyla bunlar direkt ol-
masa da bizi dolaylı olarak
etkiliyor. Alternatif pazar-
larla çalışıyor olmamız da
bizi bu krizlerden korudu. 

Şu anda sektörün en
temel sorunları ne sizce?

Bence ciddi anlamda bir
eğitim sorunumuz var.
Hem teknik hem de beyaz
yakalı dediğimiz elemanları
bulamıyoruz. İkinci olarak
Ar-Ge’sizlik problemimizi
söyleyebilirim. Çok kendi-
mizi tekrar ediyoruz, aynı
yerde çakılı kaldık. Bir İtal-

ya kadar olmasa da ürün
geliştirmemiz, katma de-
ğeri yüksek ürünler yap-
mamız gerekiyor.  Türkiye
olarak çok “basic” ürünler-
de kaldık. Orada da reka-
bette Çin, Vietnam, Tayvan
derken fiyatla yarışıp, kay-
bolup gidiyoruz. 

Bunu aşabilecek potan-
siyelimiz var mı?

Var şüphesiz. Ar-Ge ya-
pan kadrolarla, imalatı ya-
pan teknik kadroları bir
araya getirmekte sıkıntı
yaşıyoruz. Çorap Sanayici-
leri Derneği (ÇSD), ihracat-
çı birlikleri, Oda gibi çatı
kuruluşlarının bu konuda
önderlik yapması gereki-
yor. Çünkü çatı kuruluşları-

nın hem devletle, hem de
firmalarla bağlantıları iyi
durumda. En azından belli
bir süre bu organizasyonla-
rı çatı kuruluşlarının daha
iyi yapacağını düşünüyo-
rum. KOBİ’lerin bu anlam-
da istenen noktaya gelme-
leri için parasal anlamda
değil, önderlik ve cesaret
anlamında desteğe ihtiyaç-
ları var.  

Maalesef geçtiğimiz
günlerde İHKİB’de teşvik-
lerle ilgili yapılan bilgilen-
dirme toplantısında hazır
bulunan çorap firmalarının
yarısından fazlası yeni Ta-
sarım Teşviki ile ilgili katıl-
mayacaklarını belirtti. Bu
yapıyı, ezberi aşmamız ge-
rekiyor. 

Türkiye’de Çorap pera-
kendeciliği konusunda ne
düşünüyorsunuz?

Penti, çorap peraken-
deciliği konusunda bir ilki
başardı. Türkiye’de 255
mağazası var, yurt dışında
da 100’e doğru gidiyorlar.
Çorabın dışında iç giyim,
mayo ve aksesuar olmak
üzere ciddi bir portföy
oluşturdular ve tüketicinin
ilgisini çekmeyi başardılar.
İtalyan Calzedonia’ya
muadil çok başarılı bir ör-
nektir. 

“Kendimizi tekrardan kurtarmanın
yolu Ar-Ge ve tasarımdan geçiyor”
Ar-Ge ve tasarım ülkemizde yıllardır çok konuşulan ama  bir türlü istenen ilerle-
menin sağlanamadığı alanlar. Doğuş Çorap’ın kurucusu Ceyhun Acar, kendimizi çok
tekrar ettiğimiz öz eleştirisinde bulunarak sektörü daha fazla tasarımla, Ar-Ge ile
buluşturmak gerektiğine dikkat çekiyor. Acar, bu konuda da rehberliği, önderliği
ÇSD gibi çatı kuruluşlarının yapması gerektiğine işaret ediyor.

Ceyhun Acar / Doğuş Çorap
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Kanun metni
bünyesinde katma
değer vergisi, özel
tüketim vergisi ve

kurumlar vergisi kanunlarında uygu-
lanmak üzere bazı teşvikleri ve
elektronik tebligat  ve yoklamaya
ilişkin bazı düzenlemeleri barındır-
maktadır. Bunun yanı sıra adı geçen
kanunla, hane halkı tasarruf oranını
arttırmak amacıyla “çeyiz hesabı ve
devlet katkısı”, “konut hesabı ve
devlet katkısı” gibi bazı düzenleme-
ler yapılarak, belli şartlar dahilinde
evlenenlere ve ilk evini alanlara
devlet tarafından belirli oranlarda
yardım edilmesi amaçlanmıştır. Bu
makalemizin konusunu sermaye şir-
ketlerinin sermayelerini nakit olarak
arttırmalarının özendirilmesi ama-
cıyla yapılan düzenleme
oluşturmaktadır. 

KAÇ ÇEŞİT SERMAYE ARTIRIMI
VARDIR? 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(YTTK), anonim ve limited şirketle-
rin sermaye ihtiyacını süratle ve
kolayca karşılayabilmek amacıyla
sermaye artırım yöntemlerini yeni-
den düzenlemiştir. Bu kapsamda,
YTTK’da sermayenin üç farklı yön-
temle artırılabilmesi öngörülmüştür.
Bunlar; “sermaye taahhüdü yoluyla
artırım” (nakdi sermaye artırımı), “iç

kaynaklardan sermaye artırımı” ve
“şarta bağlı sermaye artırımı”dır.
Anılan yöntemlerden iç kaynaklar-
dan sermaye artırımı ve şarta bağlı
sermaye artırımı, Kanunda ilk defa
düzenlenmiştir. İç kaynaklardan ser-
maye artırımı, mülga 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanununda (ETTK)
öngörülmemiş olsa da, uygulamada
şirketlerin sıkça başvurduğu bir yön-
temdi. Zira bu yöntem doktrinde,
yargı kararlarında ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı uygulamasında
kabul edilmekteydi. İşte YTTK uygu-
lamada zaten kullanılan ve  konunun
tarafları bakımından da kabul gören
bu uygulamayı yasal dayanağa
kavuşturmuştur. 

Sermaye artışı;
• Yeni hisse senedi çıkartmak
• Mevcut ortakların sermaye payla-

rını artırmak
•  Yedekleri ve dağıtılmamış kârları

sermayeye dönüştürmek
•  Değer artış fonlarını sermayeye

eklemek
•  Şirket borçlarını sermayeye dön-

üştürmek
•  Çıkartılmış tahviller karşılığı hisse

senedi çıkartarak sermaye artırı-
mını gerçekleştirmek

•  Başka şirketlerle birleşmek
Yöntemlerinden biri kullanılarak

yapılmaktadır.

İÇ KAYNAKLARDAN YAPILAN 
SERMAYE ARTIRIMI

Şirketlerde sermaye artırımı
genel itibariyle şirket malvarlığına
dışarıdan nakdi veya ayni varlıkların
getirilmesiyle (sermaye taahhüdü
yoluyla artırım), bir başka deyişle,
dış kaynaklardan girdi sağlanmasıyla
yapılır. Buna karşın, iç kaynaklardan
yapılan sermaye artırımında, pay
sahipleri fiili olarak herhangi bir
nakdi veya ayni kaynak ödemez ve
artırım tamamen şirketin kendi iç
kaynaklarından karşılanır.
Dolayısıyla iç kaynaklı sermaye artı-
rımı, şirkete ek bir finansman
kaynağı sağlamamakta, şirketin mal-
varlığını efektif olarak

27 Mart 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6637 sayılı
"Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun" 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayınlana-
rak yürürlüğe girmiştir. 

Erdoğan Karahan
Yeminli Mali Müşavir

KURUMLAR VERGİSİNDE YENİ BİR TEŞVİK:

Nakit sermaye artışlarında
vergisel avantaj
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arttırmamakta ve toplam piyasa
değerini etkilememektedir. Buna
karşın, söz konusu sermaye artırımı,
bir takım vergi avantajları sağladığı
gibi şirketin itibarının artmasına,
mali bünyesinin kuvvetlenmesine ve
sermayesinin güncellenmesine yar-
dımcı olmaktadır.

NAKİT SERMAYEYE TEŞVİK
Kanun koyucu nakit olarak ser-

maye konulmasına da vergisel teşvik
getirmeyi amaçlamış ve 6637 sayılı
kanunun 8. Maddesi ile 13/6/2006
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Ver-
gisi Kanununun “ Diğer indirimler”
başlığını taşıyan 10 uncu maddesi-
nin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“(ı) Finans, bankacılık ve sigorta-
cılık sektörlerinde faaliyet gösteren
kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüs-
leri hariç olmak üzere sermaye
şirketlerinin ilgili hesap dönemi
içinde, ticaret siciline tescil edilmiş
olan ödenmiş veya çıkarılmış
sermaye tutarlarındaki nakdi
sermaye artışları veya yeni kurulan
sermaye şirketlerinde ödenmiş ser-
mayenin nakit olarak karşılanan
kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından indirim-
den yararlanılan yıl için en son
açıklanan “Bankalarca açılan TL cin-
sinden ticari kredilere uygulanan
ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı”
dikkate alınarak, ilgili hesap döne-
minin sonuna kadar hesaplanan
tutarın %50’si.

Bu indirimden, sermaye
artırımına ilişkin kararın veya ilk
kuruluş aşamasında ana sözleşmenin
tescil edildiği hesap döneminden iti-
baren başlamak üzere izleyen her bir
dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Son-
raki dönemlerde sermaye azaltımı
yapılması hâlinde azaltılan sermaye
tutarı indirim hesaplamasında dik-
kate alınmaz.

Bu bent hükümlerine göre hesap-
lanacak indirim tutarı, nakdi
sermayenin ödendiği ay kesri tam ay
sayılmak suretiyle hesap döneminin
kalan ay süresi kadar hesaplanır.

Matrahın yetersiz olması nedeniyle
ilgili dönemde indirim konusu yapıla-
mayan tutarlar, sonraki hesap
dönemlerine devreder. Bu bendin
uygulanmasında sermaye şirketlerine
nakit dışındaki varlık devirlerinden
kaynaklananlar dâhil olmak üzere,
sermaye şirketlerinin birleşme, devir
ve bölünme işlemlerine taraf olmala-
rından veya bilançoda yer alan öz
sermaye kalemlerinin sermayeye
eklenmesinden kaynaklanan ya da
ortaklar veya bu Kanunun 12’nci
maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili
olan kişilerce kredi kullanılmak veya
borç alınmak suretiyle gerçekleştiri-
len sermaye artırımları, indirim
hesaplamasında dikkate alınmaz.

Bu bentte yer alan oranı, şirket-
lerin aktif büyüklükleri, ortaklarının
hukuki niteliği, çalışan personel
sayıları ve yıllık net satış hasılatla-
rına göre veya sermayenin
kullanıldığı yatırımdan elde edilen
gelirlerin kurumun esas faaliyeti
kapsamında olmayan faiz, kâr payı,
kira, lisans ücreti, menkul kıymet
satış geliri gibi pasif nitelikli gelir-
lerden oluşmasına göre ya da
sermayenin kullanıldığı yatırımların
teşvik belgeli olup olmadığına veya-
hut makine ve teçhizat veya arsa ve
arazi yatırımları için sermayenin
kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da
bölgeler, sektörler ve iş kolları itiba-
rıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye
veya %100’e kadar artırmaya; halka

açık sermaye şirketleri için halka
açıklık oranına göre %150’ye kadar
farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir.”

Düzenlemenin yapıldığı KV’nin
10. Maddesi, kurumların, kurumlar
vergisi matrahının tespitinde
dikkate alabilecekleri diğer indirim-
leri hükme bağlamıştır. Maddede
düzenlenen indirim ve harcamaların
kurum kazancından indirimlerinin
yapılabilmesi için kurumlar vergisi
beyannamesinde ayrıca gösterilmesi
gerekmektedir.

YAPILAN DÜZENLEMEYİ 
İRDELEYECEK OLURSAK; 
- Sadece sermaye şirketlerinin

yararlanabileceği bir düzenleme-
dir. Yani sermaye şirketi olmayan
kurumlar vergisi mükellefleri ile
gerçek kişi mükellefler bu düzen-
lemeden yararlanamayacaklardır.

- Finans, bankacılık ve sigortacılık
sektörlerinde faaliyet gösteren
kurumlar ile kamu iktisadi teşeb-
büsleri düzenlemenin kapsamı
dışında bırakılmıştır. 

- İndirimden, sermaye artırımına
ilişkin kararın veya ilk kuruluş
aşamasında ana sözleşmenin “tes-
cil edildiği hesap döneminden
itibaren başlamak üzere” izleyen
her bir dönem için ayrı ayrı yarar-
lanılacaktır. Tescil yapılmadığı
sürece indirim imkanı bulunma-
maktadır.
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- Düzenleme mevcut şirketlerde
nakit olarak yapılan sermaye artı-
şını ve yeni kurulan sermaye
şirketlerinde ödenmiş sermayenin
nakit olarak karşılanan kısmını
kapsamaktadır. Nakit dışındaki bir
varlığın sermayeye eklenmesi
veya bilançoda yer alan sermaye
yedekleri, dağıtılmamış karlar ve
değer artış fonları gibi öz sermaye
kalemlerinin sermayeye eklenmesi
durumunda söz konusu indirimden
yararlanılmayacaktır.

- Matrahın yetersiz olması nedeniyle
ilgili dönemde indirim konusu
yapılamayan tutarlar, sonraki
hesap dönemlerine devreder.
Kanuna göre hesaplanan tutar,
sermayenin konulduğu dönem
veya sermaye artışının yapıldığı
dönem itibariyle elde edilen
kurum kazancından indirilemezse
yani kurum kazancı yetersiz
kalırsa, indirilemeyen tutarlar son-
raki dönemlerde indirilmek üzere
devreder.

- İndirim oranını, şirketlerin özellik-
lerine, bölgeler, sektörler ve iş
kolları itibarıyla durumlarına göre
değiştirme yetkisi Bakanlar Kuru-
luna verilmiştir.

DÜZENLENEN VERGİ TEŞVİĞİNİ 
BİR ÖRNEKLE AÇIKLAYACAK
OLURSAK; 

Defne Anonim Şirketi’nin
17.09.2015 tarihinde 1.200.000-TL.
nakit sermaye artırımı yaptığını
kabul edelim. TCMB tarafından en
son açıklanan ticari kredilere uygu-
lanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz
oranının ise % 10 olduğunu varsaya-
lım. Şirketin kurumlar vergisi
matrahından indirebileceği yıllık
indirim tutarını şöyle hesaplayabili-
riz.

= Nakden Artırılan Sermaye Tutarı
x TCMB Faiz Oranı x İndirim oranı
= 1.200.000 x 0,10 x %50
= 60.000-TL.

Söz konusu firmanın eylül ayında
sermaye artırımı yaptığını dikkate
aldığımızda, ilk yıl için tıpkı binek
otolarda amortisman hesaplaması
yaparken uyguladığımız kıst dönem
gibi kıst dönem hesaplaması yapmak
gerekecektir. (60.000/12 ay) x 4 ay
= 20.000- TL. Bu tutar kurum
kazancından indirilebilecek tutardır.
Kurum kazancından 20.000-TL’nin
indirilmesi demek, kurumlar vergisi-

nin 4.000-TL. (20.000 X %20=
4.000-TL.) daha az ödeneceği anla-
mına gelir. 

Defne A.Ş’nin 2015 yılında
kurum kazancı 60.000-TL’nin altında
kalırsa, yararlanılamayan tutar son-
raki yıllara devredecektir.

SONUÇ:
Yapılan düzenleme ile nakdi ser-

maye artışı yapan sermaye
şirketlerinin teşvik edilmesi amaç-
lanmıştır. Bilindiği üzere Türk
şirketlerinin ciddi şekilde borç yükü
taşıması, beraberinde çok önemli
riskleri de bünyesinde barındırmak-
tadır. Bu kapsamda, şirketlerin
özsermayeleri oranının artırılması
lehine bazı özel düzenlemeler yapı-
larak bu şirketlerin sermaye
yapılarının daha sağlıklı ve güçlü
olmasını sağlamak hedeflenmiştir.
Asıl amaç işletmeye dışarıdan nakit
girişinin sağlanmasıdır.

Düzenleme 2015 yılının Temmuz
ayı itibariyle yürürlüğe girecektir. Bu
bakımdan düzenleme temmuza
kadar olacak sermaye artış işlemleri-
nin ertelenmesine sebep olacak olsa
da, şimdiye kadar sermaye artışları-
nın borçlanarak yapılmasının daha
avantajlı olması hususunu, sermaye-
nin özkaynaklardan nakit olarak
karşılanması lehine çevirmesi bakı-
mından oldukça yerinde ve
faydalıdır.

Erdoğan Karahan
Yeminli Mali Müşavir

İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü 

erdogankarahan@istanbulymm.com

Yapılan düzenleme ile nakdi

sermaye artışı yapan sermaye

şirketlerinin teşvik edilmesi

amaçlanmıştır”
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İfexpo 2015, 12. Uluslararası İstanbul İç Giyim Çorap Fuarı, 25.000 m2

kapalı sergi alanı üzerinde 234 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ve
76 ülkeden 8.760 profesyonel ziyaretçi ile Tüyap Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde yeni bir rekora imza attı. Yeni rekorlar kırmaya hazırlanan 
İfexpo’nun bir  sonraki tarihi ise 4-6 Şubat 2016 olarak belirlendi.

Türkiye’nin
önemli iç gi-
yim, çorap,
ev ve plaj

giysileri, yan sanayi ve ak-
sesuarları üreticilerinin
katıldığı İFEXPO Fuarı,
yurtiçi ve yurtdışından ge-
len üretici ve alıcıların bu-
luşma noktası oldu.

HEDEF PAZARLARA
ODAKLANIYOR

Sektörün hedef pazar-
larında gerçekleştirilen

yoğun tanıtım çalışmaları
sonuç verdi.  Almanya,
Azerbaycan, Bosna Her-
sek, Bulgaristan, Burkina
Faso, Cezayir, Dubai, Fas,
Fransa, Gana, Gürcistan,
Hollanda, İran, Katar, Ka-
zakistan, Kenya, Kırgızis-
tan, Kosova, Kuveyt, Mısır,
Romanya, Rusya, Sırbis-
tan, Suudi Arabistan, Taci-
kistan, Tunus, Ukrayna,
Ürdün ve Yunanistan’dan
gelen alıcılar ağırlıkta ol-
mak üzere toplam 65 ül-

keden 1.575 uluslararası
sektör profesyoneli fuarı
ziyaret etti.

İfexpo 2016, Tüyap ta-
rafından Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu
(MHGF) şemsiyesi altında;
Başta Çorap Sanayicileri
Derneği (ÇSD) başta ol-
mak üzere, Tüm İç Giyim
Sanayicileri Derneği (TİG-
SAD), Denizli Tekstil ve
Giyim Sanayicileri Derneği
(DETGİS), Ege Giyim Sa-
nayicileri Derneği (EGSD),

Konfeksiyon Yan Sanayici-
leri Derneği (KYSD), İstan-
bul Nakış Sanayicileri Der-
neği (İNSAD) ve İzmir Na-
kış Sanayicileri Derneği
(İNDER) işbirliği ile 4-6
Şubat 2016 tarihleri ara-
sında Tüyap Fuar ve Kon-
gre Merkezi, İstanbul’da
gerçekleştirilecek.

BU SENE DE YURT 
İÇİNDEN VE YURT DIŞIN-
DAN TÜM ALICI VE 
SATICILARI BİR ARAYA
GETİRECEK

2016/17 trendlerini
yansıtacak yeni tasarımlar,
cıvıl cıvıl renkler ve göz
alıcı desenler katılımcı fir-
maların sergileyeceği son
koleksiyonlar da ziyaretçi-
lerin beğenisine sunula-
cak. Sektör tarafından il-
giyle beklenen İfexpo
2016  İç Giyim ve Çorap
Fuarı fuarı her sene oldu-
ğu gibi bu sene de yurt
içinden ve yurtdışından
tüm alıcı ve satıcıları bir
araya getirerek yeni iş
bağlantılarının kurulacağı
başarılı bir ticaret ortamı
sağlamayı hedefliyor.

Sektörün üretim kap-
asitesini ve yeni koleksi-
yonlarını sergilediği bu fu-
arda siz de yerinizi alın!

Sektörün ilk niş fuarı İFExpo’nun
yeni tarihi 4-6 Şubat 2016
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Peki ilk kadın milletvekil-
lerimiz kimlerdi? 
Bunlardan Benal Nevzat
İstar Arıman’ın ilk 

kadın milletvekilimiz olduğunu bili-
yoruz. Benal Hanım ve diğer kadın
vekiller, Cumhuriyetin kadınlara
verdiği seçme-seçilme hakkını kulla-
narak, Türk kadınına, Atatürk’ün
kendilerine sağladığı seçme-seçilme
hakkını kullanarak, neler yapabile-
ceklerine dair özgüven aşılamışlar-
dır. Benal Hanım da 1935 yılında 
İzmir’den milletvekili seçilerek, 
Atatürk’ün meclisinde yeralmayı 
haketmiştir.

İZMİRLİ GAZETECİ-ŞAİR TEVFİK
NEVZAT BEY´İN KIZI

Benal Nevzat 1903'te İzmir'de
doğmuştur. İzmirli gazeteci-şair
Tevfik Nevzat Bey´in kızıdır. İz-
mir’de Dame de Sion’da lise eğiti-
mini tamamladıktan sonra Osmanlı-
nın son döneminde yaşanan sıkıntılı
yıllarda bir de babasız kalmıştır. Be-
nal Nevzat, Fransa’da sürgün hayatı
yaşayan doktor amcalarının yanına
gidip eğitimine orada devam etmeye
karar vermiştir. Kardeşleriyle bera-
ber Fransa’ya gitmiş, Sorbonne Üni-
versitesi’ne kayıt olmuştur. 1923'te
Paris Sorbonne Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Felsefe Bölümü’nden me-
zun olur. 

Türkiye’ye döndükten sonra Türk
Hava Kurumu, Kızılay, Yeşilay, Tü-
berküloz Derneği, Çocuk Esirgeme

Kurumu gibi birçok dernek ve ku-
rumlarda çalışmıştır. 

1926 yılında İzmir Belediyesi, İz-
mir’in düşman işgalinden kurtuluşu
sırasında Halkapınar mevkiinde şe-
hit düşen kahraman askerler adına
bir şiir yarışması açar. Benal Nevzat
ta bu yarışmaya “Ulu Anıt” şiiriyle
katılır ve birincilik kazanır. Benal
Nevzat, Halkapınar Şehitler Abi-
desi’nin açılış töreninde bu şiirini
okur ve bundan sonra kendini politi-
kanın içinde bulur. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NE
DE İLK KADIN ÜYE OLARAK GİRDİ

1927 yılında, Cumhuriyet Halk
Partisi’ne ilk kadın üye olarak giren
Benal Nevzat, partinin İzmir il ku-
rulu üyesi seçilerek dört yıl görev
yapmıştır. Kadınların partilere gir-
mediği o yıllarda çalışmaları ile

adından sözettirmiştir. Ayrıca
okuma-yazmanın yaygınlaştırılması
için çalışıyordu. Belediye ve parti
üyeliğinden sonra milletvekili seçil-
miştir ve İzmir halkı O’nu 16 yıl sü-
reyle kadın milletvekili olarak görev
yapmak üzere seçmiştir. 

OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ
İÇİN ÇOK GAYRET SARFETTİ

Benal Nevzat Arıman, İzmir
Halkevi’nin edebiyat bölümünde de
çalışmalar yapmıştır. Özellikle
okuma-yazma seferberliği için çok
gayret sarfettiği bilinir. Kendisinin
de Fransızca, Farsça ve Rumca da
bildiği dillerdir. 

BENAL NEVZAT’IN HAZIRLADIĞI
RAPOR VE İNCELEMELERİN İZMİR
FUARI’NIN OLUŞTURULMASINDA
BÜYÜK KATKISI OLMUŞTUR

1930 yılında, kadınlara belediye-
lere seçilme hakkı verilince İzmir
Belediye Meclisi’ne ilk kadın üye
olarak seçilmiştir. 1931 yılında tek-
rar Fransa’ya gider. Paris’te açılan
'Fransız Sömürgeleri Sergisi'ne İzmir
Belediye Meclisi tarafından gönderil-
miştir ve üç ay orada incelemelerde
bulunur. Bunun sonucunda edindiği
bilgi ve izlenimleri Belediye Mec-
lisi’nde görüşür. Benal Nevzat’ın bu
raporu İzmir açısından çok önemli-
dir. Çünkü bu rapor ve incelemelerin
İzmir Fuarı’nın oluşturulmasında
büyük katkısı olmuştur. 

1934 yılında tekrar belediye se-

Seçimleri yeni atlatmış ülkemizde, kadın milletvekili sayısı erkek-
lere oranla hala istenilen seviyeye ulaşmamış olsa da, kadın millet-
vekillerinin çokluğu hepimizin istediği bir durum galiba.

İlk kadın milletvekilimiz:
Benal Nevzat Arıman
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çimleri yapılır. Benal Nevzat hanım
yine en çok oyu alarak belediye mec-
lisi üyesi seçilir. Ancak 1935 yılında
Atatürk’ün isteği ile İz-
mir’den milletvekili seçi-
lir ve TBMM’ye giren ilk
İzmirli kadın olur

KADINA SEÇME VE 
SEÇİLME HAKKININ 
KABULÜ İLE 17 KADIN 
T.C. MİLLET MECLİSİ’NE
GİRDİ

Kadınların ilk kez oy
kullandığı Türkiye Büyük
Millet Meclisi 5. Dönem
seçimleri 8 Şubat 1935'te yapılmış-
tır. 17 kadın milletvekili ilk kez mec-
lise girmiştir. Ara seçimlerde bu sayı
18'e ulaşmıştır. Kadınlara daha önce
oy bile kullandırılmıyorken, “Millet-
vekili” gibi bir konuma yükselmeleri
gerçekten tüm Türk ve dünya kadın-
ları için bir örnek oluşturmuştur. 

5 Aralık 1934'te Türk kadınının
kazandığı siyasal hakların en önem-
lisi olan “Milletvekili Seçme ve Se-
çilme” hakkını, Avrupa ülkelerinden
Fransa 1944’te, İtalya 1945’te, Yu-

nanistan 1952’de, Belçika 1960’ta
ve İsviçre 1971’de kadınlara tanı-
mıştır ancak. Bu anlamda bu devrim

tüm dünya ülkelerine de
örnek oluşturmuştur. Türk
kadını da kendisine fırsat
verildiğinde neler yapabi-
leceğini göstermiştir.

Mustafa Kemal Ata-
türk, kadınların genel se-
çimlere katılma hakkının
önemini daha sonra şöyle
vurgulamıştır: “Bu karar
Türk kadınına, toplumsal
ve siyasal yaşamda, başka
ulusların kadınlarının sa-

hip olduğundan daha yüksek bir yer
kazandırmıştır. Çarşaflı ve kapalı
Türk kadınını, gelecekte tarih kitap-
larında aramak gerekecektir. Türk
kadını büyük bir yeterlikle aile için-
deki yerini doldurmuştur; mesleksel
yaşamda ise; tüm alanlarda büyük
başarılar kazanmıştır. Belediye se-
çimlerine katılarak siyasal yaşamda
kendini deneyen Türk kadını, şimdi
genel seçimlere katılırken hakların
en önemlisini kullanmaktadır. Pek
çok uygar ülkede kadınlara tanınma-

yan bu hak, bugün Türk kadınının
elinde bulunmaktadır. O bu hakkı,
yetkinlikle ve gerektiği gibi kullana-
caktır.”

Benal Nevzat Arıman’ın edebi-
yatçı kimliği ile oluşturduğu eserleri
de bulunur. Sosyal, kültürel ve kadın
hakları konularında yazdığı yazıları,
konferansları, öyküleri, tarihi man-
zum piyesleri vardır. 20 Temmuz
1990 yılında vefat eden Arıman’ın
mezarı Zincirlikuyu aile mezarlığın-
dadır. 
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Kuş fotoğrafçı-
lığı, doğa fo-
toğrafçılığın-
dan sayılıyor

ancak kuş fotoğrafçılığını
aksiyon fotoğrafçılığı ola-
rak değerlendirenler de
var. Kuş fotoğrafçılığına,
sadece kuşları gözlemle-
yen özel fotoğrafçılık dalı
da denilebilir. Gerçekten
zaman ve sabır gerektiren,
ancak sonuçları açısından
değerli bir eserin ortaya
çıkarıldığı bir uğraştır.

PAHALI BİR UĞRAŞ
Kuş fotoğrafçılığı ekip-

manlarının özel olmasın-
dan dolayı biraz pahalı bir
uğraş sayılabilir. Çünkü sa-
niyede birkaç kare çekile-
bilmesi için, buna uygun
fotoğraf makineleri ve di-
ğer ekipmanlar gereklidir.

Kuş fotoğrafçılığında
diğer fotoğrafçılık dalların-
dan farklı olarak teleobjek-
tifler kullanılır. Fotoğrafçı-
lık tekniği açısından da en
zor olan dallardan biridir. 

DOĞA SEVGİSİ 
AŞILIYOR

Bu hobi profesyonel
olarak yapılmak istendi-
ğinde buna uygun ekip-

man biraz pahalı da sayılsa
sağlanmaya çalışılmalı.
Ancak herkesin yapabile-
ceği bir uğraş olduğu da
unutulmamalıdır. Maddi
olarak çok pahalı makine-
lere ve ekipmana sahip

olunamasa da en azından
çocuklara doğayı sevdir-
mek adına, gidilen değişik
yerlerdeki kuş türleri ve
davranışları fotoğraflana-
rak, bu yolda bir giriş yap-
mak da mümkündür.

İyi bir kuş fotoğrafçısı
olabilmek te bazı kurallar
gerektirir. Öncelikle iyi bir
fotoğrafın nasıl çekilmesi
gerektiğine dair bir temel
eğitim gerekmekte. Bunun
yanında kişiye ait özellikler
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Doğada vakit geçirmeyi seven insanların çok güzel uğraşlarından biri de
kuşların fotoğraflarını çekmek. Bazıları için hobi bazıları için ise bir mes-
lek. Doğada yaşayan kuş türleri ve onların yaşayışları hakkında bilgi sahibi
olmak, bunları başkaları ile paylaşmak ve bunları bilimin arşivlemesine
izin vermek gerçekten olağanüstü bir uğraş. 

Sabır ve kararlılık gerektiren 
bir hobi: Kuş fotoğrafçılığı
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olarak sabır, kararlılık,
doğa bilgisi ve sevgisi sa-
yılabilir. Kuş fotoğrafı çek-
mek anlık bir iştir, saatler-
ce beklemenin ardından
bazen de beklenmedik za-
manlarda iyi kareler yaka-
lamak mümkün olabilir.

KUŞ FOTOĞRAFÇILI-
ĞINDA KULLANILAN
EKİPMANLAR
- Fotoğraf makinesi, en

özel ve değerli ekipman-
dır. Kişi çekmek istediği
fotoğraf türüne göre ma-
kinesini seçmelidir. Gü-
nümüzde artık ileri tek-
noloji ürünü makineler
kullanılmakta ki, bunlar
saniyede birkaç kare ya-
kalar. Kuş fotoğrafçılığı-
nın olmazsa olmazların-
dan biri, bazen insan gö-

zünün algılayamayacağı
hızda hareketleri olan,
hızlı hareket eden kuşla-
rın iyi fotoğraflarını çe-
kebilmektir.

- Süper Tele Objektifler kuş
fotoğrafçıları için bir de
dar açılı bir objektife sa-
hip olma gerekliliği var-
dırAyrıca tripod kullanıl-
ması da gerekli olabilir.

- Flaş, doğru yerde kulla-
nıldığında işe yarar. Kuş-
lar etrafta insan görmek-
ten pek hoşlanmadıkları
için, flaş kullanımı tecrü-
beli fotoğrafçıların işi sa-
yılabilir.

- Tele konvertörler, objek-
tiflerin yetersiz olduğu
zamanlarda kullanılır.

- Monopod, açık alanda tri-
pod taşımaktan yoruldu-
ğunuzda kallanabilirsiniz.

- Kamuflaj kuşlara görün-
meden fotoğraf çekmek
için kullanılır. Kuşlar iz-
lendiklerini anladıkları
anda oradan hemen
uzaklaştıkları için ka-
muflaj kıyafetleri çok işe
yarar. Hatta bu kıyafet
ile kuşların çok yakınına
gidip, iyi fotoğraflar çe-
kilebilmektedir. 

Sonuçta bu hobi, kala-
balık ortamlardan, şehir
hayatının keşmekeşinden
biraz da olsa kurtulmak,
sessizliği dinlemek, doğa-
da insandan başka canlıla-
rın da yaşam hakkı oldu-
ğunun bilincine varmak ve
bunu başkalarının da gör-
mesini sağlamak adına ya-
pılacak en güzel uğraşlar-
dan biri sayılabilir.

Kuş fotoğrafçılığına,

sadece kuşları göz-

lemleyen özel fotoğ-

rafçılık dalı da

denilebilir. Gerçekten

zaman ve sabır gerek-

tiren, ancak sonuçları

açısından değerli bir

eserin ortaya çıkarıl-

dığı bir uğraştır.
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Tarihi 
kozacılık ve
ipek üretimi
Dünyanın neresine gidilirse gidilsin is-
tisnasız herkesin hayran olduğu bir
madde ipek. İnsanlar yüzyıllarca ipek
böceği yetiştirerek, bu maddeden, ha-
rika kumaşı elde etmeye çalışmışlar.
İpek her zaman için diğer kumaşlar-
dan daha fazla rağbet görmüş ve daha
pahalı olmuş. İpek elde etmenin zorlu-
ğu, gösterilen sabır onu daha üst ko-
numa çıkarmış belki de. Ancak gerek
yumuşaklığı, gerek görüntüsü, gerek-
se sağlamlığı ile bunun hakkını ver-
miş. Bir zamanlar dünyanın en önemli
ticaret yollarına bile ismini veren
ipek, hala değerini koruyor.

Tabi ipek üret-
mek için önce
kozacılık yap-
mak gerek.

İpek demek, kozacılık de-
mek. Kozacılık hepimizin
bildiği üzere, ipek böceği
yetiştirerek, bunun kozala-
rından ipek elde etme işi.
Kozacılık yapmak için,
ipek böceğinin beslendiği
ağaç olan dut ağaçlarının
yetiştirilmesi gerekli.

İpek, ipekböceği larva-
larının koza örmek için sal-
gıladıkları, parlak ve çok
ince bir tel. Bu teller bir
araya getirilip, eğrilerek

ipek iplikleri elde ediliyor.
İpek, kolay boyandığı, yu-
muşak ve sağlam bir ip ol-
ması nedeniyle tarih bo-
yunca çok kıymetli bir do-
kuma hammaddesi olmuş.

M.Ö. 2600’LÜ 
YILLARA KADAR GİTTİĞİ 
DÜŞÜNÜLÜYOR

İpek tarihçesine baktı-
ğımızda, yüzyıllar önce-
sinde M.Ö. 2600’lü yıllara
kadar gittiği düşünülüyor.
Bir Çin imparatoriçesinin
bu böceği merak ederek
inceletmeye aldırdığı, so-
nuçta kozasının kullanıla-

bileceğinin ortaya çıktığı
söylenir. Bu kozanın lifle-
rinden ip yapılıp bununla
dokuma yapılınca, ipekli
kumaşlar da böylece or-
taya çıkmış. Uzunca bir
sure bu kumaşın sırrını
saklamaya çalışmışlar
hatta bunu ülke dışına çı-
karanlar için çok ağır ce-
zalar verilmiş. Ancak so-
nunda bu böcek bir
şekilde dünyaya yayılarak
başka yerlerde de ipek
üretiminin yapılması sağ-
lanmış. Yavaş yavaş
Çin’den çıkan ve batıya
doğru yayılan üretim, geç-

tiği yola da böylece adını
vermiş.

İpek böceği Anadolu
topraklarına M.S. 500 lü
yıllarda gelebilmiş. Önce-
likle Bursa civarında üre-
tim yapılmış. Sonra başka
yörelerde de üretim sağ-
lanmış. Osmanlı döne-
minde ipekli kumaşlara
özellikle sarayda çok önem
verildiğinden, bu kumaşın
üretimi ve üretenler des-
teklenmiş. Ancak yine de
çok büyük bir aşama kay-
dedilememiş. 

Koza üretilen yerler,
başta Bursa olmak üzere

74
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Bilecik, İzmit, Aydın, De-
nizli, Elâzığ, Amasya, Di-
yarbakır, Antalya, Edirne,
Balıkesir, Manisa ve Hatay
yöreleri olmuş. İlk modern
tesisler de yine Bursa’da
1845’te, ilk ipek böcekçi-
liği istasyonu yine Bur-
sa’da, Düyunu Umumi-
ye’nin girişimiyle 1888
yılında kuruldu. Bununla
koza üretimi hızla arttı ve
1908’de yılda 8.000 tona
koza üretildi. Ancak I.
Dünya Savaşı ile gerileyen
kozacılık, Cumhuriyet dö-
neminde yeniden geliş-
meye başladı.

İTALYA’YA FRANSA’YA
BİZDEN ÇOK SONRA
GİDEN İPEK ÜRETİCİLİĞİ,
ŞİMDİLERDE BİZİM ÜRE-
TİMİMİZDEN ÇOK DAHA
İYİ DURUMDA

Ancak yine baktığı-
mızda istenilen seviyeye
tam anlamı ile ulaşılama-
mış olduğunu görüyoruz.
İtalya’ya Fransa’ya bizden
çok sonra giden ipek üreti-
ciliği, şimdilerde bizim

üretimimizden çok daha
iyi durumda. Son yıllarda
ne yazık ki bu değerli ku-
maşın üretimi, kullanılan
tarım ilaçları, değişen
hava şartları, yeterli des-
teğin alınamaması gibi bir
çok sebepten durma nok-
tasına geldi. 

KOZACILIKTA 
NEREDEYİZ?

İpek üretimiyle ilgili
aşamalar, dut ağacının ye-
tiştirilmesi, ipekböceği to-
humu, yaş koza üretimi,
kozadan iplik çekilmesi
olarak sıralanabilir. İpek
böceğinin kozasından bir
defada kesintisiz 900
metre ip bile çıkabiliyor.
Kesintisiz olması nede-
niyle eğrilmesi gerekmi-
yor. Bazen dayanıklılığı ar-
tırmak için başka koza
lifleri ile karıştırılabilir. İp-
lik çekim sırasında eğer
koparsa, bu ipler de ibri-
şim ip olarak kullanılır.
Doğal olarak bu işlerin ya-
pılması bilgi, emek, ser-
maye gerektirmekte. Dev-

let desteği artırılarak bu
değerli kumaşın üretimi
dünya standartlarına çeki-
lebilir. İpek üretimi için
gerekli olan dut ağaçları
yurdumuzun hemen her
yerinde yetiştirildiğinden,
bu konuda daha şanslıyız.
Anadolu topraklarında ye-
tişen dut ağaçlarının yetiş-
tirdiği ipek böceklerinin
kumaşları etkili politikalar
izlenerek daha çok tanınır
hale getirilebilir.

TÜRKİYE’DE İPEK 
ÜRETİCİLİĞİNİN 
YAPILDIĞI BÖLGELER

Türkiye’de ipekböceği
yetiştiriciliği 29 ilde yapıl-
masına karşın toplam yaş
koza üretiminin %80’i An-
talya, Ankara, Bursa, Bile-
cik, Diyarbakır, Eskişehir,
Hatay, İzmir, Muğla ve Sa-
karya illerinde gerçekleşti-
riliyor. Türkiye’de üretilen
ham ipeğin tamamına ya-
kını ipek halı dokumacılı-
ğında, bir bölümü de gi-
yim-kuşam, ev eşyaları,
nakış-dikiş, ameliyat ipliği

olmak üzere iç piyasada tü-
ketilmekte. İpekböcekçiliği
sektöründe yaş koza üreti-
minden başlayarak, ipek
halı pazarlamasına kadarki
üretim işlemlerinde yakla-
şık 500.000 kişiye istih-
dam sağlanıyor. Ayrıca
aynı üretim aşamaları es-
nasında yaş kozanın ipek
halıya dönüştürülmesi so-
nucu yaklaşık 14 misli
katma değer ortaya çık-
makta. Çok fazla yatırım
gerektirmeyen ancak kar
anlamında getirisi büyük
olan bu alanda, bir çok in-
sanın gelir sahibi olup,
ekonomiye katkı sağlama-
ları mümkün. 

Günümüzde en büyük
ham ipek üreticileri Çin,
Hindistan. Türkiye ise dün-
yada 9. sırada. 

Türkiye’de ipekçiliğin
gelişmesi için gayret sarfe-
den kuruluşlardan olan Ko-
zabirlik, ipek üretiminin
yeniden canlandırılması
için çalışmalar yapmaya
başladı. Umarız bu çalış-
malar olumlu sonuç vere-
cek ve yüzyıllardır koza
üretilen bu topraklar yine
dünya sıralamasında üst sı-
ralara yükselecektir. 
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III. Mehmet’in annesi Safiye
Sultan döneminde yapımına
başlanan, ancak yapımına
çeşitli sebepleren dolayı dö-

nem dönem devam edilen bu yapı,
İstanbul’un en çok turist çeken ilçe-
lerinden biri olan Eminönü’nde bu-
lunuyor. Yeni Cami Külliyesi’ne bağlı
olarak yapılmış olan bu nadide eser,

ne yazık ki son zamanlara kadar ha-
kettiği öneme sahip olamadı. 1940
yılından sonra çok fazla onarım geçi-
ren ancak çok defa da hırsızlıklarla
karşı karşıya kalan yapı, bakımsızlık
ve soygunlarla yok olmak üzereyken,
İTO’nun masraflarını karşılaması ile
restore edilerek müze kimliğine ka-
vuştu.

Yeni Camii’nin hemen yanında
yer alan bu eşsiz yapı dönemin padi-
şahları tarafından yazlık mesken ola-
rak kullanılıyordu. Bu görkemli yapı,
içinde çok kıymetli son dönem İznik
Çinileri, Edirnekari süslemeleri, ka-
lemişi süslemeleri, inanılmaz güzel-
likteki müzeyyen içlik pencereleri,
sedefli kündekari kapıları ve altın

Klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden sayılan Yeni Cami
Hünkar Kasrı, yapıldığı tarih olan 1663’ten günümüze değin varlığını
koruyan önemli tarihi mekanlardan biri olmuştur. 

Yeni Cami Hünkar Kasrı         
Osmanlı mimarisinin en güzel
örnekleri arasında yer alıyor



www.csd.org.tr

BİR MEKAN...

77Çorapland Temmuz-Ağustos 2015

varakla zenginleştirilmiş süslü sa-
çakları barındırmaktadır. Bu yönleri
ile eşsiz olup, o dönemin özellikleri-
ni taşıyan, son örnektir.

YENİ CAMİ HÜNKAR KASRI’NIN
ÖNEMİ

Yeni Cami Külliyesinin bir parçası
olan Hünkar Kasrı, Eminönü Tarihi
Yarımada’da ve İstanbul
I Numaralı Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun 12.7.1995
tarih ve 6848 sayılı ka-
rarı ile tescil edilen
kentsel ve tarihi sit ala-
nında kalmaktadır.

Klasik Osmanlı mi-
marisinin en önemli
eserlerinden biri olan
Yeni Cami Hünkar Kas-
rı’nın içinde 17. yüzyıla
ait nadide çiniler, sedef-
kari, tunç alçı ve edirne-
kari örnekleri bulun-
maktadır. Kasrın giriş
kapısındaki ağaç işçiliği, içerideki çi-
nili ocaklar, duvarları kaplayan çini
panolar, renkli cam pencereler nadi-
de işçilik örneğidir.

İznik’te yapılmış olan ve Türk
çini sanatının en son ve en güzel ör-
nekleri olan çinilerin bir kısmı sade-
ce bu kasrı süslemek için özel olarak
yapıldığından, desenlerine başka
hiçbir yerde rastlanmaz.

İçinde Yeni Cami’ye gizli bir geçi-
di bulunan kasır, sanat tarihçilere
göre döneminin en görkemli yapıtı-
dır. 

YENİ CAMİ HÜNKAR KASRI 
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Restorasyon proje çalışmalarına
İstanbul Ticaret Odası ile Vakıflar
Genel Müdürlüğü arasında 2003 yı-
lında imzalanan protokolle başlan-
mıştır. 

Koruma Kurulu, Vakıflar Bölge
Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Oda-
sı’nın ortaklaşa yürüttüğü projenin
ilk aşamasında mahfilin mevcut hali
kameralarla tespit edilmiştir. Resto-
rasyonun her aşaması uzmanların

gözetiminde gerçekleştirilmiştir.
(kaynak:ito.org.tr)

YENİ CAMİİ KÜLLİYESİ
Eminönü’nde Mısır Çarşısı’nın

karşısında olan Yeni Valide Camii
Külliyesi, Osmanlı tarihi boyunca ya-
pımı en uzun süren Külliye olma
özelliğine sahiptir. III. Murat’ın karı-

sı Safiye Sultan adına 1589 yılında
inşaatına başlanmış ve yapımı bir
süre durdurulduktan sonra 1661 yı-
lında IV. Mehmet’in annesi Valide
Turhan Sultan tarafından yapımına
tekrardan başlanmış ve 1663 yılına
bir Cuma namazı sonrası açılmıştır.

Yeni Cami Külliyesi inşaasının
uzun yıllar sürmesi, farklı mimarla-
rın yapıda payının olmasına sebep
olmuştur. İlk yapılanmaya Mimar Si-
nan’ın talebesi Davut Ağa ile başlan-
mış yapılanmaya Dalgıç Ahmet
Ağa’yla devam etilmiş ve tamamla-
mak yarım yüzyıl sonra Mustafa
Ağa’ya nasip olmuştur. Yeni Valide
Camii Külliyesi’nin ana yapıları
Cami, Mısır Çarşısı, Türbe ve Hün-
kâr Kasrı’dır. 

CAMİ
Yeni Cami mimarlarından Davut

Ağa’nın Mimar Sinan’ın öğrencile-
rinden olması, Yeni Cami’de Şehza-
debaşı Camisi’nin etkisinin görülme-
sine sebep olmuştur. Bir ana kubbe
etrafında, aynı çapta dört yarım kub-
beyle çevrili olan cami tavanı, irili

ufaklı birçok kubbeyle örtülmüştür. 
Caminin üç şerefeli iki minaresi

ve yirmi iki küçük kubbesi olan avlu
çerçevesinin; üç farklı yönde,  kub-
beli üç girişi vardır. Bu avlunun or-
tasında, kubbeli ve mermerden bir
şadırvan bulunur. 

Cami bezemelerinde Osmanlı
klasik mimari anlayışından belirgin

sapmalar olmamış ve Ca-
mi’nin dış avlu duvarı 19
yy.ın ikinci yarısında artan
Eminönü trafiğini rahatlat-
mak için yıktırılmıştır. Külli-
yenin darülkurrasıyla ve Sıb-
yan Mektebi de sonraki dö-
nemlerde yıktırılmıştır. 

DİĞER MEKÂNLAR
Külliye içindeki en göz

alıcı mekânlardan biri olan
Mısır Çarşısı, bugün hala
faaliyette ve eski canlılığını
korumaktadır. Külliye türbe-
si, İstanbul’daki en büyük
sultan türbelerinden biri

olan Hatice Turhan Sultan Türbesi-
dir ve çevresinde beş Osmanlı padi-
şahının mezarı bulunur. Osmanlı ha-
nedanından birçok kişinin mezarı da
bu bölgededir. 47 penceresi olan
Türbede; Hatice Turhan Sultan, II.
Mustafa, I. Mahmut, III. Ahmet ve
IV Mehmet’in sandukaları bulunur.
Ayrıca türbe içinde çok sayıda şeh-
zade ve sultanın da mezarı vardır.

Külliye’nin en güzel manzarasına
sahip, Valide Turhan Sultan için yap-
tırılan, Hünkâr Kasrı’na Yeni Ca-
mi’nin kıble duvarının arkasındaki
yokuştan çıkılır. Osmanlı klasik mi-
marisinin tüm güzelliğini yakalayan
yapı; iki büyük oda, bir eyvan ve bir
helâdan müteşekkildir.

Yeni Cami Külliyesi’nin bulundu-
ğu mekân, kuşkusuz İstanbul’un en
kalabalık yerlerinden biridir.  Ca-
mi’nin Mısır Çarşısı’na bakan avlu
girişinin önündeki alan, yüzlerce gü-
vercine ev sahipliği yapmakta ve her
gün buradan gelip geçen farklı kül-
tür ve kimlikten yüz binlerce insan
bu tarihi mekânın güzelliğini tat-
maktadır. (Kaynak: ibb.gov.tr)
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Nallıhan top-
rakları çağ-
lar boyu;
Hititlerin,

Friglerin, Britanya Krallı-
ğının, Pers, İskender,
Roma ve Bizans İmpara-
torluklarının hakimiye-
tinde kaldıktan sonra
1071 Malazgirt Zafe-
ri’nden sonra Türklerin
egemenliğine girmiştir.
Önce Danişmentlilerin,
daha sonra Anadolu Sel-
çukluları’nın idaresinde
bulunmuş, Anadolu Sel-
çuklularının 1308’de yıkıl-
masıyla Candaroğulları
Beyliği sınırları içinde kal-
mıştır. Orhan Bey zama-
nında ise Osmanlı Beyliği
topraklarına katılmıştır. Bu
fetih sırasında, Oğuz
Türklerinin iki boyundan
Beydilliler ve Eymirlilerin
bir kısmı ilçeye gelip yer-

leşmişlerdir. İlçede, bu
boyların adını taşıyan iki
köy vardır. 

I. AHMET’İN SADRAZAMI
NASUH PAŞA İLÇEYE BİR
HAN, BİR HAMAM VE
BİR CAMİ YAPARAK
VAKFEDER 

1603-1617 yılları ara-
sında Osmanlı padişahı
olan I.Ahmet’in sadrazamı
Nasuh Paşa başvezir olma-
dan önce, 1594 yılı sonba-
harında Halep’ten
İstanbul’a dönerken
Konya-Ankara-Nallıhan-
Göynük yolunu, yani
bugün bir numaralı devlet
yolu olarak adlandırılan
zamanın İstanbul-Bağdat
yolunu izler. Yöreden ge-
çerken ilçenin bugün ol-
duğu yerde bir han, bir
hamam ve bir de cami
yaptırır. 1595 ilkbaharında

biten bu yapıları vakfeder.
O günden sonra bu yerle-
şim yeri gelişerek büyür. 

Kocahan yapılmadan
önce, Nallıhan bugünkü
yerinde değil, büyük olası-
lıkla Kayapınar çiftliği ya-
kınındaki şehir
kalıntılarının olduğu yer-
dedir. Kocahan’ın yapı-
mıyla bugünkü yerine bir
göç olduğu kesindir. Göç-
ten sonraki tarihini yakla-
şık dört yüz sene olarak
söyleyebiliriz. Ancak, yer
değiştiren ilçenin tarihi
daha da eskidir. Şimdiki
yerleşim yerinin yakınında
bulunan eski şehrin ismi
Gordium’dur. Gordium
şehri Romalıların Bitinya
krallarıyla yaptıkları sa-
vaşlarda tahribata uğra-
yınca terkedilmiştir.
Sonraları harap olan eski
şehrin yerinde Cleon (Ka-

leon) tarafından yeni bir
şehir kurulmuş ve ismi de
Juliopolis olarak değiştiril-
miştir. Juliopolis, eski Gor-
dio Koume’ye verilen
isimdir. Son Bizans dev-
rinde ismi tekrar değişti-
rilmiş ve Basileon
olmuştur. 

NALLIHAN İSMİ NEREDEN
GELİYOR?

Nallıhan, 16.yy.da Ka-
rahisar-ı Naallu nahiyesi
olarak Hüdavendigar
(Bursa) Sancağına bağlıy-
ken, 19.yy’ın ilk yarısında
Ankara Livasına bağlana-
rak, Korupazarı Naallu ve
Karahisar-ı Naallu diye
ikiye ayrılmıştır. 19.yy.ın
ikinci yarısından itibaren
yine tek isim altında bir-
leştirilmiştir.

Çağlar boyu değişik
isimler verilen ilçenin adı

Adını yanından geçen Nallı 
Suyu ve Osmanlı vezirlerinden
Nasuh Paşa’nın yaptırdığı han-
dan aldığı söylenen Ankara’nın
doğa ve tarih zenginliğine sahip
şirin ilçesi Nallıhan’dayız.

Tarih ve
doğanın birlikte 
yoğurulduğu bir
Anadolu köşesi: 
Nallıhan
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en sonunda Nallıhan ol-
muştur. Nallıhan adını
nasıl aldığı hususunda ise
iki söylenti vardır. 

Bunlardan biri; yakının-
dan geçen Nallı Suyu ve
handan aldığı, diğeri ise;
handan ve bu hanın kapı-
sında bulunan naldan al-
dığı yönündedir. İkinci
söylentiyle ilgili varsayıma
göre: Halk kahramanı Kö-
roğlu buradan geçerken
gece handa konaklar, er-
tesi gün giderken hanın
bahçe kısmında atının nalı
düşer. Nal yerinden alına-
rak hanın kapısına asılır ve
buradan da Nallıhan ismi
çıkar. 

Nallıhan için simgesel
bir değeri olan Kocahan’ın
özgün yapısı korunama-
mıştır. Bugün, girişindeki
kemerden başka geriye
pek bir şey kaldığı söyle-

nemez. 20.yy.ın başında
yanan tarihi camiinin ye-
rine ise 1911’de yenisi ya-
pılmış, tarihi hamamın
kalıntıları da güzergahı de-
ğişen Ankara yolu yapım
çalışmaları sırasında yok
olup gitmiştir. 

OSMANLI DÖNEMİNDE
MEDRESE VE RÜŞTİYE
MEKTEPLERİ VARDI

Osmanlı İmparatorluğu
döneminde Nallıhan’da 2
Medrese ve 1 Rüştiye
Mektebi varken, Cumhuri-
yet döneminin ilk yılla-
rında biri ilçe merkezinde
olmak üzere toplam 15 ilk-
okul açılmıştır. 1950’den
sonraki yıllarda ise okulsuz
köy kalmadı derken bu kez
de köyden kente göç so-
nucu öğrenci azlığı ya da
yokluğundan köy okulları
1988 yılından itibaren ka-
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panmağa başlamıştır.
Osmanlı Devletinin ilk

yıllarından itibaren yüz elli
yıl devlet yönetiminde yer
alan Çandarlı ailesi Nallı-
hanlıdır. 

Kurtuluş Savaşı sıra-
sında Nallıhan halkı Milli
Mücadelemizin paşaların-
dan Kazım Özalp Paşa’nın
takviye kuvvetlerinin Gey-
ve’den Sakarya’nın doğu-
suna intikal etmesine
yardım etmiş, Paşa da gör-
düğü yardımlardan dolayı
anılarında Nallıhan’dan
övgüyle bahsetmiştir. 

SAYMAKLA BİTMEYEN
DOĞAL GÜZELLİKLERİ    

Nallıhan dağları ve
yaylaları gerçekten gçrül-
meye değerdir. Andız
Dağı, Sarıçalı Dağı, Kara-
kiriş Dağı, Çive Köyünde
Andız Yaylası, Bağlıca Kö-
yünde Bozarmut Yaylası,
Beydili Köyü’nde Beydili
Yaylası, Nallıgölcük
Köyü’nde Çalı Yaylası
Ömerşeyhler Köyü’nde
Sarsın ve Kozlu Yaylası
eşsiz manzarası ve havası
ile Nallıhan'ın görülecek
yerleri arasında yer alır.
Bunlara ek olarak Sakarya
Nehri, Nallıhan Çayı, Ala-
dağ Çayı, Bozyaka Göleti,
Çamalan Göleti, Eymir Gö-
leti, Sarıyar Baraj Gölü
Havzası ilçeye gelen ziya-
retçilerin ilgisini çekmek-
tedir. 

NALLIHAN’IN YÜZDE 48’İ
ORMANLARLA KAPLI

İç Anadolu ve Batı Ka-
radeniz Bölgelerinin geçiş
noktasında yer alan ve
zengin bir bitki örtüsüne
sahip olan Nallıhan İlçe
topraklarının % 48’i or-
manlık alanlar ile kaplıdır.
Ormanlarda genellikle

çam,ardıç ve meşe ağaç-
ları sıkça görülür. Daniş-
ment Köyü’nün
doğusunda yer alan Asar-
lık Tepeleri ilginç görünü-
müyle dikkat çeker. Doğa
Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü tarafın-
dan koruma altına alınan
bu doğa harikası ziyaretçi-
lerin oldukça ilgisini çek-
mektedir. Meyil Hacılar
Köyü Esenler Bölgesi’nde
bulunan ve yaklaşık 750
yaşında olan Anıt Ardıç
Ağaç 20 metre boy ve 2,8
metre çapı ile Nallı-
han'daki tabiat harikaları
arasında yer alır. 

HOŞEBE MESİRE ALANI
MİLLİ PARKLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NCE KO-
RUMA ALTINA ALINMIŞ
YÜZLERCE YILLIK AĞAÇ-
LARLA KAPLI BİR DOĞA
HARİKASI

Nallıhan'a 3 km uzak-
lıkta yer alan ve yüzyıl-
larca ayakta kalmış ardıç
ağaçlarıyla kaplı olan Ho-
şebe Mesire Alanı dün-
yada eşine az rastlanan bir
manzaraya sahiptir. Doğa
ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü'nce koruma altına
alınmış ve günübirlik kul-
lanıma açık olan mesire
yerinde her türlü ihtiyaca
cevap  verecek tesisler
vardır. Bunun yanında
diğer mesire alanı ise il-
çeye 33 km mesafesi olan
Uluhan Orman İçi Mesire
Yeri'dir. Havası temiz
,suyu çok güzel olan bölge
çam ağaçları ile kaplıdır. 

Ilıca Şelalesi de Nallı-
han’ın eşsiz doğal güzel-
liklerindendir. Nallıhan'a
27 km uzaklıkta yer alır.
Çulhalar ve Karacasu Köy-
leri’ne ulaştıktan sonra
biraz bozuk ta olsa bir top-

Uyuzsuyu Şelalesi

Nallıhan Kuş Cenneti

Anadolu Koyunu
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rak yolu takip ederek ula-
şılan şelale gerçekten gö-
rülmeye değerdir.
Kuzuculak Kanyonu ise
Nallıhan’a 60 km uzaklıkta
ve Kuzucular köyünün
hemen yanı başında yer
alan bu bölge sanki bir
açık hava müzesi gibidir.
İlginç görünümleri ile te-
peler, kayalar, sanki tarihi
bir yer altı şehrinin gün
ışığına çıkmış kalıntıları
gibidir.  Doğal ama ancak
bir heykeltıraş marifetiyle
şekilden şekle dönüştürül-
müş gibi olan kayalar, dik-
katli bakıldığında bir
anlam bir şekil ifade eden
heybetli görüntüler sergi-
ler. 

Çayırhan Akçabayır
bölgesinde ise jeolojik ya-
pısı ile ilginç görüntüler
veren tepecikler üst üste
gelen sarı, kahve ve kır-
mızı renk tabakalarıyla
görsel açıdan ziyaretçile-
rini hayranlık içinde bıra-
kır. 

NALLIHAN KUŞ CENNETİ
Çok değişik türde bir

çok kuşun yaşadığı kuş
cenneti ünlüdür. Akkuy-
ruklu Kartal, Puhu, Sibirya
Kazları, Bahri, Angıt gibi
kuşların yanında, bu alan

göç eden leylek ve turna-
lar için hayati önem taşır.
Yazın ise çevredeki kavak-
lıklar 4 tür balıkçılın kolo-
nilerini ağırlar. Çevre
kayalıklarında Küçük Ak-
baba, Kara Leylek, Kara
Çaylak, Gökdoğan ürer.
Ormanlarda Küçük Orman
Kartalı ve Kara Akbaba
bulunmaktadır.

TARİHİ ESERLER
Kocahan: Osmanlı Ve-

ziri Nasuh Paşa, 1599 yı-
lında Osmanlı-İran
Antlaşması’ndan döndük-
ten sonra Nallıhan’a uğra-
dığında bu hanı
yaptırmıştır. 

Nasuhpaşa Camii: 
1911 yılında Nallıhan´a
gelen bir Fransız mühen-
disin nezaretinde yıkılan
eski caminin yerinde, aynı
genişlikte ve bugünkü
şekliyle yeniden yapılmış-
tır.

Uluhan Camii: 17.yüz-
yıl başında sadrazamlık
yapmış olan Nasuh Pa-
şa’nın Ankara Göynük ara-
sındaki 3.menzilde
yaptırmış olduğu han ile
birlikte yapıldığı anlaşılan
camidir. Ancak günümüze
sadece minaresi kalmıştır.

Taptuk Emre Türbesi:
Yunus Emre´nin hocası
Taptuk Emre´ye aittir.Nal-
lıhan´ın Emremsultan  kö-
yündedir. Türbe 1991
yılında Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü’ne devredilmiş,
aynı yıl yapılan restoras-
yon ile de bugünkü görü-
müne kavuşmuştur.
Restorasyon sırasında tür-
benin önünde yer alan
ekler kaldırılmış, kubbenin
üzerindeki kiremitli çatı
sökülerek kubbe onarıl-
mış, cami avlusunda sak-
lanan orijinal kapı
kanatları da korunması
için Ankara Etnoğrafya
Müzesi’ne gönderilmiştir.

Bacım Sultan Türbesi:
Taptuk Emre´nin kızı
Bacım Sultan´a aittir. Nal-
lıhan’a 14 km uzaklıkta
olan Tekke köyündedir.
Taşlık bir tepede etrafında
ardıç ağaçları bulunan
üstü çatı olan bu türbenin
200 metre aşağısında,
suyu kova ile çekilen bir
kuyu bulunmaktadır.Suyu
tuzludur. 

Bütün özellikleri ile
Nallıhan dünya çapında
tanındığı ve değerini bi-
lenler için önemini koru-
yan bir yer. Gerek doğası,
gerek tarihi eserleri, gerek

el sanatları ve yöresel ye-
mekleri ile tipik bir Ana-
dolu yerleşim yeri
özelliklerini yansıtır Nallı-
han. Turizm açısından çok
değerli varlıkları olan bu
güzel ilçemiz, yılın her
mevsiminde ziyaretçilerini
ağırlamaya hazır.
Kaynakça: nallihan.goz.tr, nallihan.bel.tr

Tabduk Emri Türbesi Nallıhan evlerine güzel bir örnek

Bütün özellikleri ile

Nallıhan dünya ça-

pında tanındığı ve de-

ğerini bilenler için

önemini koruyan bir

yer. Gerek doğası,

gerek tarihi eserleri,

gerek el sanatları ve

yöresel yemekleri ile

tipik bir Anadolu yer-

leşim yeri özelliklerini

yansıtır Nallıhan” 
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2008 yılında aramızdan ayrılan
dünyaca ünlü Kırgız Edebiyatçı
Cengiz Aytmatov’un ölümsüz

eserinden, Türk sinamasının efsane yö-
netmeni Atıf Yılmaz tarafından beyaz
perdeye aktarılmış bir öykü. Türkan
Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in
oyunculuğuyla ayrı bir boyut kazanan Selvi Boylum
Al Yazmalım, kamyonuna aşık şoför İlyas, namı diğer
İstanbullu; Al Yazmalı Asya'sına ilk görüşte aşık olur.

Ancak bu pervasız gencin sevdası, günün
birinde Asya'sını ve oğlu Samet'i terk et-
mesiyle, yürek karartan bir son bulur, yol-
larda belki döner diye beklediği İlyas'a ka-
vuşmayı dilerken, ona sahip çıkan ve oğlu-
na babalık yapan Cemşit'in varlığıyla huzur
bulur. Aşkına inancıyla, yıllar sonra çıkage-
len büyük aşkı İlyas ile kendisine kıymet,

çocuğuna emek veren Cemşit arasında kararsız kalan
Asya, kendi kendine sorar; Sevgi Nedir?

Tanzimat'tan II.Meşrutiyet'e,
imparatorluğun en çalkantılı
yıllarında tahtta bir padişah;

II.Abdülhamid… 
İftiralar, yalanlar ve bir padişahı

tahttan indiren olaylar… 
Ardından başlayan acı, gözyaşı ve has-

retle dolu sürgün yılları…
Osmanlı'nın tarihine babası Abdülhamid'in ya-

nında bizzat tanıklık eden, merak 
edilen yılları ve padişahı anılarına taşı-
yan bir sultanın; Şadiye Sultan'ın hatıra-
tından...

"Ben, babamı, hiçbir zaman padişah
olduğu için sevmedim. Hayatımın baha-
rında, kalbimin bütün mevcudiyeti ile ve

derin bir aşkla babamı sevdim. O sevgidir ki, işte
bana bunları yazmak hissini veriyor." 

İZLENESİ

OKUNASI

DİNLENESİ

Okunası:
Babam Abdülhamit

Kitap okurken müzik kitapse-
verler için sakin şarkılar.Ar-
tist Müzik tarafından yayınla-

nan 'Kitap Okurken Müzik" albümü,
kitapseverlere okurken eşlik edecek 16 enstrümantal
şarkıyı bir araya getiriyor. 

16 eserin yer aldığı albümde, klasik eserlerin yanı
sıra uzun yıllardır popülerliğini koruyan hit şarkıların
şarkıların enstrümantal versiyonları da mevcut. Ki-

tapseverlerin, okurken konsantrasyonla-
rını etkilemeyecek şarkılardan oluşan al-
bümde yer alan eserlerden bazıları; Ca-
ruso, La Boheme, Tango To Evora, Con Te
Partiro, L'hymne A L'amour, She, Cinema

Paradiso, Sous Le Ciel De Paris, Romanza...Bu al-
bümle birlikte müzikseverlerin keşfedeceği Lino
Cannavacciuolo'nın "Altalena" aslı eseri, dünya mü-
ziği severlerin favorisi olmaya aday...

Dinlenesi:
Kitap Okurken Müzik

İzlenesi:
Selvi Boylum Al Yazmalım
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Seveninin çok olduğu değişik sporlardan biri de Körling. Eğlenceli bir spor
olan Körling buz üzerinde yapılıyor. Buz sporlarının satrancı olarak da ad-
landırılan bu spor, hem oyuncuları hem de seyredenleri açısından çok
zevkli geçmektedir.

Körlingin tari-
hinin çok es-
kilere dayan-
dığı tahmin

ediliyor. Avrupa’da kışı
sert geçiren bölgelerdeki
halkların oynadığı bu
oyun, zaman içinde spora
dönüşmüş.

İskoçya'da icat edildiği
söylenmekte olan sporun,

İskoç köylüleri tarafından
buz üzerinde taşlarla oyna-
nan bir oyun olduğu bilin-
mekte. Bununla ilgili ola-
rak 1565 tarihli bir resim-
de Flaman köylülerin Kör-
ling oynadıkları görülmek-
tedir. Yine İskoçya'da,
1541 yılında bir körling
yarışması yapıldığına dair
kayıtlar olduğu da bilini-

yor. O tarihlerden günü-
müze değin spor, değişik
ülkelere yayılarak devamlı-
lığı sağlanmış. Müsabaka-
lar yapılarak, halkın kış eğ-
lenceleri arsında yer almış.
Ancak 1924 Kış Olimpiyat-
larında olimpik spor olarak
kabul edilerek resmiyet ka-
zanan bu spor, 1998 Kış
Olimpiyatlarını takiben ge-

nel olimpiyatlara da alına-
rak olimpik spor kimliğine
de kavuşmuş oldu.

KÖRLİNGİN ESASLARI
Körlingte hedef; buz bir

pistte (rink), granitten ya-
pılmış, silindir formlu bir
taşın kaydırılarak hedefe
götürülmesidir.

Körlingte rink boyu 42

Buz sporlarının satrancı:
Körling
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m, eni ise 4.3 m olur ve
ringin iki ucunda iç içe iki
halkadan oluşan hedeflere
de “ev” denir. Bu evlerin
çapı 3.66m'dir. Bu evlerin
önünde 6.4m uzaklıktaki
oyun hattına “hog” adı ve-
rilir.

Körling oynanacak pist,
önceden çok iyi hazırlan-
malıdır. Bu teknik bir iş-
lemdir ve bu konuda iyi
yetişmiş insanlar pisti ha-
zırlar. Bu bir tür bilimsel
bir çalışma sayılabilir.

Rink olarak kullanılacak
olan alan önce buz haline
getirilir. Daha sonra buz
haline getirilmiş pistin
üzerine su damlacıklarının
püskürtülmesi sonucu
“pebble (çakıl)” denilen
yüzey oluşturulur. Bundan
sonra ise, pist müsabakalar
bitene kadar  -6 derecede
tutulur. 

Körling taşı, oluşturu-
lan bu pist üzerinde kayar-
ken, oluşan sürtünme so-
nucunda içe veya dışa doğ-
ru kıvrılarak hedefe doğru
ilerletilir. 

KÖRLİNG 
MALZEMELERİ

Ayakkabı; Körling
oyuncuları bu oyun için
özel hazırlanmış giyerler.
Ayakkabının birinin taba-
nında “slider” yani kaydırı-
cı Teflon gibi kaydırıcı
özelliği olan pürüzsüz bir
bölüm bulunur. Bu sayede
sporcu atış yaptıktan sonra
kayarak ilerleyebilir. Ayak-
kabının diğer tekinde ise
çekişi artırmaya yarayan
kauçuk bir hat bulunur.

KÖRLİNG FIRÇASI 
(SÜPÜRGE):

Körling fırçası ile spor-
cular taşın önündeki buz
yüzeyini daha kaygan hale

getirmeye çalışır. Hızlı ya-
pılan süpürme sonucu, ta-
şın önündeki buz yüzeyi
erir, taş parçalara çarptığı
için sürtünmekten hızı
azalır. Süpürme işlemi ta-
şın hızını artırmak için ya-
pılır.

KÖRLİNG TAŞI
Körling taşının ağırlığı

19.96 kg'dır. Taşın üzerin-
de, fırlatıldığında dönmesi-
ni sağlayan, taşıma ve fır-
latma sapı bulunur. Taşla-
rın ait oldukları takıma
göre renkleri ayrıdır. Taşla-
rın altları düz değil dışbü-
keydir. Taşlar çok kaliteli
granitten yapılır.

KÖRLİNGTE OYUN 
KURALLARI

Körling karşılaşmaları
iki takım arasında oynanır.
Bu takımlar dört kişiden
oluşur. Kadın ve erkek ola-
rak iki ayrı kategoride bu-

lunur. Bir takımın 8 taşı
vardır ve her takım oyun-
cusu iki atış yapar.  Müsa-
baka süresi toplam 76 da-
kikadır. 

Körling son yıllarda il-
gilenenlerinin artış kaydet-
tiği, sevilen bir spor. Dün-
yada yaklaşık 60'a yakın
ülkede oynanmaktadır. Bu
ülkelerden başlıcaları; Ka-
nada, ABD, Norveç, İsveç,
İngiltere, İskoçya, İsviçre,
Çin ve Rusya’dır.

TÜRKİYE'DE KÖRLİNG
Körling, ülkemizde Buz

Pateni Federasyonu bünye-
sinde yeni yeni çalışmala-
rına başlamıştır. Erzu-
rum’da yapılan Dünya Üni-
versiteler Kış Oyunları
Olimpiyatları’nda ülkemiz
milli takım seviyesinde bu
yarışmıştır. Körling sporu
için yine Erzurum'da Kör-
ling Arena adıyla bir tesisi-
miz bulunuyor. 

Körling diğer buz spor-
larına göre biraz daha pa-
halı bir spor sayılsa da, bu-
nun için gerekli alt yapı
oluşturulduktan sonra ize-
yenlerinin artacağından
hiç şüphe yoktur.
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Körling, ülkemizde Buz

Pateni Federasyonu

bünyesinde yeni yeni

çalışmalarına başlamış-

tır. Erzurum’da yapılan

Dünya Üniversiteler Kış

Oyunları Olimpiyatla-

rı’nda ülkemiz milli

takım seviyesinde bu

yarışmıştır.”
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Damla Yöndemli

Çorapta sokak modası ve
yaza özel modeller şıklığa
imza atıyor

Aylardan Temmuz olunca, yazın çabucak geçme te-
laşı bizi de hızlandırıyor. Kısa tatil kaçışları, uzun
tatil hayalleri, kışa yetişmesi gereken işler derken
zaman kavramımız altüst oluyor. Yine de yaz hepi-
mizin sevgilisi. Öyleyse zamanınızı çok çalmadan,
keyifli bir yazı ile merhaba diyelim. Yaz tadında ve
yaz kısalığında…

Son sayılarımızda uzun
uzun yaz modasından ve
öne çıkan trendlerden
bahsettik size. Peki bu

trendlerin çıkış noktalarını, tasarım-
cıların mood boardlarını merak
ettiniz mi hiç ? İlham aldıkları obje-
ler, renk paletleri, mekan ve insan

fotoğrafları ile zenginleşen bu 
panolar hem moda trendlerinin gör-
sel bir özeti hem de içinizdeki
yaratıcılığı uyandırmak için tam bir
çıkış noktası. İşin en çok mutfağını
seven biri olarak bu panolar tüm
sezon bana eşlik ediyor ve ilham
veriyor.



www.csd.org.tr

MODA-TREND...

87Çorapland Temmuz-Ağustos 2015

SOKAK MODASI
İstediğimiz kadar yaza-

lım, çizelim, moda aslında
sokakta! Sokağa taşmayan
hiçbir şey moda olmuş
sayılmıyor. Sokak kendi
modasını yaratmakla bera-
ber bizim için ezberleri de
bozuyor. O çorapla olmaya-
cak o ayakkabı, yazın
giyilmesine alışmadığımız o
renk ya da hiç uymayan iki
farklı desen öyle güzel bir
araya geliyor ki bildikleri-
mizi unutuyoruz. Sokağı
dinlemeyi unutmayan kaza-
nıyor.

İstediğimiz kadar yazalım, çizelim,

moda aslında sokakta! Sokağa taşma-

yan hiçbir şey moda olmuş sayılmıyor” 
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Sokak kendi modasını

yaratmakla beraber bizim

için ezberleri de bozuyor. O

çorapla olmayacak o

ayakkabı, yazın giyilmesine

alışmadığımız o renk ya da

hiç uymayan iki farklı desen

öyle güzel bir araya geliyor

ki bildiklerimizi unutuyoruz.

Sokağı dinlemeyi

unutmayan kazanıyor”
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YAZ DESENLERİ 
Kapanışı tabiki çoraplara ayırdık.  Ten rengi üzerine siyah desenlerle 

karşımıza çıkan modeller, yaz şıklığının imzası tadında. Bu trendi önümüz-
deki kış da sıkça göreceğiz. Çorap çekmecelerinde şimdiden yer açmayı
unutmayın.
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As ÇSD 11th Term Board of Directors, 
we want to strengthen these ties that keep us

together even more and to increase the 
collaboration among our members”

Most important ones
of the objectives of
industry specific
non-governmental

organizations are; to provide benefit
to its member, to protect his rights
and both to strengthen unity by im-
proving dialogue among members
and also to create opportunities for
collaboration. As Socks Manufactu-
rers’ Association (ÇSD), we built
from past until today the culture of
unity and acting in partnership
which many non-governmental or-
ganizations mention and envy.  
As ÇSD 11th Term Board of Di-
rectors, we want to strengthen these
ties that keep us together even more
and to increase the collaboration
among our members.

Although most of our members
are located in Istanbul, there are
also serious investments of our
sector in different regions of our
country. City of Çankırı which came
forth with the last incentive system
is one of these. With this objective,
we organized a board trip towards
the end of May that covered cities of
Ankara and Çankırı. In Ankara, besi-
des visiting our member Güleçler
Çorap, by getting together with the
very valuable chairman and board
members of Ankara Chamber of
Commerce and Ankara Chamber of
Industry, we talked about our sector
and our works as ÇSD. In Çankırı on

the other hand, we proudly saw and
examined the investments our mem-
bers Gelal Çorap and Alpin 
Çorap had made which will have sig-
nificant contribution to the region’s
economy, employment at sight. In
this city also, we got together with
our valuable Governor, Mayor and
Chamber of Commerce and Industry.
Hearing their praises regarding the
investments our members have
made was really very pleasing for
our sector. As ÇSD, we thanked
these institutions for the supports
they have given to our members. 

On the other hand, we had anot-
her important board trip in June. We
again made a research trip to Çer-
kezköy, one of the most important
regions our sector has grouped in
and after that to Edirne. In Çerkez-
köy, besides visiting our members
Bross Çorap and Beks Çorap, we got
together with Çerkezköy Organized
Industrial Region Chairman and  Bo-
ard Members. In addition, by visi-
ting Çerkezköy Turkish Textile Foun-
dation Vocational and Technical
Education Center, we made exami-
nations regarding opening a socks
department to raise fast middle em-
ployees there. Our last stop was
Tekstiplik facility, one of ÇSD Board
members Merdal Corap’s owner
Mustafa Erdal’s other company 
Aymer Dış. Tic. A.Ş. had added to its
facility. 

I believe both of the programs,
primarily for both our members who
joined the board trip and the ones
who hosted us and for the govern-
mental and private institutions and
establishments we visited, made
very positive and divergent declina-
tions. We wish to continue these bo-
ard trips that will cover our different
cities in Anatolia, to strengthen the
ties between our members and our
sector even more, to increase the
dialogue with our suppliers, govern-
mental institutions and establish-
ments. 

With this, I thank our sector and
sector friends who joined the ÇSD
Traditional iftar dinner, offer my re-
spects and regards. 

Respectfully,

Bülent İyikülah
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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Traditional ÇSD iftar dinner
brought the sector and sector
friends together 

Traditional
ÇSD Iftar Din-
ner the Socks
Manufactur-

ers’ Association (ÇSD)
organizes every year dur-
ing the month of Ramadon
which brings the sector
and sector friends together
this year took place on
June 23rd at Polat Renais-
sance Hotel with extensive
participation. Turkish Red
Crescent President Ahmet
Lutfi Akar, Turkish
Exporters Assembly (TIM)
President Mehmet
Büyükekşi and Istanbul
Chamber of Industry Presi-
dent Erdal Bahçıvan also
joined the dinner and
made speeches.  

ÇSD PRESIDENT 
BÜLENT İYİKÜLAH: 
“EVERYONE WORKING,
PRODUCING, PROVIDING
EMPLOYMENT IS DOING
A SACRED WORK”

ÇSD President Bülent
İyikülah made the opening
speech of the dinner with
famous reporter Ebru
Hekimoglu as the modera-
tor.  Mentioning the virtue
of the month of Ramadan
at the beginning of his
speech, ÇSD President
expressed his happiness
and excitement for getting
together again with the
sector and sector friends.
Drawing attention to the
subject that one of the

most important factors of
peace and prosperity of
individuals, society and at
a large scale of countries is
economic prosperity, Iyiku-
lah said “It is very difficult
for societies that are eco-
nomically in bad situation
to be in peace.  Therefore,
if we want prosperity and
peace as a country, we
have to work harder and
produce more.  This is why
I believe everyone who
works, produces, provides
employment for our coun-
try is doing a sacred work”.  

MHGF Board Chairman
Hüseyin Öztürk, indicating
that Ramadan is a month
of love, peace and
tolerance, wished for the
shed tears on Islamic geog-

raphy to end, deaths to fin-
ish, for peace to come to
Middle East.  

Turkish Red Crescent
President Ahmet Lütfi Akar
who came on stage after
him expressed that Turkish
Red Crescent gives a help-
ing hand to people in our
country and in geographies
with hard times in the
world and that it is the
hand of mercy of Turkish
people.  Akar said, “I know
very closely that; both dur-
ing the earthquakes and
when there is a need
TRUCKS full of socks sent
by ÇSD have warmed the
feet of our hungry and cold
kids there and are continu-
ing to warm them.  I thank
ÇSD and all socks industri-

alist for their sensitivity
and these helps of theirs
that carry God’s mercy”.  

President of Istanbul
Chamber of Industry (ISO)
Erdal Bahçıvan indicated
that during his previous
various terms of positions
in ISO and during his last
two years of board chair-
manship he had the
opportunity to closely mon-
itor ÇSD’s industry specific
and association works and
which made him proud.  

Last speaker of the
night, Turkish Exporters
Association President
Mehmet Büyükekşi
thanked socks manufactur-
ers who ensured
significant contribution to
Turkey’s export.  
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Within the
scope of
the trip
aiming

to increase the dialogue
with it’s out of Istanbul
members and collabora-
tion between the
members, governor,
mayor, presidents of
chambers of commerce
and industry were also
visited and briefing on
position of the sector
within Turkey and the
world was given to them.
During the meetings,
President Bülent İyikülah
also asked for the support
of the related institutions
to our member manufac-
turers in Ankara and
Çankırı.    

Gülecler Çorap, one of
the most significant repre-
sentatives of the sector in
Ankara, was one of the
first stops of ÇSD Ankara-
Çankırı Board.  

During the Ankara-
Çankırı Board Trip, ÇSD
also visited Ankara Cham-
ber of Commerce (ATO)
Board Chairman Salih

Bezci at his quarters. ATO
Chairman Bezci, during his
speech while hosting the
board said production is
very important for keeping
countries’ economies on
their feet and for obtaining
added value; however, pro-
ducing a brand is even

more important.  
Board, by visiting

Ankara Chamber of Indus-
try (ASO), also met with
Chairman Nurettin Özde-
bir.  

One of the second day
official visits of the board
was Çankırı Governorship.

ÇSD Board Chairman
Bulent Iyikulah and Board
Members visited Çankırı
Governor Vahdettin Özcan
at his quarters.  

ÇSD Chairman Bulent
Iyikulah offered his thanks
to Valuable Governor for
accepting them.  Iyikulah,

Board trip to Ankara and
Cankiri from ÇSD 
Socks Manufacturers’ Association (ÇSD), by organizing a board trip cover-
ing cities of Ankara and Çankırı both visited its socks manufacturer mem-
bers in these cities and also by meeting with the governor, mayor,
presidents of chambers of commerce and industry gave information about
the sector and asked for support for companies who have and will do in-
vestments.  
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indicating that they
organized this trip to see
the investments leading
firms of the sector like
Gelal Çorap had made to
Çankırı at its place said,
“We wanted to both see
our friends’ factory and
also visit the Governor-
ship, Mayorship and
civilian authorities and
thank them for their con-
tribution on their behalf.
These are honorary
things.  Initiatives of our
friends are in the form of
pioneering and I wish for
these investments to
spread to whole Anatolia”.
Also giving information
about the sector and ÇSD,
Chairman Iyikulah indi-
cated that they are proud
as a sector for their contri-
bution to export, economy
and employment; empha-
sized that as the 11th
Term Board of Directors
they try to act as “We”
instead of “I” and said
“We want to expand these
types of investments in
Anatolia with also your
support”.   

CANKIRI GOVERNOR
ÖZCAN: “GELAL ÇORAP
IS ONE OF THE MOST IM-
PORTANT INVESTMENTS
IN OUR CITY”

Expressing his appreci-
ation from the visit,
Governor Vahdetting
Ozcan talked about the
services and investments
done in the city.  Bringing
to attention that Gelal
Corapları is one of the
most important
investments in Çankırı,
Mayor Ozcan said Alpin
Corap is also building a
second socks factory in
the Organized Industrial

Region.  Also mentioning
about other investments
in the city, the mayor
brought to attention one
of the largest investments
in the real sector which
will offer job opportunity
to 2 thousand people is
being done in Çankırı by a
Japanese automobile tire
company for 520 million
Dollars.  Advising that
also the world’s largest
ceramic and granite fac-
tory is in Çankırı, the
Mayor gave information
on investments done in
the city.   

ÇSD Board Member
Ozkan Karaca also
expressed that they want
to move their investments
to Anatolia by indicating
that the sector cannot fit
in Istanbul anymore.  

ÇSD Board made a
courtesy visit to Çankırı
Mayor Irfan Dinc at his
quarters.  Speaking during
the meeting that took
place in a very warm
atmosphere in the munici-
pality meeting room, ÇSD
Board Chairman Bulent
Iyikulah indicated that
Turkey’s socks sector is
growing each passing day.  

Mayor Irfan Dinc,
advising his appreciation
of the socks sector having
a dynamic structure with
its contribution especially
to employment said, "I am
really impressed from
your being in such unity
and cooperation and car-
rying a team spirit.  We
are proud of the point
Gelal Corap operating in
Çankırı Sabozu and its
contribution to employ-
ment.  Today you are
putting socks on world’s
important names like

Ronaldo, Messi, now you
must set the bar even
higher and must
determine the space as
your target with a wide
vision.” 

ÇATSO CHAIRMAN 
INVITED SOCKS MAKERS
TO INVEST IN ÇANKIRI 

ÇSD also visited
Çankırı Chamber of Com-
merce and Industry 
(ÇATSO).  ÇATSO Board
Chairman Hayretting
Celikten, by expressing
that Çankırı OIR is bene-
fitting from 6th region
incentives and it is the
most suitable incentive
region in Anatolia.

GELAL ÇORAP AND
ALPİN ÇORAP  LEAD 
THE SECTOR WITH
THEIR INVESTMENTS 
IN ÇANKIRI 

One of the largest
manufacturers and
exporter of socks sector,
ÇSD member Gelal Corap
made a giant investment
in one of the most devel-
oped districts of the city of
Çankırı, Sabanozu with an
approach that would lead
the sector.  Making its
official opening last year
also with participation of
Çankırı Mayor Vahdettin
Ozcan, Senator Att. Idris
Sahin, the facoty is also
one of the few LEED- The
Leadership of Energy and
Enviromental Design
manufacturing facilities
that are very few in
Turkey.  LEED includes
standards for an environ-
mental sustainable
structure set by USA
Green Building Commit-
tee.  One of the Gelal
Corap owners, Serdar Bek-

mezci who hosted ÇSD
Board gave information
about the investments in
the city.  

Gelal Çorap also signed
under social responsibility
projects in Çankırı. Provid-
ing up to one thousand
jobs in the region, Gelal
Corap is also being appre-
ciated in the city of
Çankırı with the social
responsibility projects it is
doing.  By transforming
the old health center
which was idle into a
teacher’s lodge with 16
beds, and making the two
floors of the old public
education building into an
Education Center with a
library within a scope of a
corporate social responsi-
bility project, it activated
them in 2013 and opened
them for the use of people
in Sabanozu.  

ALPİN ÇORAP BEGAN
PILOT PRODUCTION IN
ÇANKIRI

Another ÇSD member
that invested in Çankırı is
Alpin Corap.  When its
factory on 2 thousand
square meters of land in
Cankırı Tuney OIR finishes
it will provide jobs for
nearly one thousand peo-
ple.  By personally taking
the ÇSD Chairman and
the board in the Alpin
Corap’s Çankırı factory
which started its pilot pro-
duction with nearly 200
employees, company’s
founder Habib Bekmezci
and its General Manager
Murat Bekmezci gave
information to them.  

We congratulate both
of our members for their
pioneering investments
and wish them success.  
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ÇSD continued its sector
visits outside of Istan-
bul in June also.  After
Ankara-Çankırı, organ-

izing a research trip to Tekirdağ-
Çerkezköy and Edirne, visited
Çerkezköy VEC Vocational Education
Center, Çerkezköy OIR and Tekstiplik
Aymer Dis Ticaret’s nylon yarn facili-
ty besides visiting the sector repre-
sentatives there.  

First stop of the trip was
Çerkezköy Turkish Tekstile Founda-
tion Center and Technical Education
Center.  Manager Tuğrul Selimoğlu
who hosted the ÇSD board gave in-
formation about the school to the
board.  Opening of Socks department

in Çerkezköy VEC came up in the
agenda.  

ÇSD Chairman Bülent İyikülah
gave information on the sector and
ÇSD in his speech which he began by
thanking them for accepting the
board.  Indicating that he knows
there are two more schools in Adana
and Kayseri of Turkish Textile Foun-
dation, advised that there are socks
departments in İHKİB Yenibosna and
IHKIB Avcılar Vocational and Techni-
cal Anatolian High Schools, some
students who graduated from there
continued their education in Concept
Socks and Fashion Design Depart-
ment.  

Second address of the board in

Çerkezköy was Bross Çorap.  Being
one of the most serious investments
of the sector in the region, one of
Bross Çorap’s founding partners,
Asım Yavuzarslan hosted the board.  

Having the big production facili-
ties of the sector in its compound,
Çerkezköy Organized Industrial Re-
gion (COIR) was another stop of the
board.  While ÇSD Board Chairman
Bulent Iyikulah gave information
about the trip’s objective and about
the sector during the meeting, COIR
chairman talked about OIR’s struc-
ture.  ÇSD Chairman Bulent Iyikulah
indicated that, except for extreme
exceptions, socks sector is a sector
that is beside each other and moves
together.  

After, Beks Çorap owners İsmail
Bekmezci and Ali Bekmezci hosted
the board that moved to Beks Çorap
with is one of the largest manufac-
turers and exporters of the sector.
Last stop of the board was Tekstiplik
facilities in Edirne.  

Research trip to 
Tekirdağ-Çerkezköy and Edirne

Socks Manufacturers Association (ÇSD) organized a 
research trip to Tekirdağ-Çerkezköy and Edirne in June.
Bross Çorap and Beks Çorap in Çerkezköy were visited
within the scope of the program, inspections were made
in Tekstiplik facilities and Çerkezköy VEC.  
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The IFEXPO
Fair where
the major
manufactur-

ers of underwear, socks,
home wear and beachwear
of Turkey participated was
the gathering point of
manufacturers and buyers
from Turkey and other
countries.

The intensive promo-
tional activities in the tar-
get markets of the sector
gave results.  Industry pro-
fessionals and purchasers
consisting of 1575 sector
professionals from 65
countries including Ger-
many, Azerbaijan, Bosnia
and Herzegovina, Bulgaria,
Burkina Faso, Algiers,
Dubai, Morocco, France,
Ghana, Georgia, Nether-
lands, Iran, Qatar, Kaza-
khstan, Kenai, Kyrgyzstan,
Kosovo, Kuwait, Egypt, Ro-
mania, Russia, Serbia, Sau-
di Arabia, Tajikistan,
Tunisia, Ukraine, Jordan
and Greece attended the
fair.

IFEXPO 2016 Fair, will
be organized at the TÜYAP
Fair and Congress Center
in Istanbul between 4-6
February 2016, by Tüyap
Fair Inc. with the support

of the Turkish Fashion Ap-
parel Federation (MHGF),
Hosiery Manufacturers As-
sociation (ÇSD), All Under-
wear Manufacturers Asso-
ciation (TIGSAD), Denizli
Textile and Clothing Manu-
facturers Association (DET-
GIS), Aegean Clothing
Manufacturers Association
(EGSD), Clothing Sub-
sidiary Manufacturers As-
sociation (KYSD), Istanbul

Embroidery Industrialists
Association (INSAD), and
Izmir Embroidery Industri-
alists Association (INDER).

2016/17 trends, neon
colors, magnificent pat-
terns, chic laces and latest
collections of the exhibitor
companies will be present-
ed to the appreciation of
visitors. IFEXPO
2016,which is the gather-
ing point of international

underwear and hosiery in-
dustry targets to bring
qualified sellers and buyers
together to create a suc-
cessful trade atmosphere
for new business agree-
ments.

Do not miss to take
your place in this fair
where underwear and
hosiery industry will show
its production abilities and
new collections.

IFExpo Fair breaks new rekords
every year • 4-5 February 2016
IFEXPO 2015, the 12th International Istanbul HOSIERY AND UNDERWEAR
Fair, broke a new record at the Tuyap Fair and Congress Center on 25.000
sqm of covered area with the participation of 234 companies and company
representatives, and 8.760 professional visitors from 76 countries.
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İnsan yüreği, ancak ona açılan
yüreğe karşılık verir.   

Maria Edgeworth

İnsanlar sahip olamadıklarını
önemser.

Malcolm Forbes

Çağırılan yere erinme,
çağırılmadığın yere görünme.

Türk Atasözü

Kolay bir işe zor diye zor bir işe
de kolay diye başla.
Balthasar Gracian

Bir yalancının iyi bir hafızası
olmalıdır.
Quintilian

Bir kimse ile bir mirasıBir kimse ile bir mirası
bölüşmeden, o kimseyibölüşmeden, o kimseyi
tanıdığını iddia etme.tanıdığını iddia etme.

Johann Kaspar LavaterJohann Kaspar Lavater

Kendinize gülebildiğiniz ilk gün
büyümeye başlarsınız.

Ethel Barrymore

Sevgin yoksa, 
dost arama.
Sadi Şirazi

Akıllılar dövüşmeden önce
kazanırlar.

Zhuge Liang

Dişi daima sakinliğiyle 
erkeği yener. 

Lao Tzu

Dostluk iki vücutla birleşik bir
ruha benzer.

Aristo

Adam var ki; adamlarınAdam var ki; adamların
nahşıdır, adam var ki; heyvannahşıdır, adam var ki; heyvan

ondan yahşidir.ondan yahşidir.
Azeri AtasözüAzeri Atasözü

Yeteri kadar nedeniniz varsa
herşeyi yapabilirsiniz. 

Jim Rohn

Kendini beğenmekten daha
büyük bir yalnızlık yoktur.

Hz. Ali

Beni kötülerin zulmü değil,
iyilerin sessizliği korkutuyor.

Martin Luther King

Sırtında her keman taşıyan
müzisyen değildir.

A. S. Clara

Arkadaşlık insanın kendisine
verdiği armağandır.

Stevenson

Çoğu insan “GördüğümÇoğu insan “Gördüğüm
zaman inanırım” der. Oysazaman inanırım” der. Oysa

inandığımız zaman görürüz.inandığımız zaman görürüz.
James J. MapesJames J. Mapes






