






• TEKSTURE NYLON 6 İPLİKLER
• NYLON POY İPLİKLER

• TEKSTURE NYLON 66 İPLİKLER

• NYLON SARGILI GİPELER
• POLYESTER SARGILI GİPELER

• NYLON PUNTALI GİPELER
• LYCRALI GİPELER

• POLYESTER PUNTALI GİPELER

• DESENİP
• BURUNFİL DİKİŞ İPLİĞİ

• 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

WWW.EUROTEX.COM.TR
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Kalitenin Beylikdüzü’ndeki yeni adresi
Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü

ADRES: 
Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1999 Sk. No: 9 Esenyurt, İstanbul - Türkiye
T: +90 212-867 1900 F: +90 212-867 1901

LOKASYON: 
• TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne 1 km. 
• İstanbul Atatürk Havalimanı’na 20 km.
• Taksim Meydanı’na 35 km. uzaklıktadır.

Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ne, CNR Expo Fuar Alanına ve

Atatürk Havalimanı’na yakın konumu ile Beylikdüzü’nün yeni konaklama merkezi olarak hizmet vermektedir.    

İş, sanayi ve tatil amaçlı seyahat eden herkesin kısa sürede ilgisini çeken Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü;

alternatifsiz hizmeti ile siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyacaktır.

• Toplam 144 oda

• 6 adet toplantı odasından 5'i gün ışığı  almaktadır

• Özel lezzetler sunan Garden Grille Restaurant ve modern 

tasarıma sahip Garden Bar

• 24 saat hizmet veren marketimiz  Pavilion Pantry

• 24 saat açık iş merkezi

• Kapalı yüzme havuzu

• Fitness

• Özel araç park alanı

• Ücretsiz yüksek hızlı kablosuz internet erişimi

www.hiltongardeninn.com





www.csd.org.tr

BAŞKANIN NOTU...

5Çorapland Mayıs-Haziran 2016

Sektörümüzün Saygıdeğer 
Üyeleri ve Sayın Çorapland Okurları, 

Çorap Sanayicileri Der-
neği (ÇSD) olarak mes-
leki eğitim, her zaman
çalışmalarımızın odak

noktası oldu ve bundan sonra da ol-
maya devam edecektir. Çünkü, dün-
yanın ikinci büyük üreticisi ve ihra-
catçısı olan Türk çorap sektörünün
hedefi artık fiyat bazında Çin’le ya-
rışmak değil, yüksek katma değerli
ürünlerle İtalya gibi ülkelerle yarış-
maktır. Bu yarışta var olmanın yolu
da eğitimli ve nitelikli kadroların
sektörümüzde ağırlık kazanmasıyla
mümkündür. 

Bu gerçeğin farkındalığıyla ÇSD
olarak, ilk kez 1999 yılında İHKİB
Yenibosna Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’nde Çorap Bölümü açtık.
Daha sonra İHKİB Avcılar Mesleki
ve Teknik Anodolu Lisesi’nde de
benzer bir bölüm açtık. 2011 yılında
dünyada alanında tek olarak hayata

geçirdiğimiz Kavram Çorap ve Moda
Tasarımı Önlisans Programı ile sek-
törün tasarım ve Ar-Ge konusunda
çalışmalarına katkı sağlayacak ve
yüksek katma değerli ürünler konu-
sunda sektörü istediğimiz konuma
çıkaracak beyaz yakalıların yetişme-
sini amaçlamıştık. 

Söz konusu okullarımızın yanı
sıra okul-sanayi işbirliği ile daha
fazla öğrenciye sektörümüzü anlat-
mak ve kazandırmak da ayrıca bü-
yük bir önem taşıyor. Bu amaçla İs-
tanbul Aydın Üniversitesi Anadolu
Bil Meslek Yüksekokulu ile ortaklaşa
ilkini gerçekleştirdiğimiz “Farkında
mısın dünya?” temalı Çorap Desen
Tasarım Yarışması geleceğin tasa-
rımcıları ve girişimcilerini sektöre
kazandırmak açısından anlamlı bir
girişim oldu. Özellikle 250 tasarımla
yoğun bir katılımın olması bizi ay-
rıca mutlu etti. Gençlerin ilgisi ve
merakı ve heyecanı görülmeye de-
ğerdi. Sektör olarak, ülke olarak bizi
ileriye taşıyacak olan da bu ilgi ve

bu heyecandır. Bu yarışmaya katılan,
dereceye giren ya da girmeyen tüm
öğrencilerin gündemine girmeyi ba-
şardığımızı ve önemli bir gücü tetik-
lediğimizi düşünüyorum. Hedefimiz;
bu organizasyonu tüm üniversite ve
yüksek okulları kapsayacak şekilde
yapmak ve geleneksel hale getir-
mek. Bunu başarabileceğimize yü-
rekten inanıyorum.

Bu vesileyle şahsım ve ÇSD 
Yönetim Kurulu adına Kutsal Rama-
zan Ayınızı ve takiben Ramazan 
Bayramınızı kutluyor, esenlikler
diliyorum.

Bülent İyikülah
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek katma değerli ürünlerle 
rekabetin anahtarı, eğitimli ve 

nitelikli genç işgücünü sektöre
kazandırmaktan geçiyor”
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1.ÇORAP DESEN YARIŞMASI’NIN KAZANANLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI
ÇSD İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek-
okulu Moda Tasarımı Bölümü ile ortak düzenlediği “Farkında
mısın dünya” başlıklı 1. Çorap Desen Yarışması’nın kazananları
Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen bir törenle ödüllerini aldı. 

ÇSD’NİN ANADOLU SEKTÖR 
VE KÜLTÜR GEZİLERİ’NİN YENİ
DURAKLARI GAZİANTEP VE
ŞANLIURFA OLDU



www.csd.org.tr

BU SAYIMIZDA...

7Çorapland Mayıs-Haziran 2016

ÇORAPTA, DÜNYA NE TARAFA 
BİZ NE TARAFA GİDİYORUZ? .................. 62

TÜRKİYE TASARIM HAFTASI 
DÜZENLENECEK! .............................................. 64

BORSA İSTANBUL ÖZEL PAZAR 
ADINDA BİR PLATFORM 
OLUŞTURULDU .................................................. 70

ÇAĞDAŞ PİR SULTAN ABDAL: 
AŞIK MAHSUNİ ŞERİF .................................. 74

İSTANBUL’UN YAŞAYAN VE 
ÖĞRETEN TARİHİ MEKANI: 
CAFERAĞA MEDRESESİ ................................. 76

“TURŞU KÖYÜ” OLARAK 
NAM SALAN BURSA’NIN ŞİRİN 
BİR KÖYÜ: GEDELEK  ...................................... 78

“SOKAK KÖPEKLERI BAL İLE 
BETTY”  TAMAMEN SEVGİ EKEN 
BİR ÇOCUK FİLMİ .......................................... 80

MODA: 2016 İLKBAHAR /
YAZ'IN ÖNE ÇIKAN 10 TREND ................ 82

DOĞA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÜZERİNE BİR SERGİ: 
YOK OLMADAN .................................................... 86

SERGİ: KİTAP SANATLARI VE 
HAT KOLEKSİYONU ......................................... 86

ENGLISH TRANSLATION ............................. 88

KISA KISA: 1001 SÖZ .................................. 96

KAVRAM ÇORAP VE MODA TASARIMI 
ÖĞRENCİLERİ SEKTÖR GEZİLERİ KAPSAMINDA GEL-AL

VE DAYMOD ÇORAP’I ZİYARET ETTİ

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) işbirliğiyle açılan
ve dünyada tek olmak özelliği taşıyan Kavram Çorap
ve Moda Tasarımı Önlisans Programı öğrencileri Gel-
Al Çorap ve Daymod Çorap fabrikalarını kapsayan bir

sektör gezisi gerçekleştirdi.
24

26

MESLEKİ EĞİTİMDE ALMAN MODELİ:
DUAL SİSTEM

ACİL ÖNLEM ALINMAZSA EN BÜYÜK PAZARIMIZ 
İNGİLTERE’DE YAKINDA ALARM ZİLLERİ ÇALABİLİR

34



�?FT SARGILI ?PL?KLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP KONÇ LASTİĞİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) MEDİKAL

ÜRÜNLER



ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

TEK SARGILI ?PL?KLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP GÖVDESİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) DOKUMA
V) MEDİKAL
VI) SEAMLESS

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

ELAST?K SARGILI ?PL?KLER
I) TEK SARGILI İPLİKLER
II) ÇİFT SARGILI İPLİKLER
III) HAVA KAPLAMALI İPLİKLER

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

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

AYMER DIȘ TİC. A.Ș.
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Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) İstanbul Aydın Üniversitesi Ana-
dolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü ile ortak düzenle-
diği “Farkında mısın dünya” başlıklı 1. Çorap Desen Yarışması’nın kaza-
nanları Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen bir törenle ödüllerini aldı.

1.Çorap Desen Yarışması’nın 
kazananları ödüllerini aldı



ÇSD’nin genç tasarımcı-
ların dikkatini sektöre
çekmek amacıyla İs-
tanbul Aydın Üniversi-

tesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Moda Tasarımı Bölümü ile ortaklaşa
ilkini düzenlediği 1. Çorap Desen
Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Cemile Sultan
Korusu’nda dü-
zenlenen ÇSD
Bahara Merhaba
etkiliğinde ger-
çekleştirilen
“Farkında mısın
Dünya” temalı
1. Çorap Desen
Tasarım Final
Yarışması ve
ödül törenine İs-
tanbul Ticaret
Odası (İTO) Baş-
kanı İbrahim
Çağlar, İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Başkan Yardımcısı ve Tüm İç Giyim
Tasarımcıları Derneği (TİGSAD) Baş-
kanı İrfan Özhamaratlı, Osmanbey
Tekstilci İşadamları Derneği (OTİ-
AD) Başkanı İlker Karataş, Laleli Sa-
nayici ve İşadamları Derneği (LASİ-
AD) Başkanı Gıyaseddin Eyüpkoca,
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Anadolu Bil
MYO Tasarım Bölümü Başkanı Öğr.
Gör. Nihal Bolkol, İstanbul Hazır Gi-
yim ve Konfeksiyon İhracatçıları Bir-
liği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Özkan Karaca ile sektör temsilcileri,
öğrenciler ve veliler katıldı.

ÇSD BAŞKANI BÜLENT İYİKÜLAH:
“GELECEKTE GENÇLERİMİZİN 
SEKTÖRÜMÜZDE BİR TASARIMCI
YA DA GİRİŞİMCİ OLMASI 
YÖNÜNDE İLK ADIM NİTELİĞİ 
TAŞIYOR”

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah açı-
lışta yaptığı konuşmada üniversite-
lerle işbirliğinin önemine değindi ve
yarışmaların sektörü ileri noktalara
taşıdığına vurgu yaptı. Bunun bir
başlangıç olduğunu vurgulayan ÇSD
Başkanı İyikülah, bundan sonraki ça-
lışmaların daha da güzel olacağını

söyledi. Sektör hakkında da bilgi ve-
ren ÇSD Başkanı, sektörün üretim-
de, istihdamda ve ihracatta öncü ol-
duğunu belirterek, “Dünyanın
Çin’den sonra en büyük üreticisiyiz.
Doğrudan 80 bin, dolaylı olarak 125
bin kişiye istihdam sağlıyoruz ve
yıllık 1.2 milyar dolar civarında ihra-

cat gerçekleştiri-
yoruz” dedi.
Türk çorap sek-
törünün dünya-
da önemli bir ko-
numda olduğunu
belirten ÇSD
Başkanı, bundan
sonraki hedefle-
rinin fiyat bazın-
da Çin’le yarış-
mak değil, moda
ve  tasarım ağır-
lıklı, yüksek kat-
ma değerli ürün-

lerle İtalya ile yarışmak olduğunu
söyledi ve “Bu gibi yarışmalarla bu
amaca ulaşma noktasında daha fazla
mesafe kaydetmeyi umut ediyoruz.
Üniversitenin birikimi ile sektörün
tecrübesinin birleşmesinin çok güzel
değerler üreteceğini, sektörümüzü
ve ülkemizi çok iyi noktalara taşıya-
cağını düşünüyorum. Bu çerçevede
bu yarışma çok büyük anlam ifade
ediyor ve gelecekte gençlerimizin
sektörümüzde bir tasarımcı ya da gi-
rişimci olması yönünde ilk adım ni-
teliği taşıyor” dedi. 

BAŞKAN İYİKÜLAH, EMEĞİ 
GEÇEN VE KATKI SAĞLAYANLARA
TEŞEKKÜR ETTİ

İlkini düzenledikleri Çorap Desen
Tasarım Yarışması’nın ödül törenine
Denizli’deki program nedeniyle
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
(MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk’ün
katılamadığını söyleyen ÇSD Başkanı
Bülent İyikülah, bu yarışmaya katkı-
larından ve emeğinden dolayı MHGF
Başkanı Öztürk’e teşekkür etti. İyi-
külah, ayrıca yarışmaya katılan öğ-
rencilere, başta Tasarım Bölümü
Başkanı Nihal Bolkol olmak üzere
tüm öğretim görevlilerine, öğrenci-
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İTO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Çağlar

ÇSD Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent İyikülah

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yadigar İzmirli

İAÜ Anadolu Bil MYO Moda Tas. Bö-
lümü Başkanı Öğr. Gör. Nihal Bolkol
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lere, jüri üyelerine ve öğrencilerin
tasarımlarını ürüne dönüştüren ÇSD
üyeleri ile katkı ve katılım sağlayan
herkese teşekkür etti. 

İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR:
“BU ORGANİZASYON ÇOK ÖNEMLİ
ÇÜNKÜ BİZ DÜNYADA ÇORAP
ÜRETİCİSİ OLARAK ÖNEMLİ BİR
ÜLKEYİZ”

İTO Başkanı İbrahim Çağlar ise
çorap sektörünün üretimde ve ihra-
cattaki önemine değinerek böylesine
önemli bir sektörü temsil eden
ÇSD’nin, üniversite-sanayi işbirliği

çerçevesinde gerçekleştirdiği bu ya-
rışmaya İTO Cemile Sultan Korusu
olarak ev sahipliği yapmaktan büyük
gurur ve mutluluk duydukları belirt-
ti.  

İstanbul Aydın Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yadigar İzmirli ise üni-
versite-sanayi işbirliği çerçevesinde
düzenlenen bu yarışmanın önemine
dikkat çekti ve tekstil ve hazır giyim
sektörünün Türkiye ekonomisinin
önde gelen sektörlerinden biri oldu-
ğuna dikkat çekerek bunun içinde
çorabın da ayrı bir öneme sahip ol-
duğunu belirtti.  Prof. Dr. İzmirli
sözlerini şöyle sürdürdü:

İ. AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. YADİGAR İZMİRLİ:
BİLGİ ÜRÜNE DÖNÜŞECEK, 
KİŞİYE STATÜ SAĞLAYACAK 
VE BU STATÜ VE ÜRÜN KİŞİYE
MADDİ GELİR GETİRECEK. 
BUNU DA ANCAK ÜNİVERSİTE-
SANAYİ İŞBİRLİĞİYLE GERÇEK -
LEŞTİREBİLİRİZ”

“Modanın tasarımcısı olan İtal-
ya’da da çorap büyük bir önem taşı-
yor. Öğrencilerimizin tasarımlarını
ÇSD ürüne dönüştürdü. Üniversite
olarak hep şunu söylüyoruz; ürüne
dönüşmeyen bilginin hiçbir önemi
yoktur. Bilgi ürüne dönüşecek, kişiye
statü sağlayacak ve bu statü ve ürün
kişiye maddi gelir getirecek. Bunu
da ancak üniversite-sanayi işbirliğiy-
le gerçekleştirebiliriz. Bu anlanda
ÇSD Başkanına, İTO Başkanına, sivil
toplum kuruluşların, sektörün önde
gelen kuruluşlarına, destek veren
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

İAÜ Anadolu Bil Meslek Yüksek-
okulu Moda Tarasımı Bölümü Başka-
nı Nihal Bolkol da işbirliği için sektö-
re ve sektörün çatı kuruluşu ÇSD’ye
teşekkür etti. 

250 TASARIMDAN FİNALE KALAN
30 TASARIM DEFİLEYLE SUNULDU

Konuşmaların ardından 250 tasa-
rımdan finale kalan 30 öğrencinin
çalışmaları öğrenci ve küçük çocuk-
ların mankenlik yaptığı defileyle jüri-
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ye ve konuklara sunuldu. Jürinin
yaptığı değerlendirme sonucunda
Göksu Şengeçer birinciliğe değer gö-
rülürken, Nilgün Şimşek ikinci, Meli-
ke Meliha Dönmez ise üçüncü oldu.
Yarışmada birinciliği kazanan Göksu
Şengeçer’e 2 bin TL para ödülünün
yanı sıra bir de tablet hediye edildi.
İkinci Nilgün Şimşek bin 500 TL ve
tablet, üçüncü Melike Meliha Dön-
mez bin lira para ödülü ve yine bir
tablet almaya hak kazandı. Ayrıca
X00X firması birinciye 250 TL, ikinci
ve üçüncüyü 200’er TL para ödülü
de verdi. ÇSD, ilk ona giren Göksu
Şengeçer, Nilgün Şimşek, Melike Me-
liha Dönmez, Sara Mesgivash, Gök-
nur Demirkıran, Gülşah Merve Ko-
çak, Sena Sarıdoğan, Ali Can Özçelik,
Serpil Özen Alınak, Gülşah Mutlu’ya
birer powerbank hediye etti.

Sunuculuğunu ünlü haber spikeri
Ebru Hekimoğlu’nun yaptığı 1. Ço-
rap Desen Tasarım Ödül Töreninin

sonunda öğrencilerin tasarımlarını
ürüne dönüştüren firmalara ve jüri
üyelerine de birer plaket takdim
edildi. Ayrıca yarışmaya katılan ve
250 tasarımdan finale kalan 30 tasa-
rımın sahibine ÇSD ve İ. Aydın Üni-
versitesi olarak ortak birer sertifika
da verildi.

JÜRİ ÜYELERİ
• Özkan Karaca / Ultra Çorap Tekstil

San. ve Tic. A.Ş.
• Tuğçe İyikülah Arık / Hobi Çorap

Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
• Sevilay Elik / Bony Tekstil İşl. San.

Tic. A.Ş.
• Haydar Varol / Çelik Çorap San. ve

Tic. A.Ş.
• Tuğba Özüren / Atlas Çorap San.

ve Tic. Ltd. Şti.
• Ceyda Özdoğancı / Boğaziçi Çorap

Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
• Serdar Bekmezci / Gel-Al çorap

San.Tic. A.Ş.

Jürinin yaptığı değerlen-

dirme sonucunda Göksu

Şengeçer birinciliğe değer

görülürken, Nilgün Şimşek

ikinci, Melike Meliha 

Dönmez ise üçüncü oldu”



• Nadir Söylemez / Ro-Yal Çorap San
Tic. A.Ş.

• Sabiha Güzelocak / Dönsa Tekstil
San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Ender Doğan / Çimpa Çorap Ça-
maşır San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Davut Beresi / Penti Çorap
• Ayşin Bicioğlu / Penti Çorap
• Niyazi Şahin / Ulaş Çorap
• Perran Yeşil / Or-Al Tekstil San. 

ve Tic. A.Ş.

ÖĞRENCİ TASARIMLARINI ÜRÜNE
DÖNÜŞTÜREN FİRMALAR
• Artsan tekstil Transfer Kâğıtları

San. Tic. Ltd. Şti.
• Çimpa Çorap Çamaşır San. ve Tic.

Ltd. Şti
• Limboz Tekstil San. ve Tic. Ltd.

Şti.
• Merteks Çorapçılık Tekstil San. ve

Dış Tic. Ltd. Şti.
• Yüksel Çorap ve Tekstil San. Tic.

Ltd. Şti.

• Öztaş Çorap San ve
Tic. A.Ş.

• Yosun Çorap-Ahmet
Demirci

• Bross Tekstil San. ve
Tic. A.Ş.

• RO-YAL Çorap  Tekstil
San. ve Tic. Ltd. Şti.
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ÇSD’nin Ana-
dolu Kültür
ve Sektör Ge-
zileri kapsa-

mında bu yılki programı
Türkiye’nin Güneydoğu’da
tarih, kültür, ticaret ve
üretimiyle ön plana çıkan
iki ili Gaziantep ve Şanlı-
urfa oldu. ÇSD Başkanı
Bülent İyikülah’ın da yer
aldığı heyette Yönetim Ku-
rulu Üyesi Serdar Bek-
mezci, Güleçler Çorap’tan
İbrahim Tansık ve Efe Tan-
sık, Pola Çorap’tan Eray

Öztürk ve Ali Erman, Öz-
metal Çorap’tan Erhan Ça-
taloğlu ve Zarif Çorap’tan
Tekin Çelik ile ÇSD Özel
Kalem Müdürü M. Kamil
Yusuf katıldı. 

HEYET GEZİSİ PROGRA-
MINA DÜNYANIN BİR NU-
MARALI MOZAİK MÜZESİ
ZEUGMA İLE BAŞLANDI

Gezinin ilk durağı Gü-
neydoğu’da girişimciliği ile
ön plana çıkan üretim ve
ticaret merkezi Gaziantep
oldu. 13 Mayıs günü dün-

yanın en önemli mozaik
müzelerinin başında gelen
ve MÖ 300'de Büyük İs-
kender tarafından ''Selev-
kia Euphrates'' adıyla
kurulan Zeugma Antik
Kenti kalıntılarından mey-
dana gelen Zeugma Mü-
zesi, Gaziantep’in de son
yıllarda önemli turizm
merkezlerinden biri haline
geldi.  Kommagene Krallı-
ğı'nın dört büyük şehrin-
den biri olan kent, MÖ
31'den itibaren tamamıyla
Roma İmparatorluğuna

bağlandı ve ''köprü'', ''geçit''
anlamına gelen ''Zeugma''
adını aldı. Roma döne-
minde büyük bir zenginlik
ve ihtişam yaşayan Ze-
ugma, MS 256'da Sasani
Kralı 1. Şapur tarafından
ele geçirilerek yakılıp yı-
kıldı. Gaziantep Zeugma
Mozaik Müzesi 30 bin met-
rekarelik alanıyla gerek ya-
pısal kompleksi gerekse
içinde yer alan eserleri açı-
sından dünyanın en önemli
müzelerinden biri. İkinci
katta yer alan Çingene Kızı

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), Anadolu Sektör ve Kültür Gezileri
kapsamında bu yıl Gaziantep ve Şanlıurfa’ya 12-14 Mayıs 2016 tarih-
leri arasında bir heyet gezisi gerçekleştirdi. 

ÇSD’nin Anadolu Sektör ve 
Kültür Gezileri’nin yeni durakları
Gaziantep ve Şanlıurfa oldu



www.csd.org.tr

HABERLER...

17Çorapland Mayıs-Haziran 2016

mozaiği ise müzenin en
popüler ve karakteristik
eseri.

Heyet, Zeugma Müzesi
gezisi ardından, programın
gerçekleşmesine katkıda
bulunan ve ÇSD’nin de ku-
rucu üyesi olduğu Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu
(MHGF) üyesi Penye Kon-
feksiyon ve İmalat Hazır
Giyim Derneği (PENKON)
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Haskaya’yı maka-
mında ziyaret etti. ÇSD
Başkanı Bülent İyikülah,
PENKON Başkanı Has-
kaya’ya ve dernek Genel
Sekreteri Ahmet Taş’a ver-
dikleri destekten ötürü te-
şekkür etti. Haskaya da
ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek ko-
nuklara Gaziantep ve
Penye sektörü hakkında

bilgi verdi. İyikülah katkı-
larından ötürü PENKON
Başkanı Haskaya’ya ve
Genel Sekreter Ahmet

Taş’a bir anı hediye takdim
etti.

Gaziantep’in köklü
çorap üreticisi Or-al Çorap,

ÇSD Heyetini ağırladı Ga-
ziantep ilimiz birçok sanayi
dalında ve ticarette lider
kentlerimizden bir olma-

1972 yılından bu yana Gaiantep’te çorap üretimi
gerçekleştiren aynı zamanda ÇSD üyesi Or-Al
Çorap’ı ziyaret eden ÇSD heyetini Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ali Reşit Sevinç ve Yönetim Kurulu
Üyesi Ferhan Sağım karşıladı.

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah 
PENKON Başkanı Mehmet Has-
kaya ve Genel Sekreteri Ahmet
Taş’a birer hatıra hediye verdi.
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sına karşın, asıl olarak
tekstil ve hazır giyim açı-
sından önemli yatırımlara
sahip bir ilimiz. Bu an-
lamda iplikten, kumaşa,
penyeden, konfeksiyona ve
hazır giyime birçok alt
branşta üretim gerçekleşti-
ren firmalar bulunuyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Sanayi Veri-
tabanına göre kentte Gazi-
antep’te resmi olarak 5
çorap fabrikası faaliyet
gösteriyor ve yine aynı ve-
rilere göre  bu üreticiler
toplam olarak çift  bazında
yaklaşık 16 milyon üretim
kapasitesine sahip. Bu iş-
letmelerden biri olan ve
1972 yılından bu yana
çorap üretimi gerçekleşti-
ren aynı zamanda ÇSD
üyesi Or-Al Çorap’ı ziyaret
eden ÇSD heyetini Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Reşit

Sevinç ve Yönetim Kurulu
Üyesi Ferhan Sağım karşı-
ladı. Gezinin amacı hak-
kında bilgi veren ÇSD
Başkanı Bülent İyikülah’ın
ardından Or-Al Çorap Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali
Reşit Sevinç, firma ve Gazi-
antep’te sektörün durumu
hakkında konuştu. ÇSD
Başkanı Bülent İyikülah ev
sahipliğinden ötürü Or-Al
Çorap Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Reşit Sevinç’e anı
çini karo hediye etti.

SELÇUK İPLİK, İÇ PAZA-
RIN YANI SIRA İHRA-
CATTA DA ÖNEMLİ BİR
KONUMDA YER ALIYOR

Or-Al Çorap’tan sonra
yakın bir bölgede bulunan
Selçuk İplik de ziyaret
edildi. İç pazarın yanı sıra
dünyanın önde gelen ülke-
lerine ihracat gerçekleşti-

ren ihracatçılar sıralama-
sında Türkiye’de ilk 500
arasında yer alan  Selçuk
İplik’in Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Bilal
Kara ÇSD Heyetini ağırladı.
Bilal Kara firmaları ve üre-
tim gamı hakkında bilgi
verdi ve Türkiye’nin çorap
sektörünün çatı örgütü
ÇSD’den bir heyetin ziyaret
etmesinin mutluluk verici
olduğunu dile getirdi. 

Gaziantep Tekstil sektö-
ründe Türkiye’deki en
önemli üretim merkezlerin-
den biridir. Gaziantep’te
Tekstil sektörü içerisinde
en önemli ihracat payına
sahip olan ürün ise makina
halısıdır. Bu ürünün ilin
genel ihracatı içerisindeki
payı ise % 20’dir.

GAZİANTEP’TE 
SANAYİDE ÇALIŞANLA-
RIN YÜZDE 55’İ TEKSTİL
SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM
EDİLİYOR

Gaziantep ilinde lider
sektör Tekstil ürünleri sek-
tördür. Diğer sektörlerin
tekstil ürünleri sektörü
merkezli bir kümelenme
içinde olduğu görülmekte-
dir. Son verilere göre 624
adet tekstil üretimi yapan
orta ve büyük ölçekli üre-
tim tesisi bulunmaktadır.
Sanayide çalışanların %
55‘i tekstil ürünleri imalatı
sektöründe istihdam edil-
mektedir. Makina halısı
üretiminin de % 82‘sini tek
başına karşılamaktadır.

GAZİANTEP’İN TARİHİ
ÇARŞI VE PAZARLARI
HALA TİCARETİN KALBİ-
NİN ATTIĞI YERLER 

Gaziantep’in hala yaşa-
yan ve kentin en yoğun ti-
caret bölgeleri arasında yer
alan Elmacı Pazarı ve Ba-

Gaziantep’te üretim yapan Selçuk İplik
firmasını da ziyaret eden ÇSD heyeti,
iç pazarın yanı sıra ihracatta da önemli
bir konumda yer alan firmanın 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bilal Kara ile bir araya geldi. Ziyaretin
anısına ÇSD Başkanı İyikülah, Kara’ya
bir hatıra çini hediye etti.

Gaziantep’te tekstil

ürünleri sektörü mer-

kezli bir kümelenme

vardır. Verilere göre

624 tekstil üretimi ya-

pan orta ve büyük öl-

çekli üretim tesisi bu-

lunmaktadır. Sanayide

çalışanların % 55‘i

tekstil ürünleri imalatı

sektöründe istihdam

edilmektedir. 



www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

19Çorapland Mayıs-Haziran 2016



www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

20 Çorapland Mayıs-Haziran 2016

kırcılar Çarşısı’nı da gezen
heyet, geçtiğimiz yıl
UNESCO tarafında tescille-
nen Gaziantep Mutfağının
lezzetlerini de yerinde
tattı. 

SULAR ALTINDA KALAN
BİNLERCE YILLIK GÜZEL-
LİK: HALFETİ, BİR DİĞER
ADIYLA RUMKALE

15 Mayıs tarihinde ge-
zinin ikinci durağı Şanlıur-
fa’ya hareket eden heyet

şehrin batısında yer alan
efsanevi bir güzelliğe
sahip, Birecik Barajı’nın
2000 yılında devreye gir-
mesiyle sular altında kalan
Halfeti’ye uğradı. Yarısın-
dan fazlası sular altında
kalmış antik kentin tarihi
M.Ö.855 yılında Asur kralı
III. Salmanassar dönemine
kadar uzanıyor. O dönem-
ler Şitamrat adını taşıyan
kent, zaman içinde el de-
ğiştirdikçe birçok farklı adı

almış. Yavuz Sultan Selim
zamanında Osmanlılara
geçen şehir, zamanımızda
da kullanılan Urumgala ve
Rumkale adlarını alarak
1954 yılında ilçe haline
getirilmiş. Baraj suları al-
tında kaldıkdan sonra adı
daha sık duyulan Halfeti
artık Güneydoğu gezilerin
vazgeçilmez bir destinas-
yonu haline geldi. Bu tarihi
güzelliği tekneyle gezerek
gören ÇSD Heyeti ardın-

dan Şanlıurfa şehir merke-
zine geçti. 

GAPSAN, 1998 YILINDAN
BU YANA ŞANLIURFA’DA
İPLİK ÜRETİMİ GERÇEK-
LEŞTİRİYOR

Sektörümüzün en
önemli iplik tedarikçile-
rinde biri olan Gapsan İp-
lik’in Şanlıurfa’da 1998
yılında hizmete açtığı fab-
rikayı ziyaret eden ÇSD
Heyeti’ni Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Mehmet
Ertekin ve Fabrika Müdürü
Cuma İnandı karşılayarak
eşlik etti. Ertekin, Gab-
san’ın kurulduğu günden
günümüze aldığı mesafe-
leri anlattı ve dünyanın en
modern makine parkuruyla
üretimlerini gerçekleştir-
diklerini anlattı. ÇSD Baş-
kanı Bülent İyikülah
Gapsan Yönetim Kurulu
Başkan Yadımcısı Ertekin’e
günün anısına bir hediye
çini verdi. 

GEZİLER SÜRECEK
Türkiye’nin farklı yerle-

rinde kümelenen çorap
üreticilerinin ve sektörün
tedarikçilerinin ziyaret
edildiği Anadolu Sektör ve
Kültür Gezileri önümüz-
deki dönemde de devam
edecek.

Sektörümüzün en önemli iplik tedarikçilerinde
biri olan Gapsan İplik’in Şanlıurfa’daki tesisle-
rinde incelemelerde bulunan ÇSD Heyetini Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yardımcısı Mehmet Ertekin
ve Fabrika Müdüdü Cuma İnandı ağırladı.
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) kurucu üyesi olduğu Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu’nun (MHGF) Nisan ayı Yönetim Kurulu Toplantısına
ev sahipliği yaptı. Toplantıda sektörün ve Federasyonun konuları ele alı-
narak fikir alışverişinde bulunuldu. 

ÇSD, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu
Yönetim Kurulu Toplantısına 
ev sahipliği yaptı

ÇSD, kurucu
üyesi olduğu,
dönem baş-
kanlığını yü-

rüttüğü MHGF’nin Nisan
Ayı Yönetim Kurulu Top-
lantısına ev sahipliği yaptı.
Toplantıya Türkiye gene-
linde 23 sektörel ve bölge-
sel derneği temsil eden

MHGF’nin yönetim kurulu
üyeleri katıldı. 

MHGF BAŞKANI 
HÜSEYİN ÖZTÜRK’TEN
ÇSD’YE TEŞEKKÜR

Hilton Garden Inn Bey-
likdüzü’nde gerçekleşen
toplantının açılış konuş-
masını Hüseyin Öztürk

yaptı. Gündem hakkında
bilgi veren Öztürk, ev sa-
hipliğinden dolayı Başkan
Bülent İyikülah nezdinde
tüm ÇSD Yönetim Kuru-
luna teşekkür etti ve ilk
sözü kendisine verdi. 

ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah, kurucu üyesi ol-
dukları MHGF’nin Yöne-

tim Kurulu Toplantısına ev
sahipliği yapmaktan ve
Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen yönetim kurulu
üyelerini ağırlamaktan
duydukları memnuniyeti
dile getirdi.  

Toplantının günde-
minde daha Denizli’de
Mart ayında gerçekleştiri-



len Arama Toplantısı’nda
alının kararlar doğrultu-
sunda hedef dış pazarlar
olarak belirlenen Al-
manya, Ukrayna ve İran
konusunda çalışmaların
yoğunlaştırılmasına karar
verildi. Federasyonun aynı
şehirdeki dernekleri ara-
sında iletişim ve diyaloğu
daha da geliştirmek ama-
cıyla ortak toplantılar dü-
zenlenmesi de görüşme
konuları arasında yer aldı.

MHGF HAZIR GİYİM
FUAR KOMİTESİ 
BAŞKANILIĞINA 
ÇSD BAŞKANI BÜLENT 
İYİKÜLAH GETİRİLDİ

Toplantıda alınan en
önemli kararlardan biri
MHGF’nin Hazır Giyim
Fuar Komitesi Başkanlı-
ğına ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah’ın getirilmesi
oldu. 

Öte yandan MHGF’nin
çözüm ortaklarından
TÜRKKEP firmasından
Burcu Doruk ve Murat Ak-

soy toplantının bir bölü-
müne katılarak kayıtlı 
e-posta,  e-imza, e-fatura,
e-defter, e-arşiv ve 
e-mutabakat hizmetleri
hakkında bilgi verdi. Ko-
nuyla ilgili en son yasal
düzenlemeler ve yaptırım-
lar hakkında da aydınlatan
Burcu Doruk, Federasyon
üyesi kuruluşlara bu an-
lamda özel koşullarla sun-

dukları hizmetleri ve
avantajları anlattı. 

Toplantının ilerleyen
kısmında farklı bölgeler-
den gelen üyeler yaşadık-
ları sorunları ve gündem-
lerini MHGF Yönetim
Kurulu üyeleri ile paylaştı.

MHGF Yönetim Kurulu
Toplantıları her ay bir üye
derneğin ev sahipliğinde
gerçekleştiriliyor.
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Kavram Çorap
ve Moda Ta-
sarımı Önli-
sans Prog-

ramı Öğrencileri ÇSD ile
ortak belirlenen müfredat-
larına paralel bir şekilde
sektörel gezi kapsamında
Daymod Çorap ve Gel-Al
Çorap fabrikalarına bir in-
celeme gezisi gerçekleş-
tirdi. 

22 Nisan 2016 tarihinde
Daymod Çorap fabrikasına
giden Kavram öğrencilerini
firma üretim müdürü Can-
kut Gün ve Pazarlama Mü-
dürü Damla Yöndemli kar-
şıladı. Çorap üretiminin her
aşamasını yerinde gören ve
bilgi alan öğrenciler gezi-
den mutlu ayrıldı. 

“TEORİK VE PRATİK 
BİLGİNİN HARMANLAN-
DIĞI KEYİFLİ BİR 
ÖĞRENCİ GEZİSİ OLDU”

Öğrenci sektör gezisi
hakkında değerlendirmede
bulunan Daymod Pazar-
lama Müdüra Damla Yön-
demli, ziyaretin teorik ve
pratik bilginin harmanlan-
dığı, keyifli ve öğretici bir
ziyaret olduğunu vurgu-
ladı. Öğrencilerin akade-

mik anlamda aldığı bilgile-
rin, pratikte nasıl varlık
bulduğunu gözlemleme-
leri, marka sürecine olan
ilgileri ve yeni teknolojiler
konusundaki meraklarının
kendilerini heyecanlandır-
dığını kaydeden Yöndemli,
“Daymod markalaşma sü-
reci ile başlayan etkinliği-
mizi, çorap üretim süreç-
leri ile devam ettirdik ve
soru cevapla sonlandırdık.
Öğrenciler için de verimli
geçtiğini umduğumuz bu
etkinliklerin devamının
gelmesini arzu ediyor, ve-
sile oldukları için ÇSD yö-
netimi ve Kavram Meslek
Okulu'na teşekkür ediyo-
ruz” dedi.

Kavram öğrencilerinin
Nisan ayında ikinci sektör
gezisi Gel-Al Çorap’a oldu.
Sektörün üretim ve ihra-
catta en büyük ve en mo-
dern firmalarından birisi
olan Gel-Al Çorap’ta öğren-
ciler uygulamayla ilgili
yönlerini geliştirecek, çora-
bın iplikten dokunmasına,
konfeksiyondan, paketlen-
mesine kadar bütün üretim
sürecini konunun uzmanı
çalışanlardan dinledi ve
bizzat gözlemledi. 

Kavram Çorap ve Moda Tasarımı 
Öğrencileri sektör gezileri kapsamında
Gel-Al ve Daymod Çorap’ı ziyaret etti

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) işbirliğiyle
açılan ve dünyada tek olmak özelliği taşıyan
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı Önlisans
Programı öğrencileri Gel-Al Çorap ve 
Daymod Çorap fabrikalarını kapsayan bir
sektör gezisi gerçekleştirdi.



www.csd.org.tr

BİR KONU, BİR UZMAN...

25Çorapland Kasım-Aralık 2015 / Ocak-Şubat 2016



www.csd.org.tr

MESLEKİ EĞİTİM...

26 Çorapland Mayıs-Haziran 2016

Alman eğitim
sistemi, eği-
time verilen
önem ve

ayırdığı güçlü mali kaynak
sonucu Avrupa'nın en ba-
şarılı eğitim sistemlerin-
den biri olmuştur.
Almanya’da, meslek eği-
timi ekonomik gelişmenin
temeli ve esas unsurların-
dan birisidir. Bir meslekte
çalışacak kişilerin hangi
yeterliliklere sahip olması
gerektiğinin listelerini
yapmışlardır. Almanya’da
bir mesleğin nasıl öğrenil-
mesi ve uygulanması ge-
rektiğine en iyi o işi yapan
zanaatkârların karar vere-
ceğine inanılmaktadır.
Devlet görevlileri ise bunu
yasal çerçeveye oturt-
makla görevlidir. 

1869 YILI ALMANYA
MESLEKİ EĞİTİM İÇİN
DÖNÜM NOKTASI

Meslek sahipleri ve on-
ların örgütleri, mesleki
eğitim sisteminin en

önemli parçasıdır. 1869 yı-
lında zanaat meslekleri ile
ikili sistem resmi çerçe-
veye alınmıştır. Daha

sonra sanayi meslekleri de
bu sistem içerisine alına-
rak uygulama alanı geniş-
letilmiştir. Ama Kanunun

ve ikili sistemin ruhu çok
değişmemiştir. Günü-
müzde dual sistem %80
işletmede, %20 okulda
(mesleki eğitim merkezi)
uygulanan, yani işletme
ağırlıklı bir eğitim modeli
olarak, Alman mesleki eği-
tim sisteminin en önemli
bölümü durumundadır. 

ZORUNLU EĞİTİMİNİ 
TAMAMLAYAN ÖĞREN-
CİLERİN %55’İ İKİLİ 
SİSTEME DEVAM EDİYOR

Almanya’da zorunlu
eğitimi tamamlayanların
%55’i ikili sisteme, % 10’u
okul ağırlıklı meslek lisele-
rine, %35’i üniversiteye
hazırlayan okullara devam
etmektedir. Özellikle okul
ve işletme eğitiminin
uyumlu olmasına dikkat
edilmektedir. Bu durumun
Alman mesleki sisteminin
kalitesini arttırdığı düşü-
nülmektedir.

Almanya’da gençlerin
işsizlik oranı diğer AB ül-
kelerine göre nispeten dü-

Mesleki Eğitimde Alman
Modeli: Dual Sistem
Her konuda olduğu gibi milletçe eksik gördüğümüzde hemen Avrupa ülkele-
rine bakarak onlar nasıl yapmış ve başarmış diyerek karşılaştırmalarda bulu-
nuruz. Hep merak etmişimdir; İkinci Dünya Savaşından çıkmış bir Almanya,
bizim köylü vatandaşlarımızı göçmen olarak almış ve kendi sanayi üretimin-
de işe yarar bir meslek adamı haline getirerek ekonomik kalkınmasında
önemli bir katkıyı sağlamayı nasıl başarmıştır? 

Erol Demir  - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Şube Müdürü 
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şüktür (%11-12). Bu da
ikili sistemden kaynaklan-
maktadır. Çünkü ikili sis-
temden mezun olanların
%90’ı bir yıl içinde iş bu-
labilmektedir. Hayat boyu
öğrenme faaliyetlerinin
yaygın ve kolay ulaşılabilir
olmasının da etkisiyle
meslek sahibi olanların
yaklaşık yarısı 7-8 yıl
içinde yeni bir meslek öğ-
renmek için eğitim almak-
tadır. Almanya’da dört
işverenden biri çırak istih-
dam etmektedir. 

TARAFLAR 
SİSTEMDEN MEMNUN 

Almanya’da, ne işlet-
meler meslek eğitimi ver-
mekle yükümlüdür, ne de
gençler meslek eğitimin-
den geçmek zorundadır.
İkili meslek eğitimine du-
yulan büyük ilgi meslek
eğitimimin bir yandan iş-
letmeler için yararlı ol-
ması, öte yandan bu yolla
gençlerin istihdam şansı-
nın ve uzun vadeli para
kazanma imkânlarının açık
olmasıdır.

İŞVEREN, SENDİKA, 
FEDERAL DAİRELER 
İLE EYALET RESMİ 
DAİRELERİ ORTAK 
ÇALIŞIYOR

İkili meslek eğitim sis-
teminin başlıca karakteris-
tiklerinden birisi, mesleki
eğitim sürecinde; işveren-
lerin, sendikaların, federal
dairelerin ve eyalet resmi
dairelerinin ortak çalışma-
larıdır. Bu işbirliği; işve-
renlerle, iş alanların
mesleki eğitim meselele-
rinde işbirliği içinde çalış-
tıkları işletmelerde, daha
en alt kademede başla-
maktadır. Mesleki eğitim
alanındaki sosyal diyalo-

gun gelişmiş olması siste-
min başarısının temel un-
surlarından biridir. Bu
diyalog, bölgesel ya da
yerel düzeyde, ülke ça-
pında ya da federal dü-
zeyde gerçekleşmektedir.
(1)

MESLEKLERİN ÇOĞU
İKİLİ SİSTEM İLE 
EDİNİLİYOR

İşsizliğe karşı en iyi
güvence bir meslek eğiti-
midir. Meslek eğitimine
sahip olmayanların Al-
manya'da işsiz kalma risk-
leri, meslek sahibi
olanlara oranla iki misli
artmaktadır. Almanya'da
mesleklerin çoğu İkili Eği-
tim sistemi ile edinilir.
Meslek eğitimi alan öğ-
renci genelde 3–4 gün iş-
letmede, 1–2 gün de
meslek okulunda eğiti-
lir.(2)

Almanya’da İlkokulu
bitiren öğrencinin eğilim

ve yeteneğine göre okul-
lardan birine devam et-
mesi zorunludur. Sınıf
öğretmeni ve okul yöneti-
cisi tarafından hazırlanan
tavsiye uyarınca öğrenci-
lerin gideceği okullar be-
lirlenir. Meslekî eğitimin
çok yaygın olduğu Alman-
ya’da genel diplomaların
ve meslek diplomalarının
birinin diğerinden daha
üstün olduğunun söylen-
mesi söz konusu değildir.
Orta öğretim sonrası dual
sisteme devam eden genç-
lerin oranı toplum içinde
%72’dir.

Almanya’da çalışan
aktif iş gücü içinde mes-
lekî eğitim diplomasına
sahip olmayan vasıfsızla-
rın oranı diğer AB ülkele-
rine kıyasla oldukça
düşüktür. Toplam işçi is-
tihdamı içinde vasıflı işçi
oranın % 45 olduğu Al-
manya’da vasıflı işçilerin
% 90’ı bir meslek diplo-

Almanya’da ikili

meslek eğitimine

duyulan büyük ilgi

meslek eğitimimin 

bir yandan işletmeler

için yararlı olması,

öte yandan bu yolla

gençlerin istihdam

şansının ve uzun

vadeli para kazanma

imkânlarının açık

olmasıdır”



www.csd.org.tr

MESLEKİ EĞİTİM...

28 Çorapland Mayıs-Haziran 2016

ması ya da sertifikaya sa-
hiptir. Almanya’da meslekî
eğitimin sağladığı en
önemli avantajlardan bir
meslek diploması sahibi
olan ve ilgili branşta çalı-
şan gençler başlangıçtan
itibaren vasıflı işçi statü-
sünde değerlendirilmesi-
dir.

AVRUPA ÜLKELERİ 
ARASINDA EN BAŞARI
MESLEKİ EĞİTİM 
SİSTEMİ

Avrupa ülkelerinde uy-
gulanan meslekî eğitim
sistemleri içerisinde en
gelişmiş ve başarılı sistem
olarak kabul edilen dual
Alman Sisteminin çok
geniş bir yelpazede farklı
uzmanlık alanlarında eği-
tim sağlamasına karşın,
gençlerin iyi bir gelecek
elde etme düşüncesiyle
üniversiteye yöneldikleri
görülmektedir. (3) Ülke-
mizde de veliler ve öğren-
cilerin çoğunluğu

üniversiteyi bitirip daha
iyi koşullarda çalışmak ve
çok para kazanmayı hedef-
lemektedirler. Bu yakla-
şımla üniversite
sınavlarına giren sayısı
milyonu aşmıştır. Diğer
yandan üniversite mezunu
işsiz sayısı da küçümsen-
meyecek orana yükselmiş-
tir.

Mesleki eğitim doğru-
dan özel sektöre eleman
yetiştirmektedir. Aynı za-
manda mesleki eğitim, ya-
parak öğrenmeyi, yani iş
başı eğitimini gerektir-
mektedir. Bu nedenle, Al-
manya’da olduğu gibi, iş
dünyasının ve dolayısıyla
Odaların süreç içerisinde
olması mutlak bir gerekli-
liktir. Bunun da ötesinde,
piyasa koşulları değiştikçe
ve teknoloji geliştikçe,
Milli Eğitim Bakanlığı ve
okullarımız, özel sektörün
ihtiyaçlarını takip etmekte
zorlandıkları için, mesleki
eğitim gittikçe daha fazla

firma odaklı hale gel-
mekte; iş başı eğitimin
ağırlığı artmaktadır.(4)

TÜRKİYE’DE  BENZER
MESLEK EĞİTİM SİSTEMİ
UYGULAMALARI 
OLMASINA KARŞIN AYNI
ÖLÇÜDE BAŞARI 
SAĞLANAMADI

Ülkemizde dual sis-
teme benzer mesleki eği-
tim uygulamaları bulun-
masına rağmen beklenen
başarı elde edilememiştir.
Bunun sebeplerinden ba-
zılarını; meslek sahibi ni-
telikli insana toplumsal
bakıştaki olumsuz algı,
mesleki rehberlik ve yön-
lendirmenin yetersiz ve
bağlayıcılığının olmaması,
mevcut mesleki eğitim sü-
recinin daha çok akademik
ağırlıklı yapılması, sektö-
rün, sektör temsilcisi oda-
ların, sendikaların, yerel
yönetimlerin ve sivil top-
lum temsilcilerinin yete-
rince karar/süreçte/uygu-
lamada rol almamaları,
okul-sanayi işbirliğinin ku-
rumsal sürdürülebilir ya-
pıya kavuşamamış olması,
çalışanların yeterliliklerini
sektörel denetim ve yaptı-
rımların işletilmemesi, sı-
ralamak mümkündür. 

Erol DEMİR 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - 

Şube Müdürü

Elektronik Uzman Öğretmeni - 

İşletme Sosyal Bilim Uzmanı 

Kaynaklar:
1.   http://www.tesk.org.tr/tr/proje/yurutulen/ekspertiz/

almanya.html - 19/04/2016

2. http://www.integration-in-deutschland.net

/index.php?id=71&L=1 – 19.04.2016

3.    http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/

dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/155-156/aykac.htm -

19.04.2016

4.    www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/.../ MeslekiEgitim/

Almanya.pdf - 20.04.2016

Mesleki eğitimde

Almanya’da olduğu

gibi, iş dünyasının

ve dolayısıyla 

Odaların süreç 

içerisinde olması

mutlak 

bir gereklilikti”
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Maliye Bakanı Naci
Ağbal, konuk ol-
duğu İSO Meskom
toplantısında reel

sektörün üzerinde maliyet ve yük
olan bazı vergi uygulamalarının far-
kında olduklarını, yeni hazırlan-
makta olan Gelir Vergisi Torba Yasa
Tasarısı’nda bu konularla ilgili dü-
zenlemelere gideceklerini açıkladı.

Toplantının açılış konuşması, İSO
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bah-
çıvan tarafından yapıldı. Konuşması-
nın başında güncel ve ekonomik ge-
lişmelere de değinen Bahçıvan,
sanayicilerin vergisel sorunları ve
çözüm önerilerine ilişkin ayrıntılı bir
değerlendirme yaptı. Bahçıvan, özel-
likle son zamanlarda bankalar ile il-
gili yaşadıkları sıkıntıları, karşılıksız
çek konusunda caydırıcı önlemler
alınmasına ve bankaların işvereni sı-
kıntıya sokan uygulamalarına, iflas
ertelem koşullarının daha gerçeksi
olması ve alacak sigortası müessese-
sinin yaygınlaştırılması gerektiği ko-
nularına değindi

BAHÇIVAN: “SANAYİ YATIRIMLA-
RINA DESTEK OLUNMALI”

Bahçıvan konuşmasında, sanayi-
leşmiş tüm ülkelerde kamunun sa-
nayi yatırımlarına destek olduğuna,

bu kapsamda Türkiye’nin büyük sa-
nayi projelerini ve hedeflerini finan-
sal açıdan destekleyecek bir modele
ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. 

“FARKLI KDV ORANLARI İŞLETME-
LERDE SORUN ÇIKARIYOR”

İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Bahçıvan, farklı sektörlerdeki farklı
KDV oranlarına ilişkin bütüncül bir
KDV oranı çalışması yapılması ge-
rektiğine inandıklarını da söyledi.
Aralarında tedarik zinciri bağı olan
sektörlerdeki KDV oranı farkının, iş-
letmelere ciddi bir yük getirdiğini

vurgulayan Bahçıvan, “KDV oran-
ları, tüm sektör ve paydaşların görüş
ve önerilerinin alınacağı istişare top-
lantıları ile yeniden ele alınmalı. Do-
laylı vergiler içinde yer alan Damga
Vergisi’nin de azaltılmasını değil ta-
mamen kaldırılmasını talep ediyo-
ruz” dedi.

Bahçıvan, şöyle devam etti: “Fi-
nansman maliyetlerinin yüksek ol-
duğu bir yerde, kredi kullanılırken
alınan banka muamele vergisi doğru
bir vergi değil. Banka ve sigorta
muameleleri vergisinin, sanayicile-
rin kullandığı tüm kredilerden kaldı-

MESKOM’A KONUK OLAN MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL, UMUT VERDİ:

"Vergi Yükünde Düzenlemelere
Gideceğiz"
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) bu yılki ilk Meslek Komiteleri (MESKOM)
Ortak Toplantısı, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın yönetiminde 
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Odakule’de yapılan
MESKOM ortak toplantısında sanayi ve maliye ile ilgili güncel konular ele alın-
dı. Toplantıya Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Başkanı ve aynı zamanda İSO
14. Grup Meslek Komitesi Başkanı Bülent İyikülah da katıldı. 
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rılmasını bekliyo-
ruz. Ayrıca
OSB’lerdeki sana-
yicilerin emlak
vergisinden muaf
tutulması için dü-
zenlemeler yapıl-
malı ve kamuya
yönelik borçlar-
daki gecikme faiz-
leri de enflasyon-
daki düşüş
dikkate alınarak indirilmeli.”

“VERGİ BORÇLARININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASINDA, GEREK
VERGİNİN KENDİSİNDE, GEREKSE
ÖDEME GÜNÜNDE İŞVERENLERE
BİRTAKIM KOLAYLIKLAR GETİRİL-
MESİNİ İSTİYORUZ”

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise
meslek komitesi üyelerinin dile ge-
tirdiği sorunları çok önemsediklerini
ve çözüm bulma noktasında ortak
çalışma grubu oluşturacaklarını dile
getirdi. Maliye Bakanlığı’nın ve sa-
nayicilerin iyi günde de kötü günde
de ortak olması gerektiğinin altını
çizen Bakan Ağbal, “Vergi borçları-
nın yeniden yapılandırılmasında, ge-
rek verginin kendisinde, gerekse
ödeme gününde işverenlere birta-
kım kolaylıklar getirilmesini istiyo-
ruz” dedi ve bakanlık olarak bundan
sonra yardıma hazır oldukları dile
getirdi.

Yaptıkları çalışmalarda sivil top-
lum kuruluşlarının eleştiri ve katkı-
larını beklediklerinin altını çizen Ağ-
bal, finans sektörünün reel sektör
olmadan yaşayamayacağını, aynı şe-
yin reel sektör için de geçerli oldu-
ğunu ifade etti. Verginin ekonomiye
karşı nötr olması gerektiğini belirten
Ağbal, Türkiye’deki vergi kanunu-
nun gelişmiş ülkelerde nasılsa, Tür-
kiye’de de öyle olması gerektiğini
belirtti. Maliye politikalarının dina-
mik olması gerektiğine işaret eden
Ağbal, gelişen yeni ekonomik ve kü-
resel şartlara göre bunların yenilen-
mesi gerektiğini vurguladı. Ağbal,
istikrarın önemine değinerek döviz
kuru, faiz, enflasyondaki düşüşün is-

tikrarlı olmasının öne-
mine işaret etti. Ba-
kan Ağbal, tüm vergi-
ler kaldırılsa bile,
inovasyon olmazsa,
teknolojik kabiliyetler
artırılmazsa bir süre
sonra aynı noktaya
gelineceğini ifade etti.

Mali disiplin konu-
sunun önemine deği-
nen Ağbal, bu konuda

son dönemde çok önemli başarılar
yakaladıklarını ve bu konuya hassa-
siyetle yaklaştıklarını belirtti. Bakan
Ağbal, vergisini uzun yıllar boyunca
düzenli ödeyen mükelleflerin zor du-
ruma düştüğünde onları rahatlata-
cak önlemler üzerinde çalıştıklarını
kaydederek, vergisini tam ödeyen
mükellefi böylece desteklemek iste-
diklerini söyledi.

DAMGA VERGİSİ VE OSB’LERDEKİ
EMLAK VERGİSİ KONUSUNDA DÜ-
ZENLEMELER YAPILACAK

Bakan Naci Ağbal, “Bu toplantıda
çıkacak konuları yasa tasarılarımıza
koyalım, bu toplantı sonuç toplantısı
olsun. Bu yasa çalışmasında bu ko-
nuları tek tek değerlendireceğiz”
diye konuştu. Bakan Ağbal, sanayici-
lerin vergi indirim taleplerine ilişkin
olarak da, “KDV, devletin sizden al-
dığı bir borç. Bu borcun iadesi nasıl
hızlandırılabilir, bu yönde çalışma-

mız var. Diğer yandan bir anda
Damga Vergisi’nden vazgeçemeyiz.
Bu vergi tamamen kaldırılmasa da
düzenlemeler yapacağız. OSB’de
Emlak Vergisi’nde çalışma yapacağız
ama geçici vergiyi kaldıramayız”
dedi.

Sürdürülebilir büyümede üç
önemli sacayağı olan reel sektör, fi-
nans ve devletin işbirliği yapmasının
önemine değinen Bakan Ağbal, şun-
ları söyledi: “Öncelikle reel sektör
ayakta kalacak, içeride ve dışarıda
fırsatları görecek, firma düzeyinde
ve ulusal düzeyde gelişme yolunu
arayacak. Ama reel sektörün bunu
yapması için, ikinci sacayağı olan fi-
nans sektörünün desteği lazım. Bu
iki sektörden biri olmadan diğeri
ayakta kalamaz. Reel sektörde sür-
dürülebilirlik, finans sisteminin
ayaklarının yere sağlam basmasına
bağlı. Üçüncü sacayağı olan devlet
de ikisinin önündeki engelleri, reka-
beti engelleyici faktörler ortadan
kaldırmalı.”

KDV İADESİNDE BÜROKRASİNİN
AZALTILMASINI VE İŞLEMLERİN
HIZLANDIRILMASI TALEBİ

Tekstil Ürünleri ve Giyim Eşyası
İmalatı 46. Grup Meslek Komitesi
Üyesi Salih Çetinkaya toplantıda
KDV iadesinde bürokrasinin azaltıl-
masını ve işlemleri hızlandırılması
gerektiğini belirtti.
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İTKİB Ocak-Nisan
2015/16 dönemi
karşılaştırmalı ra-
kamlara göre, Tür-

kiye’nin Dünya çapında
yaptığı çorap satışları
%17.8 artmasına rağmen
geliri yalnızca % 10.5 ora-
nında artmıştır. Fiyatların
ortalama olarak %6.3 düş-
mesi, satışları pozitif etkile-
yen etkenlerden sanırım en
önemli olanıdır. Ancak Al-
manya gibi en büyük ikinci
pazarımızda hem satışları-
mız %10.3 hemde fiyatları-
mızı %3.3 arttırabiliyorken,
en büyük pazarımız olan
İngiltere’de neden satışları-
mız %11.3 artmış fakat fi-
yatlarımız %9.3 gerilemiş-
tir. Niye Almanya
pazarında fiyat kırmıyoruz
da İngiltere pazarında fiyat
kırmak zorunda kalıyoruz?
Derğimizin bu sayısında
sizlere İngiltere pazarında
nelerin ters gitmeye başla-

dığını, EUROSTAT rakamla-
ları ışığında analiz etmeye
çalışacağım. Yazımda analiz
edilen rakamlar, yazıla-
rımda çoğunlukla analiz et-
tiğim yalnızca pamuklu so-
ket çorap segmentini değil,
bütün çorap kategorilerinin
toplamlarını içermektedir.

ÇORAPTA EN BÜYÜK 
PAZARIMIZ İNGİLTERE
NEREYE GİDİYOR?

İngiltere’nin en büyük
pazarımız olması, bu pa-
zarda oluşabilecek bir da-
ralmayı başka birde telafi
etmenin zorluğu nedeniyle,
uzun zamandır, bu pazarda,
Türkiye’nin Çin ile olan re-
kabet koşullarını yakından
takip etmekte ve bu ko-
nuda yazılar yazmaktayım.
Yaptığım tüm analizlere
rağmen, Çin’in, İngiltere
pazarında son bir yıldır
hızlı fiyat düşürmeye başla-
masının (bakınız grafik 1)

nedenini rakamlarla bir
türlü açıklayamamıştım.
2016 yılı başından beri İn-
giltere pazarında, Türki-
ye’nin de fiyat kırmaya
başlaması nedeniyle EURO-
STAT rakamlarını kullana-
rak, Çin’in satış ve fiyat ha-
reketlerini tüm Avrupa
ülkeleri genelinde analiz
ettim. 

Aşağıda okuyacağınız
makalede Çin’in rakamla-
rına göre, Çek Cumhuri-
yeti ve Slovakya (önceki
adıyla Çekoslavakya) üze-
rinden Avrupa pazarına,
2004 yılından başlayarak
2014 yılının başlarına ka-
dar 10 yıl süreyle, çok dü-
şük fiyatlarla çorap sürdü-
ğünü rahatlıkla
görmekteyiz (bakınız Gra-
fik 3). Çin, bu çorapların
Çek ve Slovakya üzerinden
ihracatını, Grafik 2’de gö-
rebileceğiniz gibi, nedenini
bilmediğimiz bir nedenle

aniden durdurmuş gibi gö-
rünüyor (belkide Çek ve
Slovakya gümrük yetkili-
leri 10 yıldan sonra, 0.01-
0.04 avro arasındaki fiyat-
tan çorap ithal
edilemeyeceğini, aşırı dü-
şük fiyattan gümrüğe be-
yan edilen çorapların güm-
rük vergisini az ödemeye
yönelik olarak yapıldığını

Acil önlem
alınmazsa en
büyük pazarımız 
İngiltere’de
yakında alarm
zilleri çalabilir
Mithat Aracı / Da Kong Enterprise Co. Ltd. Türkiye Temsilcisi 
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en sonunda anlayabilmiş
olabilirler).

Çin, 2014 yılının ortala-
rından itibaren aniden ka-
panan Çek ve Slovakya ka-
pısının ardından, bu
çorapları İngiltere üzerin-
den Avrupa pazarına sok-
maya başlamış gibi görü-
nüyor (bakınız Grafik 4).
Fiyatları 0.01-0.09 avro
(Çek ve Slovakya fiyatları
10 yıl boyunca bu fiyat ara-
lığındaydı)fiyat aralığında
İngiliz gümrüklerinden gi-
ren, muhtemelen pazar
malları olan, bu çoraplar
Çin’in 2014 yılı ortasından
itibaren İngiltere pazarın-
daki ortalama fiyatlarını
inanılmaz bir şekilde dü-
şürmeye başlamıştır (bakı-
nız Grafik 1). 

İNGİLTERE PAZARINDA
ORTALAMA ÇİN ÇORAP
FİYATLARI HIZLA 
DÜŞÜYOR

Son yazılarımda sürekli
işaret ettiğim, İngiltere pa-
zarında, Grafik 1’de görebi-
leceğiniz gibi, en büyük ra-
kibimiz Çin’in ortalama
çorap fiyatları 2014 yılın-
dan beri hızla düşmektedir.
Diğer Avrupa ülkelerinde
tam tersi olan bu durumun
sebebini uzun süredir ra-

kamsal olarak ifade et-
mekte zorluk çekmektey-
dim. Çünkü Çin fiyatları
düşerken bizim çorap satış
miktarlarımızda ciddi bir
düşme meydana gelme-
mişti. Merakımın nedeni
Çin İngiltere’ye eskisine
göre çok daha fazla ve çok
daha düşük fiyatlarla çorap
satıyorsa onların en büyük
rakibi olarak bizim satışla-
rımızda bir düşüşün mey-
dana gelmesi normal olarak
beklenmeliydi. EURO-
STAT’da açıklanan 2016
Ocak ve Şubat rakamları
bizim İngiltere’ye olan sa-
tışlarımızda bir azalmanın
olmadığını, hatta %18 art-
tığını fakat fiyatlarında,
aynı dönemde %7.3 düşdü-
ğünü göstermektedir.

2014-2015 döneminde,
Çin İngiltere pazarında fi-
yatlarını %19.4 düşürür-
ken, satışlarını da % 41.9
arttırmıştır. Türkiye ise
aynı dönemde hem fiyatını
%7.7 arttırmış hem de sa-
tışlarını %6.1 arttırabilmiş-
tir. Türkiye’nin İngiltere
pazarında, 2016 yılında ya-
şadığı fiyat düşüşünün ne-
deni olarak, bu pazarda biz-
den çorap alan toptancıla-
rın, Çin’in İngiltere gümrü-
ğünden çok ucuz fiyatlarla
sokmaya başladığı (sanırım
bu çok ucuz fiyatlı çoraplar,
birkez İngiltere gümrüğün-
den geçtikten sonra, önemli
miktarda diğer Avrupa ül-
kelerine dağıtılıyor, ancak
bir miktarı da İngiltere’de
kalıyor olmalı-bakınız Tablo

1) bu ucuz çoraplar nede-
niyle, satışlarının azalmaya
başladığı ve bunun da bize
fiyat baskısı olarak geri
dönmeye başlaması oldu-
ğunu düşünüyorum. 

Grafik 1’de görebilece-
ğiniz gibi İngiltere pazarı
yıllarca yüksek fiyatlarla
çorap alan bir pazardı. Bu
pazarda Çin çorap fiyatları
neredeyse Türk çorap fiyat-
ları civarındaydı. Grafik 1’e
baktığımızda 2014 yılından
itibaren Çin ortalama çorap
fiyatlarının hızlı bir şekilde
düşüşe geçtiği ve aynı dö-
nemde Türk ortalama ço-
rap fiyatlarının ise stabil
seyrini koruduğunu, 2014
yılından itibaren Çin ile
arasında olan fiyat makası-
nın hızlı bir şekilde açıldı-
ğını görmekteyiz. 

ÇEK CUMHURİYETİ VE
SLOVAKYA UCUZ ÇİN
ÇORAPLARINA GÜMRÜK-
LERİ KAPAMIŞ

EUROSTAT rakamlarına
göre hazırladığım Grafik
2’de görebileceğiniz gibi
Çin, kotaların kalktığı 2004
yılından başlayarak 2014
yılı sonlarına kadar, Çek
Cumhuriyeti ve Slovak’yayı
artan bir şekilde ucuz ço-
rapları Avrupa’ya sokmak
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amaçlı kullanmış. Grafik 4’e
göre gönderilen bu çorapla-
rın toplam ağırlığı 2013 yı-
lında Çin’in Avrupa’ya sat-
tığı çorapların %15’ine
kadar ulaşmıştır. Yine Gra-
fik 3’e baktığımızda bu ço-
rapların Çek Cumhuriyeti
gümrüklerinden 0.01-0.04
avro’dan (1-4 avro sent) ve

Slovakya üzerinden ise
0.04-0.09 avro (4-9 avro
sent) aralığından Avrupa’ya
sokulduğu görülmektedir.
Avrupa için Çin’in ortalama
çorap ihraç fiyatları bu dö-
nemde 0.21 ila 0.57 avro
aralığında olup Çek Cumhu-
riyeti ve Slovakya üzerin-
den gümrüklere beyan edi-
len tutarların yaklaşık 12
katıdır. Azıcık hesaptan an-
layan çorapla az çok ilgisi
olan birisi bir çift çorabın
maliyetinin bu derece az
olamayacağını bilir. Yine
Grafik 2’ye baktığımızda
Çek Cumhuriyeti üzerinden
Avrupa’ya sokulan çorapla-
rın 2015 yılı başından itiba-
ren nedenini bilmediğim bir
nedenle aniden durduğunu,
Slovakya’da ise durmanın
Çek Cumhuriyetine göre 6
ay sonra, yani Haziran 2015
yılında gerçekleştigini gör-
mekteyiz. Bu ülkelere gön-
derilen çorap miktarının
düşmesiyle Grafik 3 de gö-
receğiniz gibi ortalama fi-
yatlar hemen 0.7 ila 1.0 av-
rolar aralığına çıkmıştır. 

Bu dönemde Çin’in Av-
rupa’ya çorap ihracatı bir-
kaç aylık bir dönem için cid-
di ölçüde azalmıştı. Sizlere
yıl başında yazdığım yazı-
larda, bu periodu Türki-
ye’nin Avrupa’da aylık ra-
kamlara göre pazar payında
Çin’i yakaladığı dönem ola-
rak, müjdeli bir haber ola-
rak duyurmuştum. Ancak
gerçek bambaşkaymış.

ÇEK CUMHURİYET VE
SLOVAKYA’DAN AZALAN
MİKTAR İNGİLTERE’YE
EKLENİYOR

Çek Cumhuriyeti ve Slo-
vakya kapısı kapanan Çin,
ucuz çoraplarını Avrupa’ya
sokabilmek için çıkış nokta-
sı olarak kendisine İngilte-

re’yi seçmiş gibi görünüyor.
EUROSTAT rakamlarına
göre hazırladığım grafik
4’de görebileceğiniz gibi,
Çek Cumhuriyeti ve Slovak-
ya üzerinden Avrupa’ya gi-
ren çorapların toplam yüz-
desi Çin’in toplam Avrupa
ihracatına göre %15’ler se-
viyesindeyken, 2014 yılı or-
talarından sonra aniden dü-
şen bu tutarlar 2015 ortala-
rında nerdeyse sıfırlanmak-
tadır. Yine aynı Grafik 4’e
göre ise ortalamada toplam
ihracatının %15 civarını
yaptığı İngiltere’ye olan ço-
rap ihracatı, aynı dönemde
%30’lara ulaşmıştır. Bu ra-
kamlara göre Çin, Çek
Cumhuriyeti ve Slovakya
üzerinden Avrupa’ya soka-
madığı çok ucuz çorapları,
şimdilerde İngiltere güm-
rükleri üzerinden Avrupa’ya
sokmaktadır diye düşünebi-
liriz Bu durum bize grafik
1’de gördüğünüz İngiltere
pazarında yaşanan ani fiyat
düşüşünü de açıklayabil-
mektedir.

HEM ÇİN HEM DE 
TÜRKİYE İNGİLTERE’YE
OLAN SATIŞLARINI 
ARTTIRIYOR

Yine EUROSTAT rakam-
larına baktığımızda yazımı
yazdığım bu günlere kadar,
İTKİB tarafından açıklanan
Nisan 2016 ayı çorap ihra-
cat istatistikleri ve EURO-
STAT şubat 2016 istatistik-
lerine göre, Türkiye’nin İn-
giltere ihracatında miktar
bazında bir düşme olmamış
aksine %11.3 artmıştır. İn-
giltere pazarına giren aşırı
ucuz Çin çoraplarının şu
ana kadar bize etkisi fiyatla-
rımızın %9.3 düşmesidir.
Almanya’ya yaptığımız ço-
rap ihracatında ortalama fi-
yatlarımız artarken İngilte-
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re’de düşüyor. Acaba nede-
ni ne olabilir?. 

Daha önce Çek Cumhu-
riyeti ve Slovakya üzerin-
den Avrupa pazarına soku-
lan aşırı ucuz fiyatlı Çin ço-
rapları, sanırım bu ülkele-
rin pazarlarında satılmak
için değildi. Bu çorapların
sanırım büyük bir kısmı so-
kak pazarlarında satılmak
üzere Almanya, Fransa bel-
kide İngiltere (ada ülkesi
olduğundan belkide daha
az etkileniyordu) vs. gibi
ülkelere bir şekilde dağıtılı-
yordu. Çek ve Slovak yolu
kapanan çoraplar, şimdiler-
de İngiltere üzerinden Av-
rupa’ya sokulmaya çalışılı-
yor sanırım. Ancak İngilte-
re bir ada ülkesi ve bura-
dan bu kadar çorabın logis-
tik olarak Avrupa anakara-
ya transferinde zorluklarla
karşılaşıldığını tahmin et-
mekteyim. Gerçek bu ise,
İngiltere halkı ilk kez ucuz,
çok miktarda sokak pazarı
malı çoraplarla karşılaşmış
olabilir. 

Daha önce hem bizim
hemde Çin’in yüksek fiyatlı
ve kaliteli çoraplarıyla tü-
ketimini gerçekleştiren İn-
giltere tüketicisi, talebini
ucuz çoraplara bir miktar
kaydırmaya başladı ise, bi-
zim mal sattığımız İngiliz

toptancıların sizlere fiyatla-
rınızı kırın, rekabet edemi-
yoruz baskısı yapmaya baş-
ladıklarını tahmin ediyo-
rum. Son dönemde İngilte-
re’de satışlarımızın artma-
sına rağmen fiyatlarımızın
düşmesini belkide kısmen
bu şekilde izah edebiliriz.

İNGİLTERE TÜKETEBİLE-
CEĞİNDEN DAHA FAZLA
ÇORAP İTHAL EDİYOR

Analizimizi bir seviye
daha ileri götürürsek, bir
süre sonra İngiltere paza-
rında acaba yalnızca fiyat
düşürerek konumumuzu
koruyabilecekmiyiz? soru-
su, biraz da korkarak, aklı-
ma geliyor. Grafik 5’e göre
İngiltere pazarına 2004
başlarında aylık ortalama
30 milyon çift çorap satar-
ken Çin pazara henüz yeni
girmekteydi. 2010 yılına
kadar bizim satışlarımız
düşerken Çin'in satışları
artmaktaydı. 2010 yılında
biz ve Çin aylık 20 milyon
çift çorap satışıyla pazarı
paylaşmaya başlamışız.
2010-2014 yılı arasında ise
bu durum kısmı artışlarla
artı/eksi benzer kalmıştır.
Ancak 2015 yılı başından
itibaren yine Grafik 5’ e
göre bizim aylık satışları-
mız 25 milyon çiftlere çı-

karken Çin’in aylık çorap
satışları 50 milyon çiftin
üzerine çıkmıştır. Yani top-
lamda 75-80 milyon çift
çorap ithalatından bahsedi-
yorum İngiltere’nin. İnsan
çekinerek acaba 2015 son-
rası ithalatı iki katına çıkan
İngiltere bu çorapları ne
yapıyor? diye soruyor ken-
disine. Yazımın daha önceki
kısımlarında anlattığım gibi
bu çoraplar İngiltere üze-
rinden anakara Avrupa’ya
dağıtılıyor ise sorun kısmen
çözülmüş ve bizde yalnızca
fiyat baskısı ve dolayısıyla
fiyat düşürmeyle sorunu
atlatmış oluruz. Ancak bu
çoraplar İngiltere dışına
çıkmakta fiziksel olarak
zorluk yaşarlarsa, bir son-
raki dönemde muhtemelen
İngiltere aşırı stok çorapla
karşı karşıya kalacak ve
hem bizden hemde Çin’den
daha az çorap ithalatı yapa-
caktır.

Konuyu biraz açmak
için size Grafik 6’yı hazırla-
dım. Bu grafiğe göre top-
lam Avrupa çorap ithalatı-
nın 2004 yılında ortalama
%20-25 aralığındaki mikta-
rını tek başına gerçekleşti-
ren İngiltere pazarı, 2008
krizi sonrası 2011 yılında

bu rakamı %15’lerin de al-
tına düşürmüştür. 2011-
2014 yılı arasında %15’ler
civarında dolaşan bu ra-
kam, 2014 yılı sonrası ani
bir artışla %25-30 aralığına
yükselmiştir. Yani 2014 yılı
sonrasında İngiltere’nin ço-
rap ithalatı, toplam Avrupa
çorap ithalatının %15’in-
den neredeyse %30’una
yükselmiştir. Aynı dönem-
de Almanya’nın durumuna
bakarsak, Almanya 2004
yılında%30’un biraz üze-
rinde olan Avrupa ithala-
tındaki payını 2004-2015
döneminde yavaş bir hızla
azaltarak %20-25 aralığına
düşürmüştür. EUROSTAT
rakamlarına göre yaptığım
analizlerde, 2014 yılında
yaptığı çorap ithalatının
yaklaşık %15’ini ihraç eden
İngiltere’nin, nasıl oluyor
da neredeyse aldığı çorap-
ların yarısına yakınını ihraç
eden Almanya karşısında,
Avrupa’daki en büyük ço-
rap ithalatçısı konumuna
yükseldiğini anlayabiliyor
değilim. Ve bu hareketin de
neredeyse son bir yıl içinde
gerçekleşmiş olması da bu
olayın altında bir bit yeniği
olduğu duygusunu veriyor
insana.



www.csd.org.tr

ANALİZ...

Çorapland Mayıs-Haziran 2016

İNGİLTERE HANGİ 
ÜLKELERE ÇORAP 
İHRACATI YAPIYOR?

Geçmişte yaptığım ana-
lizlerde, İngiltere’nin en
fazla çorap ihracat yaptığı
ülke İrlanda idi. Ancak
2015 sonrası ülkesine yığı-
lan ucuz Çin çoraplarının
hepsini olmasa da bir kıs-
mını başka ülkelere gön-
derdiğini tahmin ettiğim-
den, bu çorapların izini EU-
ROSTAT verilerinde arama-
ya karar verdim. Bu amaçla
sizlere Tablo 1’i hazırladım.
Tablo 1’e göre İngiltere,
2015 yılında 2014 yılına
göre İhracatını 119.6 mil-
yon çift’ten 170.2 milyon
çift’e %32 arttırmıştır.
2014 yılında yaklaşık %15
olan bu rakam 2015 yılında
İngiltere’nin toplam çorap
ithalatının yaklaşık
%20’sine karşılık gelmek-
tedir. İhraç fiyatları 2014
deki 0.72 avro’dan 2015 yı-
lında 0.60 avro’ya %16
düşmüştür. 2014 yılında en
büyük ihracat partnerleri
%23 payla Çek Cumhuriye-
ti, %18 payla Polonya ve
%14 payla İrlanda iken,
2015 yılında Polonya %31’e
çıkarken, ikinci sıraya % 20

ile Macaristan yerleşiyor.
İrlanda %9’a ve Çek Cum-
huriyeti %8’e düşüyor. Or-
talama Polonya ihraç fiyat-
ları 2014 yılındaki 0.40 av-
ro’dan 0.07 avro’ya %%82
düşerken, Macaristan fiyat-
ları’da 0.88 avro’dan 0.19
avro’ya %79 düşüş göster-
miştir. İrlanda fiyatları 1.7
avro’dan 2.2 avro’ya yükse-
lirken, Çek Cumhuriyetin-
deki artış 0.15 avro’dan
0.30 avro’ya olmuştur.
Daha fazla çorap sattığı Po-
lonya ve Macaristan paza-

rındaki çok ciddi ortalama
fiyat düşüşleri, Çin’in İngil-
tere’ye düşük fiyatlarla
soktuğu çorapların, aynı
şekilde düşük fiyatlarla Po-
lonya ve Macaristan’a
transfer ettiğinin de bir
göstergesidir. 

2016 yılının ilk üç ayın-
da, İngiltere’nin çorap ihra-
catında Polonya ve Maca-
ristan’ın payı azalırken Çek
Cumhuriyeti’nin payı
%44’e ve Slovakya’nın payı
da %12’ye yükseliyor. 2015
yılında ihracatının
%10.6’sını yaptığı Portekiz
2016’nın ilk üç ayında ne-
redeyse sıfıra düşüyor. Po-
lonya’ya olan ihracat ciddi
bir daralma yaşıyor. Bu ra-
kamları analiz etmek çok
zor da olsa genel trend ola-
rak Çek Cumhuriyeti ve
Slovakya Çin’den direkt
olarak alamadığı çok ucuz
fiyatlı çorapların bir kısmını
, İngiltere üzerinden dolaş-
tırarak ülkesine sokmuş
gibi görünüyor. İnsan me-
rak etmeden duramıyor.
Acaba Çin’liler Slovakya ve
Çek Cumhutiyetinde ucuz

çoraplar için büyük çorap
depoları mı kurdular da ıs-
rarla bu ucuz çorapları İn-
giltere üzerinden de olsa
buralara gönderiyorlar. Sa-
nırım buralardan da diğer
ülkelere dağıtılıyor.. Belki
doğru belki de yalnıştır, an-
cak İngiltere’den dolaşarak
geri çıkan bu çorapların
toplamı, İngiltere’ye soku-
lan çoraplarla karşılaştırıl-
dığında hala devede kulak
kalmaktadır. 

Grafik 8’de görebilece-
ğiniz gibi, İngiltere’ye son
ikiyılda Çinden fazladan
ucuz fiyatlarla giren çorap
miktarı yaklaşık 300-350
milyon çiftken, resmi ola-
rak İngiltere’den fazladan
çıkan çorap miktarı yakla-
şık 50 milyon çifttir. Yani
bir şekilde gayriresmi ola-
rak İngiltere dışına çıkarıl-
mayı bekleyen 250-300
milyon, son iki yılda birik-
miş çoraptan bahsediyo-
rum. İngiltere’nin yıllık ço-
rap ithalatının uzun yıllar
ortalamasının 550 milyon
çift olduğunu söylersem,
bu rakamın gelecekte ne

39
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derece rahatsızlık verebile-
ceğini tahmin etmek güç
olmayacaktır.

İNGİLTERE 
PAZARINDA YAKIN 
GELECEKTE BİZİ NELER 
BEKLİYOR OLABİLİR?

İngiltere pazarında gör-
düğümüz Çin bazlı hareke-
tin aşırı olduğunu matema-
tiksel olarak kanıtlayacak
birçok analiz yapmak
mümkün, ancak rakamsal
analiz kısmını burada son-
landırmak istiyorum. Yakla-
şık yıllık 220 milyon av-
ro’luk çorap satışı yaptığı-
mız İngiltere’de aldığımız
ilk hasar, fiyatlarımızın, bu
pazarda, 2016 yılının ilk üç
ayında olduğu gibi, %10 ci-
varı düşmeye devam etti-
ğini farz edersek, 2016 yılı
toplamında 20 milyon avro
gibi bir zararı sineye çeke-
ceğiz sonucu çıkmaktadır.
Geçmişte yüksek kar mar-
jıyla çalışan endüstrimizin
2004 yılında Çin’in Avrupa
çorap pazarına girişi sonra-
sı düşen kar marjları son
yıllarda bizi %10-15’ler
mertebesinde karlılık sevi-

yelerine kadar düşürmüş-
tü. İngiltere pazarında hem
fiyat düşüşü hemde İngiliz
sterlininin dergimizin bir
önceki sayısında detayını
açıkladığım BREXIT nede-
niyle olası değer kaybını
bir arada zarara girmeden
karşılama şansı çok az gibi
görülüyor. Buna klasik orta
ve üst segment çorap sattı-
ğımız kanalların, talebi
daha ucuz çoraplarla karşı-
lanan tüketiciden gelen
azalan talep nedeniyle bize
daha az sipariş verme ris-
kini de ilave edersek du-
rum çok daha karışık hale
gelebilecek. 

TÜRK ÇORAPÇILARI
OLARAK NASIL BİR ÖN-
LEM ALABİLİRİZ? 

Önümüzde iki yol görü-
lüyor. Birinci yol, hiç bir
aksiyon almamak. Çek
Cumhuriyeti ve Slovakya
örneğinde olduğu gibi bu
ülkelerin Çin’in 2004-2014
yılı arasında 10 yıl boyunca
yaptığı çok düşük fiyatlı
çorap satışının bu kadar
düşük fiyatlarla yapılma-
ması gerektiğini anlayıp

önlem alarak durdurması
neredeyse 10 yıl sürmüş.
Bizde yerimizde oturup
hiçbir aksiyon almaz isek
ve bu süreç İngiltere için
de bir 10 yıl sürerse, önü-
müzdeki dönemde İngilte-
re pazarında 2016 yılında
başlamış olan fiyat baskısı-
nın yanında yakın gelecek-
te satış baskısı da yaşama-
ya başlayabileceğimizi tah-
min ediyorum. Umarım ya-
nılıyorumdur. Grafik 7’ye
baktığımızda Çin’in İngilte-
re pazarında 2014 yılına
kadar kafa kafaya giden pa-
zar payının, 2015 yılı için-
de hızlı bir artışla, Türki-
ye’nin oldukça üzerine çık-
tığını görmekteyiz. Bence
bu durum bile tek başına
alarm zillerinin çalınması
için yeterlidir.

İkinci yol ise EURO-
STAT rakamlarını baz ala-
rak , sonuçta bu rakamlar
Avrupa Birliği’nin resmi
gümrük kayıtlarıdır, bu
konu ile ilgili yetkililer ne-
rede ise, belki Brüksel’de
belkide Londra’da, bu
konu hakkında acilen so-
ruşturma yapılması için il-

gili yetkili kurumlarımızın
girişimde bulunmasıdır. 

EUROSTAT rakamları-
na göre 2015 yılında İngil-
tere’nin uzun yıllar ortala-
masına göre tüketebilece-
ği çorabın rakamın %50
fazlası İngiltere sınırların-
dan girmiş gibi görünüyor.
Önlem alınmadığı, bu du-
rumun devam ettiği her
yıl sorun daha da büyüye-
cek gibi görünüyor. Önlem
alındığında, neredeyse
Çin’in Avrupa pazrlarına
yaptığı satışın %15’i kadar
olan bu aşırı ucuz çorap
ihracatının, İngiltere yeri-
ne bir başka ülkeye, o ül-
kenin de gümrükleri uya-
nana kadar yöneleceğini
tahmin ediyorum. Bu yeni
çıkış noktası bizim en bü-
yük pazarımız olan İngilte-
re’den (ve de ikinci büyük
pazarımız olan Alman-
ya’dan) ne kadar uzakta
olursa o kadar iyi olacaktır
bizim için. Bu nedenle ne
kadar kısa sürede önlem
alırsak alarm zillerinin se-
sinden o derece uzaklaşab-
liriz diye düşünüyorum. 

Coğrafi yakınlığı nede-
niyle geçmişte Çek Cumhu-
riyeti ve Slovakya üzerin-
den Almanya pazarlarına
daha fazla yönelen bu ucuz
çorapların, şimdi daha
uzak da olsa İngiltere’den
girmeye başladığı görülü-
yor. Bunun nedeni Alman-
ya’da ucuz pazar malı ço-
rap arzının azalması olabi-
lir. Bu durum, Almanya’da
Türk çorap fiyatlarının
2016 yılının ilk dört ayında
İngiltere pazarındaki
%9.3’lük düşüşün aksine
%3.3 artıyor olması ile iliş-
kilendirebilir mi? Bir sonra-
ki yazımda da belki de bu
durumu analiz etsem hiç
fena olamayacak.
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Ekonomi Bakanlığı’nın onayı, Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ve
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) işbirli-
ğiyle yürütülen, Haziran 2016’da hayata geçirilen Çorap Kümelenme
Projesi, iki yıl boyunca sürecek faaliyetlerine devam ediyor.

Kümelenme
yaklaşımının
benimsendiği
Çorap İma-

latçılarının Dış Pazarlara
Açılımı Ur-Ge Projesi, ço-
rap üretici firma/marka-
lara yönelik çeşitli alan-
larda düzenlenen
eğitim/danışmanlık ve
yurtdışı pazarlama faali-
yetleri ile rekabet seviye-
lerini artırmayı hedefliyor. 

PROJEYE ÇSD ÜYESİ 
20 FİRMA KATILDI

Projede çorap sektö-
ründe faaliyet gösteren 20
firma, firmaları ile birebir
çalışmalar yürütecek da-
nışmanlık alanlarına yo-
ğun ilgi göstermektedir.
Hali hazırda verimli üreti-

min ve çalışan memnuni-
yetinin optimum düzeye
çekilmesi amaçlanan da-
nışmanlıklardan; Kurum-
sal Kapasitenin Geliştiril-
mesi-İK Danışmanlığı ile
Üretimde Verimlilik Opti-
mizasyonu Danışmanlık-
ları küme firmalarının yer-
leşkelerinde birebir
görüşmeler şeklinde yürü-
tülmektedir. Birbiri ile
bağlantılı bu iki alana yö-
nelik çalışmaların aynı
anda yürütülmesi ile; iste-
nilen noktaya ulaşmak için
iki farklı çizilen iyileştirme
planı uygulanmaktadır.
Böylelikle, çalışanların
memnuniyeti ve motivas-
yonu artarken, firmanın
üretim alanlarında depo iş
akış sistemi, makine ve-

rimi, numune hazırlama
sistemi organizasyonu gibi
konularda da düzenleme
yapılıyor olacak. Küme fir-
maları, bahsedilen bu da-
nışmanlıklardan proje biti-
mine kadar bu
yararlanıyor olacaklar.

Firma yapılarının ana-
lizi ile başlayan Kurumsal
Kapasitenin Artırılması-İK
Yönetimi danışmanlık faa-
liyeti kapsamında çalışan
davranışlarını anlama ve
motivasyon, çalışan kari-
yer gelişimi ve performans
yönetimi, kurum aidiyeti,
çalışan memnuniyet sevi-
yesinin ölçümlenmesi ve
geliştirilmesi, insan kay-
nakları departmanı rapor-
lama sistemlerinin oluştu-
rulması, çalışan

Çorap Firmaları Ur-Ge Projesi
ile Kurumsallaşıyor 

Özkan Karaca
İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi 
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performans değerlendirme
sisteminin tasarlanması
konuları üzerine odaklanıl-
maktadır. 

BİRÇOK ALANDA 
ANALİZLER YAPILARAK
İYİLEŞTİRME YAPILMASI
HEDEFLENİYOR

Üretimde verimliliğin
artırılması ve makine başı
verimin optimum düzeye
çekilmesi amacıyla yürü-
tülen danışmanlık faaliyeti
kapsamında ise ham-
madde depo reorganizas-
yonu, üretim planlama,
maliyet analizleri gibi
alanlarda iyileştirme yapıl-
ması hedeflenmektedir. 

Projenin ilerleyen sü-
reçlerinde tasarım danış-

manlığı alanında da çalış-
malar yapılması planlan-
maktadır. Kümelenme
yaklaşımının benimsendiği
projede, ortak hedef ve or-
tak ihtiyaçların oluştur-
duğu yol haritası saye-
sinde firmalar birlikte
hareket etmenin, bir arada
bulunmanın gücünden ya-
rarlanarak sektöre ivme
kazandırmayı amaçlıyor. 

TÜRKİYE ÇORAP 
SEKTÖRÜ HAKKINDA

Türkiye ihracat rakam-
larına bakıldığında, çorap
sektörünün hazır giyim
sektörleri içinde önemli bir
paya sahip olduğunu gör-
mekteyiz. Ülkemiz 2015
yılı verilerine göre, dünya-

nın 3. büyük çorap ihracat-
çısıdır ve ülkede hazırgi-
yim ve konfeksiyon sektö-
rünün en gelişmiş alt
sektörlerinden biri çorap
sanayiidir. 2015 yılında
Türkiye’den 1 milyar dolar-
lık çorap ihraç edilmiştir.
Çorap sektörünün ihracat-
taki payını göz önünde bu-
lunarak tasarım yönü kuv-
vetli, katma değeri yüksek
çorapların ihracatını ar-
tırma amaçlı faaliyetlerini
sürdüren projede, küme
firmaları yönlerini ABD ve
Çin’e çeviriyor. Avrupa pa-
zarına yönelik düzenlene-
cek alım heyetleri ile de,
Avrupa’nın nabzının tutul-
ması planlanıyor. 

İki yıl süresince, küme
firmalarının uluslararası
rekabetlerinin geliştirilme-
sine hizmet edecek faali-
yetler ile Dünya çorap ih-
racatında 3. Sırada yer
alan ülkemizin çorap sek-
töründe yenilikçi, sürdürü-
lebilir ve daha rekabetçi
seviyelere taşınması he-
deflenmektedir.

Verimli üretimin ve 

çalışan memnuniyeti-

nin optimum düzeye

çekilmesi amaçlanan

danışmanlıklardan;

Kurumsal Kapasitenin

Geliştirilmesi-

İK Danışmanlığı ile 

Üretimde Verimlilik

Optimizasyonu 

Danışmanlıkları 

küme firmalarının

yerleşkelerinde birebir

görüşmeler şeklinde

yürütülmektedir.
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“İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ”NDE KONUŞAN İHKİB BAŞKANI TANRIVERDİ:            

Üç ayda 4.3 milyar dolarlık ihracat yaptık
hazır giyim sektörünün yıldızını parlattık 
İHKİB’i hazır giyimin Kutup Yıldızı’na benzeten Hikmet Tanrıverdi, sektör ola-
rak 2016’ya iyi başladıklarını vurgulayarak, “İlk çeyrekte Türkiye’nin genel
ihracatı yüzde 10 gerilerken, hazır giyim ihracatı yüzde 7 arttı. İnanıyorum ki
İHKİB’in öncülüğünde bu yıl yeniden 18 milyar dolara ulaşacağız” dedi. 

17 milyar dolar ihracatla
Türkiye ekonomisine
2015’te de büyük katkı
sağlayan hazır giyim sek-

törünün başarılı firmaları ödüllerini
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı
Hikmet Tanrıverdi’nin elinden aldı.  

Hikmet Tanrıverdi ödül töreninde
yaptığı konuşmada, hazır giyim sek-
törü olarak son 10 yılda kazandırdık-
ları 150 milyar dolar net döviz girdisi
ile Türkiye ekonomisinin gururu ol-
duklarını söyledi. 

Sektör açısından zor geçen 2015’i
17 milyar dolar ihracat ile kapattıkla-
rını bildiren Tanrıverdi, 2016 için ise
umutlu konuştu. Tanrıverdi, şöyle de-
vam etti:

“Jeopolitik sorunlara, uçak krizine
ve 1300 TL’lik asgari ücretin yarattığı

ek maliyete rağmen 2016’ya iyi baş-
ladık. İlk çeyrekte Türkiye’nin genel
ihracatı yüzde 10 gerilerken, hazır gi-
yim ihracatımız yüzde 7 arttı. Üç
ayda 4 milyar 255 milyon dolarlık ih-
racat yaptık.” 

40 FUARDA ALICILARA TÜRKİ-
YE’NİN GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ

İHKİB’in projeleri hakkında da
bilgi veren Tanrıverdi, bu yıl New
York, Tahran, Paris, Düsseldorf ve
Londra’da açılacak Türk Ticaret 
Merkezleri’nde yerlerini alarak yurt
dışındaki satış ve pazarlama gücünü
artırmayı hedeflediklerinin altını
çizdi. 

Moda endüstrisinin uluslararası
pazarlarda tanıtımına büyük önem
verdiklerini anlatan Tanrıverdi, “Yurt
dışında düzenlenen ve sayıları 40’ı

bulan hazır giyim fuarlarının nere-
deyse tamamına info stantları ile ka-
tılıp Türkiye’nin üretim gücünü alıcı-
lara tanıtacağız. Ur-Ge Projeleri ile iç
giyim ve çorap sektörümüzün yurt
dışına açılmasında önemli adımlar at-
tık.  Aynı şekilde denim ve örme gi-
yim için de Ur-Ge projelerini hayata
geçireceğiz” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATTIK,
HIZIMIZA HIZ KATTIK

Üyelerle daha hızlı ve etkili ileti-
şim kurmak, mevzuat değişikliği gibi
gelişmelerden haberdar olmalarını
sağlamak için dijital dönüşümü baş-
lattıklarını bildiren Tanrıverdi, “İnter-
net sitemizi www.ihkib.org.tr olarak
sil baştan kurguladık. Yeni haliyle
tüm sektörü kucaklayan bir yapıya
kavuşturduk. Sitemizin mobil apli-
kasyon uygulamasıyla daha çok üye-
mizin, çok daha hızlı bir şekilde biz-
lere ulaşmasının yolunu açtık,
hızımıza hız kattık” diye konuştu.   

50 milyon doların üzerinde ihracat
yapan firmalar platin, 20-50 milyon
dolar arasında ihracat yapanlar altın,
10-20 milyon dolar arasında ihracat
yapanlar gümüş, 2,5-10 milyon dolar
arasında ihracat yapanlar bronz pla-
ket, 500 bin - 2.5 milyon dolar ara-
sında ihracat gerçekleştiren firmalar
ise başarı belgesi ile ödüllendirildi.

47 firmaya platin, 136 firmaya
altın, 167 firmaya gümüş, 674 fir-
maya bronz plaket, 1025 firmaya ise
başarı sertifikası verildi.  
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İstanbul Hazırgi-
yim ve Konfeksi-
yon İhracatçıları
Birliği (İHKİB) ta-

rafından sektörün tasarım
gücüne güç katacak yete-
nekleri bulup ortaya çıkar-
mak amacıyla düzenlenen
"Koza Genç Moda Tasarım-

cıları Yarışması" finalistle-
rin kreasyonlarının sergi-
lendiği defile ile sona erdi. 

Bu yıl 24’üncüsü dü-
zenlenen ve hepsi birbirin-
den iddialı 10 genç tasa-
rımcının yarıştığı finalde
Tuğçe Demiran birinciliğe
değer görülürken Gökhan

Yavaş ikinci, Müge Aras
ise üçüncü oldu.

İHKİB Yönetim Kurulu
Başkanı Hikmet Tanrıverdi,
sonuçların açıklanmasının
ardından yaptığı açıkla-
mada rüştünü yıllar önce
ispatlayan “Koza Genç
Moda Tasarımcıları Yarış-

24’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI’NI

DEĞERLENDİREN İHKİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI HİKMET TANRIVERDİ:              

Koza’dan çıkan genç tasarımcılar ile 
Türkiye moda endüstrisi 20 milyar dolar
ihracata koşuyor
Türkiye’nin en köklü moda tasarım yarışması ile 24 yılda yüzlerce genci sek-
töre kazandırdıklarını vurgulayan İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, “Koza’da
keşfedilen ve her biri sektör için büyük katma değer yaratan tasarımcılarımız
sayesinde hazır giyim üretiminden moda üretimine geçiş sürecinde emin adım-
larla ilerliyoruz” dedi. 
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ması”nın 24 yılda sektöre
birbirinden iddialı tasarım-
cılar kazandırdığını hatır-
lattı. 

Koza ile tasarım dünya-
sına adım atan birçok is-
min bugün yerli ve yabancı
markalar için kreasyonlar
hazırladığını bildiren Tan-
rıverdi, şunları söyledi: 

KOZA İLE YÜZLERCE
GENCİ MODA ENDÜSTRİ-
SİNE KAZANDIRDIK

“İHKİB olarak çeyrek
asra yakın süredir genç
yetenekleri ortaya çıkar-
manın ve yaratıcı beyinleri
sektöre kazandırmanın
hazzını yaşıyoruz. Tür-
kiye’nin en köklü moda ta-
sarım yarışmasında bu-
güne kadar yüzlerce genci
moda endüstrisine kazan-
dırdık. İlk kez Koza’da keş-
fedilen gençlerimizin öz-
gün tasarımlarının
katkısıyla 30 yıl önce 1
milyar dolar civarında bu-
lunan hazır giyim ihracatı-
mızı 18.7 milyar dolara çı-
kardık.  Sektör için büyük
katma değer yaratan tasa-
rımcılarımız sayesinde ha-
zır giyim üretiminden
moda üretimine geçiş sü-
recinde emin adımlarla
ilerliyor, 20 milyar dolar
ihracata koşuyoruz.
2016’nın ilk dört ayında
Türkiye’nin genel ihracatı
yüzde 8.4 gerilerken tasa-
rım odaklı üretim saye-
sinde hazır giyim ihraca-
tında yüzde 8 artış
yakaladık. İnanıyorum ki
Koza ile sektöre kazandır-
dığımız tasarımcılarımızın
katkılarıyla hazır giyimde
halen 24 dolar olan kilo-
gram başına ihracat geliri-
mizi 50 doların üzerine ta-
şıyacağız. Dereceye giren
genç kardeşlerimizi bir kez

daha tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyo-
rum.”

BİRİNCİYE 20 BİN TL
PARA ÖDÜLÜ VE YURT
DIŞINDA YÜKSEK 
LİSANS İMKÂNI

Jüri başkanlığını İHKİB
Yönetim Kurulu Üyesi Cem
Altan’ın yaptığı yarışmada
birinciliği kazanan Tuğçe
Demiran 20 bin TL para
ödülünün yanı sıra Eko-
nomi Bakanlığı’nın deste-
ğiyle yurt dışında yüksek
lisans eğitimi alma hakkını
kazandı. 

İkinci Gökhan Yavaş 15
bin, üçüncü Müge Aras ise
10 bin TL para ödülünün
sahibi oldu. İlk üç dereceyi
kazanan yarışmacılar ay-
rıca birer yıl ücretsiz İngi-
lizce eğitim hakkı elde etti.

İlk kez Koza’da keşfedilen
gençlerimizin özgün 
tasarımlarının katkısıyla 
30 yıl önce 1 milyar dolar
civarında bulunan hazır
giyim ihracatımızı 18.7 
milyar dolara çıkardık”
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Ev tekstili sektöründeki son
gelişmelerin sergilendiği,
trend ve modaya yön veren

ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine
sunulduğu ‘EVTEKS Uluslararası İs-
tanbul Ev Tekstili Fuarı’ sektör pro-

fesyonelleri tarafından büyük ilgi
gördü. CNR EXPO Yeşilköy’de bu yıl
22’incisi organize edilen fuar ziya-
retçi rakamıyla rekor kırdı. Fuar, 93
bin 972’si yerli, 39 bin 89’u yabancı
olmak üzere toplam 133 bin 61 sek-
tör profesyonelinin katılımı ile düzen-
lendi. 

Renk ve trendte sektöre öncülük
eden fuara,  bu yıl yerli ve yabancı 2
binin üzerinde marka katıldı. Eko-
nomi Bakanlığı ve KOSGEB’in de des-
teklediği EVTEKS’e, ABD, İran,
Rusya, Ukrayna, İngiltere, Kanada,
Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindis-
tan, İtalya, Romanya başta olmak
üzere çok sayıda ülkeden gelen alıcı
fuardan ev tekstili ürünü baktı. Fu-
arda özellikle Hindistan, Belçika, İs-
panya ve Fas’ın sektörün öncü firma-
larından seçerek oluşturduğu milli
düzeydeki pavilyonlar dikkat çekti. 

EVTEKS Fuarı’nda bu yıl inovatif
ürünler birbirleriyle yarıştı. CNR Hol-
ding kuruluşlarından ITF İstanbul Fu-
arcılık organizasyonunda, Türkiye Ev
Tekstili Sanayici ve İşadamları Der-
neği (TETSİAD) işbirliğinde gerçek-
leştirilen fuarda, yanmaz kumaşlar-
dan, ısıyı tutan kumaşlara, toz ve
leke tutmaz kumaşlara, organik ku-
maşlara kadar pek çok teknik tekstil
ürünü sergilendi. Sektöre katma de-
ğer sağlayacak ürünler yabancı alıcı-
ların en çok ilgilendiği ürün grupla-
rından oldu. 

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
Başkanı Bülent İyikülah, açılış sonrası
stantları ziyaret ederek katılımcılar-
dan fuar hakkında bilgi aldı ve bere-
ketli olması dileğinde bulundu.

EVTEKS’te 22’inci yıl rekoru; 
fuarı 133 bin sektör profesyoneli gezdi
Ev tekstili sektörüne ilişkin binlerce ürünün sergilendiği EVTEKS Uluslararası
İstanbul Ev Tekstili Fuarı 22’inci yılında ziyaretçi rakamı ile rekor kırdı. Fuar,
133 bin 61 yerli ve yabancı sektör profesyonelinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Bu önemli organizasyonun açılışına ÇSD Başkanı Bülent İyikülah da katıldı.
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İTKİB Ocak-Şubat 2015
ve 2016 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2016 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

İTALYA

HOLLANDA

İSVEÇ

BELÇİKA

İSPANYA

SLOVAKYA

YUNANİSTAN

POLONYA

DANİMARKA

İSVİÇRE

NORVEÇ

AVUSTURYA

ABD

BOSNA-HERSEK

SUUDİ ARABİSTAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ÇEK CUMHURİYETİ

İRLANDA

2014 (ÇİFT)

122.528.704

110.559.047

45.694.941

18.674.748

20.175.234

11.993.277

14.137.441

10.839.510

7.372.978

6.582.031

7.191.293

6.892.374

5.753.922

5.109.510

3.471.780

3.083.718

3.192.420

2.542.072

3.639.511

808.731

1.739.392

2015 (ÇİFT)

136.384.114

121.981.082

49.997.548

26.385.124

24.836.092

16.128.765

14.035.840

13.884.308

9.017.179

7.950.731

7.941.846

7.302.847

6.797.943

4.991.907

4.917.539

4.508.643

4.219.846

4.127.373

4.118.540

3.973.244

3.931.009

DEĞİŞİM (%)

11,31

10,33

9,42

41,29

23,10

34,48

-0,72

28,09

22,30

20,79

10,44

5,96

18,14

-2,30

41,64

46,21

32,18

62,36

13,16

391,29

126,00

2014 (USD)

75.699.405,97

59.366.445,51

29.853.964,24

9.993.915,45

11.625.965,52

7.508.783,60

9.802.978,88

9.194.019,91

3.738.566,53

2.613.908,10

4.945.682,06

5.038.689,72

3.696.535,90

2.907.735,32

2.008.039,67

3.090.311,93

1.178.458,41

2.489.655,08

2.848.372,69

492.501,53

1.028.688,27

2015 (USD)

76.052.265,36

67.634.988,95

32.207.642,82

11.785.223,41

12.932.158,29

8.661.604,76

8.788.817,10

10.449.008,37

4.320.487,65

3.041.228,53

7.922.768,65

5.322.617,43

4.517.049,72

2.801.338,49

2.688.022,68

3.715.186,42

1.266.616,43

3.292.704,82

3.170.951,58

1.824.078,30

2.034.811,76

DEĞİŞİM (%)

0,47

13,93

7,88

17,92

11,24

15,35

-10,35

13,65

15,57

16,35

60,20

5,63

22,20

-3,66

33,86

20,22

7,48

32,26

11,33

270,37

97,81

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



ÜLKELER 2014 (ÇİFT) 2015 (ÇİFT) DEĞİŞİM (%) 2014 (USD) 2015 (USD) DEĞİŞİM (%)

BULGARİSTAN

FİNLANDİYA

TÜRKMENİSTAN

MAKEDONYA

UKRAYNA

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN

ROMANYA

İSRAİL

RUSYA FEDERASYONU

SIRBİSTAN

CEZAYİR

İRAN (İSLAM CUM.)

ŞİLİ

IRAK

MACARİSTAN

LİBYA

KOSOVA

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

HIRVATİSTAN

ESTONYA

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

1.152.284

1.825.123

3.258.927

2.070.065

1.811.083

151.079

3.159.974

2.240.201

4.516.755

1.449.808

1.634.606

1.713.470

152.808

1.905.237

1.158.311

1.818.202

898.790

741.716

1.021.846

540.683

13.924.215

459.127.817

3.855.187

3.454.505

3.438.415

3.187.711

3.133.522

2.991.708

2.789.943

2.313.570

2.258.409

2.185.411

2.057.932

1.986.129

1.909.325

1.884.273

1.862.849

1.669.197

1.475.366

1.451.026

1.280.106

1.167.137

17.135.308

540.918.549

234,57

89,28

5,51

53,99

73,02

1.880,23

-11,71

3,28

-50,00

50,74

25,90

15,91

1.149,49

-1,10

60,82

-8,20

64,15

95,63

25,27

115,86

23,06

17,81

363.691,65

1.014.560,95

760.017,43

635.422,35

1.758.867,77

173.861,45

5.532.705,81

1.664.851,05

3.314.380,08

1.013.746,81

860.338,83

1.752.476,55

146.019,74

1.321.870,33

413.208,18

1.100.896,62

650.246,82

717.355,14

614.261,11

399.744,32

12.193.687,25

285.524.834,53

1.275.373,23

1.550.263,54

768.594,53

942.396,16

3.187.449,39

1.145.584,82

2.106.274,70

1.501.890,32

1.941.060,22

654.814,74

1.048.253,05

1.740.736,44

1.437.706,88

1.582.979,02

589.514,22

576.248,25

949.837,52

1.268.084,11

647.550,93

512.734,10

15.506.570,90

315.363.488,59

250,67

52,80

1,13

48,31

81,22

558,91

-61,93

-9,79

-41,44

-35,41

21,84

-0,67

884,60

19,75

42,67

-47,66

46,07

76,77

5,42

28,27

27,17

10,45

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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Global
tanıtım
çalış-
maları

içinde yer alan 
“Çorap Trend ve İno-
vasyonları” Türkiye
organizasyonu; IN-
VISTA Corap Satis 
Direktoru Alistair 
Williamson’ın INVIS-
TA’nın çorap üreticile-
rine nasıl değer 
katabildigi hakkında
bilgi vermesiyle baş-
ladı. Devamında Moda
tasarımcısı Gül Ağış
2017 yılı LYCRA® el-
yaf, THERMOLITE® ve
COOLMAX teknoloji-
lerini içeren çorap
trend ve konseptlerini
özel olarak hazırlana-
nan bir prezantas-
yonla katılımcılara ak-
tardı.

Temaları dokuz
farklı hikayede topla-
yan INVISTA, ”yaslan-
mak” algısını ortadan
kaldırıp, bulunduğu-
muz yaşın en mükem-
mel halini yaşamak
için performansı yük-
sek, global moda anla-
yışına uygun çorap-
ları, modern bilim ve
teknolojiyi kullanarak
ürettirmeye odakla-
nan çalışmalar yapıyor
olması 2017 yılı ino-
vasyon çalışmalarının

temelini oluşturuyor.
Yeni çağ ile deği-

şen yaşam koşulları ile
tüketici beklenti ve ih-
tiyaçlarının karşılan-
ması hakkındaki çalış-
maların anlatımını ise,
INVISTA Çorap Pazar-
lama Müdürü Jane
Gwyther üstlendi. 

Gwyther sunu-
munda, THERMO-
LITE® ve COOLMAX®

elyafını ve çorapta ya-
ratılan inovasyonları
dinleyiciler ile payla-
şırken; kişiye kattığı
değerleri “limitleri
keşfetmek, konfor ve
performansı optimize
etmek” olarak belirtti.

Seminer; Türkiye
lansmanına ev sahip-
liği yapan, INVISTA
Çorap Türkiye Mü-
dürü Selin Tosun’un
marka etiket kullanı-
mın önemini ve 
sertifikasyon süreci 
ile ilgili bilgileri katı-
lımcılar ile paylaşımı
ile sona erdi.

THERMOLITE®

ve COOLMAX®

markaları için global
alanda EMBRACE THE
ELEMENTS; Türki-
ye’de DOĞAYLA BÜ-
TÜNLEŞ sloganı ile
başlatılan reklam ça-
lışmaları halen devam
etmektedir.

2016-2017  ÇORAP TREND VE İNOVASYONLARI SEKTÖRLE BULUŞTU

“LYCRA® MOVES ISTANBUL  II” Semineri
INVISTA ,  2016-2017   Çorap trend ve inovasyonlarını , sektörün değer
zincirindeki iştirakçileri için düzenlediği “LYCRA® MOVES ISTANBUL  II”
seminerinde bir araya getirdi.
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İTHİB Yönetim Ku-
rulu Başkanı İs-
mail Gülle:
“Türkiye’nin 2023

hedefleri için büyük özve-
riyle çalışan sektörümüz,
artan üretim, ihracat ve is-
tihdam rakamlarına çok

önemli katkılar sağlıyor.
Ülke ekonomisi için katma
değer yaratan tekstil, daha
fazla itibar görmeyi hak
ediyor.” 

Türkiye tekstil sektörü-
nün en büyük çatı örgütü
olan İstanbul Tekstil ve

Hammaddeleri İhracatçı-
ları Birliği (İTHİB), 2015
yılında en fazla ihracat
yapan başarılı firmaları
ödüllendirdi. Tekstilin dua-
yen isimlerinin katılımıyla
sektör zirvesine dönüşen
gecede, 36 firmaya Platin

BAŞARILI İHRACATÇILARIN ÖDÜL GECESİNDE, SEKTÖRÜN 
DUAYENLERİNE VEFA 

İTHİB’ten en çok ihracat yapan
91 firmaya ödül
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 2015 yılında
en fazla ihracat yapan başarılı firmaları ödüllendirdi. Tekstilin duayen isim-
lerinin katılımıyla sektör zirvesine dönüşen gecede, 36 firmaya Platin Ödü-
lü, 55 firmaya Altın Ödülü takdim edildi. 
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Ödülü, 55 firmaya Altın
Ödülü takdim edildi. 

İTHİB Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Gülle ve
Yönetim Kurulu Üyelerinin
ev sahipliği yaptığı geceye,
Ekonomi Bakan Yardımcısı
Fatih Metin, Türkiye İhra-

catçılar Meclisi (TİM) Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi ile
birlikte çok sayıda birlik
başkanı, tekstil ve iş dün-
yasından temsilciler ka-
tıldı. Çorap Sanayicileri
Derneği (ÇSD) Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent İyi-

külah da birçok sektörel
sivil toplum temsilcileriyle
birlikte törende yer aldı. 

Gecede İTHİB tarafın-
dan hazırlanan ve sektörün
öncüsü 14 sanayicinin anı-
larını ve görüşlerini pay-
laştığı “Tekstilin
Duayenlerinden Sanayinin
Musikisi” adlı belgesel film
gösterimi yapıldı. Ayrıca
kitap haline de getirilen
filmde yer alan isimler;
Abdülkadir Konukoğlu,
Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet
Topbaş, Atilla Alptekin,
Erol Gülen, Esat Sivri,
Halit Narin, Hasan Bilici,
Hanifi Öksüz, Mehmet Bal-
duk, Mustafa Kıvanç,
Ömer Dinçkök, Şevket
Sürek ve Zekeriya Tanrı-
verdi’den oluştu. Ödül tö-
renine katılan duayenler
arasından Abdülkadir Ko-

nukoğlu, Ahmet Nazif
Zorlu ve Halit Narin gibi
sanayiciler de anıları ile
geceye renk kattılar. 

TEKSTİLDEN ARTAN 
ÜRETİM, İHRACAT VE 
İSTİHDAMA BÜYÜK
KATKI

Ödül törenindeki ko-
nuşmasına şehitleri rah-
met ve minnetle anarak
başlayan İTHİB Yönetim
Kurulu Başkanı İsmail
Gülle, “Tekstil sektörü ola-
rak biz de onların kutsal
görevlerine layık olmaya
çalışıyor, daha fazla ihracat
daha fazla istihdam sağla-
yarak şehit ailelerine sahip
çıkmaya ve şehitlerimizin
gözünün arkada kalmama-
sına yardımcı olmaya çalı-
şıyoruz. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu
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Mustafa Kemal Atatürk ile
başlayan tekstilde sanayi-
leşme ruhunu biz devral-
dık. Günümüzde bizi
zirveye taşıyan da işte bu
ruh” diye konuştu. 

Geçmişte Türkiye’nin
tekstil sektöründen çıka-
cağı yönünde yapılan de-
ğerlendirmelerin sektörü
üzdüğünün altını çizen
Gülle, “Türkiye ekonomi-
sinin 2023 hedeflerine
adım adım yaklaştığımız
bu dönemde, tekstil sektö-
rümüz büyük bir özveriyle
çalışıyor. Artan üretim, ih-
racat ve istihdam rakamla-
rına çok önemli katkılar
sağlıyoruz. Ülke ekonomisi
için katma değer yaratan
sektörün daha fazla itibar
görmesi gerektiğine inanı-
yoruz” dedi. 

TEKSTİL, BÜYÜK FEDA-
KARLIKLARLA YOLUNA
DEVAM EDİYOR

Tüm dünyada insanlı-
ğın var olduğu sürece
tekstil sektörünün de üre-

timine devam edeceğine
dikkat çeken Gülle, “Teks-
til, Türkiye ekonomisinin
lokomotif sektörü olmaya
devam edecek. Bizler, bu
anlayışla ve büyük feda-
karlıklar göstererek yolu-
muza devam ediyoruz.
İşletmelerimizin sesi, ma-
kinelerin çalışması bizlere
huzur veriyor. Sektöre
duyduğumuz inançtan do-
layı güzide kuruluşlarımız-
dan SASA fabrikasının
Hintli yatırımcıya satılma-
sına karşı çıktık ve çabala-
rımız sonucunda SASA
fabrikası Türk şirketi ola-
rak kaldı. 

Aynı şekilde ABD’ye
ihracatımızın nasıl arta-
cağı yönünde de bir rapor
hazırladık ve ilgili makam-
lara sunduk. Önerilerimiz
dikkate alındığında, istih-
dama katkı için değil bir,
10 kişi birden alırız. Suri-
yeli işçilerin istihdamına
da katkı sağlarız” dedi.

TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi konuşmasında,
gıda ve hazır giyimden
sonra en fazla istihdam
yaratan sektörün tekstil
olduğuna dikkat çekti.
Tekstilin en fazla ihracat
yapan altıncı sektör oldu-
ğunu belirten Büyükekşi,
“Tekstil sektörümüzün
2023 hedefi 20 milyar
dolar. Yüksek katma değer
yaratmak için dört ana bi-
leşen olan Ar-Ge, inovas-
yon, markalaşma ve
tasarım büyük önem taşı-
yor” dedi. 

EKONOMİ BAKANLI-
ĞI’NDAN TEKSTİL SEK-
TÖRÜNE YENİ MARKA
DESTEĞİ

Ödül töreninde konu-
şan Ekonomi Bakan Yar-
dımcısı Fatih Metin de

tekstil sektörünün Türkiye
ekonomisinin gözbebeği
olduğunu belirterek, “Tür-
kiye’nin tekstil sektörün-
den çıkması gibi bir
ihtimali yok. Tekstil, Tür-
kiye sanayisinin ve kalkın-
masının lokomotifidir.
Böyle bir sektörü destekle-
mek ve daha ileri taşımak
görevimiz. Sektörde katma
değerin artırılması için
önemli destek modellerini
hayata geçirdik ve yenile-
rini de çok yakında açıkla-
yacağız. Yeni marka
desteklerimiz yolda. Sek-
törün derdine derman ola-
cak kararları birlikte
alacağız” dedi. 

Gecede Platin ödül alan
firmalar arasında ilk üç sı-
rayı Ak-Pa Tekstil İhracat
Pazarlama, Aksa Akrilik
Kimya Sanayi ve Kordsa
Global Endüstri Ticaret
paylaşırken, Altın ödül ka-
tegorisinde ise Sepa Men-
sucat Sanayi, İleri Giyim
Sanayi ve Polimer Plastik
Sanayi ilk üçte yer aldılar. 

Cumhuriyetimizin

kurucusu Mustafa

Kemal Atatürk ile

başlayan tekstilde

sanayileşme ruhunu

biz devraldık.

Günümüzde bizi

zirveye taşıyan da

işte bu ruh”
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ITM 2016 Fuarı sektörü
buluşturdu
ITM 2016 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı ve eş zamanlı olarak
gerçekleşen HIGHTEX 2016 Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwo-
ven Fuarı 72 ülkeden bin 200 katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaret-
çiyle 1-4 Haziran tarihleri arasında Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde
başarıyla gerçekleşti.

Tekstil maki-
neleri sektö-
ründe ulusal
çapta gerçek-

leşen yeni teknolojiler ITM
2016’da görücüye çıkmıştı
72 ülkeden gelen katılım-
cıların 60 binden fazla zi-
yaretçiye ulaşatığı ITM
2016 tekstil sektörünün
2016’daki en önemli dina-
miği olmayı başardı. TÜ-
YAP-TEKNİK FUARCILIK
ortaklığı ve TEMSAD des-
teğiyle, 12 salonda ve bin
200 üretici firmanın katılı-
mıyla gerçekleşen ITM
2016 Fuarı ve HIGHTEX
2016 Uluslararası Teknik
Tekstiller ve Nonwoven
Fuarı şimdiye kadar Türki-
ye’de ve bölgede gerçekle-
şen en büyük tekstil tek-
nolojileri buluşması
niteliğinde.

Coğrafi olarak dünya-
nın en stratejik noktasında
yer alan İstanbul’da ger-
çekleşen ITM 2016 Ulus-
lararası Tekstil Makineleri
Fuarı sektörün tüm temsil-
cilerinin buluşma noktası
oluyor. Batı’nın Doğu’ya,
Doğu’nun da Batı’ya açı-
lan kapısı olan İstanbul
tekstil sektörünün merkezi

konumunda. Dünya paza-
rındaki aktörlerden biri ol-
mak isteyen markaların
inovatif teknoloji yatırım-
larını ve yeni ürünlerini
sergiledikleri ITM 2016,
yine tekstil sektörünün
2016’daki buluşma adresi
oldu.

HIGHTEX 2016 İLE EŞ
ZAMANLI GERÇEKLEŞTİ

HIGHTEX 2016-6.
Uluslararası Teknik Teks-
tiller ve Nonwoven Fuarı,

ise 1-4 Haziran 2016 ta-
rihlerinde, İstanbul Tüyap
Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde, 11. salonda ger-
çekleşti. Türkiye’de konu-
sundaki ilk ve tek fuar
olan HIGHTEX 2016 Fua-
rı’nda; teknik tekstillerin
hammaddeleri, ara ve ni-
hai ürünler ve üretim tek-
nolojileri bir arada buluna-
cak. Orta Doğu ve Doğu
Avrupa’nın en büyük tek-
nik tekstiller buluşması
olan HIGHTEX 2016 Fua-

rı’nın ITM 2016 Fuarı ile
eş zamanlı olarak yapıl-
ması, çok olumlu ve ve-
rimli bir sinerji oluştura-
cak.  

Fuarda yeni teknolojik
özellikleriyle çorap maki-
neleri de yer aldı. Sektör
her yıl olduğu gibi bu yıl
da fuara yoğun ilgi gös-
terdi

Fuarda özellikle bu yıl
dikkati çeken dijital baskı
makinelerinin sergi alanı-
nın genişlemesi oldu. 
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Başkanı Bülent İyikülah ve sektörü-
müzün duayenlerinden Haydar Ali Öztaş ITM 2016 Uluslararası Tekstil
Makineleri Fuarı’nda stantları birlikte ziyaret etti.

FOTOĞRAFLARLA ITM 2016 İSTANBUL 
ULUSLARARASI TEKSTİL MAKİNELERİ FUARI
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Teknik teks-
til kısmında
ise ameliyat
sonrası ve

tedavi amaçlı medikal
çorapların bizlerin alıştı-
ğı düzine değil adet bazlı
satışlarını yöneten birkaç
başarılı firma gözüküyor.
Bizlerin günlük kulla-
nımlar için yaptığımız
dinlendiricili ve vücut
şekillendiricilerin ise hala eğilimin ilk
senelerindeki tüketici alışması döne-
mini atlatamadığı gözüküyor.

DÖNÜŞÜME YATKIN OLAN FİRMA-
LAR YOLLARINA DEVAM EDİYOR

Sektörümüzde spor giyim modası-
na spor çorap üreten firmalarımızla
seamless tayt üretenler hizmet ver-
mekte ve bence de dünyada söz sa-
hipliğimizin devamına katkı sağla-
maktalar. Tabii ki güzel olan hiçbir şey
sürekli kalamıyor ve seamless modası
amacından uzaklaşıp seamless maki-
naların kumaşını çok çeşitli şekilde
kesip biçip daha komplike modellere
doğru evrildikçe bu firmalarımızın da
dönüşüme daha yatkın olanları yolla-
rına devam edebiliyorlar.

Dünyadaki gelişmelere baktıkça
Çin’deki işçilik maliyetlerinin döviz
cinsinden artması ve ABD’nin çevre
ülkeleri Vietnam, Bangladeş gibi ülke-
lerden alımlarını artırması kaybettiği-
miz piyasalar için yapılan kavga gibi
gözüküyor. Türkiye’de asgari ücretin

politik olarak yükseltilmesi
ve bunun hükümet tarafın-
dan SSK ve vergilerde ilave
gelir olmasını hoşnutlukla
karşılaması anlaşılamaz şe-
kilde zaten pahalı olan bürüt
işçilik maliyeti ve kayıtsız
ekonomi ile olan rekabet zor-
luğunu organize firmalar açı-
sından kar düşüşü/zarar ve
işten çıkarmalar ve işçilik ve-
rimliliğindeki artış ihtiyacı

olarak karşımıza çıktığını görüyoruz.
Hükümetteki Davutoğlu/Babacan

ekolü Türkiye’nin kalkınmasının sana-
yideki payını artırmakla olacağını sa-
dece seslendirebilmiş olsalar bile on-
ların siyasal olarak tasfiyesi hepimizin
inşaatçılara kıskançlıkla bakmamızı
gerektirecek gibi gözüküyor.

ABD’YE İHRACATIMIZ HENÜZ
ÜMİT VERİCİ NOKTADA DEĞİL?

Avrupalı müşterilerimizin
“ABD’deki başarıları ABD’li peraken-
decilerin de biz Türkiye’den pahalı da
olsa mal almamakla bir şey kaybedi-
yor muyuz?” sorusunu kendilerine
sormaya başlayıp tekrar Türkiye’yi de-
nemeye başlayacakları ile ilgili du-
yumlar GAP firmasının ofis açma ka-
rarı ile somutlaşmaya başladı. Ne ya-
zıkki henüz ABD’ye yönelik genel ih-
racatımız ve sektörel ihracatımızda
bizi ümitlendirecek artışlar oluşamadı.

Makine parkurlarındaki burun di-
kişli makinaların artması sektördeki
işçilik oranlarını azaltması açısından

yararlı olduğu gibi bizim daha pahalı
olan ABD ve İtalya gibi geleneksel ço-
rap üretici ülkelere karşı rekabet
avantajımızı azaltması sonucunu da
aslında doğuruyor. Türkiye’nin pazar
payını kaybetmemesi de aslında kuru-
lu kapasitenin sürekli büyüyor ve ken-
dini yeniliyor olmasından. Sektör Tür-
kiye’nin en rekabete ve dış şoklara da-
yanıklı yapısına sahip alt sektör olma
özelliğini bence önümüzdeki dönem
de de devam ettirebilecek.

Avrupa’da markalar ve perakende-
cilerin ittifakı her türlü engelin kaldı-
rılarak sınırsız ithalat ve ihracatı des-
teklerken Avrupalı az sayıdaki imalat-
çı da bilgi birikiminin yok edilmesi
durumunda Avrupalı markaların da
uzun vadede yok olacağını seslendiri-
yor ve mecburen daha fazla teknik
tekstillere yönelerek ayakta kalma
mücadelesi veriyorlar. Bu mücadele
Avrupa Birliği komisyonunun daha
fazla Airbus uçak satmak için tekstili
ve Türk Gümrük Birliği’nden yararla-
nan Türkiye sanayisini de gözden çı-
karmış olduğu gerçeğini değiştirmi-
yor. Sektör temsilcileri Türkiye’nin çı-
karına olan çift değişimin menşe ku-
rallarında sürdürülmesinin en doğru
yol olduğu konusunda mutabık.

Her birimiz dünya çapında olaylara
bakarken kapı komşumuzla rekabet
ettiğimizi de unutmadan ve para ka-
zanılmadan hiçbir şeyin sürdürülebi-
lirliği olmadığı gerçeği ile rekabetçili-
ğimizi artıracak her türlü çabayı sür-
dürmeye devam edeceğiz.

Dünya ne tarafa biz ne tarafa gidiyoruz diye bir bakınca genel görünüm moda
tarafında spor ve yoga kıyafetlerinin ağırlığını artırdığını külotlu çorap yerine
daha da kısa soket yerine görünmez ayakkabı içi çoraplara doğru bir eğilimin
son 10 yıldır artan oranda devam ettiğini görüyorum.

Kenan Koç | Tekstüre Çorap 

Çorapta, dünya ne tarafa biz
ne tarafa gidiyoruz?

Çorapland Mayıs-Haziran 2016
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Tekstil Sanayicilerinin Rusya 
Pazarında Yaşadıkları Sorunlara İSO’da
Çözüm Arandı

İlgili sivil toplum
kuruluşu temsil-
cilerinin katılımı
ile 3 Mayıs 2016

tarihinde İstanbul Sanayi
Odası merkez binada yapı-
lan toplantı, İSO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı

İrfan Özhamaratlı ve Yö-
netim Kurulu Sayman
Üyesi Ali Ulvi Orhan’ın ko-
ordinasyonunda gerçekleş-
tirildi.

Tekstil sanayicileri top-
lantıda sektörleri ile ilgili
bilgi vererek yaşadıkları

genel sorunlar hakkında
da paylaşımda bulundular. 

Toplantıya İstanbul
Vergi Dairesi Başkanı Bay-
rakdar ile birlikte İstanbul
Vergi Dairesi KDV Grup
Müdürü Hakkı Sayan, İs-
tanbul Vergi Dairesi Gelir

Vergileri Grup Müdürü Ali
Ergül, İstanbul Vergi Dai-
resi Katma Değer Vergileri
Müdürü Kamil Koç, İstan-
bul Vergi Dairesi Gelir ve
Kurumlar Vergileri Mü-
dürü Havva Ertem de ka-
tıldı

Rusya Federasyonu ile yaşanan mevcut konjonktürel durumda, hazır giyim ve deri
konfeksiyon imalatçısı sanayiciler söz konusu ülkeye ihracatlarında sorunlarla kar-
şılaşıyor. Bu sorunları ele almak ve olası çözüm önerilerini değerlendirmek üzere
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar’ın katılımı ile İstanbul Sanayi Oda-
sı’nda bir toplantı düzenlendi.

Türkiye Tasarım Haftası düzenlenecek!

Türkiye Tasarım Haftası basın toplantısı, T.C.
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi ve
TİM Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi katılı-

mıyla İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde yapıldı.  
18-23 Ekim 2016 tarihleri arasında, Ekonomi Ba-

kanlığı ve Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) işbirliğinde
bu sene ilk defa gerçekleşti-
rilecek olan “Türkiye Tasa-
rım Haftası” süresince en-
düstriyel tasarım, moda
tasarımı ve görsel iletişim
tasarımı alanlarına yönelik
olarak dünyaca ünlü tasa-
rımcılar, üniversiteler, tasa-
rım okulları, sanayici v e
akademisyenlerin katılımıyla paneller, konferanslar ve
workshoplar düzenlenecek. Bahse konu organizasyon;
yıl içinde düzenlenen tasarım yarışmalarının finalistle-
rinin ürün ve projelerinin sergi ve defileleri, dünyanın
prestijli tasarım yarışmalarında ödül kazanan Türk ta-
sarımları ile tasarım merkezleri ve tasarım ofislerinin
ulusal/uluslararası proje sergileri ile zenginleştirilecek.

Tasarıma yönelik faaliyet gösteren tüm paydaşları tek
çatı altında toplayacak olan etkinlik; Design Turkey
Ödül Töreni ve Sergisini de kapsayarak bütünleyici bir
tasarım ekosistemi oluşturacak.

Düzenlenen basın toplantısında; Design Turkey
2016'ya başvuru sürecinin
başladığı duyurulurken,
son başvuru tarihi de 31
Ağustos olarak açıklandı.
Ödül başvuru kategorileri;
ambalaj, aydınlatma, elek-
tronik ürünler, ev cihazları,
ev ve ofis gereçleri ve ak-
sesuarları, kamusal ve ti-
cari ürünler, mobilya, spor,
hobi, oyun ve kişisel ürün-

ler, ulaşım ve taşıma araçları, yapı gereçleri, yatırım
ürünleri ve tıbbi gereçler şeklinde 13 sektör olarak sı-
ralandı.  Design Turkey için başvurusu gerçekleştirile-
cek ürünlerin 1 Ocak 2014 - 30 Haziran 2016 tarihleri
arasında endüstriyel yöntemlerle üretilmiş ve piyasaya
sürülmüş olması; ayrıca tasarımcısı, üreticisi veya
marka sahibinin Türkiye vatandaşı olması gerekiyor. 
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Bilindiği üzere 5422 sa-
yılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda yer alan
“örtülü kazanç” mües-

sesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 13. maddesi ile “Trans-
fer fiyatlandırması yoluyla örtülü ka-
zanç dağıtımı” adı altında yeniden
düzenlenmiş olup, 01.01.2007 tari-
hinden itibaren geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Öte
yandan 5615 sayılı Kanunla Gelir
Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde
yapılan düzenlemelerle de ticari ka-
zanç ve zirai kazanç sahibi gelir ver-
gisi mükellefleri de transfer
fiyatlandırması uygulamasına dâhil
edilmiştir.

PEKİ NEDİR TRANSFER 
FİYATLANDIRMASI?

Transfer Fiyatlandırması; Vergi
mükellefleri ve ilişkili kişiler ara-
sında mal teslimleri ve hizmet ifaları
başta olmak üzere yapılan tüm iş-
lemler için belirlenen ve uygulanan
fiyatın “Emsallerine Uygun” olarak
tespit edilmesidir. 

Emsaline Uygun Fiyat İse; mükel-
lefin, kanunun ilişkili kişi tanımına
giren kurum veya kişilerle yaptığı
alım, satım, imalat ve inşaat işlem-
leri, kiralama ve kiraya verme işlem-
leri, ödünç para alınması ve
verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri
işlemleri yaptığı zaman belirleyeceği
fiyatın, aralarında hiçbir ilişki olma-
yan kurum veya kişilerle yaptığı iş-

lemlerde belirleyeceği fiyata uygun
olması demektir. 

Bu tanımın daha kolay anlaşıla-
bilmesi için örnek vermek gerekirse;
Gömlek üretip satan bir şirketin ara-
sında kanunun öngördüğü şekilde
bir ilişki olmayan herhangi bir ki-
şiye/kuruma gömleğin adedini 10-
TL’den sattığını düşünelim. Aynı
şirket kendi ortağının  hisse sahibi
olduğu başka bir  şirkete yani ilişkili
kişi tanımına uyan bir şirkete, aynı
kalitede ki bir gömleğin adedini 5-
TL’ye veya 15-TL’ye satıyorsa bu fi-
yatlamanın emsal fiyat uygulaması
ile uyuşmadığını ifade edebiliriz.
Başka bir açıdan bakacak olursak
Maliye idaresi mükelleften bu fiyat-
lamanın makul bir gerekçesini talep
edebilecektir.

Aynı durum ilişkili kişi tanımına
giren kişilere verilen borçlanmadan
tutun da ilişkili kişi tanımına giren
kimselere verilen ücret de bile ge-
çerlidir. Yani şirket ortağı yanında
çalışan kendi çocuğuna, aynı işi
yapan ve aralarında bir ilişki olma-
yan çalışanından bariz şekilde yük-
sek tutarda bir ücret ödediği zaman
veya ilişkili bir kişiye (örneğin ortağı
olduğu başka bir şirkete) normal
borçlanma oranından daha düşük
veya yüksek bir oranda borç vermesi
durumunda, yine emsal fiyat ilke-
sine aykırı hareket etmiş olur. 

Tanımdan ve örneklerden de an-
laşılacağı üzere emsal fiyat ilkesi her
mükellef için ve mükellefin  her iş-
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Transfer fiyatlandırması 
raporu zorunlu mu değil mi?
Bilindiği üzere 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan “örtülü ka-
zanç” müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi ile
“Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” adı altında yeniden
düzenlenmiş olup, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürür-
lüğe girmiş bulunmaktadır. 

Erdoğan Karahan
Yeminli Mali Müşavir / Genel Müdür



lemi için sübjektif bakış açılarını da
içinde barındıran bir ilkedir. 

EMSAL FİYATI NEYE GÖRE 
BELİRLEYECEĞİZ BUNUN BİR 
YÖNTEMİ VAR MI? 

Kurumlar Vergisi Kanununda
emsal fiyat belirleme konusunda
bazı yöntemler önerilmiştir. Bunlar;

1-Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi.
2-Maliyet artı yöntemi.
3-Yeniden satış fiyat yöntemi.
4-Bu yöntemlerle emsallere

uygun fiyatı tespit etme imkanı
yoksa, mükellef işlemin mahiyetine
uygun olarak kendi belirleyeceği
başka yöntemleri kullanabilir.

KVK’nun 13. maddesinde düzen-
lenen “transfer fiyatlandırması yo-
luyla örtülü kazanç dağıtımı”
uygulaması vergi mükellefleri açı-
sından beraberinde ciddi  yükümlü-
lükler getirmiştir. 

1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandır-
ması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Genel Tebliği’nde ayrıntılı olarak
açıklandığı üzere bunlardan biri;

kurumlar vergisi beyannamesine ek
olarak verilmesi zorunlu olan
“Transfer Fiyatlandırması, Kontrol
Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü
Sermayeye İlişkin Form”, diğeri ise;
“Yıllık Transfer Fiyatlandırması Ra-
poru”dur. Bahsedilen formun bu
kapsamda işlem yapan tüm mükel-
lefler tarafından hesap dönemini
takip eden 4. ayda verilen kurumlar
vergisi beyannamesine ek olarak ve-
rilmesi gerekmektedir. 

Şimdi daha ayrıntılı ve önemli
olan Transfer Fiyatlandırması Rapo-
runun kimler tarafından ve hangi
standartlarda hazırlanması gerektiği
konusuna değinelim.

KİMLER TRANSFER FİYATLANDIR-
MASI RAPORU HAZIRLAMAK ZO-
RUNDADIR?

1 seri numaralı Transfer Fiyat-
landırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğe
göre; Büyük Mükellefler Vergi Dai-
resi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefle-
rin bir hesap dönemi içinde ilişkili

kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı
işlemleri ile diğer kurumlar vergisi
mükelleflerinin bir hesap dönemi
içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt
dışı işlemlere ilişkin olarak Maliye
Bakanlığı tarafından belirlenen for-
mata uygun şekilde “YILLIK TRANS-
FER FİYATLANDIRMASI RAPORU”
nu kurumlar vergisi beyannamesinin
verilme süresine kadar hazırlamaları
ve bu süre sona erdikten sonra is-
tenmesi durumunda Mali İdare’ye
veya vergi incelemesi yapmaya yet-
kili olanlara ibraz etmeleri zorunlu-
dur. Bunun yanı sıra 2 Seri numaralı
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Ör-
tülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
Genel Tebliği'yle, tüm kurumlar ver-
gisi mükelleflerinin 01/01/2008 tari-
hinden itibaren serbest bölgelerde
bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları iş-
lemlerin Yıllık Transfer Fiyatlandır-
ması Raporuna dahil edilmesi
gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyette
bulunan kurumlar vergisi mükellef-
lerinin de 01/01/2008 tarihinden iti-
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baren ilişkili kişilerle yaptıkları yurt
içi işlemlerine ilişkin olarak  Yıllık
Transfer Fiyatlandırması Raporunu
kurumlar vergisi beyannamesinin
verilme süresine kadar hazırlamaları
ve bu süre sona erdikten sonra is-
tenmesi durumunda İdare’ye veya
vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

Yani tüm kurumlar vergisi mü-
kelleflerinin 01/01/2008 tarihinden
itibaren yurt dışı şubeleri ile serbest
bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle
(mükellefin serbest bölgedeki şube-
leri dahil) yaptıkları işlemlerin Yıllık
Transfer Fiyatlandırması Raporuna
dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca
serbest bölgelerde faaliyette bulu-
nan kurumlar vergisi mükellefleri 
de söz konusu tarihten itibaren iliş-
kili kişilerle yaptıkları yurt içi işlem-
lerine ilişkin olarak Yıllık Transfer
Fiyatlandırması Raporu hazırlaya-
caklardır. Ancak, kurumlar vergisi
mükelleflerinin yurt dışında faali-
yette bulunan şubelerinin veya ser-
best bölgede faaliyette bulunan
şubelerinin ayrıca Rapor hazırlama-
sına gerek bulunmamaktadır. Bunun
yanı sıra gelir vergisi mükelleflerinin
de Rapor hazırlamasına gerek yok-
tur.

Buna göre;
-Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin
bir hesap dönemi içinde ilişkili kişi-
lerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı
işlemleri,

-Serbest bölgelerde faaliyette bu-
lunan kurumlar vergisi mükellefleri-
nin bir hesap dönemi içinde ilişkili
kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri,

-Diğer kurumlar vergisi mükel-
leflerinin bir hesap dönemi içinde
ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı iş-
lemleri,

İçin Yıllık Transfer Fiyatlandır-
ması Raporunu yıllık Kurumlar Ver-
gisi beyanının verildiği tarihe kadar
hazırlamaları gerekmektedir.

Yukarıda sayılan ve söz konusu
Transfer Fiyatlandırması Raporunu
hazırlamak zorunda olanların dı-
şında kalan mükelleflerin;

-Serbest bölgelerde faaliyette bu-
lunan kurumlar vergisi mükellefleri-
nin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt
dışı işlemleri,

-Diğer kurumlar vergisi mükel-
leflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları
yurt içi işlemleri,

-Gelir vergisi mükelleflerinin iliş-
kili kişilerle yaptıkları yurt içi ve
yurt dışı işlemlerine,

İlişkin olarak Yıllık Transfer Fi-
yatlandırması Raporu hazırlamala-
rına gerek bulunmamaktadır.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI 
RAPORU NASIL BİR RAPORDUR?

-Bu raporda görüş bildirilmedi-
ğinden, bağımsız denetim raporu
değildir.

-Tespit edilmiştir ve tasdik edil-
miştir gibi ifadelere yer verilmedi-
ğinden ve mühürlenmediğinden,
Tam Tasdik Raporu olarak değerlen-
dirilmez.

-Tavsiye, yorum ve eleştiri içer-
mediğinden, planlama veya danış-
manlık raporu değildir.

-Mevcut işlemler doğrultusunda,
matematik ve iktisat bilimine dayalı,
mali idarece belirlenen asgari stan-
dartları taşıyan ve objektif sonuçlar
sunan bir rapordur. 

PEKİ BU RAPOR 
HAZIRLANMAZSA NE OLUR?

Öncelikle bu raporun ibrazı zo-
runlu olmasa da tebliğde öngörülen
asgari standartları taşıyacak şekilde
hazırlanmasının zorunlu olduğunu
belirtmemiz gerekir. Söz konusu
rapor herhangi bir gerekçe ile gerek

vergi dairesi tarafından gerekse
vergi incelemesine yetkili birimler
tarafından zamanaşımı süresi olan 5
yıl süresince geçmişe dönük olarak
istenebilir. Bu durumda mükellef,
genel ibraz süresi olan 15 gün içinde
daha önce hazırlamış olduğu raporu
yetkili birimlere ibraz etmek zorun-
dadır. Söz konusu raporun verilen
süre içinde ibraz edilmemesi duru-
munda; mükellef hakkında özel
usulsüzlük cezası kesileceği gibi mü-
kellefin vergi incelemesine sevk
edilmesi de söz konusu olacaktır.
Vergi incelemesinin sonucu olarak
da cezalı tarhiyatlarla karşı karşıya
kalınabilir.

SONUÇ:
Bu raporun hazırlanması tebliğle

zorunlu hale getirilmesine rağmen,
mali idare veya vergi incelemesine
yetkili birimlerce istendiği ana kadar
ibrazının zorunlu olmaması, bazı
mükelleflerin rahat hareket etmele-
rine ve bu raporu hazırlamamalarına
sebep olmaktadır. Bazı mükellefler,
nasıl olsa ibrazı zorunlu değil maliye
isterse  o zaman hazırlarız diye son
derece riskli ve sakıncalı bir yakla-
şım tarzıyla hareket etmektedirler.
Ancak vergi dairesi veya vergi ince-
lemesine yetkili birimler tarafından
birkaç yıl öncesine ait bir transfer fi-
yatlandırması raporunun talep edil-
mesi durumunda, geçmişe yönelik
olarak son derece teknik hesaplama-
lar, araştırmalar, bilgi ve belgeler
gerektiren bu tür bir raporun verilen
ibraz süresi içinde doğru bir şekilde
hazırlanması mümkün değildir. Bu
durumda da vergi incelemesi ve
akabinde de cezalı bir şekilde vergi
tarhiyatı ile karşı karşıya kalınabilir. 

Transfer fiyatlandırması rapo-
runu hazırlamak zorunda olan mü-
kelleflere tavsiyemiz, daha sonra
kendilerini büyük sıkıntılara sokabi-
lecek bu raporu süresi içinde ehil
kimselere hazırlatarak gereksiz risk-
ler almamaları yönünde olacaktır.

Geçmiş yıllar için bu rapor henüz
hazırlanmadı ise en kısa sürede ha-
zırlanmaladır.
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Önleyiciliğin bir çok yolu
olabileceği kuşkusuzdur.
Ancak alternatif olarak

Bist Özel Pazar uygulaması ilgi çe-
kici ve dikkate değer bir alternatif
olma özelliği ile öne çıkmaktadır. Ta-
biiki her uygulama için yasanın ta-
cirde aradığı en belirgin özellik olan
“basiretli tacir” ilkesinden hareket
ile teknik bilgi gerektiren her hu-
susta olduğu gibi bu konuda da hem
hukukçunuzdan hem de finans piya-

sası profesyonellerinden destek al-
manızı tavsiye ederiz. 

Bu nedenle makale ve demeçle-
rini ilgiyle izlediğimiz Sermaye Piya-
sası Yatırımcıları Derneği Başkanı
Sayın Arif Ünver’in konu hakkında
ÇSD ye özel olarak hazırladığı maka-
leyi ihtiyacı olanlara yeni bir bakış
açısı getirmesi , anahtar olması te-
mennisiyle paylaşırım.

Son birkaç yıldır Ülkemiz
de toplumun geniş ke-
simlerinde duyulan bir
söylem var; “üretime

dayalı ekonomiye geçmek lazım” 
Ülkemizin genç bir nüfusu var.

Yaş ortalaması 29-30 lar seviye-
sinde… Bu yapı Ülkemizi büyük bir
potansiyel yapıyor. Diğer taraftan di-
namik ve büyük bir Pazar olan bu
genç nüfus iş bekliyor aş bekliyor…
Potansiyel olan genç nüfusun büyük
bir avantaj iken dezavantaja dönme-
mesi de yatırım hadisesi ile yakın-
dan ilgilidir.

Üretimin gerçekleşmesi için asli
olarak üç temel faktör bulunmakta-

dır. Bu faktörlere baktığımızda, mü-
teşebbis, emek ve sermaye kalem-
leri temel olarak öne çıkıyor…

Mevcut durumda ülkemizde üre-
timin arzu edilen şekilde realize ola-
mamasının en önemli sebebi, temel
faktörlerden sermaye yetersizliğidir.

SERMAYE İLE İLGİLİ SORUNLAR
İŞLETMELERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

İşletmelerin sermaye gereksini-
mini arzu edilen şekilde karşılaya-
maması, yatırımların ve işletmelerin
hayat çizgilerinin de kısa veya kali-
tesiz olmasına zemin hazırlıyor…

Bu noktada işletmelerimiz borç
alacak ilişkisi yöntemi ile kaynak ih-

tiyacını karşılamak gayesi ile banka-
ların kapısını çalmaktadırlar. Tabi 
bu noktada işletmelerimizin banka-
lar ile girdikleri ilişki, işletmelerimi-
zin varlıkları üzerinde hareketlerini
kısıtlarken aynı zamanda işletmele-
rimize faiz yükü bindirerek, karlılık-
larının da azalmasına zemin hazırlı-
yor.

Tam da bu noktada işletmelerin
borç alacak ilişkisi yerine öz kaynak
ile sermaye temini tek ve önemli bir
seçenek olarak ortaya çıkıyor. Ülke-
mizde öz kaynak ile finansman kül-
türünün gelişemeyişi işletmelerimi-
zin sermaye sorunun da devamına
sebep oluyor. Bu kültürün gelişeme-
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İşletmelere halka açılmadan sermaye
temini imkanı: Borsa İstanbul Özel Pazar
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Ticaret dünyasında genel itibarıyla yaşanılan hukuki problemler irdelendiğinde gö-
rüleceği üzere bir çoğunun kaynağının yetersiz sermaye ile iş yapmaya çalışan ta-
cirin kredi ihtiyacını karşılama şeklinden kaynaklandığı ya da bu nedenle prob-
lemlerin derinleştiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla son yıllarda iflas erteleme
davaları bir moda şeklinde sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. Problem doğduktan
sonra yapılabilecek hukuki girişimlerin önemi ortadadır. Ancak daha kolay ve ucuz
olan bu problemlerin doğmasını engellemektir kanaatindeyim.

Av. Volkan Erel

Tacirin sermaye ihtiyacı
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yişinde işletmelerin ilgili konulara
ilişkin farkındalıklarının yetersizliği
ve kurumsallıktan ziyade aile şirketi
yaklaşımının baskın olması öne 
çıkıyor.

BORSA İSTANBUL ÖZEL PAZAR
ADINDA BİR PLATFORM OLUŞTU-
RULDU

İşletmelerin sermaye temininin
aşılması adına Borsa İstanbul çatısı
altında, Borsa İstanbul Özel Pazar
adında bir platform oluşturuldu.
Oluşturulan bu platform Dünya da
da bir ilk olması açısından son de-
rece önemli. Bir borsa çatısı altında
tesis edilme özelliği ile işletmelere
salt nakit sermaye değil aynı za-
manda beşeri sermaye sağlamanın
da zeminini hazırlanmış oldu.

ÖZEL PAZAR, YENİ FİKRİ OLUP
SERMAYESİ OLMAYANLARA VE
SERMAYE YETERSİZLİĞİ NEDENİ
İLE İSTEDİĞİ SIÇRAMAYI YAPA-
MAYAN KOBİ’LER İÇİN ÖNEMLİ
BİR FIRSAT 

Borsa İstanbul çatısı altında faali-
yet gösteren Özel Pazar, yeni fikri
olup sermayesi olmayanlara diğer
taraftan faaliyetlerine devam eden
lakin sermaye yetersizliği nedeni ile
istediği sıçramayı yapamayan küçük
ve orta ölçekli firmalar için önemli
bir fırsat mekanizması. Bu plat-
formda sermaye sahibi kayıtlı Melek
Yatırımcılar ile sermaye ihtiyacı

olanlar, Borsa İstanbul güvencesi ile
bir araya gelmektedir.

İşletmelere halka açılmadan ser-
maye temini imkanı sağlamak için
oluşturulan web tabanlı bir platform
olan Özel Pazar’ın sunduğu imkan-
ları sıralayacak olursak;
• Dünyada bir borsanın sıfırdan kur-

duğu ilk geniş kapsamlı özel şirket
pazarının sunduğu hizmetlere tek
platformdan ulaşım

• Halka açılmadan pay alım-satımı
• Şirketlerin ve yatırımcıların finans-

man ve likidite ihtiyaçlarına kolay,
hızlı ve düşük maliyetli çözüm

• Borçlanmadan kaynak sağlama,
ortaklarını seçme ve şirket yöneti-
mini kontrol etme olanağı

• Halka açık şirketlerin tabi olduğu
izahname düzenleme, kamuyu ay-
dınlatma vb. yükümlülüklerden ve
SPK mevzuatından muafiyet

• Yeni ortak ve finansman bulmak
için yerli ve yabancı pek çok yatı-
rımcı alternatifini değerlendirme
imkânı

• Yatırımcılar için farklı sektörlerden
farklı büyüklüklerde çok sayıda
şirket ile tanışma ve hızlı büyüyen
şirketlere yatırım yapma fırsatı

• Sertifikalı melek yatırımcılar için
dünyadaki en yüksek vergi avan-
tajlarından yararlanma fırsatı

• Verilecek bilgiler ile bilgi verme
sürecini yönetme ve kontrol etme,
bilgilerin gizliliğini sağlama im-
kânı

• İsim göstermeden karşı tarafı
bulma imkânı

• Yatırımcılar için yatırımlarını
nakde dönüştürerek çıkış imkânı

• Çözüm ortaklarımız tarafından su-
nulan hukuki ve finansal danış-
manlık, değerleme, aracılık gibi
hizmetlere talep halinde uygun fi-
yatlarla ulaşım

• İlgi alanına göre algoritmik eş-
leşme, kapsamlı bir arama motoru
ile karşı tarafı bulma, Veri ve 
Görüşme Odası uygulaması ile 
güvenli bir ortamda doküman 
paylaşımı ve görüşme yapma 
olanakları

• Borsa İstanbul güvencesinde 
tanışma ve görüşme imkânı ile
Borsa İstanbul’un sağlayacağı 
diğer desteklerden faydalanma fır-
satı

• Şirketlerin finansman bulma süre-
cini kendi kontrolünde ve aracısız
yürütebilme kabiliyeti

İşletmelerimize sunulan bu 
imkanlar, yeni girişimler ve yükselen
girişimlere önemli bir kapı açabilir.

Sermaye ihtiyacı olan yeni ve
yükselen girişimlerin, ilgili plat-
forma dahil olabilmeleri için;
www.bistozelpazar.com dan detaylı
bilgi alabilmeleri mümkün.

Arif ÜNVER
Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Borsa İstanbul Pazar

Platformunda sermaye sahibi

kayıtlı Melek Yatırımcılar ile

sermaye ihtiyacı olanlar, 

Borsa İstanbul güvencesi ile

bir araya geliyor”
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1991 yılından beri inşaat
sektöründe birçok proje-
de yer alan ve Pelican
Hill Ihlamur Evleri proje-

siyle de gayrimenkul sektöründe kali-
teli işler yaptığını sektöre kanıtlayan 

Kameroğlu İnşaat; şimdi de Bey-
likdüzü’nde Kameroğlu Metrohome
adlı yeni karma projesini göz alıcı ve
lüks sunumu ile hayata geçiriyor. E-5
üzerinde kendi mülkiyetinde olan ar-
salarında gerçekleştireceği ve yakın
bir zamanda lansman fiyatlarıyla satı-
şına başlanacak olan projede, ön talep
süreci kısa bir süre önce başladı.

‘’Ev değil Yaşam’’  sloganıyla
Beylikdüzü’nde yeni bir nefes olmayı
hedefleyen Kameroğlu Metrohome;
parsel alanı 70.000 m² olan toplam

1500 konut ve 110 mağazadan oluşu-
yor. Her yönüyle Metropol yaşantısına
uygun, çağın gereksinimlerini fazla-
sıyla karşılayacağı ve ev sakinlerine
sunacağı lüks standartlardaki sosyal

yaşam alanlarıyla, benzersiz bir ya-
şam kalitesini modern ve estetik mi-
mariyle Beylikdüzü ’ne getirmeyi
planlıyor.

Kameroğlu Metrohome; Metrobüs
ve ve Metroya olan yakınlığı nedeniy-
le Metrohome adı verilmiş.

Kameroğlu Metrohome Suites;
aile konseptinde tasarlanmış 2+1,
3+1  ve  4+1 daire seçenekleriyle
ayrı sosyal tesise, yönetime ve oto-
parka sahip.

Metrohome Suites, ailelerin hu-
zurlu vakit geçirebilecekleri yeşil ve
mavinin dinginliği eşliğinde açık ve
kapalı havuz keyfini yaşayabilecekleri,
günün stresini atacakları fitness salo-
nu, yürüyüş alanları ve çocuk parkları
ile bambaşka bir dünya sunuyor. 

KAMEROĞLU’NDAN E-5 ÜZERİNDE BEYLİKDÜZÜ’NE DEV PROJE

Beylikdüzü’nün yeni cazibe
noktası...
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Kameroğlu İnşaat tara-
fından Büyükçekme -
ce’de inşa edilen,
Pelican Hill Ihlamur

Evleri’nde sona yaklaşılıyor…
Büyük bir bölümü satılan villala-

rın iki etap olarak Eylül 2016 ve
Mayıs 2017‘de teslim edilmesi plan-
lanıyor.

Pelican Hill Projesi, brüt alan-
ları 445 ile 540 metrekare arasında
değişen 4+1, 5+1 ve 6+1 
villa tiplerinden oluşmakta. 

% 80‘i tek % 20‘si iki katlı olan
ve bahçelerinde kendilerine ait 70 m² 

büyüklüğünde açık havuzun yer aldığı
112 adet villa, ev almak isteyenlerin
lüks beklentilerini fazlasıyla karşılaya-
bilecek nitelikte tasarlanmış.

Tek katlı villa yaşantısı ile daha
rahat bir yaşam alanı sunan proje
yepyeni bir boyutla karşımıza çıkıyor.
Bu nedenle;

Pelican Hill Ihlamur Evleri’nde
villalar, kendine özgü çizgisiyle ‘’Tek
katlı müstakil ev’’ hayali olanların ter-
cih edebilecekleri hoş bir alternatif. 

Göl ve deniz manzarası eşliğinde
yaşayabilecekleri ayrıcalıklı mekân-
lar… 

Geniş bahçeli ve havuzlu olarak
tasarlanan villalar ailelerin hoş vakit
geçirmeleri için ideal bir yaşam sunu-
yor.

Sağlıklı ve eğlenceli vakit geçire-
bileceğiniz sosyal alanlar;

Çocuk oyun alanları, yürüme ve
koşu parkurlarının yanı sıra proje
bünyesindeki 4 bin metrekarelik alanı
olan Pelican Life Club içerisinde; kafe
& restoran, açık ve kapalı yüzme ha-
vuzu, spor tesisi ve market’i ile her
türlü ihtiyacınıza cevap verebilecek
sosyal olanaklar seçkin bir yaşamı
simgeliyor.

Satışlar Hızla Devam Ediyor!..

Pelican Hill 
Ihlamur Evleri’nde 
ilk teslimler çok 
yakında başlıyor
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17 yaşındayken
babasının 
zoruyla dayı-
sının kızı

Emine ile evlendirildi. 
Bu evlilikten bir de kızı
oldu. Ancak Mahzuni bu
zorunlu evliliği daha fazla
sürdürmek istemez, bir
sure sonra mektup yaza-
rak ayrılır.

1960 yılına gelindi-
ğinde Ankara Ordu Dona-
tım Teknik Okulu'nu
başarıyla bitirir. Ancak bu
yıl karşısına çıkan İtalyan
asıllı Suna’ya (Sovina) aşık
olur. Onu kaçırır ve kö-
yüne getirir. Yeni eşi ile
altı ay köyünde kalır. Bu
sırada okulu Balıkesir'e
nakledilir. Okul komutanı-
nın ısrarı ile yeniden okula
döner. Ancak bu sırada
Mahzuni’nin altı ay de-

vamsızlık yaptığı ihbar
edilir. Bu ihbar üzerine
okuldan atılır. Üstün başa-
rısının gereği Kuleli Askeri
Lisesi' ne gitmeye hak ka-
zansa da ne yazık ki,
O’nun halk edebiyatına
gönül vermesi ve Alevi ol-

ması bu üzücü durumun
yaşanmasına sebep olur.
Geriye tek seçenek kal-
mıştır; köyüne dönüp,
müzik çalışmalarına
devam etmek. 

Yıllar içinde Züleyha,
Emrah, Ferhat adlı üç ço-

cuğu olur. Müzik çalışma-
ları da hız kazanır. 1964
yılında ilk plağı ile müzik
piyasasına girer, arka ar-
kaya yüzlerce plak, kaset
yapar. Bu yıllarda adı
dünya çapında duyulur.
Hakkında kitaplar yazılır
ve yazdığı kitaplar da
uluslararası edebi tartış-
malara konu olur. 

1971 yılında Mahzuni
üçüncü eşi Fatma Hanım
ile evlenir. Bu evliliklerin-
den Derya, Ali, Şeyda ve
Yetiş adında dört çocuğu
daha olur. 

Aynı yıl olan askeri
darbeden sonra kurulan
Nihat Erim hükümetinin
Deniz Gezmiş ve arkadaş-
ları hakkında verdiği ka-
rara dayanamayıp “Erim
Erim Eriyesin” türküsünü
hazırlar. Ancak bundan

1940 yılının başlarında Kahramanmaraş'ın 
Afşin İlçesi'nin Berçenek Köyü'nde dünyaya
geldi Mahzuni Şerif. Berçenek’te okul olmadığı
yıllarda Elbistan' ın Alembey Köyü' nde, Lütfü
Efendi Medresesi’nde Kur 'an eğtimi aldı.
1956’da Berçenek’te ilkokuldan mezun oldu 
ardından 1957 yılında Mersin Astsubay Oku-
lu'na gider. 

Çağdaş Pir Sultan Abdal:
Aşık Mahsuni Şerif
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dolayı tutuklanıp dört ay
cezaya çarptırılır. Tahliye
olduktan sonra tekrar tu-
tuklanır.

1972’de Gaziantep'deki
evi kundaklanır. Ne yazık
ki burada tüm ödülleri ve
arşivi de yanar. Bununla
da kalmaz. 1973 yılında
halkı suça teşvik etmekten
tutuklanır ve Ankara'da Sı-
kıyönetim Mahkemesi'nde
yargılanır.

ZORLU SÜREÇTEN 
GEÇTİĞİ YILLAR

1962 yılından 1988’e
kadar defalarca saldırıya
uğrar, evi yakılır, mahke-
melik olur, tutuklanır,
hapse atılır, dövülür, diş-
leri sökülür.

1989-1991 yılları ara-
sında “Halk Ozanları Der-
neği”nin genel
başkanlığını yapar. 1997
yılının haziran ayında Al-
manya'da beyin kanaması
geçirir. Almanya'nın Ulm
kentinde tedavi görür.

1993’te Sivas’ta katle-
dilenler için “Sivas Dramı”
adlı türküsünü yapar. 

BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ’NÜN
VE ANADOLU EZGİLERİ-
NİN DÜNYAYA TANITIL-
MASINDA ÖNEMLİ BİR
YERİ VARDIR

1998 yılında, 58 kaset
sahibi olan Ozanımız, dün-
yanın yaşayan üç büyük
ozanı arasında birinci sı-
rayı almıştır. Bir çok ya-
bancı ülkede deyişleri
değişik dillerde okunmuş-
tur. Tüm türkülerinin yer
aldığı 8 kitabı bulunan
Ozanımız Aşık Mahsuni
Şerif’in, Bektaşi Kültü-
rü’nün ve Anadolu Ezgile-
rinin dünyaya
tanıtılmasında önemli bir
yeri vardır.

2001 in başlarında kalp
ve solunum yetmezliğin-
den hastalanır. JFK Hospi-
tal'da yoğun bakım altına
alındı. Mayıs ayında iyile-
şir. Ancak günümüzün Pir
Sultan'ı Aşık Mahzuni
Şerif, kasım ayında kendi-
sine yeni bir dava açılır.
Sebebi ''Elhamdülüllah Kı-
zılbaşım ve laikim. Ben
değil, yedi sülalem kızıl-
baştır. Bir suç varsa o da
dedemdedir" dediği için,
DGM tarafından dava açı-
lır. Duruşma  27 Aralık
2001 tarihinde DGM’de
yapılır. 

HAKKINDAKİ DAVA
DEVAM EDERKEN 2002
YILINDA ALMANYA’DA
ÖLDÜ

Dava devam ederken
17 Mayıs 2002’de Mahzuni
sevenleri için üzücü bir
gün olur, 62 yaşında Al-
manya’nın Köln kentinde
hayatını kaybeder.

Hacı Bektaş Veli Külli-
yesi'nin yakınındaki “Çile-

hane” adı verilen bölgeye
defnedilir.

ESERLERİ
Dom Dom Kurşunu,

Yedin Beni, Yuh Yuh, Fadi-
mem, Gül Yüzlüm, Ciğer-
parem, Merdo, Dostum
Dostum, Han Sarhoş
Hancı Sarhoş, Çeşmi Siya-
hım, Yalan Dünya, Ağla-
sam mı?, Abur Cubur
Adam, Katil Amerika ve
Ekmek Kölesi gibi eserleri
Gülden Karaböcek, Zeki
Müren, İbrahim Tatlıses,

Ahmet Kaya, Mahsun Kır-
mızıgül, Murat Göğeba-
kan, Selda Bağcan gibi
birçok Türk halk müziği ve
pop müzik sanatçısı
okudu. 

Aşık Mahzuni'nin 453
plağı, 50 kasedi ve yayın-
lanmış 9 adet kitabı bulu-
nuyor. Ayrıca TRT
tarafından çekilmiş 2 adet
belgeseli de bulunmakta-
dır.
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Caferağa Med-
resesi, Ka-
nuni Sultan
Süleyman

dönemi eserlerindendir.
Medresenin banisi, Kanuni
Sultan Süleyman zama-
nında yaşamış olan ve Ba-
büssade ağalarından ha-
dım ağa olan Cafer
Ağa’dır. Cafer Ağa görev
yaptığı 1554-1557 yılları
arasında medresenin yapı-
mını Mimar Sinan’a baş-

latmıştır. Ancak Cafer
Ağa'nın 1557 de ölü-
müyle, medresenin yapı-
mına kardeşi Haremağası
Gazanfer Ağa tarafından
devam edilmiş ve 1559'da
tamamlanarak eğitime
açılmıştır.

Caferağa Medresesi ba-
ğımsız bir medresedir.
Eğimli bir arazide yer alır.
Medresede, 15 dershane-
sergi odası, büyük salon
ve bahçe bulunur. Kemerli

bir kapısı dörtgen bir av-
luya sahiptir. Avlunun et-
rafına dizilmiş olan küçük
odacıklar, dershaneleri
oluşturur. Medrese giriş
kapısında üç kitabe bulu-
nur. Biri üstte diğerleri sa-
ğında ve solundadır. Üst-
teki kitabede Yerebatan
Sarnıcı'ndan medreseye su
bağlanması için Kanuni
Sultan Süleyman'ın izin
verdiği belirtilir. Diğer iki
kitabede ise medrese kan-

dillerine zeytinyağı alın-
ması için hayırseverlerin
yaptığı bağışlarla ilgilidir.

TURİSTLERİN YOĞUN
İLGİ GÖSTERDİĞİ YER
GÜNÜMÜZDE GELENEK-
SEL EL SANATLARIMIZIN
DA ÖĞRETİLDİĞİ BİR 
MEKANDIR

Şimdilerde Geleneksel
Türk El Sanatlarının öğre-
tildiği bir yerdir. Gelenek-
sel sanatlarımıza ait ör-

İstanbul’un gözle görülür tarihi dokusunun en yoğun olan yeri şüphesiz Beyazıt,
Sultanahmet, Sirkeci ve Eminönü bölgesi. Beyazıt’tan Sirkeci yönüne doğru ilerler-
ken nereye bakacağınızı şaşırtan tarihi yapılar art arda sıralanırken, şirin bir sokak
dikkati çeker; Caferiye Sokağı… Ve o sokakta bir tabela gözünüze çarpar; Caferağa
Medresesi… Biraz önceki kargaşa ve gürültülü sesler bir anda kendini dingin bir
atmosfere bırakır. Burada birden tarih solumaya başlarsınız. Bu büyülü ortam,
orada bulunanların ruh hallerine de yansımıştır. 
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İstanbul’un yaşayan ve öğreten tarihi
mekanı: Caferağa Medresesi
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neklerin üretilip, yerli ve
yabancı turistin beğeni-
sine sunulduğu turistik bir
merkez durumundadır.
Bahçede yiyecek-içecek
hizmeti veren bir kahve-
hane de yer alır, 1989 yı-
lına kadar yoksullara barı-
nak olarak kullanılan
medrese, yapılan restoras-
yon çalışmalarının ardında
bir sanat merkezi olarak
hizmete açıldı. 90 lı yıl-
larda bir kez daha onarım-
dan geçmiş olan Medrese,
Türk Kültürüne Hizmet
Vakfı tarafından dönüştü-
rülerek bu halini almıştır.  

AYNI ZAMANDA BİR
SERGİ ALANI

Medresenin odaları,
atölye olarak kullanılması-
nın yanısıra, daimi sergi
odaları olarak düzenlen-
miştir. Öğrencilerin çalış-
maları zaman zaman bura-
larda sergilenir.

Caferağa Medresesi,
Uygulamalı El Sanatları
Merkezi, geleneksel Türk
el sanatlarının tanıtılması
ve geliştirilmesi amacıyla
bugün her yastan insana
hizmet vermektedir. Kurs-
lar dönemlere ayrılarak,
ebru, hat, tezhip, minya-

tür, kuyumculuk, ahşap
dekoratif süsleme, ev içi
dekoratif süsleme, porse-
len süsleme, resim, vitray,
takı gibi kursların yanı
sıra, ud, ney, gitar, bağ-
lama, T.S.M. solfej ve re-
pertuarı (koro çalışması)
şeklinde oldukça geniş bir
yelpazede faaliyetlerini
sürdürmektedir.

TARİHSEL BİLGİLERİN
AKTARILDI TURLAR

Kursların dışında Med-
rese’nin her ay düzenli
olarak sergi, sohbet ve
gezi etkinlikleri de yapıl-
makta. Gezilerde yaya ola-
rak sokak sokak tarihi me-
kanlar ziyaret edilmekte.
İki sanat tarihçisinin eşli-
ğinde gerçekleştirilen bu
gezilerde, gezilen mekan-
larla ilgili tarihsel bilgiler
de katılımcılara aktarılır.
Bazı turizm acentalarıyla
birlikte çalışan vakıf, bu
acentaların getirdiği tu-
ristleri de gezilere dahil
etmektedir. 

Caferağa Medrese-
si'nde yer alan odacıklar-
dan birisi Türk Kültürüne
Hizmet Vakfı’nın çıkardığı
kitapların yer aldığı kitap-
lık bölümü olarak kullanıl-

maktadır. Ayrıca hediyelik
eşya satışı da yapılan bir
bölüm de bulunur.

Hem şehrin merke-
zinde olup, hem de gü-
rültü ve kalabalıklardan
uzak bir mekan tanımak
isteyenler, burayı mutlaka

ziyaret etmelidir. Bugün
artık Caferağa Medresesi,
yaşayan tarihi bir mekan
olarak Istanbul’un kültürel
yapısı içinde canlılığını ve
vazgeçilmezliğini ispatla-
mış olarak yerini koru-
maktadır.
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“Turşu köyü” olarak nam salan 
Bursa’nın şirin bir köyü: Gedelek 
Yeşil Bursa’nın Orhangazi ilçesi’ne bağlı olan şirin bir köy Gedelek.
Hemen herkesin adını turşuları ile tanımış olan bir yerleşim yeri. 

Hangi ta-
rihte kurul-
duğu kesin
olarak bi-

linmiyor ancak eldeki bil-
giler en az beş yüz yıla
işaret ediyor. Köyde anla-
tılagelen bilgilere göre; ilk

olarak bugünkü adı Sıra-
söğütler olan bölgede yer-
leşim başlamış. Ancak bu-
rada sivrisinek ve sıtma
nedeni ile hayat zorlaşınca
yakınlardaki Beyköy mev-
kiine göç edip yerleşmiş-
ler. Bunun ispatı olarak da

Beyköy yakınlarında hala
mevcut olan bina yıkıntıla-
rının varlığı gösterilmekte.

Yeni yerleştikleri yerde
de su kaynakları yeterli
gelmeyince, bu defa suyu
biraz daha bol olan Pınar-
başı mevkiine taşınılmış.

Önceleri adının “Gezerek”
olarak konulduğu, bu adın
geze geze buraya geldik-
leri için böyle uygun gö-
rüldüğü söylenmekte. Tabi
yıllar içinde söyleniş fark-
lılıklarından ismi “Gede-
lek” olarak değişmiş. 
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Yine anlatılanlara göre
köy bugünkü yerine yer-
leştiğinde, ahali Pınarbaşı
Suyu’nun kenarlarına çı-
nar fidanları dikmiş. Gü-
nümüzde yapılan araştır-
malarda bu çınarların
yaklaşık 500 yaşlarında ol-
duğu ortaya çıkmıştır. Bu
durum, anlatılanların doğ-
ruluğu niteliğinde sayıla-
bilir. Kurtuluş Savaşı yılla-
rına gelindiğinde ise ne
yazık ki köy tamamen ya-
kılp yıkılmıştır. Halk başka
yerlere göç etse de, savaş
bitiminde tekrar onarılmış
ve yerleşim devam etmiş-
tir.

1949 YILINDA BAŞLA-
YAN TURŞUCULUK
1970’TEN İTİBAREN
KAPSAMLI HALE GELMİŞ

Günümüzde Gedelek
çok bilindiği üzere turşu
yapımı ile tanınmakta.
Köyde 1949 yılında başla-
yan turşuculuk, şimdilerde
çok gelişmiş durumda.
Önceleri ufak çapta yapı-
lan turşu üretimi, 1970 yı-
lından sonra daha kap-
samlı hale gelmiş. Arka
arkaya açılan fabrikalarda
modern üretime geçilerek,
üretim hacmi artırılmış.
Gitgide yayılan ünü saye-
sinde bugün Gedelek tur-
şularına sadece yurt için-
den değil, yurt dışından da
çok talep geliyor. Dünya
çapında tanınan turşular
ihracatta önemli bir yere
sahip.

Gedelek’te elliden fazla
ürünün turşusu yapılırken,
yılda 50 tonun üzerinde
bir turşu üretimi söz ko-
nusu. Neredeyse her çeşit
meyve ve sebzenin ya-
nında ceviz, kestane hatta
yumurtanın bile turşusu
yapılıyor. Ünlü markaların

menülerinde Gedelek 
turşularını tercih edip, kul-
landıkları da biliniyor. Ara-
larında Japonya, Azerbay-
can, Fransa, Çin, Arjantin,
İngiltere gibi ülkelerin de
olduğu yirmiden fazla ül-
keye ihraç yapılıyor. Bu
durum, Gedelek’i ülke
ekonomisi açısından çok
önemli bir konuma yerleş-
tiriyor elbette.

TURŞUNUN LEZZETİNİN
SIRRI PINARBAŞI
SUYU’NDAN GELİYOR

“Peki bu turşuların sırrı
nedir?” diye soruldu-
ğunda, Gedelek’teki üreti-
ciler; Gedelek için çok
önemli olan Pınarbaşı Su-
yu’nun turşuları böylesine
özel yaptığını belirtiyorlar.
Suyun kireçli olduğu, katkı
maddesi gerektirmeden
turşuları diri tuttuğu ve
turşu için böyle bir suyun
çok elverişli olduğu turşu
üreticileri tarafından bilin-
mekte. Turşular için ge-
rekli malzemeler ise eğer
Gedelek’te üretilmiyorsa

çoğunlukla yöreye yakın
yerlerden getirtiliyor.

Gedelek’te turşuculuk
sayesinde işsizlik diye bir
durum tamamen bitmiş.
Tam tersi iş bulmak için
gelenler de istihdam edili-
yor. Bu nedenle nüfusu da
artmış durumda. Gedelek
bu konuda bir ilke de im-
zasını atmış oluyor.

Turşucu köyde bilinen
bir gerçek daha var, bu
köyde kanser konusunun
gündeme gelmeyişi. Köy-
lüler sabah kahvaltısında
bile turşu yediklerini, bu-

nun kendilerine sağlık ka-
zandırdığını söylemekteler. 

Merak edenler için, 
Gedelek’te ziyaretçiler 
için bir konaklama yeri bu-
lunmuyor. Ancak çok ya-
kında Orhangazi ilçesinde
kalınabilecek tesisler bulu-
nuyor. Bir hafta sonu
Bursa ve civarı gezilip,
gelmişken bir kaç saat de
olsa Gedelek’e uğranıp,
lezzetli turşulardan satın
alınabilir hatta bu vesile
ile Pınarbaşı Suyu’nun ke-
narında bir doğa gezisi ya-
pılıp, çay içilebilir.



Çocuk öyküleri
yazarıyken
bir film çek-
me fikri nere-

den geldi? Çekimlerde ya-
şadıklarınızı bizimle payla-
şır mısınız?

TRT’ ye verdiğim çocuk
filmleri projesi vardı. Biz
Amerikan filmleriyle büyü-
dük, kendi çocuk filmleri-
miz olsun istedim. TRT 3-4
yıl önce bu teklifimi kabul
etmedi. Sonra başka proje-
lere yöneldim. Bir film çek-
mek için Samsun’da bulu-
nuyordum. Bir araştırma
yapmıştım, olmadı. Onun
üzerine bir çocuk filmi çe-
kelim dedik. Sokaktan sa-
hiplendiğim bu iki köpeğin
hikayesini yazdım. Çekim-
ler için Bafra’yı uygun gör-
dük. Orada bir barınak var
ve diğer ilçe belediyeleri
oraya topladıkları hayvan-
ları atıp kaçıyorlar. Çok faz-
la sokak köpeği var, başkan
da bu konuda duyarlı. Film-
de Bafra’dan 39 çocuk oy-
nattık. Ancak üç çocuk
filmde daha fazla görünü-
yor. Türkiye’de bu bir ilk,
çocukların ve hayvanların
baş rol oynadığı bir film.

Toygun Ateş, Yeliz Ateş,
Göknur Parslı var. Durum
böyle olunca biz, daha çe-
kimler sırasında çok ilgi
görmeye başladık. Ulusal
ve yerel basın yazmaya
başladı, iş büyüdü. Güzel
şeyler yaşadık orada. Şimdi
geldiğimiz nokta, filmin
vizyona girmesi.

Çok küçük bütçe ile
ama sevgi ile çekilen bir
film. Bafra Belediye Başka-
nı Zihni Şahin çok destek-
ledi. Lojistik destek ve
manevi destek verdi, hala

da veriyor. Samsun Vali-
si’ne kısa tanıtım filmimizi
gösterdik, o da çok beğendi
ve “Çekim aşamasında bu-
lunsaydık keşke” dedi.

Sonuç olarak Mayıs
ayında gösterime giriyoruz,
İki galamızın yeri belli, bi-
risi Viyana’da, birisi Sam-
sun’da. İstanbul galası için
görüşmeler devam ediyor.

Filmin konusu sokağa
düşmüş iki köpeğin hikaye-
si. Bu köpeklerin dışında
çocukların maceraları da
var. Film bir macera filmi

aslında, bir kamu spotu
gibi düşünülmesini istemi-
yorum. Bu sebeple hayvan-
larla ilgili STK’lardan uzak
durdum. Sokak köpekleri
projesi benim beş projem
arasındaydı. Bal ve Betty’i
sahiplenince onların üze-
rinden gitti hikaye. Hay-
vanların başrol oynadığı
Türkiye’de ilk film. Ben
şöyle düşündüm; çocuklara
izlettirsinler diye bir tel-
evizyona ya da Milli Eği-
tim’e verelim,  Bir vizyon
hayali kurarak çıkmadık
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SENARİST VE YÖNETMEN FEDAİ ÇAKIR: 

“Sokak Köpekleri Bal ile Betty”  
tamamen sevgi eken bir çocuk filmi 
Türkiye’de çocuk sineması alanında birçok ilke imza atacak olan “Sokak
Köpekleri Bal ve Betty” filminin çekimleri Samsun’un Bafra ilçesinde yapıldı
ve Mayıs ayında vizyona girmesi bekleniyor. Türk-Avusturya ortak yapımı
filmin senaristi ve yönetmeni Fedai Çakır, filmin tamamen sevgi eken bir film
olduğunu belirterek 7’den 77’ye herkesin sıkılmadan izleyebileceğini söylüyor.
Fedai Çakır’la “Sokak Köpekleri Bal ve Betty” ile ilgili bir söyleşi yaptık. 



yola. Filmimizde bir Yeşil-
çam tadı var, aile olma te-
ması var.

Ayrıca Türk Sineması
için böyle bir film iyi oldu.
Çünkü bizim sinemamız
komedi ağırlıklı, şimdi kor-
ku filmleri de eklendi. Böy-
le bir çocuk filmi vizyona
girip, başarırsa, başka yö-
netmenler de film yapacak-
tır, iyi noktaya doğru gide-
cektir. 

Biz bir de köpeklerimiz
ve oyuncularımızla okulları
ziyaret etmek istiyoruz.
Bunun hayvan sevgisini de
pekiştireceğini düşünüyo-
ruz.

Film tutarsa devamı
gelir mi?

Olabilir, filmin bitiş
sahnesi devamını çekmeye
uygun bir sahne. Çekilebi-
lir, hikayeleri de var zaten.

Tutarsa demeyelim de,
çünkü biz ticari düşünme-
dik. Hayvan sevgisini yer-
leştirme adına devamı çe-
kilebilir. 

İkinci planda düşündü-
ğümüz bir proje daha var.
Benim “Karayele” adlı bir
kitabım var. Efsane bir at
ile çobanın hikayesidir bu.
Onu çekmeyi düşünüyoruz.
Biraz geliştirdik, şehir ha-
yatı ile de bağladık bir yer-
de. Benim bundan sonra
çekeceğim filmlerde hay-
van ve çocuklar hep ola-
cak.

Çocuk öyküleri ve 
masalları da yazıyorsunuz?

Yayıncılık döneminde
çocuklarla ilgili kitaplar çı-
kardım, çocuklarla ilgili bir
şeyler yazmayı seviyorum.
Halen basılmayı bekleyen
öykülerim var. Örneğin,

kedim Channel’i yazdım.
Köpek filmi çektim ama as-
lında ben on yıldır kedi ba-
bası olarak biliniyorum. Ki-
tabın adı; “Kendini aslan
sanan Channel”. Kediyi
Moda Tasarım okuyan bir
kız öğrenciden sahiplendik. 

Bir hayvan bulundur-
manın ailenin mutluluğuna
olumlu anlamda çok katkısı
olduğunu düşünüyorum.
Sosyal medyada üyesi ol-
duğum gruplarda payla-
şımda bulunurken bizler
sadece sevgi dolu payla-
şımlar yapıyoruz. Çünkü
bu materyallere çocuklar
da ulaşabiliyor. Onların
şiddet içerikli durumları
görmesini istemiyoruz.
Olumsuz durumlar yerine
sevgiyi ekmek gerekiyor.
Sokak Köpekleri Bal ve
Betty” de tamamen sevgi
eken bir film bu anlamda.
Bu filmi 7 den 77 ye her-
kes sıkılmadan izleyebilir.
Filmde hatalar, eksikler
olabilir. Ama sonuçta sev-
giyi almak için gitmek ge-
rek. Biz köpeklerimizle de
tüm Türkiye’yi dolaşmayı
düşünüyoruz. Toplu göste-
rime giden arkadaşlar bize
ulaşıp filme gittiklerini
söylediklerinde biz de onla-
rı ziyaret edeceğiz.

Benim çocuklara yöne-
lik çabam aslında hep var.
Ancak bizim desteğe ihti-
yacımız var. “Karayele” 
hikayem tiyatro oyunu
olarak oynandığı için Kül-
tür Bakanlığı’ndan üç 
kere destek istedim. Biz
destek istediğimizde, di-
linden, yönetmenine kadar
tamamen yerli oyun oldu-
ğu halde bize destek ver-
mek yerine yabancıların
ünlü bir tiyatrosunun “Pa-
muk Prenses”ine destek
verildi. Bana verilip veril-
memesi önemli değil, an-
cak bizim topraklarımız-
dan çıkan hikayelere sahip
çıkmak gerek. Karayele,
Karadeniz’in dağlarından
çıkmış bir hikayedir. Basit
bir oyun da değildir. İste-
dik ki destek alalım, ama
olmadı.

“EKİLEN NEFRET TOHUM-
LARININ ANTİBİYOTİĞİ
OLACAK”

Sonuçta misyonumuz
çocuklara yönelik bir şeyler
verebilme çabasıydı. Şu an
dünyada nefret tohumu
çok fazla. Belki bu film an-
tibiyotiği olacak, bu ilk doz
olacak. Belki başkalarının
bu anlamda yaptığı filmler
de devamını getirecek.
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Damla Yöndemli

2016 İlkbahar /
Yaz'ın Öne Çıkan 10 Trendi

2016 yaz modası artık sokaklarda.  Geçmişten ilham alan
moda, geçtiğimiz sezonun izlerini daha da derinleştirmeye
hazırlanıyor. Omuzların açık, 70’lerin ayak seslerinin daha
gür, fırfırlı ve İspanyol kesimlerin daha keskin olduğu bir
yaz sezonu bizi bekliyor.

Günlük kombin seçimleri için abartısız ama sloganlarla kendini
ifade eden t-shirtleri jeanlerle kombinleyerek, gece içinse omzu
açık elbiseler ve renkli sandaletlerle  sade ama zarif bir stil sa-
hibi olabilirsiniz. 

Küçük ipuçlarını verdikten sonra gelelim sezonun öne çıkan trendlerine.;

BROŞ & ARMA 
Broşlar bu sezon tasarımcıların

oyun alanında. Chanel, Marc Jacobs,
House of Holland , Loewe çoktan

defilelerinde baştacı etti bile. İster
minimalist, isterseniz esprili bir

broşla kıyafetinize hareket katmak
bu yazın olmazsa olmazı.
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FİLE 
Alexander Wang ve Prada

ile başlayan akım, kıyafetten
ayakkabıya, ev tekstilinden tabi
ki çoraba her yerde karşımızda.
Yazlık file çoraplarımızı yırtık
kotlarla kombinleyerek farklı

bir görünüme sahip
olabilirsiniz.
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GECE-GÜNDÜZ
Dantel detayları, saten kumaşlarıyla geceliği anımsatan elbiseler yatak odasından

kırmızı halıda terfi etti. Céline, slip elbiselerine kontrast detaylarla sofistike bir portre
çizerken, Balenciaga, Calvin Klein Collection, Burberry Prorsum ve Givenchy yalın
kesimlerle sadeliğin cazibesini yansıtıyor. 



www.csd.org.tr

MODA-TREND...

85Çorapland Kasım-Aralık 2015 / Ocak-Şubat 2016

KABARIK KOLLAR 
Kendimizi bir masal

kahramanı gibi hissetmek
istiyorsanız bu trend tam sizlik.

Dior ve Celine
koleksiyonlarında en can alıcı

örneklerini gördüğümüz trend,
bizi Alice Harikalar Diyarı’na

davet ediyor.

AÇIK OMUZLAR
Bu sezon kıyafetlerin kolları

yer çekimine yenik düşüyor.
Omuzları fora etmekten

hoşlanmayanlar bu ölçülü
dekolte ile daha mutlu 

olabilir.

MİX & MATCH
Louis Vuitton, Dries van

Noten ve Chanel bu sezon
kadınlara "Doğruluk mu,
cesaret mi?" diye soruyor.

Renkleri, desenleri, dokuları
karıştırmaya cesaret edense

kazanıyor.

YENİ FORMA
Stella McCartney ve Miuccia
Prada sayesinde polo yaka
giymek için artık golfçü

olmanıza gerek yok!  Polo
yakalar, renkli, desenli ve file

modelleriyle günlük hayatın bir
parçası artık.

ŞEFFAF
Bu sezon tasarımcılar şeffaf

tasarımların izinde.
Ayakkabıdan çantaya, şapkadan
tokaya sıçrayan plastik etkisi,
Loewe ve Christopher Kane
koleksiyonlarında da kendini

gösteriyor.
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Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu 
Kuruluşunun 10. yılını kutlayan S. Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), çağ-
daş bir tasarım ve sergileme anlayışıyla yenilenen Atlı Köşk’teki “Kitap
Sanatları ve Hat Koleksiyonu”nu, 10 Mayıs’tan itibaren ziyarete açtı. 

SSM koleksiyonları-
nın ve arşivinin di-
jital ortama aktarıl-
dığı yeni teknolojik

düzenlemeyle, Türk ve İslam
sanatının nadir elyazması kitap-
ları sayfa sayfa incelenebiliyor.
Sergi salonlarında augmented
reality (artırılmış gerçeklik) tek-
niğiyle hazırlanan animasyonla-
rın ziyaretçilere verilen iPad’ler
aracılığıyla sunulduğu interaktif
uygulamalar, geleneksel sanat-
ları teknolojiyle buluşturarak,
izleyenlere farklı bir deneyim
yaşatıyor.

İslam sanatının 14. yüzyıl-
dan 20. yüzyıla kadar uzanan
dönemine ait, ünlü hattatların
ve kitap sanatçılarının elinden
çıkmış 200’den fazla eserin yer

aldığı sergide, başta Kuran-ı
Kerim nüshaları olmak üzere
nadir elyazması kitaplar, kıta ve
murakkalar, levha ve hilyeler,
tuğralı ferman ve beratlar ile
hattatların yazı yazmada kul-
landığı araçlar yer alıyor. Gele-
neksel sanatları bugüne taşı-
mayı amaçlayan SSM, çağdaş
sanatçıların yarattığı özgün ta-
sarımları da müze koleksiyo-
nuna dahil ediyor. Koleksiyonun
yeni sunumunda, Ahmet
Oran’ın yazı alıştırmalarına
gönderme yapan 2005-2006 ta-
rihli kaligrafik kompozisyon zi-
yaretçileri karşılıyor. Türki-
ye’nin tanınmış çağdaş
sanatçılarından Kutluğ Ata-
man’ın güncel bir yorumla şe-
killendirdiği, hüsnühat sanatı-
nın “müsenna” veya “aynalı”
adı verilen simetrik yazı kom-
pozisyonlarını hatırlatan 2009
yapımı video, sergilemenin
güncel sanatla bağlantısını bir
kez daha vurgulayarak izleyici-
leri uğurluyor. Yeni sergileme
için özel hazırlanan Türkçe ve
İngilizce katalog ise SSM Kitap
Sanatları ve Hat Koleksiyo-
nu’nu yakından incelemek iste-
yen meraklıların ilgisine sunu-
luyor. Sergi kapsamında, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi’yle birlikte hazırlanan, el-
yazması kitap üretiminin aşa-
malarını detaylarıyla anlatan
film bu zahmetli sanat üreti-
mine yabancı olan ziyaretçile-
rin, bu eserlerin yaratılma sü-
reçleri hakkında bilgi sahibi
olmasını amaçlıyor.
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“The key of competition with 
high value-added products lies in contributing

educated and qualified young labour force 
to the sector”   

Dear Respective Members of Our
Sectors and Çorapland Readers

As Socks Manufactur-
ers’ Association
(ÇSD), vocational edu-
cation always became

our focus point of our works and it
will continue like that. The aim of
Turkish socks sector, which is the
second biggest manufacturer after
China, is not competing with China
on price basis; but with Italy with
high value-added products. It is pos-
sible to exist in this competition by
means of educated and qualified
staff’s gaining importance in our
sector. 

As ÇSD, we established Socks
Department in İHKİB Yenibosna 
Vocational and Technical School in
1999 for the first time by being
aware of this reality. And we estab-
lished a similar department in İHKİB
Avcılar Vocational and Technical
Anatolian High School. We have

aimed the education of white collar
workers, whom will carry our sector
to the position in value-added prod-
ucts we want and contribute to their
studies in R&D and design fields of
the sector with Concept Socks and
Fashion Design Associate Degree
Programme, which we have imple-
mented in the world for the first
time in 2011.

Apart from our schools, telling
our sector more students by means
of school-industry collaboration and
contributing employment is also
very much important. For this pur-
pose, Socks Pattern Design Contest
with the title “World, Are You Aware
of it?”, which we realized by collab-
orating with Istanbul Aydın Univer-
sity Anatolian Bil Vocational High
School was a significant enterprise
in terms of contributing designers
and entrepreneurs of future to the
sector. The broad participation with
especially 250 designs also made us
very happy. The wonder and interest

of young people are fit to be seen.
This interest and excitement are the
things that will carry our country
and sector further. I think we suc-
ceeded to enter the agenda of all
ranking and unseeded students and
triggered an important power. Our
target is to make this organization
by including all universities and
academies and make it traditional. 
I believe wholeheartedly to succeed
it. 

For this reason, I celebrate your
Holy Ramadan Month and following
Ramadan Feast on behalf of myself
and member of the board of ÇSD,
peace be with you. 

Bülent İyikülah
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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The winners of 1st Socks
Pattern Contest, which
ÇSD organized to draw
the attention of young

designers to the sector by collaborat-
ing with Istanbul Aydın University
Anatolia Vocational High School
Fashion Design Department, were
announced. The award ceremony 1st
Socks Pattern Design Pattern Contest
titled “World, are you aware of it?”,
which was organized by the collabo-
ration of ÇSD and Anatolia Bil Voca-
tional High School, realized on 28th
May 2016 Saturday at Cemile Sultan
Grove in the scope of Hello to Spring
activity of ÇSD. 

Bülent İyikülah, President of ÇSD,
who stated Turkish socks sector has
an important position in the world,
told their aim is not to compete with
China with prices, but with Italy with
mostly fashionable and high value-
added products. And he said: “This
contest makes a very sense within
this scope. This contest is the first
step for our young people to be de-
signers or entrepreneurs in our sec-
tor.”

The President of ÇŞD also
thanked especially to Nihal Bolkol,
Head of Istanbul Aydın University
Anatolia Vocational High School
Fashion Design Department, and all
academicians, who contributed to the
students joined the contest, jurymen,
the members of ÇSD, who trans-
formed the designs of students to
products and all participants of the
ceremony. 

İbrahim Çağlar, President of İTO,
who went up the rostrum later,
stated as İTO Cemile Sultan Grove
they are proud of hosting this contest
realized in the scope of university-in-
dustry collaboration by ÇSD, which
represents such an important sector
by touching on the importance of
socks sector in manufacturing and
exportation. 

And Yadigar İzmir, rector of 
Istanbul Aydın University, drew at-
tention to the importance of this
contest organized in the scope of
university-industry collaboration and
he told: “As a university we always
say that the knowledge, which is not
transformed into product, has no im-
portance. Knowledge will transform
into product. This statue and product
will generate revenue to person. We
can only succeed it within univer-

sity-industry collaboration. I thank
President of ÇSD, President of 
İTO, non-governmental organiza-
tions, leading organizations of the
sector and all supporters in this
sense.”

Nihal Bolkol, Head of Istanbul Ay-
dın University Anatolia Vocational
High School Fashion Design Depart-
ment, also thanked sector and ÇSD,
the umbrella organization of the sec-
tor, for the collaboration. 

The works of 30 students, who
advanced to the final among 250 de-
signs, exhibited to the jury and visi-
tors with fashion show, in which
students and little children mod-
elled, after the speeches.  As a re-
sult of the evaluation of jury, Göksu
Şengeçer took the first place, Nilgün
Şimşek the second and Meliha Dön-
mez the third at the competition.

The winners of 1st Socks Pattern Contest with the title “World, are you aware
of it?”, which was organized by the collaboration of Socks Manufacturers’ Asso-
ciation (ÇSD) and Istanbul Aydın University Anatolia Bil Vocational School, 
obtained their awards with a ceremony organized at Cemile Sultan Grove. 

1. The Winners of Socks Pattern
Contest Obtained Their Awards 
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Where
does
England,
our

biggest market in socks,
go?

I closely follow and
write about Turkey’s com-
petition conditions with
China in English market,
the biggest one for one us,
because of the difficulty of
compensating the possible
narrowing in this market.
In spite of all my analysis,
I couldn’t explain the rea-
son of China’s rapidly de-
creasing prices in English
market in last one year
with figures (see table 1).

I analysed China’a sale
prices and price move-
ments by using EURO-
STAT figures so that
Turkey also began to un-
dercut in English market
since the beginning of
2016. 

In the article you will
read below, we will clearly
understand that China ex-
ported socks with very
low prices from 2004 to
the beginning of 2014 to
European market by way
of Czech Republic and Slo-
vakia (Czechoslovakia as
its previous name). (See
Table 4). China seems
suddenly stopped its ex-
portation by way of Czech
and Slovakia with a reason
we don’t know as you see
in Table 2. (Perhaps,
Czech and Slovakian cus-
tom officers finally could
have understood that
socks could not be im-
ported between 0.01-0.04
Euro prices and the socks
declared had been made
to pay less custom duty
after 10 years.)

AVERAGE CHINESE
SOCKS’ PRICES ARE RA-
PIDLY DECREASING IN
ENGLISH MARKET  

As I have pointed out
in my latest articles, aver-
age prices of Chinese

socks, the biggest rival of
Turkish one, are rapidly
decreasing in English mar-
ket since 2014 as you can
see in Table 1. I had diffi-
culties to express the rea-
son of this situation,
which is exactly opposite
in other European coun-
tries, in figures long time.
Because while Chinese
prices were decreasing,
there was no a serious de-
crease in the amount of
Turkish socks sales. The
reason of my interest: If
China sells socks to Eng-
land more and in lower
prices comparing to the
past, a decrease in sales of
Turkey must normally be
expected. 2016 January
and February figures an-
nounced in EUROSTAT
shows that there is no de-
crease in Turkish sales in
England and even a 18%
percent but 7.3% decrease
in prices in the same pe-
riod. 

As China was decreas-
ing its prices in English
market 19.4 %, it in-
creased its sales 41.9%.
And Turkey has increased
its prices 7.7%  and sales
6.1% in the same period. I
guess that the reason of
price decrease of Turkey
in English market is
China’s beginning to clear

We can begin to hear alarm bells 
in British market if immediate 
precautions is not taken 
Mithat Aracı / Da Kong Enterprise Co. Ltd. Turkey
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with cheap prices through
English customs (I think
these very cheap socks
are distributed to other
European countries in big
quantities after its being
cleared through English
customs, but some of
them must remain in Eng-
land-see Table 1), begin-
ning of sales decrease
because of these cheap
socks and its returning us
as price pressure. 

As you can see in Table
1, English market is the
one buying socks with
high prices for years. Chi-
nese socks’ prices was al-
most like Turkish one in 
this market. When we see
Table 1, we understand
that Chinese average
socks’ prices’ beginning a
rapid decrease since
2014, Turkish one’s pre-
venting its stable position
and its price difference
with China rapidly in-
creased since 2014.

CZECH REPUBLIC AND
SLOVAKIA HAVE CLO-
SED THEIR CUSTOMS
TO CHEAP CHINESE
SOCKS 

As you can see in Table
2, which I prepared ac-
cording to EUROSTAT fig-
ures, China has
increasingly used Czech
Republic and Slovakia to
clear cheap socks through
Europe from 2004, the
year of removing quotas,
to 2014. According to
Table 4, the total weight
of these cleared socks
have reached to 15 per-
cent of the socks which
China has sold to Europe.
When we also see Table 3,
it is understood that these
socks was cleared in 1-4

Euro Cent from Czech Re-
public customs and  (4-9
Euro Cent) from Slovakia
through Europe. Chinese
average exportation prices
for Europe was between
0.21 and 0.57 Euro and
this is 12 times much
than the costs declared to
customs by the way of
Czech Republic and Slova-
kia. The person, who even
knows to calculate more
or less, knows that the
cost of a couple socks can-
not be so low. When we
also see Table 2, we un-
derstand that the socks
exportation to Europe by
the way of Czech Republic
suddenly stopped and this
happened in Slovakia six
months later than Czech
Republic, I mean on June
2015. As you can see in
Table 3, average prices
has suddenly increased to
0.7 to 1.0 Euro range after
the decrease in the expor-
tation to these countries. 

In this period, Chinese
socks’ exportation to Eu-
rope seriously decreased
in a few months period. In
the article I have written
for year in the beginning
of this year, I told you this
period as the period of
Turkey’s catching China in
market share according to
monthly figures in Eu-
rope. But the reality has
been quite different. 

THE DECREASING 
AMOUNT FROM CZECH
REPUBLIC AND SLOVA-
KIA IS ADDED TO 
ENGLAND 

China, where Czech
Republic and Slovakia
doors closed, seems to
choose England as payoff
for itself to clear cheap

GRAPH 1 - SOCKS IMPORT PRICES 

IN ENGLAND
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socks through Europe. As
you can see Table 4, which
I prepared according to
EUROSTAT figures, as the
total percentage of socks
exported to Europe by the
way of Slovakia and Czech
Republic is 15% compar-
ing to China’s total expor-
tation to Europe, these
amounts, which suddenly
after the middle of 2014,
are nearly zeroised in the
middle of 2015. Also ac-
cording to Table 4, its ex-
portation to England,
where it exports 15% of
its total exportation in av-
erage, has reached to
30’s% in the same period.
According to this figures,
we can think that China

clears these very cheap
socks, which could not ex-
port by the way of Czech
Republic and Slovakia, Eu-
rope through English cus-
toms. This situation can
explain the sudden price
decrease in English mar-
ket you see in Table 1. 

BOTH CHINA AND 
TURKEY INCREASES
THEIR SALES TO 
ENGLAND 

When we also see EU-
ROSTAT figures, according
to socks exportation statis-
tics of April 2016 an-
nounced by İTKİB and
EUROSTAT February 2016
statistics, there hasn’t
been any increase in Turk-
ish exportation in quanti-
tive basis, on the contrary
it has increased 11.3%
percent. While average
prices of Turkish exporta-
tion increases in Germany,
it decreases in England.
What is the reason of it? 

I think very cheap Chi-
nese socks cleared
through Europe by the
way Czech Republic and
Slovakia were not for to be
sold in the markets of
these countries before.
Most of these socks were
distributed to be sold in
street bazaars of Germany,
France and maybe England
(It was influenced less so
that it is an island coun-
try). I think these socks, of
which Czech and Slovak
customs were closed, are
tried to be cleared through
Europe by the way of Eng-
land. But I guess England
is an island country and
many difficulties happens
in the transportation of
the vast amount of socks
to the mainland from here.

If it is the reality, English
public could have faced
with cheap and low qual-
ity socks in big amounts
for the first time. 

If English consumer,
which realizes their con-
sumption with Chinese
and Turkish expensive and
high-quality socks,
changed their demands a
little to cheap socks, I
think English wholesalers,
whom Turkey sells good,
began to apply undercut,
we cannot compete pres-
sure to you. We can partly
explain why Turkish prices
decreased in England al-
though its sales increased
recently in this way. 

ENGLAND IMPORTS
SOCKS MORE THAN ITS
CONSUMPTION    

If we develop our
analyse one more level,
unfortunately the question
of can Turkey protect its
position in England by
only decreasing its prices?
comes to my mind. Ac-
cording to Table 5, while
Turkey was selling 30 mil-
lion couples of socks to
English market in the be-
ginning of 2004 in aver-
age, China was about to
enter to this market. Until
2010, while Turkish sales
were decreasing, Chinese
ones were increasing. On
2010, Turkey and China
began to share the market
with monthly 20 million
couples of socks sale. This
situation remained the
same plus/minus with
partly increases between
the years 2010-2014. Ac-
cording to Table 5, while
Turkish monthly sales was
increasing to 25 million
couples from the begin-



www.csd.org.tr

ENGLISH TRANSLATION...

93Çorapland May-June 2016

ning of 2015, Chinese one
has increased to 50 mil-
lion couples. I mean, I am
talking about 75-80 mil-
lion couples of socks im-
portation of England.  I
asked myself what England
make these socks, of which
importation increased
twice much after 2015,
with hesitation. As I talked
about in the previous parts
of my article, if these socks
are distributed to Conti-
nental Europe by the way
of England, the problem is
partly solved and Turkey
solves the problem with
only price pressure and
undercut thereby. But if
these socks will have phys-
ical difficulties to leave
England, England will face
over stock socks in next
period and will import less

from China and Turkey.   
I prepared you Table 6

to broaden the subject a
little. According to this
table, English market,
which realizes 20-25%
amount in average in 2004
by itself, has decreased
this figure under 15% in
2011 after 2008 crisis.
This figure, which was
nearly 15% between the
years 2011-2014, suddenly
increased to 25-30% after
2014. I mean, the socks
importation of England has
increased from 15% of Eu-
ropean socks importation
to nearly 30% after 2014.
If we consider the position
of Germany in the same
period, it decreased its im-
portation share in Euro-
pean importation, which
was over 30% in 2004, to

20-25% in 2014-2015 pe-
riod. I cannot understand
that how England, which
exports 15% of its socks
importation in 2014, can
be the biggest socks im-
porter against Germany,
which nearly exports the
half of the socks it im-
ported, in the analyses ac-
cording to EUROSTAT.
This activity’s being real-
ized in nearly last one
year makes us smell a rat. 

TO WHICH COUNTRIES
DOES ENGLAND EXPORT
SOCKS?   

Ireland was the coun-
try where England ex-
ported socks most in the
analyses I have made in
the past. But I decided to
search the marks of these
socks so that I guessed

England exported not of
all of these cheap Chinese
socks but some of them
after 2015. I prepared
Table 1 because of this
reason. According to Table
1, England has increased
its exportation as 32%
from 119.6 million cou-
ples to 170.2 million ones
in 2015 comparing to
2014. This figure, which
was nearly 15 percent in
2014, is the 20% of total
socks importation of Eng-
land in 2015. The exporta-
tion prices has decreased
as 0.16%  to 0.60 in 2015
from 0.72 Euro in 2014.
As Czech Republic with
23%, Poland with 18%
and Ireland with 14%
share were the biggest ex-
portation partners, Poland
increased to 31% and
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Hungary took the second
position with 20% in
2015. Ireland decreases to
9% and Czech decreases
to 8%. As Polish exporta-
tion prices were decreas-
ing as 82% from 0.40 Euro
in 2014 to 0.07 Euro, the
prices in Hungary have
decreased 79% from 0.88
to 0.19 Euro. While Irish
prices was increasing from
1.7 to 2.2 Euro, the in-
crease in Czech Republic
has been from 0.15 to
0.30 Euro. Very serious
average prices decreases
in Polish and Hungarian
markets where it sells
socks most, is the sign for
its transferring cheap
socks , which China
cleared through England
with low prices, to Poland
and Hungary with low
prices similarly.

As the shares of Poland
and Hungary is decreasing
in English socks exporta-
tion in the first three
months of 2016, the share
of Czech Republic in-
creases to 44% and Slova-

kia to 12%. Portugal,
where it exports 10.6% of
its exportation in 2015,
decreases to nearly zero in
the first three months of
2016. There is also a seri-
ous narrowing in the ex-
portation to Poland.
Although it seems difficult
to analyse these figures, it
seems to cleared a part of
very cheap socks, which it
could not directly pur-
chase from Czech Republic
and Slovakia, by the way
of England. I cannot help
wondering. Did Chinese
establish big warehouses
for cheap socks and insis-
tently send these cheap
socks to these countries
even by the way of Eng-
land? I think these are
distributed to other coun-
tries. Right or wrong,
when we compare the
total of these socks being
transferred by the way of
England to the ones being
cleared to England, it is
still a drop in the bucket. 

As you can see in Table
8, while the amount of

Chinese cheap socks’
being cleared through
England in last two years
were 330-350 million cou-
ples, the amount of un-
recorded socks were
nearly 50 million couples.
I mean, I am talking about
250-300 million couples of
socks, which were accu-
mulated for two years,
were waited to be sent
from England. If I tell that
the long-year average of
yearly English socks im-
portation is 550 million
couples, it will not be dif-
ficult to guess how this
figure will be dangerous in
the future.

WHAT IS WAITING FOR
TURKEY IN ENGLISH
MARKET IN NEAR FU-
TURE?

It is possible to make
many analyses mathemat-
ically proving that this
China-based activity in
English market is exces-
sive. But I want to end
this numeric analyse here.
Turkey’s first damage in
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England, where it yearly
exports nearly 220 million
Euro, appears that we 
will experience a 20-mil-
lion Euro loss in the 
total of 2016, if we 
suppose that our prices
continue to decrease 
10% in this market. The
profit margins for Turkey,
which decreased after 
the entrance of China to
socks market in 2004, de-
creased 10-15% profitabil-
ity levels in last years. It
seems very less to satisfy
the value loss of English
Sterling because of
BRETIX, which I explained
the detail of it in the pre-
vious issue of our maga-
zine, and decrease in
price. If we add this the
risk of reducing the orders
of the channels, which
Turkey sells socks in clas-
sical, middle and high
segments due to the de-
creasing demands of cus-
tomers, whose demands
are satisfied with cheap
socks, the situation can be
more confused. 

AS TURKISH SOCKS
MANUFACTURERS,
WHAT KIND OF PRECAU-
TIONS CAN WE TAKE?

There are two ways in
front of us. First one is not
to take any actions. As in
Czech Republic and Slova-
kia samples, these coun-
tries’ stopping the trade
with precautions by realiz-
ing that China’s low-price
socks sales for 10 years
between the years 2004-
2014 must not been made
with so low prices, took
nearly 10 years. If we do
not do anything and take
any actions and this
process last for England
for 10 years, I guess we
will begin to experience
sales pressure in near fu-
ture within price pressure
stated in 2016 in English
market. I hope I am
wrong. When we see
Table 7, China’s market
share being head to head
in English market until
2014, stepped up on
Turkey in 2015 with a
rapid increase. I think this

is even only enough for
the alarm bells to be 
rung. 

Second way is official
customs records of  Euro-
pean Community by bas-
ing on EUROSTAT figures.
Turkish authorized organi-
zations must apply for im-
mediate investigation on
this subject maybe in
Brussels or London. 

According to EURO-
STAT figures, it seems
that 50% more socks,
which cannot consumed
comparing to England’s
long years average, were
cleared through English
borders in 2015. It also
seems that this situation
continues and the problem
get worse every year, if
the precautions will not be
taken. I guess these socks
exportation, which is 15%
of the sales of China to
European markets, will
canalize to another coun-
try instead of England
until the customs of these
countries will be aware of
it, if the precautions are

taken. So this new payoff
will be far from England,
Turkish biggest socks
market, (and Germany,
second biggest one), it will
be so good for us. There-
fore, I think how earlier
we take precautions, we
will move away the
sounds of alarm bells to
the same extent. 

These cheap socks,
which turned towards
German markets more 
by the way of Czech 
Republic and Slovakia 
due to its proximity in 
the past, seems to be
cleared by the way of 
England, where is even
further. The decrease in
cheap socks supply in 
Germany can be the rea-
son of it.  Can this situa-
tion be associated with
Turkish socks’ prices in-
creasing 3.3% increase 
in spite of 9.3% decrease
in English market in the
first 4 months of 2016?
Perhaps it will not be bad
for me to analyse this sub-
ject in my next article. 



www.csd.org.tr

KISA KISA...

96 Çorapland Mayıs-Haziran 2016

Acı da olsa 
doğruyu söyleyiniz.

Hz. Muhammed

Dünya aydınlık olsaydı, 
sanat olmazdı.

William Shakespeare

Aşk ve açgözlülük, 
her şeyi haklı kılar.

Albert Camus

Hiçbir şey bilmeyen bilgisizdir
ama bilip de susan ahlaksızdır.

Bertolt Brecht

Dehanın %1 ilham ve 
%99 terdir.

Edison

Bizim bir elimizde silahımızBizim bir elimizde silahımız
varken diğer elimizde vicdanvarken diğer elimizde vicdan

tartan terazi vardır.tartan terazi vardır.
Yörük Ali EfeYörük Ali Efe

Söz ilaç gibidir; azı yaşatır, 
çoğu öldürür.

Hz. Ali

Tarih değil, hatalar tekerrür
ediyor!

II. Abdulhamit

Akılsız ruh,
çirkin ve ölçüsüzdür.

Platon

Vatanım bütün yeryüzü,
milletim insanlıktır.

Tevfik Fikret

Namuslular da namussuzlar
kadar cesur olmalı.

Sefiller Romanından

Düşmanımı cesur ve kuvvetliDüşmanımı cesur ve kuvvetli
yap! Eğer onu yenersem utançyap! Eğer onu yenersem utanç

duymayayım.duymayayım.
Kızılderili AtasözüKızılderili Atasözü

Aşk ve açgözlülük, 
her şeyi haklı kılar.

Oscar Wilde

Aşık olamayan adem benzer
yemişsiz ağaca.

Yunus Emre

İnsanlığın en güzel görevi 
adalet dağıtmasıdır.

Voltaire

Geleceğin düşlerini geçmişin
tarihinden daha çok severim.

Thomas Jefferson

Kitaplar uygarlığın önderliğini
yapan ışıklardır.

Theodore Roosevelt

Eğitimin insanı bozmamasıEğitimin insanı bozmaması
yetmez, daha iyiden yanayetmez, daha iyiden yana

değiştirmesi gerekir.değiştirmesi gerekir.
Michel de MontaigneMichel de Montaigne








