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“Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması 
ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük,

küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan savunması olmak
üzere, ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve mutlu Türkiye

idealine ulaşabilmek için, bu bir zorunluluktur”
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) 1996 yılında 
20 sanayici tarafından kuruldu

Kurucu Üyelerimiz:
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1996 yılında, Türk çorap sanayinde söz birliği oluşturarak ortak hareket etmek, yurt dışı pazarlarda daha aktif rol
oynayabilmek için çalışmalar yapmak, sektörü geliştirmek ve çıkarlarını korumak amacıyla 20 çorap üreticisi tarafından
kuruldu.  

Zekeriya Tüter                  
Bekir Aydın                                   
İsmail Koç                         
Selahattin Kaya               
Gabi Doenyas                 

Rafet Bekmezci               
M. Nazım Keser                      
Kadir Bekmezci               
Bülent Yıldırım                   
Ali Bekmezci                  

Necip Öztaş                   
Sinan Kenanoğlu                       
Zekai Işıldaksoy             
Osman Akdereli   
Mustafa Tan                   

Ahmet Bekmezci                       
Dilaver Özdoğancı         
Adnan Mısırlıoğlu           
Sedat Tural                    
Süleyman Örmeci



Geçici Yönetim Kurulu  -
1996
Süleyman Örmeci - Başkan
Selahattin Kaya - Başkan Yrd.
Osman Akdereli - Genel Sekreter
Zekai Işıldaksoy - Sayman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Necip Öztaş
Rafet Bekmezci
M. Nazım Keser
Mustafa Tan
Bekir Aydın
Adnan Mısırlıoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Gabi Doenyas
Ahmet Bekmezci
K. Gaffar Bekmezci

Sinan Kenanoğlu
Sedat Tural
Bülent Yıldırım
Ali Bekmezci
İsmail Koç
Dilaver Özdoğancı
Zekeriya Tüter

1. Dönem - 1997
Süleyman Örmeci - Başkan
Zekai Işıldaksoy - Başkan Yrd.
Osman Akdereli - Genel Sekreter
Selahattin Kaya - Sayman

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Ahmet Bekmezci
Sedat Tural
Özkan Karaca
Haldun Asım Uzun
Haydar Özüren

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Kadir Bekmezci
Gabi Doenyas
Aslan Öztaş

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Rafet Bekmezci
Mustafa Tan
Adnan Mısırlıoğlu

2. Dönem - 1998
Süleyman Örmeci - Başkan
Zekai Işıldaksoy - Başkan Yrd.
Osman Akdereli - Genel Sekreter
Selahattin Kaya - Sayman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Nihat Ertürk
Mehmet Öztaş
Özkan Karaca
Mustafa Tan
Haldun Asım Uzun

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Kadir Gaffar Bekmezci
Murat Ulutürk
Ahmet Bekmezci
Haydar Özüren
Bilal Erdal
M. Sinan Kenanoğlu
Hüseyin Öztürk
Sedat Tural
Hasan Gülkaya

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Gabi Doenyas
Aslan Öztaş
Rafet Bekmezci

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Tuncay Erol
Mustafa Güler
Abdullatif Şişman
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Kuruluşundan bu yana ÇSD Yönetim Kurulları

Süleyman Örmeci
1996-1999



3. Dönem -1999
Mustafa Tan - Başkan
M. Nazım Keser - Başkan Yrd.
Özkan Karaca - Genel Sekreter
Selahattin Kaya - Sayman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Bekir Aydın
Ahmet Bekmezci
Necip Öztaş
Nazım Bekmezci
Mehmet Öztaş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Hüseyin Öztürk
Haldun Asım Uzun
Ali Bekmezci
Hasan Gülkaya
Murat Doğan
Murat Ulutürk
Sami Kariyo
Nihat Ertürk
Mustafa Güler

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Haydar Ali Öztaş
Gabi Doenyas
İ. Adnan Sarıhan

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Zekeriya Tüter
Sinan Kenanoğlu
Bülent Yıldırım

4. Dönem - 2000
Mustafa Tan - Başkan
Özkan Karaca - Başkan Yrd.
Necip Öztaş - Genel Sekreter
Selahattin Kaya - Sayman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Nazım Keser
Ahmet Bekmezci
Murat Doğan
Hüseyin Öztürk
Mehmet Öztaş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Bekir Aydın
Ali Bekmezci
Nazım Bekmezci
Sedat Tural
İbrahim Tansık
Bilal Erdal
Tuncay Erol
Zekeriya Tüter
İsmail Atlı

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Mustafa Güler
Gabi Doenyas
İ. Adnan Sarıhan

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
İsak Benveniste
Kadir Bekmezci
Mustafa Limboz
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Kuruluşundan bu yana ÇSD Yönetim Kurulları

Mustafa Tan
1999-2001



5. Dönem - 2001
Özkan Karaca - Başkan
Osman Akdereli - Başkan Yrd.
Mehmet Öztaş - Genel Sekreter
Selahattin Kaya - Sayman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Nazım Keser
Ali Bekmezci
Murat Doğan
Hüseyin Öztürk
Bilal Erdal

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Bekir Aydın
Nazım Bekmezci
Mustafa Güler
Sedat Tural
İhsan Kahraman
Ahmet Orfa
İbrahim Tansık
Bilal Kıymaz
Barbaros Başaran

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Mustafa Tan
Necip Öztaş
Süleyman Örmeci

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
İ. Adnan Sarıhan
Sami Kariyo
Mustafa Limboz
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Özkan Karaca
2001-2003

Kuruluşundan bu yana ÇSD Yönetim Kurulları
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Kuruluşundan bu yana ÇSD Yönetim Kurulları
5. Dönem - 2003
Osman Akdereli - Başkan
Sami Kariyo - Baş. Yrd.
Necip Öztaş - Baş. Yrd.
Mehmet Öztaş - Gen. Sek.
Selahattin Kaya - Sayman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Bekir Aydın
Nazım Bekmezci
Ali Bekmezci
İbrahim Tansık

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
İ. Adnan Sarıhan
Murat Doğan
İhsan Kahraman
Nihat Ertürk
Sedat Tural
Ahmet Bilal Kıymaz
Adnan Kalem
Ümit Özüren
Nuri Doğu

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Mustafa Tan
Nazım Keser
Süleyman Örmeci

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Gabi Doenyas
Mustafa Güler
Bülent İyikülah

Osman Akdereli
2003-2005
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6. Dönem - 2005
Sami Kariyo - Başkan
Necip Öztaş - Baş. Yrd.
Mehmet Öztaş - Gen. Sek.
Selahattin Kaya - Sayman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Bekir Aydın
Nazım Bekmezci
Ali Bekmezci
İbrahim Tansık

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
İ. Adnan Sarıhan
Murat Doğan
İhsan Kahraman
Nihat Ertürk
Sedat Tural
Ahmet Bilal Kıymaz
Adnan Kalem
Ümit Özüren
Nuri Doğu

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Mustafa Tan
Nazım Keser
Süleyman Örmeci

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Gabi Doenyas
Mustafa Güler
Bülent İyikülah

Sami Kariyo
2005

Kuruluşundan bu yana ÇSD Yönetim Kurulları
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Kuruluşundan bu yana ÇSD Yönetim Kurulları
7. Dönem - 2005
Kenan Koç - Başkan
Ümit Özüren - Başkan Yrd.
Ahmet Bilal Kıymaz - Başkan Yrd
Bilal Erdal - Genel Sekreter
Murat Doğan - Sayman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Hüseyin Öztürk
Mehmet Öztaş
İbrahim Tansık
Bülent İyikülah

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Nihat Ertürk
İ. Adnan Sarıhan
Hasan Ali Çelik
Fatih Yarkın
Adnan Kalem
Adnan Sarıoğlu
İhsan Kahraman
İsmail Koç
Tuncay Erol

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Nazım Bekmezci
Mustafa Tan
Özkan Karaca

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Süleyman Örmeci
Necip Öztaş
Ali Bekmezci

8. Dönem - 2007
Kenan Koç - Başkan
Ümit Özüren - Başkan Yrd.
Ahmet Bilal Kıymaz - Başkan Yrd
İ. Adnan Sarıhan - Sayman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Necip Öztaş
Ali Bekmezci
Bülent İyikülah
Mehmet Öztaş
Sami Kariyo

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Hüseyin Öztürk
Bekir Aydın
Nihat Ertürk
Hasan Ali Çelik
Nazım Bekmezci
Yakup Sarıoğlu
Ahmet Bekmezci
Şahin Özdoğancı
Cihat Özbekli

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Haydar Ali Öztaş
Özkan Karaca
Mustafa Tan

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Süleyman Orfa
Sami Kariyo
Mustafa Tan

Kenan Koç
2005-2009
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Kuruluşundan bu yana ÇSD Yönetim Kurulları
9. Dönem - 2009
Hüseyin Öztürk - Başkan 
Bülent İyikülah - Başkan Yrd.
Ahmet Bilal Kıymaz - Başkan Yrd.
Ümit Özüren - Başkan Yrd.
Emine İşman - Genel Sekreter 
Osman Şahbaz - Sayman

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Fatih Yarkın
Doğan Özdoğancı
İbrahim Tansık

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Mustafa Güler
Hasan Gülkaya
İlyas Bozdoğan
İsmail Koç
Necip Öztaş
Mustafa Limboz
Ali Bekmezci
Ahmet Reşit Kaya
Levent Şendur

Denetleme Kurulu Asil Üyeler
Haydar Ali Öztaş
Nazım Bekmezci
Özkan Karaca

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
Mustafa Tan
Süleyman Orfa
Sami Kariyo

Hüseyin Öztürk
2009-2011
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Özkan Karaca
2001-2003

Osman Akdereli
2003-2005

Hüseyin Öztürk
2009-2011

Mustafa Tan
1999-2001

Süleyman Örmeci
1996-1999

Sami Kariyo
2005

Kenan Koç
2005-2009

Çorap Sanayicileri Derneği’nin kuruluşundan
bu yana görev almış başkanlara ve yönetim
kurul larına  sektörümüzün ve derneğimizin
bugüne gelmesinde göster dikleri katkı ve yap-
tıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz”
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• Türkiye çorap üretimde Çin’in ardından dünya ikincisi.

• Dünya çorap ihracatında ise Türkiye dünya üçüncüsü.

• Türkiye, dünya çorap üretiminin  yaklaşık yüzde 9’unu gerçekleştiriyor.

• Dünyada üretilen toplam 26 milyar çift çorabın  2.4 milyar çifti
Türkiye’de üretiliyor. 

• Türkiye ürettiği çorabın yüzde 70’ini Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. 

• Türk çorap sektörü yılda yaklaşık 1.2 milyar Dolar ‘lık döviz girdisi
sağlıyor.

• Avrupa’da her 10 kişiden 4’ü Türk çorabı giyiyor.

• Sektörde 70 bin direkt, yan sanayi ve hizmet sektörü dahil 110 bin
kişiye istihdam sağlanıyor.

• Türk çorap sanayinde 2 bin dolayında fabrika ve atölye faaliyet
gösteriyor.

• Yıllık yaklaşık 2.5 milyar Dolar’lık işlem hacmi gerçekleştiriliyor. 

• Gelişmiş batı ülkelerinde kişi başına yıllık çorap tüketimi 20 ile 30 çift
arasında değişiyor. 

• Türkiye’de kişi başına düşen yıllık çorap tüketimi 4 ile 5 çift arasında
seyrediyor.  

• Çorap ihracatının yüzde 85’i Çorap Sanayicileri Derneği üyeleri
tarafından gerçekleştiriliyor.

Rakamlarla Türk Çorap Sektörü
B
ilg

i

2013 verilerine göre
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
2013-2017

Mustafa Güler
Meclis Üyesi

Mehmet Öztaş
Meclis Üyesi

Haydar Özüren
Meslek Kom. Bşk. Yrd.

Hüseyin Öztürk
Meslek Kom. Üyesi

Bülent İyikülah
Meslek Komitesi Bşk.

Çatı örgütlerinde görevli sektör
temsilcilerimiz
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Bugüne kadar çatı örgütllerinde 
sektörümüzü temsil için görev alan 
tüm meslektaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
2013-2017

A. Bilal Kıymaz
Meslek Komitesi Bşk.

Nazım Bekmezci
Meslek Kom. Üyesi

Emine İşman
Meslek Kom. Üyesi
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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
2014-2018

Fatih Yarkın
Yön. Krl. Üyesi

Özkan Karaca
Yön. Krl. Üyesi

Sektör olarak bugüne  kadar meslek komitelerinde 
sektörümüzü temsil için görev alan tüm meslektaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz”

Çatı örgütlerinde görevli sektör
temsilcilerimiz
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Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF)
2012-2015

Hüseyin Öztürk Bülent İyikülah

Emine İşman Ceyda Özdoğancı

A. Bilal Kıymaz



Hüseyin Öztürk
Yönetim Kurulu Başkanı

10. Dönem
Yönetim
Kurulu
Asil Üyeler
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Bülent İyikülah
Y.K. Başkan Yardımcısı

Ahmet Bilal Kıymaz
Y.K. Başkan Yardımcısı
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İlker Öztaş
Y. K. Üyesi / Sayman

Emine İşman
Y. K. Üyesi / Genel Sekreter

Davut Beresi
Y. K. Üyesi

Serdar Bekmezci
Y. K. Üyesi

İbrahim Tansık
Y. K. Üyesi

Ceyda Özdoğancı
Y. K. Üyesi
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Mustafa Güler Hasan Gülkaya

Mert Deniz Niyazi Şahin

10. Dönem
Yönetim 
Kurulu
Yedek 
Üyeler
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Ender DoğanGabi Doenyas

Özgür BekmezciOsman Cengiz
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Haydar Ali Öztaş Nazım Bekmezci Bülent Aydın

Süleyman Orfa Mustafa Özüren Mustafa Limboz

10. Dönem Denetleme Kurulu Yedek  Üyeler

10. Dönem Denetleme Kurulu Asil  Üyeler
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Abbas Özpınar
Kurumsal İletişim

Direktörü

Mehmet Kamil Yusuf
Dernek Sekreteri

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Kadrosu
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10. DönemYönetim Kurulu Asil Üyeler
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Önsöz

Sektörel sivil toplum örgütleri
temsil ettikleri üyelerin ve sek-
törün çıkarlarını koruma ve fayda

sağlama amacıyla kurulmuş önemli hiz-
met yerlerinden biridir.  Tamamen gö-
nüllülük esasıyla çalışmaların yürütül-
düğü bu kurumlarda, adeta bir bayrak
yarışı esasıyla bir kuşaktan, diğer ku-
şağa daha önce görev alanların kur-
duğu duvarın üzerine bir tuğla daha
koyma anlayışıyla işler gerçekleştirilir.

Biz de 2009 yılında 9. Dönem Çorap Sa-
nayicileri Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu
olarak aynı anlayışla görev bayrağını dev-
raldık ve 2011’de bir sonraki ÇSD Genel
Kurulu’nda değerli üyelerin verdiği yet-
kiyle yine benim başkanlığımdaki oluşan
10. Dönem Yönetim Kurulu’nda da bu
anlayışı sürdürdük. Bütün bunları yapar-
ken, birlikte hareket etme kültürüyle,
sevgi ve saygı çerçevesinde olmaya özen
gösterdik. Böylece sizden aldığımız

Ö
n
sö

z

ÇSD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN ÖZTÜRK:

“Birlikte başardık”
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güçle, katkı ve katılımınızla iki dönemdir
birlikte başardık. Bu başarıda 1996 yı-
lında ÇSD’nin temelini atan ve kuran sa-
nayicilerimizden, günümüze kadar görev
almış bütün sektör mensubu  ağabeyle-
rimizin, arkadaşlarımızın payı ver. Bu çer-
çevede:
• 1996 yılında ilk harcı atan ve ÇSD’yi ku-

ran sanayici ağabeylerimize, kardeşle-
rimize,

•  Kurucu başkanımız Süleyman Örmeci
ile ardından bayrağı devraldığımız 9.
Döneme kadar görev alan tüm başkan
ve yönetim kurulu üyelerine, 

• 9. ve 10. Dönem başkanlığımda bana
kendileriyle çalışma olanağı veren yö-
netim kurulundaki değerli mesai arka-
daşlarıma,

•  9. ve 10. Dönemde ÇSD’nin faaliyet ko-
mitelerinde görev alan arkadaşlarıma,

•  ÇSD’nin kurulduğu günden bu yana
tüm çatı kuruluşlarında sektörümüzü
temsil eden değerli meslektaşlarımıza,

• Çok değerli ÇSD üyelerine,
• Tüm sektör mensubu arkadaşlarımıza,
•  Bilgi ve deneyimleriyle yön veren sek-

törümüzün değerli duayenlerine, 
•  Görevde olduğumuz dönemlerde or-

tak çalışma olanağı bulduğumuz başta
Ekonomi Bakanlarımız olmak üzere, il-
gili tüm Bakanlarımıza, müsteşarlara,
bakanlık görevlilerine,

• Sektörümüzün konumlandığı bölge-
lerde yaptıkları çalışmalarla üyeleri-
mize katkı sağlayan yerel yönetimlere

ve tüm kamu kurumlarına,
• Bağlı bulunduğumuz çatı kuruluşları,

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul
Sanayi Odası (İSO), İstanbul Hazır Gi-
yim İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) de-
ğerli başkan ve yönetim kurulu üyele-
rine,

• KOSGEB ve İŞKUR yöneticilerine,
• Tüm çözüm ortaklarımıza,
•  Birlikte çalışmalar yürüttüğümüz üni-

versite, yüksek okul ve meslek lisele-
rindeki idareci, öğretim görevlisi, öğ-
retmenlerimize ve projerimizde görev
alan sevgili öğrencilerimize,

• ÇSD olarak yaptığımız organizasyon-
larda sponsorluk yaparak destek olan
tüm firmalara,

• Resmi yayın organımız Çorapland’e
ilanlarıyla destek olan kuruluşlara ve
yazılarıyla katkı sağlayan değerli ya-
zarlara,

•  Ülkemizi dünyada Çin’in ardından ikinci
konuma çıkaran, doğrudan 70 bin, do-
laylı olarak 110 bir kişiye istihdam sağ-
layan sektörümüzün değerli mensup-
larına,

• Çaycı ablamızdan, TIR şoförüne kadar
ülke ekonomisine önemli katkı sağla-
yan bu sektöre emeğiyle katkı sağla-
yan tüm çalışanlara,

•  Yaptığımız tüm çalışmalarda emeği ge-
çen, destek olan, katkı ve katılım sağ-
layan başta sektör mensubu arkadaş-
larımız olmak...

... üzere herkese ama herkese şahsım ve

9. Dönem ve 10. Dönem Yönetim Kurul-
larındaki arkadaşlarım adına canı gönül-
den teşekkür ediyorum. 

Bu hizmet yarışında bizden sonra bayrağı
devralacak ÇSD 11. Dönem Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Üyelerine de şimdiden
başarılar diliyorum.

Saygılarımla,

Hüseyin Öztürk
Çorap Sanayicileri  Derneği 
9. ve 10. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı

Birlikte hareket etme
kültürüyle, sevgi ve
saygı çerçevesinde
olmaya özen gösterdik.
Böylece sizden
aldığımız güçle, katkı ve
katılımınızla iki
dönemdir birlikte
başardık”
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9. ve 10. Dönem Çorap Sanayicileri
Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulla-
rında gönüllük esasıyla çalışma,

hem sektöre, hem de derneğimize eli-
mizden geldiği, şartların el verdiği öl-
çüde hizmet etme imkanı bulduk. Her
iki dönemde de ÇSD Yönetim Kurulu
olarak sektörün birlik ve beraberliğini
koruyarak, istişare ve dayanışma içeri-
sinde hareket etmeye özen gösterdik.
ÇSD zaten kurulduğu günden bu yana
sergilediği birliktelik ve ortak hareket
etme kültürüyle diğer sektörel sivil top-
lum kuruluşları arasında öne çıkıyor ve
adeta parmakla gösteriliyordu. Biz bu
değerli mirası korumaya çalıştık.

İki dönem boyunca çalışmalarımızın
odak noktasını sektörün ve sanayicinin
ihtiyaçları belirledi. Bu çerçevede finans
kuruluşlarından, üniversitelere, ilgili ba-
kanlıklardan, ihracatçı birliklerine ve
odalara birçok resmi ve özel kurumla
çözüm ortaklığı boyutunda işbirlikleri
geliştirdik. Bu yolla, sizden aldığımız
güçle sektörün sorunlarını çözmeye ve
önündeki engelleri kaldırmaya gayret
ettik. Amacımız; dünya ölçeğinde

önemli başarılara imza atmış, üretimde
ve istihdamda ülke ekonomisine önemli
katkılar sağlamış sektörümüze imkanlar
doğrultusunda hizmet etmekti.

Tüm çalışmalarımızı bizden önce görev
almış başkan ve yönetim kurulu üyeleri-
nin yapmış oldukları hizmetlerin üzerine
bir taş daha koyma prensibiyle gerçek-
leştirdik. Başta iki dönem boyunca bir-
likte çalıştığımız ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi arkadaşlarım olmak üzere, bu
süreç boyunca bize güvenen, destek
olan ve katkı sağlayan herkese yürekten
teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Bülent İyikülah
Çorap Sanayicileri  Derneği 
9. ve 10. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ÇSD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI BÜLENT İYİKÜLAH:

“Birlik ve beraberlik içinde ortak 
hareket etme kültürümüzü sürdürdük”
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
9. ve 10. Dönem Yönetim Kurulu
olarak üyelerimizden aldığımız

yetkiyle, bizden önceki başkan ve yö-
netim kurullarının samimi gayret ve
çalışmaları sonucunda yaptıkları faali-
yetlerin üzerine bir tuğla daha koyma
anlayışıyla çalışmalarımızı gerçekleştir-
dik. Başkanımız Hüseyin Öztürk öncü-
lüğünde her iki dönemde de ciddi ba-
şarılara imza atıldı. 

Oluşturduğumuz komiteler vasıtasıyla
farklı alanlarda sektörün faydasına yö-
nelik çalışmalar gerçekleştirmeye gayret
ettik. Bunlar içerisinde temellerini 9. Dö-
nemde attığımız, ancak ilki 2012’de 10.
Dönemde gerçekleştirilen İF Expo Ulus-
lararası Çorap, İç Giyim Fuarı farklı bir
öneme sahip. Sektörün ilk niş fuarı ol-
ması yanında dünyada çorapta ikinci
büyük üretim merkezi olan ülkemizin
gücünü dünyaya göstermek açısından
bu organizasyon farklı bir önem arz edi-
yor. İF Expo, daha ilkinde yakaladığı ve
daha sonra katlayarak büyüttüğü başa-
rısıyla kısa zamanda gerek derneğimi-
zin, gerekse sektörün gurur kaynağı

oldu. 2015 yılında dördüncü kez kapı-
larını açacak İF Expo’nun bugün geldiği
bu konumda üye sanayicilerimizin ka-
tılımlarıyla verdiği desteğin payı büyük.
Dileğimiz; İF Expo Çorap, İç Giyim
Fuarı’nın yakın gelecekte alanında dün-
yada en önemli organizasyonlardan biri
haline gelmesi. Sektörümüzün verdiği
destekle bunun gerçekleşeceğine yü-
rekten inanıyorum.

Başkan Hüseyin Öztürk başta olmak
üzere ÇSD 9. ve 10. Dönem Yönetim Ku-
rullarında görev almış sektör duayen-
lerine ve aramıza yeni katılan arkadaş-
larımıza teşekkür ediyor, saygılar
sunuyorum.

Ahmet  Bilal Kıymaz
Çorap Sanayicileri  Derneği 
9. ve 10. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ÇSD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI AHMET BİLAL KIYMAZ:

“Daha önce yapılanların üzerine bir
tuğla daha koyma anlayışıyla çalıştık”
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İSTANBUL İL MİLLİ EğİTİM MÜDÜRÜ DR. MUAMMER YILDIZ: 

“Okul Sanayi İşbirlikleri 
ve İstihdam Odaklı Yaklaşım”

Meslekî ve teknik eğitim süreci,
kalkınma planları, hükümet
programları ve stratejik plan-

lar çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığı-
nın yanında diğer paydaş kurum
ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde poli-
tika ve hedeflerin belir lenmesiyle baş-
lamaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim
son yıllarda ülkemizde sürekli gün-
deme gelen, üzerine vurgu yapılan,
hakkında projeler düzenlenen bir eği-

tim alanıdır. Gerek kamu kurumları,
gerek sivil toplum kuruluşları, gerek iş
hayatının önde gelen firmaları ardı ar-
dına mesleki eğitimi tanıtmak adına çe-
şitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
Milli Eğitim Bakanlığının 2010–2014
Stratejik Planında “Ortaöğretim İçeri-
sinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul-
laşma Oranını Dönem Sonuna Kadar En
Az %50’ye Çıkarmak” hedefi bulunmak-
tadır.
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Yapılan çalışmalar sonuç vermiş, Orta-
öğretimde mesleki eğitimin payı gide-
rek artmıştır. Bu artışa paralel olarak
meslek liselerindeki eğitimin kalitesinin
yükseltilmesi ve bu okullarda okuyan
öğrencilerimizden yükseköğrenime de-
vam etmeyi düşünenlerin, diğer okul
türlerine devam eden öğrencilerle aynı
seviyede eğitim alabilmeleri için müf-
redat programlarında gerekli düzenle-
meler yapılmış ve ülkemizdeki tüm
meslek liseleri “Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi” ne dönüştürülmüştür. 

Hayata erken atılmanın avantaşları 
Yüksek öğrenime devam etmek yerine,
sanayi kuruluşlarında ara eleman pozis-

yonunda istihdam edilerek, yaşıtlarına
göre hayata daha erken atılıp, daha
avantajlı duruma geçen öğrencileri-
mizle okul yöneticileri ve öğretmenle-
rimiz iletişime geçerek verdikleri eğiti-
min sanayideki geçerliliğini ve
uygulanabilirliğini sorgulamaktadırlar.
Ayrıca meslek lisesi öğrencilerimiz bazı
okul türlerinde yaz stajına, bazı okul tür-
lerinde ise eğitim öğretim dönemi içe-
risinde işletmelere beceri eğitimine git-
mektedirler. Bu doğrultuda meslek dersi
öğretmeni arkadaşlarımız haftanın be-
lirli günlerinde öğrencilerimizi işletme-
lerde ziyaret etmektedirler. Bu ziyaret
esnasında meslek dersi öğretmenleri-
miz işletme yetkilileri ile bilgi alışveri-

Yüksek öğrenime devam
etmek yerine, sanayi kuru-
luşlarında ara eleman pozis-
yonunda istihdam edilerek,
yaşıtlarına göre hayata
daha erken atılıp, daha
avantajlı duruma geçen öğ-
rencilerimizle okul yönetici-
leri ve öğretmenlerimiz
iletişime geçerek verdikleri
eğitimin sanayideki geçerli-
liğini ve uygulanabilirliğini
sorgulamaktadırlar”
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şinde bulunmakta, güncel teknoloji ve
uygulamaları yerinde görmekte ve ken-
dilerini “piyasanın” taleplerini tespit et-
mektedirler. Bu aşamada birçok işletme
yetkilisi öğretmenlerimizle işbirliği içe-
risinde bulunsa da, sayıları az da olsa
maalesef bazı işletme yetkileri fikir ve
bilgi alışverişine sıcak bakmamaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı ile ortak yürütülen Organize
Sanayi Bölgeleri içinde Özel Meslek
Lisesi projesi
Son yıllarda özellikle sağlık sektöründe
başarılı uygulamaları görülen hizmet

satın alma yönteminin bir benzeri ola-
rak 2014/2015 eğitim öğretim yılından
itibaren öğrencilerini özel okullarda
okutmak isteyen velilerimize devletimiz
teşvik vermeye başlamıştır. Aslına bakı-
lırsa bizlere ilk defa yapılan, yeni bir uy-
gulama olarak görülen özel okula teşvik
uygulaması iki senedir meslek liseleri
için uygulanmaktadır. Bakanlığımız ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında
Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde bu-
lunan Özel Meslek Liselerinde öğrenim
gören öğrenciler için devletimiz teşvik
ödemesi yapmaktadır. Bu okulda eğitim

ÇSD ile 2011 yılında 
sektörün ihtiyaç duyduğu

mesleki bilgi ve beceriye
sahip nitelikli iş gücünün

sektör ve ülke ekonomi-
sine kazandırılması ama-
cıyla imzalanan protokol
kapsamındaki çalışmalar
halen devam etmektedir” 
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gören öğrencilerimiz neredeyse hiçbir
ücret ödemeden, sanayi ile iç içe eği-
timlerine devam etmektedirler. 

Kar amaçlı kurulmuş sanayinin kuruluş-
ları yanında, Çorap Sanayici Derneği
gibi Kamu yararı gözetmek için kurulan
sivil toplum kuruluşlarıyla da gerek Mü-
dürlüğümüz gerek Bakanlığımız iş bir-
liğine devam etmektedir. Çorap Sana-
yicileri Derneği ile 2011 yılında sektörün
ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve bece-
riye sahip nitelikli iş gücünün sektör ve
ülke ekonomisine kazandırılması ama-
cıyla imzalanan protokol kapsamındaki
çalışmalar halen devam etmektedir. 

Bakanlığımız mesleki eğitime, hem teo-
rik program düzeyinde hem de pratik
uygulama alanında öncelik vermektedir.
Bu konuda hiç de azımsanamayacak ça-
lışmalar yapmaktadır ve yapmaya de-
vam edecektir. Bu çalışmaların sonu-
cunda ulusal ve uluslararası piyasalara

istihdam sağlamak gibi bir görevimizde
olacaktır. İş ve eğitim dünyasının bu
türde yaklaşımları, fikir ve güç birlikleri
ile daha da güçlenerek devam edecek-
tir.  Dünya çorap sanayisinde ikinci ol-
mak gibi bir seviye yakalayan Türkiye
çorap sanayisinin bilgilerini yenileme,
kendini güncelleme ve istihdam gibi ko-
nularında elimizden geleni yapmak

boynumuzun borcudur. Çorap Sanayi-
cileri Derneği’ne yapılan çalışmalara
sağladığı katkılardan dolayı ve eğitimin
her kademesine gösterdikleri destekten
ötürü emeği bulunan ve çaba sarf eden
herkese teşekkür ediyorum.

Dr. Muammer Yıldız
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Dünya çorap sanayisinde ikinci olmak gibi bir seviye yakalayan Türkiye çorap sana-
yisinin bilgilerini yenileme, kendini güncelleme ve istihdam gibi konularında elimiz-
den geleni yapmak boynumuzun borcudur. Çorap Sanayicileri Derneği’ne yapılan
çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı ve eğitimin her kademesine gösterdikleri
destekten ötürü emeği bulunan ve çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum”
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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) BAŞKANI
MEHMET BÜYÜKEKŞİ:

“Çorap sektörü 2023 hedefine
emin adımlarla ilerliyor”

76 milyon dinamik nüfusu, 820 mil-
yar dolar milli geliri ve 400 milyar
doları aşan dış ticaretiyle gelişme

potansiyeli çok yüksek bir ülke olan Tür-
kiye 2002 yılından bu yana mükemmel
bir ihracat büyümesi yakaladı. 2002

yılında 36 milyar dolar olan ihracat, 2013
yılında 152 milyar dolara yükseldi.

2014 yılında da ülkemiz, yakın coğraf-
yasında yaşanan tüm olumsuz gelişme-
lere rağmen ihracatta başarılı bir yıl ge-
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çiriyor. Türkiye’nin bu yılki ihracat artışı
dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor.
İlk 8 ayda ihracatımız 105 milyar dolara
ulaştı. Dünya’daki ilk 70 ekonominin ih-
racatı yılın ilk yarısında yüzde 2,8 artarken,
biz yüzde 6,1 artış yakaladık. 

2023 yılında ihracatımızı 500 milyar dolara
taşıyarak tamamen dışa açılmak istiyoruz.
Dünya pazarındaki payımızı mevcuttaki
seviyesinden yüzde 1,5’e yükseltmeyi
hedefliyoruz.

60 bini aşkın ihracatçının temsilcisi Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak, mevcut
pazarlardaki paylarımızı arttırmak için ti-
cari heyetler düzenliyoruz. Türk ürünle-
rinin tüm dünyaya yayılması için ihra-
catçılarımızla birlikte azimle ve kararlılıkla
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2023 yılı için 500 milyar dolar ihracat
hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için,
yüksek katma değer yaratmaya yönelik
inovasyon fikirlerin ürüne dönüştürülmesi
büyük önem taşıyor. 2023 yolunda küresel
rekabet gücüne, her alanda Ar-Ge, ino-
vasyon, markalaşma ve tasarıma daha
fazla önem vererek ulaşacağımıza inanı-
yoruz. 

İhracatçı firmalarımızda, yüksek katma
değere yönelik 4 ana unsur olan Ar-Ge,
inovasyon, markalaşma ve tasarım açı-
sından son yıllarda önemli bir farkındalık

oluşuyor. TİM olarak biz bu farkındalığı
her düzeyde artırmak için çok önemli
faaliyetler gerçekleştiriyoruz. 

Bu sürecin hızlanması ile birlikte Türkiye
daha fazla katma değer odaklı üretim
ve ihracata yönelecek, böylece 2023 yılı
için koyduğu dünyanın en büyük 10.
ekonomisi olma ve 500 milyar dolar ih-
racat gerçekleştirme hedeflerine ulaşa-
caktır. Yeni dönemin ihracat odaklı olması
halinde Türkiye’nin daha sağlıklı büyü-
yeceğine, gelişeceğine, kalkınacağına
inanıyoruz. 

Türkiye’de hazır giyim ve konfeksiyon
sektörünün gelişimine paralel olarak
çorap sanayi de çok önemli aşamalar
kaydetti. Sektörde yıllar içerisinde modern
teknoloji ile önemli bir üretim kapasitesi
yaratılarak ürün yelpazesi geliştirildi. Ar-
Ge ve ürün geliştirme çalışmaları yapılarak
başarılı ve sürekli bir ihracat performansı
yakalandı. 

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektö-
rünün önde gelen alt sektörlerinden biri
olan çorap sanayinin ihracatı da, 2013
yılında 2012'ye oranla yüzde 16 artarak,
1,2 milyar dolara yaklaştı. Sektör, 2014
ilk yarıda da %14’lük bir artış temposu
yakaladı. Norveç’ten Kanada’ya, Avus-
tralya’dan Panama’ya farklı kıtalarda pek
çok ülkeye çorap ihracatı yapılırken sek-
törde AB pazarı başı çekiyor. 2014 ilk ya-

rısında Türkiye’den en fazla çorap ihraç
edilen ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa,
İspanya ve Hollanda olarak gerçekleşti.

Bu noktada çorap sektörü, dinamik yapısı,
kendisini geliştirme ve dönüştürme açı-
sından ortaya koyduğu performans ile
önde gelen sektörlerimizin başında ge-
liyor.

Çorap Sanayicileri Derneği, yaptığı başarılı
çalışmalar ve geliştirdiği vizyon ile çorap
üreticilerini ve ihracatçılarını başarıyla
temsil ediyor. Çorap Sanayicileri Derne-
ği’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonraki süreçte de başarılarını arttırarak
sürdürmesini ve çorap sektörünün 2023
hedeflerimiz doğrultusunda üretimini
ve ihracatını geliştirmeye devam etmesini
diliyorum. 

Mehmet Büyükekşi
TİM Başkanı

çorap sektörü, dinamik
yapısı, kendisini geliş-
tirme ve dönüştürme
açısından ortaya koy-
duğu performans ile
önde gelen sektörlerimi-
zin başında geliyor.
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İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI İBRAHİM ÇAğLAR:

“Çorap üreticisi ayağını
sağlam yere basıyor”
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Atalarımızın bir bildiği varmış ki,
"ayağını sıcak, başını serin tut"
demişler. Gerçekten de çorap

giymenin sağlıkla ilişkisi ancak bu kadar
güzel anlatılabilirdi. 

Tabii çorapların rengarenk dünyasını
sadece sağlıkla ilişkili görmek yeterli
değil. Çünkü zaman içerisinde çoraplar
insan hayatında çok önemli bir estetik
değer de kazandı. Renk ve biçimleriyle,
kıyafetlerin adeta mütemmim cüzü ol-
dular. 

Özellikle Türkiye'deki çorap üretimi ve
kültürü, Anadolu'nun farklı noktaların-
daki bin bir zenginlikle birlikte bugünlere
taşınmıştır.

Günümüzdeyse piyasaya sunulan pek
çok farklı ürün sayesinde çorap üretimi,
önemli bir alt sanayi kolu ve ihracat
ürünü haline de gelmiş durumdadır.
Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü ol-
duğu tekstil üretimi ve ihracatında çorap
üreticisi adından giderek daha fazla söz
ettiriyor. İhracat rakamlarından da bunu
çok net biçimde anlayabiliyoruz.

2012 yılında Türkiye'nin toplam çorap
ihracatı 1 milyar dolar seviyesini aştı.
2013 yılında bu rakam, % 16 oranında
arttı ve 1,2 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk
8 ayında da ülkemizin çorap ihracatı,
geçen yılın aynı dönemine göre nere-

deyse %15 artarak yaklaşık 800 milyon
doları buldu. 

Sonuç olarak 2023 hedeflerine yürüyen
Türkiye'de çorap üreticisi ayağını yere
sağlam basıyor, ülke ekonomisine verdiği
katkıyı giderek çoğaltıyor. Marka değerini
yükselttikçe de, Türk ürünlerinin bu iv-
meyi artıracağından kimsenin şüphesi
yoktur. 

Nihayetinde sağlanan bu başarı grafiği,
çorap sanayicisinin ve tüccarının eseridir.
Bu noktada Çorap Sanayicileri Derneği
sektörel dayanışmanın ve birlik ruhunun
en güzel örneklerinden biridir. 1996'dan
beri faaliyetleriyle sektörün yarınlarını
aydınlatan ÇSD'nin nice başarılara imza
atmasını diliyorum. 

Birlikteliğin ve başarıların artarak devam
edeceği inancıyla, tüm sektör temsilci-
lerine en içten selam ve sevgilerimi su-
narım.

İbrahim Çağlar
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı

ÇSD, sektörel dayanışma-
nın ve birlik ruhunun en
güzel örneklerinden biridir.
1996'dan beri faaliyetle-
riyle sektörün yarınlarını
aydınlatan ÇSD'nin nice
başarılara imza atmasını
diliyorum”
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İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO)
BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

“Çorap 
sanayimiz
büyümeye
en yakın 
sektörlerin
başında“

Sizler, sanayimizi oluşturan birçok
alt sektöre göre çok genç bir sek-
törü temsil ediyorsunuz. Araştır-

malar, şirketlerinizin çoğunun yaş orta-
lamasının daha 15’i bile geçmediğini
ortaya koyuyor. Fakat şu son 20 yılda
yaptıklarınız gerçekten gurur ve birçok
sektöre ilham verici bir başarı hikayesi
aslında.

20 yıl önceki pek de       organize olma-
yan, dağınık ve küçük atölyelerin bugün
geldiği nokta, başka ne ile açıklanabilir.
Tereceyi tere satmak gibi olmasın ama,
çok anlamlı bulduğum, eminim çoğu-
nuzun bildiği çorap sektörümüz ile ilgili
bazı güncel bilgileri sizlerle paylaşmak
istiyorum. 

Bu güzide sektörümüzde halen yaklaşık
2 bin dolayında işletme faaliyet göster-
mektedir. Bunların yaklaşık 150’si orta
ve büyük işletme kategorisinde değer-
lendirilebilir. 

Odamızın 14. Meslek Komitesi’nin ağırlığı
çorap sanayicilerinde bulunuyor. Bu ko-
mitenin askıdaki üyelikler ile birlikte
337 olan üye sayısının 254’nü sizler oluş-
turuyorsunuz. Odamızdaki üye ağırlığınız
da yüzde bir buçuğa yakın.

Yıllık 2.2 milyar çiftin üzerinde çorap
üretimiyle dünyada Çin’den sonraki en
büyük üreticisiniz. Bu üretimin de çok
büyük bir bölümünü dünyanın 130’a
yakın ülkesine ihraç ediyorsunuz. Ülke
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ihracatına yaptığınız katkı 1 milyar dolar
sınırı aştı. Yarattığınız işlem hacmi ise
2.5 milyar dolara yakın. 

Bugün sektörde faaliyet gösteren 2 binin
üzerindeki atölye ve fabrika, doğrudan
70 bin, yan sanayi ve hizmet sektörü ile
birlikte toplam 110 bin kişiye istihdam
sağlıyor.

Anadolu’da yün iplik ve ibrişimin 5 şiş ile
örüldüğü ve en güzel el sanatlarının or-
taya çıkarıldığı yüzyıllar, çorap giymenin
zenginlik sembolü olduğu yakın dönem-
den geliyoruz bugünlere. 

Yine de iç tüketimde daha alacağımız
çok yol var. Çünkü gelişmiş ülkelerde
kişi başına düşen yıllık çorap tüketimi 25
adetler civarındayken, bizde bu rakam
daha 6-7 adet.

Sanayi ve büyüme
Yani yurtdışındaki başarılarının yanında,
çorap sanayimiz için içerde de yüksek
bir büyüme potansiyeli var. Sektörün
genç yapısını, bu potansiyeli realize ede-
bilecek bir performans için en güçlü re-
ferans olarak gördüğümü özellikle be-
lirtmek istiyorum. 

Türkiye’nin büyüme yolunda böyle sek-
törlere çok ihtiyacı var. Hep söylediğimiz
üretime dayalı büyüme modeline örnek
arayanlar, sakın bu sektörün ölçeğine

bakıp küçümsemesinler. Bu sektörü iyi
analiz etsinler. 

Çünkü sanayi kültüründen duygusal bir
kopuşun yaşandığı bir dönemden geçi-
yoruz. Bu anlamda çorap sanayicilerimiz,
son yıllardaki performansıyla bize üretime
ve üretimin önemine dair çok şey öğre-
tiyor. Bakınız şu anda bırakın yeni neslin
sanayi sektörüne adım atmasını, ailelerin,
yetişen nesle sanayiyi bırakma endişesi
yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. 

İşlerin tıkır tıkır gittiği, daha rahat, kolay,
huzurlu, çabuk paraya dönebilen, daha
az risk taşıyan, daha az zahmetli işler...
Ne yazık ki yeni nesil, üretimden çok bu
değerlerin peşinde. Bu bakış açısı çok
kolaycı. Oysa sanayinin her dakikası me-
şakkat dolu, her dakikasında yüksek so-
rumluluk var. 

Riskin olduğu bir yaşam yerine, daha
rahat bir yaşamın seçilmesi kişisel olarak
anlaşılabilir… Fakat soruyorum; bu yak-
laşım bir ülke için sürdürülebilir mi? Yani
üretimi dışlayan, önemsemeyen bir eko-
nominin geleceğine güven duyulabilir
mi? Hayır. 

Üretime dayalı kaliteli büyüme
İstanbul Sanayi Odası olarak tüketimden
değil üretimden itibar kazanan bir Türkiye
için çalışmalıyız dememizin nedeni budur.
Çünkü Türkiye, ancak üretime odaklı bir

üretim anlayışıyla kaliteli ve sürdürülebilir
bir büyümeyi yakalayabilir. 

Evet üretimden kopmamak gerektiğine
inanıyoruz. Sanayinin, büyümeye odak-
lanmış Türkiye'nin yarınları için en gerekli
sektör olduğuna inanıyoruz. Bu algıyı
sadece sanayicilerin içselleştirmesi hiçbir
şey ifade etmez. Siyasetçinin, bürokrasinin,
toplumun ve medyanın da bu konudaki
gerçekleri görmelerini sağlamalıyız. 

Çünkü sanayinin milli gelirdeki payının
yüzde 16’lara kadar gerilemiş olması, bu
gerçeği her yerde haykırmamızı zorunlu
kılmaktadır. Sanayi dışındaki büyüme
yöntemlerinin ve sanayiye değer verme-
den salt diğer yöntemlerle bir hayat kur-
manın geçici olduğunu, bunlarla sağlanan
mutluluğun bir süre sonra kendilerini
açmaza götüreceğini topluma anlatma-
lıyız. 

İSO'nun yeni döneminde en önemli he-
deflerinden biri, bu algının değişmesi
noktasında yapacağı çalışmalar olacaktır. 

Sanayi ve İstanbul
İstanbul Sanayi Odası (İSO) olarak biz bu
konudaki hassasiyetimizi her platformda
dile getirirken, Türkiye ekonomisinde
üretimin, sanayinin ana damarlarının bu-
lunduğu İstanbul’un gelecek vizyonunda
ne yazık ki sanayinin dışlanmakta oldu-
ğunu görüyoruz. 
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İstanbul’un kendine özgü birçok değeri
var. İstanbul finans, kongre, kültür, moda
ve fuar merkezi olmayı hak ediyor. Bu
yönleriyle öne çıkan dünya metropollerine
bakıldığında bu özellikleriyle birlikte et-
rafındaki sanayinin de korunduğunu gö-
rüyoruz. 

İstanbul'u tamamıyla sanayiden arındır-
manın haksızlık. Bugün çorap sanayinin
üretiminin yüzde 85’i İstanbul’un 17 il-
çesinde gerçekleştiriliyor. Böyle bir kararı
sadece çorap sanayicileri açısından dü-
şündüğümüzde bile işin vahameti açıkça
görülür.

Çevreci üretim ve OSB’ler
Bu konudaki politikamızı ‘Sanayisiz bir
İstanbul Düşünülemez’ olarak vurgulamak
istiyorum. İstanbul’da sanayi her zaman
var olacaktır. Ancak bu sanayi çevreyle
uyumlu, temiz teknoloji kullanan, katma
değerli üretim yapan bir sanayi olmalı-
dır.

Bunun için gerek yeni organize sanayi
bölgeleri oluşturmak gerekse bölgemiz-
deki mevcut organize sanayi bölgelerini
değerlendirmek amacıyla İstanbul Sanayi
Odası bünyesinde Organize Sanayi Böl-
geleri Geliştirme İhtisas Kurulunu oluş-
turduk. 

Bu kurul hem kentteki OSB'lerin sorunları
hem de İstanbul'dan ayrılmama mec-

buriyeti olan, ayrılması hakikaten müm-
kün olmayan bir takım iş kollarını ne şe-
kilde, nasıl toparlayabilecekleri, nasıl or-
ganize edebilecekleri noktasında çalış-
malara başladı. 

Kaynak sorunu ve borçlanma
Elbette ekonomimizin yapısal sorunları
var. Bu sorunlar da kolaycı, sanayiye
değer vermeyen yaklaşımları besliyor.
Biliyorsunuz son dönemlerde kurumsal
olarak İSO’nun en çok dillendirdiği tasarruf
oranlarının düşüklüğü, artık ekonominin
birçok kanaat önderinin dilinde.. İşte bu-
rada da tekrarlıyorum. Evet en önemli
yapısal sorunumuz yüzde 12’lere gerilemiş
olan tasarruf oranlarıdır. 

Tasarrufun düşük olduğu, büyümenin
ağırlıklı olarak dış kaynakla gerçekleştiği
ekonomilerde kaliteli bir büyümeden
söz edilebilir mi?. 

Tasarruf oranı bu kadar düşükse, yaban-
cının tasarrufuna muhtaçsınız demektir. 

Son dönemde sanayicinin dış borcundan
söz ediliyor. Cari açık konusunda nere-
deyse günah keçisi yaptılar bizi. Türkiye’de
uzun vadeli fon vardı da, sanayicimiz TL
olarak borçlanmadı mı? İbrahim Tatlıses’in
“Urfa’da Harvard vardı da gitmedik mi”
dediği gibi, burada para vardı da kullan-
madık mı?

Ortaklık ve satın alma
Yalnız burada şunu vurgulamadan ge-
çemeyeceğim. Çorap sanayicilerimiz ola-
rak büyümeye belki de en açık sektörle-
rimizin başında geliyorsunuz. Bunu nasıl
yapacaksınız? Öz kaynaklarınız yetersiz.
İç tasarrufların hali ortada. Dış kaynaklarla
borçlanmak ise adeta ateşten gömlek.
Ne yapmalısınız? Açık söylüyorum. Önü-
müzdeki yıllarda, yüzünü dışarıya dön-
müş. Teknolojisiyle ve üretim kalitesiyle
göz dolduran şirketlerimiz artık katı aile
şirketi yapısında direnemezler. Büyümek
istiyorlarsa mutlaka kendilerine hem ser-
maye ve hem de know hov getirecek
ortaklıklara gitmek zorundalar. Bu konuda
önümüzdeki yıllarda önlerine pek çok
fırsat çıkacağını söyleyebilirim. 

Bu süreci başlatmak için şimdiden araş-
tırmalara başlayın. Türkiye’de yabancı or-
taklık ve satın almalar konusunda ger-
çekten çok yetenekli hizmetler var. Sadece
İSO bünyesinde hizmet veren Avrupa İş-
letmeler Ağı’nın bu anlamda sayısız iş-
birliğine öncülük ettiğini son derece ba-



39

şarılı ortaklıklar yarattığını söylemem her
halde yeterli olacaktır. 

Markalaşma
Tabii Türkiye artık tekstil alanında kendi
markalarını yaratmayı da hakkediyor. Ço-
rap sanayicilerimiz olarak buna en yakın
gruplardan birini de sizler oluşturuyor-
sunuz. Dünyanın 130 ülkesine 1 milyar
doları aşan değerde çorap satıyorsunuz.
Bunu ağırlıklı kendi markalarınızla yap-
manızın zamanı geldi diyorum. Bunun
için bir güç birliğine gitmeniz gerekiyorsa,
bunu da artık düşünmelisiniz. 

Fakat bir konuda dikkatinizi çekmek is-
tiyorum. Üretim gücü bu kadar yüksek
bir sektör olarak, makinede dışa bağımlı
olmanız gerçeğiyle yüzleşmelisiniz. Öyle
değil mi? Bakın buraya gelmeden önce
TÜİK’in verilerine bir göz attım. Gördüğüm
şu; geçen yıl 1.780 adet çorap örgü ma-
kinesi ithal etmişiz. Bu ithalat için 32 mil-
yon dolar döviz harcamışız. En fazla alım
yaptığımız ülke İtalya, diğeri ise Çin. Yani
makinelerimizi, teknolojimizi dünyadaki
en büyük iki rakibimizden alıyoruz. Üze-
rinde düşünülmesi gereken bir konu… 

Ar-Ge, inovasyon ve eğitim
Yüksek katma değer yaratabilmek için
çorap sanayicilerimiz bu teknolojileri de
üretmeli. Bu teknolojiye sahip olmadan
elde edilecek  üretim gücü takdir edersiniz
ki sürdürülemez. 

Şu bir gerçek ki; artık eğitim kalitesi
düşük; bilgi birikimi ve Ar-Ge kapasitesi
zayıf, inovasyon ve tasarım gücü yetersiz
sektörleri ve şirketleri dünya rekabetinde
çok daha zor günler bekliyor.

Bunun için eğitim sistemimizin yetiştir-
diği işgücü arzı ile piyasamızın talep
ettiği insan kaynağının örtüşmesi kaçı-
nılmazdır. Ne yazık ki; bugün bu den-
klemin tam tersi bir durumla karşı karşıya
bulunuyoruz. 

Biz sanayicilere de bu konuda çok görev
düşüyor. Sanayi sektörünün temsilcileri
olarak mesleki teknik eğitimin en büyük
ve etkin yönlendiricisi olmak durumun-
dayız.

Hem tasarruf oranlarının artması ve
hem de sanayicinin gönül rahatlığıyla
yatırım yapabilmesinin neredeyse baş
şartı finansal istikrardır. 

Finansal istikrarsızlığın ve rant ekono-
misinin oluşturduğu tehdit, Türkiye gibi
gelişmekte olan ekonomilerin en önemli
sorunudur. Bu nedenle ekonomi finansa
hakim olmalıdır. Finansal sistemlerin
ekonomileri manipüle etmesine izin ve-
rilmemelidir. Eğer finansın ekonomiye
hakim olduğu bir döngünün içine gi-
rersek, görürsünüz ki bir hammaddenin
maliyeti, rant hesaplarından 3 misline
kadar çıkabilir. Bu sadece Türkiye’nin

de değil dünyanın sorunudur. Ve
dünyanın, finansın her şeye hükmeden
boyuttaki gidişatına çare bulması kaçı-
nılmaz.  

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı

Türkiye artık tekstil
alanında kendi marka-
larını yaratmayı da 
hakkediyor. Çorap 
sanayicilerimiz olarak
buna en yakın gruplar-
dan birini de sizler 
oluşturuyorsunuz. 
Dünyanın 130 ülkesine
1 milyar doları aşan 
değerde çorap satıyor-
sunuz. Bunu ağırlıklı
kendi markalarınızla
yapmanızın zamanı
geldi diyorum” 
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İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ 
YRD. DOÇ. DR. SAKİN ÖNER:

“ÇSD ve Kavram MYO’nun
yükseköğrenimdeki işbirliği”

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
ile İstanbul Kavram Meslek Yük-
sekokulu(İKMYO), “Sektör-Üniver-

site işbirliği”nin güzel bir örneği olarak
2011-2012 öğretim  yılında imzalanan
bir çözüm ortaklığı  protokolu ile mesleki
yükseköğretimde Türkiye’nin ve dünyanın
ilk ve tek   Çorap ve Moda Tasarımı Prog-
ramını açtılar. Protokolu Çorap Sanayicileri
Derneği adına Başkan Sayın Hüseyin Öz-

türk ile İstanbul Kavram Meslek Yüksek-
okulu adına Mütevelli Heyeti Başkanı
Bahattin Durmuş imzaladılar.  YÖK’ün
yükseköğretim programları arasında bu-
lunmadığı için Çorap ve Moda Tasarımı
Programının açtırılması kolay olmamıştır.
Bu konuda başta Başkanımız  Sayın Hü-
seyin Öztürk olmak üzere Derneğimiz
YÖK nezdinde büyük çaba harcamıştır.
Açıldıktan sonra da ÇSD yetkilileri, prog-

Selamlama
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m
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m
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ramda okutulacak derslerin ve bunların
ders içeriklerinin belirlenmesinde aka-
demisyenlerle birlikte çalışarak büyük
katkı sağlamışlardır.

ÇSD’nin önerisiyle eğitim-öğretim haya-
tımıza kazandırılan İstanbul Kavram Mes-
lek Yüksekokulu Çorap ve Moda Tasarımı
Programının  açılış amacı; küreselleşen
ve bilgi toplumu haline gelen 21. yüzyıl
dünyasında insan ihtiyaçlarının başında
gelen çorabın, ülkemizde evrensel kalite
standartları içerisinde ve  moda trendlerini
takip ederek değişik tasarımlarını  ger-
çekleştirecek  yükseköğretimli moda ta-
sarımcılarını, diğer bir tabirle sektörün
beyaz yakalı meslek elemanlarını yetiş-
tirmektir.

ÇSD, açıldığı günden bugüne kadar im-
zalanan protokol çerçevesinde; prog-
ramın eğitim elemanı ve araç-gereç ih-
tiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin
alanda uygulama eğitimi, iş yerlerine
teknik geziler,  sektörel fuarlara katılım,
sektör duayenleri ile öğrencilerin bu-
luşmaları, mezuniyet aşamasında staj
ve mezuniyetten sonra istihdam ola-
nakları sağlama konularında  İstanbul
Kavram Meslek Yüksekokulu Çorap ve
Moda Tasarımı Programına katkı sağla-
mıştır. Çorap ve Moda Tasarımı Programı,
ilk mezunlarını 2012-2013 öğretim yı-
lında, ikinci dönem mezunlarını 2013-
2014 Öğretim yılında vermiştir. Her iki

dönem mezunları da çorap sektörünün
firmalarında istihdam edilmişlerdir.

Ayrıca programın açıldığı ilk yıldan itibaren
ÇSD ve Yüksekokulumuzun işbirliği ve
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
onayıyla, ilimizin her tür ve derecedeki
liselerinde okuyan öğrencilerin çorap
sektörüne ilgilerini çekmek, tasarım ve
hayal güçlerini ortaya çıkarmak üzere
Çorap Tasarım Yarışmaları düzenlenmek-
tedir. Çok sayıda lisemizin tasarım alanında
yetenekli öğrencilerinin tasarımları, aka-
demisyenler, ÇSD temsilcileri ve moda-
cıların oluşturduğu jüriler tarafından de-
ğerlendirilerek dereceye giren öğrenciler,
yapılan törenlerle  para ve burs ödülü ile
ödüllendirilmektedir.  

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ço-
rap ve Moda Tasarımı Programı açılmasını
ve sektörel alanda özgün ve kaliteli eğitim
yapılması için her türlü katkıyı sağlayan
ÇSD’nin başta değerli Başkanı Sayın Hü-
seyin Öztürk ve diğer yöneticilerine, sek-
törün değerli temsilcilerine kurumum ve
öğrencilerim adına ayrı ayrı teşekkür eder,
saygılar sunarım. Ayrıca bu Programı oku-
lumuza kazandıran Mütevelli Heyet Baş-
kanımız Sayın Bahattin Durmuş’a kuru-
mum ve öğrencilerim adına  teşekkür
eder, saygılar sunarım.    

Yrd. Doç. Dr. Sakin Öner
İstanbul Kavram MYO Müdürü

ÇSD’nin önerisiyle 
eğitim-öğretim hayatı-
mıza kazandırılan 
İstanbul Kavram Meslek
Yüksekokulu Çorap ve
Moda Tasarımı Progra-
mının  açılış amacı; 
küreselleşen ve bilgi
toplumu haline gelen
21. yüzyıl dünyasında
insan ihtiyaçlarının 
başında gelen çorabın,
ülkemizde evrensel ka-
lite standartları içeri-
sinde ve  moda
trendlerini takip ederek
değişik tasarımlarını
gerçekleştirecek  yük-
seköğretimli moda ta-
sarımcılarını, diğer bir
tabirle sektörün beyaz
yakalı meslek elemanla-
rını yetiştirmektir”
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Çorap Sanayicileri Derneği, dünya çapında yer
edinmiş Türk çorap sektörünün bu gelişimi sürdürmesi ve
arttırması için, çorap sanayicisi üyelerinin teknolojilerini

yenilemek ve geliştirmek, sektörün ve üyelerin sahibi ya da
hissedarı bulundukları sanayi kuruluşlarının çıkarlarını

korumak ve bu konularda etkin bir şekilde gerek hükümet,
gerek bakanlıklar, gerekse kamuoyu nezdinde gerekli

faaliyetlerde bulunmak, eğitim, bilgi edinme ve edinilen
bilgileri üyelerine aktarmak amacıyla kuruldu



10. Dönem Yönetim Kurulu
bayrağı devraldı...
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ÇSD’nin 10. Dönem Yönetim Kurulu
Ekim 2011’de Olağan Genel Kurul’da
bayrağı devraldı

Çorap Sanayicileri Derneği’nin
(ÇSD) 10. Olağan Genel Kurulu
14 Ekim 2011 tarihinde İstanbul

Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikle-
ri’nin (İTKİB) Yenibosna’daki merkezinde

gerçekleştirildi. 10. Dönemde görev ala-
cak ÇSD Yönetim Kurulu’nun belirlendiği
toplantıda Hüseyin Öztürk başkanlığın-
daki yeni yönetim kurulu üyeleri oybir-
liğiyle seçildi. Hüseyin Öztürk yaptığı te-

şekkür konuşmasında, “Birlikte çalışıp,
birlikte başaracağımız bu yeni dönemin
de ÇSD’ye ve sektöre hayırlı olmasını
diliyor, faaliyetlerimizde yanımızda ola-
ğınıza yürekten inanıyorum”  dedi.
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ÇSD’nin çözüm odaklı komiteleri
10. Dönem Yönetim Kurulu, Genel Ku-

rulun ardından ilke yönetim kurulu
toplantısını gerçekleştirerek, görevlen-

dirmeleri yaptı.  Başkan Hüseyin Öztürk
ve yönetim kurulu üyeleri ÇSD’nin faali-
yetlerinin hareket noktası olan komite-

lerde görev alacak başkan ve üyeleri be-
lirledi. İlk toplantıda ayrıca Derneğin ça-
lışma takvimi de oluşturuldu. 

Komisyonlar ve Başkanları
• Üye İlişkileri ve Koordinasyon Komitesi Başkanı 

Bülent İyi Külah
• Fuar ve Yeni Pazarlar Komitesi Başkanı 

Ahmet Bilal Kıymaz
• Eğitim Komitesi Başkanı Emine İşman
• Tedarikçilerle Koordinasyon Komitesi Başkanı 

İbrahim Tansık
• Ar-Ge ve İnovasyon Komitesi Başkanı Davut Beresi
• Basın-Yayın Komitesi Başkanı Hüseyin Öztürk
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Sivil toplum örgütlerinde çalışmak, görev almak; 
özveri, emek ve fedakarlık ister. Bu anlamda çorap 

sektörünün her alanda sesi, kulağı ve gözü olan bir anlayışla,
sektörümüzü temsil eden, görev alan meslektaşlarımıza 

teşekkür ederiz



Birlik ve beraberliğimizle
daha güçlü olduk...
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Yeni dönemde de süren Geleneksel 
Aylık Yemekli Toplantılar’da sektör 
bir araya geldi

Üyelerimizin birbirleri ve yönetimle arasındaki di-
yaloğu artırmak, oryantasyonununu sağlamak,
gündemdeki sorunlara çözüm üretip bilgi alışveri-
şinde bulunmak üzere Geleneksel Aylık Yemekli
Toplantılar 10. Dönemde de devam etti.  ÇSD ve
sektörün gündemi doğrultusunda bu toplantılar
bir fikir alışverişi ortamına dönüştü.

Geleneksel Aylık Yemekli toplantılar
fikir alışverişine zemin oluşturdu
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İSO Başkanı Erdal
Bahçıvan Geleneksel
Yemekli Toplantımızın
konuğu oldu

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD),
4 Kasım 2013 tarihindeki Gele-
neksel Aylık Yemekli Toplantısı

‘nda İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı
Erdal Bahçıvan’ı ağırladı. Moderatörlü-
ğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)
Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı toplantıya
Başkan Bahçıvan ile birlikte İSO Başkan
Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ve Yönetim
Kurulu Üyesi Ali Ulvi Orhan da katıldı.
Yemekli toplantının ev sahipliğini ÇSD
Başkanı Hüseyin Öztürk, Başkan Yardımcısı
ve 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı Bü-
lent İyikülah, ÇSD Başkan Yardımcısı Ah-
met Bilal Kıymaz, ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi ve İSO Meclis Üyesi Mustafa Güler,
14. Grup Meslek Komitesi Üyesi Mehmet
Öztaş ve ÇSD üyeleri yaptı. ÇSD Başkanı
Öztürk burada yaptığı konuşmada, “İki
kurum arasın     daki ilişkilerin gelişmesi, iş-
birliğinin artması, bir çatı kuruluşu olan
İSO’nun faaliyetlerinin tabana yayılması
açısından büyük önem taşıyor” derken,
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da konuk ol-

maktan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Bahçıvan,  “Bu diyalog ve işbirliğinin
düzenli olması ve bugünle sınırlı kalma-
masını diliyorum” diye ifade etti.
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Üye ziyaretleri

Sivil toplum kuruluşları için üye
ilişkileri birlik ve beraberliğin ko-
runmasında, gelişmenin, büyü-

menin gerçekleşmesinde büyük önem
taşımaktadır. Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) olarak üye odaklı yaklaşımızı ko-
ruyarak mevcut üyelerimizle iletişimi

sürekli kılan bir çalışma yürüttük ve her
fırsatta ziyaret ederek bağlarımızı daha
da güçlendirdik. Öte yandan yeni üyeler
kazanarak derneğimize tazen kan ge-
tirmiş olduk.  Bu çerçevde ÇSD Üye İliş-
kileri ve Koordinasyon Komitesi’nin sektör
mensubu firmalara ziyaretleri 10. Dö-

nemde de sürdü. ÇSD Başkan Yardımcısı
ve Komite Başkanı Bülent İyikülah, sek-
törün duayeni ÇSD Yönetim Kurulu üyesi
Haydar Ali Öztaş ve Yönetim  Kurulu
Üyesi Emine İşman ile birlikte firmaları
ziyaret ederek dernek ve dernek faali-
yetleri hakkında bilgiler verdi.
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Çorap Sanayicileri Derneği olarak üye odaklı yaklaşımızı koruyarak
mevcut üyelerimizle iletişimi sürekli kılan bir çalışma yürüttük ve
her fırsatta üyelerimizi ziyaret ederek bağlarımızı daha da
güçlendirdik”
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Sektörün Anadolu’daki temsilcilerini
ve tedarikçilerini ziyaret ettik

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
11-13 Şubat 2012 tarihleri ara-
sında Anadolu’nun sanayisiyle

ön plana çıkan kenti Kayseri’ye bir heyet

gezisi düzenledi. Bölgede yerleşik çorap
sektöründe faaliyet gösteren firmalarla
bir araya gelen ÇSD heyeti, aynı zamanda
Kayseri’deki iplik üretim tesisleri Başya-

zıcıoğlu ve Karsu’da da incelemelerde
bulundu. Program kapsamında OSB zi-
yaretleri yapıldı ve Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO) ziyaret edildi.
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Kayseri Gezisi



Çatı örgütleriyle işbirliğini
güçlendirdik...
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Çatı kuruluşları ile ilişkilerimizi
güçlendirdik ve yakın işbirliği içinde olduk

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve
ihracatçı birlikleri gibi üst çatı kuruluşlarla ilişkilerini güç-
lendiren ve işbirliğini artıran Çorap Sanayicileri Derneği

(ÇSD) 10. Dönem Yönetim Kurulu, bu amaçla ziyaretlerde
bulundu, istişare toplantılarında bir araya gelerek aynı
zamanda işbirliği potansiyellerini değerlendirdi.

İSO ziyareti
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
heyeti, 21 Ağustos 2013 tarihinde
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başka-
nı Erdal Bahçıvan’ı ziyaret etti.
Bahçıvan,  görüşmede İSO’nun
sektörel derneklerle ilişkilerini ve
istişarelerini daha da artıracakları-
nı kaydetti. ÇSD heyetinde İSO 14.
Grup Meslek Komitesi Başkanı ve
ÇSD Başkan Yardımcısı Bülent İyi-
külah, ÇSD Başkan Yardımcısı Ah-
met Kıymaz, İSO Meclis Üyesi ve
ÇSD Yönetim Kurulu Üyesi Musta-
fa Güler, İSO 14. Meslek Komitesi
Meclis Üyesi Mehmet Öztaş ve Ço-
rap Sanayicileri Derneği Genel
Sekreteri Kamil Yusuf ile ÇSD Ku-
rumsal İletişim Direktörü Abbas
Özpınar da yer aldı.
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İTO ziyareti
17 Şubat 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim
Çağlar bir heyetle makamında ziyaret edildi.  Heyette ÇSD Başkan 
Hüseyin Öztürk’ün yanı sıra ÇSD Başkan Yardımcısı ve İTO Meslek Ko-
mitesi Başkanı Ahmet Bilal Kıymaz da yer aldı.
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Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF)
başkanlığına ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk
seçildi

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) olarak bağlı bulun-
duğumuz çatı örgütü Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu’nun (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanlığına Haziran

2012’de yapılan Genel Kurul’da ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk

seçildi. MHGF’nin yeni yönetim kurulunda Başkan Öztürk’ün
yanı sıra Başkan Yardımcıları Ahmet Bilal Kıymaz ve Bülent
İyikülah’ın yanı sıra ÇSD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Ko-
mitesi  Başkanı Emine İşman da yer aldı.
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ÇSD, MHGF toplantılarına 
ev sahipliği yaptı
ÇSD, başkanlığını yürüttüğü Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu’nun birçok et-
kinliğine ev sahipliği yaptı. Bu kapsam-
da Eylül 2012 ve Haziran 2014 MHGF
Yönetim Kurulu Toplantılarının yanı sıra
12 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen
Tekstil ve Hazır Giyimde İleşitim Toplan-
tıları’nın ilkine de ev sahipliği yaptı.
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Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF)
çatısı altında yürütülen çalışmalar

ÇSD, kendi faaliyetleri yanında kurucu üyesi olduğu ve
başkanlığını yürüttüğü Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu’nun (MHGF) tüm çalışmalarına destek verdi. Fe-

derasyona yeni üye derneklerin kazandırılması, Tekstil ve Hazır
Giyim İletişim Toplantılarının düzenlemesi, bakanlık ve müs-

teşarlıkların ziyaret edilerek sorunların aktarılması, Anadolu’nun
kadim kentlerine kamuoyunun dikkatini çeken defile ve orga-
nizasyonlar düzenlenmesi gibi birçok çalışmaya katkı sağladı.
Bu çerçevede yine seminerler düzenleyerek Federasyonun
farklı sektörlerden çözüm ortaklarını üyeleriyle buluşturdu. 

<<
İstanbul Kültür 
Üniversitesi ile 
işbirliği Protokolü

>>
İstanbul Şişli MYO ile  

İşbirliği Protokolü

>>
İstanbul Aydın Üniversitesi

ile İşbirliği Protokolü

>>
Ege Üniversitesi ile 

İşbirliği Protokolü

<<
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile İşbirliği
Protokolü

Çözüm 
Ortaklıkları
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>>
EF Dil Okulları

ile  İşbirliği 
Protokolü

>>
Vista Turizm  ile  

İşbirliği Protokolü

>>
İTHİB ve 

İTA ile  İşbirliği 
Protokolü

>>
Halkbank ile  İşbirliği 

Protokolü

<<
ING Bank ile
İşbirliği Protokolü

<<
Can Akademi Ortak Sağlık
ve İş Güvenliği Birimi ile
İşbirliği Protokolü

<<
TÜRKKEP ile 
Kayıtlı E-Posta ve 
E-Dönüşüm alanında 
işbirliği Protokolü

<<
AXA Sigorta
ile Tamamla-
yıcı Sağlık 
Sigortası 
alanında 
işbirliği 
Protokolü

Çözüm 
Ortaklıkları

>>
Globalpiyasa.com
ile Sektörel Sanal

Fuar ve 
İK Portalı 

alanında İşbirliği
Protokolü
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<<
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve 
Gelir İdaresi Başkanlığı ziyaret 
edilerek sektörün bakanlık ile ilgili konuları
birinci elden aktarıldı.

<<
Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Genel Müdür
Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli ile mesleki eğitim konusunda 
işbirliği potansiyelleri ele alındı.

>>
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Müsteşarı Ziya Altunyaldız 
ziyaret edilerek 

ihracatçının gümrüklerde 
yaşadığı sorunlar aktarıldı.

Resmi 
Ziyaretler
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<<
Can Akademi Ortak Sağlık ve İş Güvenliği
Birimi ile ÇSD üyeleri dernek merkezinde
bir bilgilendirme semineri ile bir araya
getirildi.

MHGF’nin Çözüm 
Ortakları ÇSD üyeleri
ile buluştu

>>
Globalpiyasa.com kurucu ortağı 

Kadir Decdeli Sanal Fuar ve İnsan Kaynakları
Portalı hakkında ÇSD üyelerine, dernek 
merkezimizde bir sunum gerçekleştirdi.

<<
AXA Sigorta acentesi  Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası konusunda ÇSD üyelerini bilgilendirdi. 
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Anadolu’nun kadim 
kentlerinde tarihi defileler
Anadolu’nun kadim kentlerine kamuo-
yunun dikkatini çeken ticari olmayan
tarihi defileler ve organizasyonlar dü-
zenlenerek bu kentlerimizin potansiyeli
ülke ve dünya gündemine taşındı. 

Nemrut Dağı zirvesinde “Güneş Nemrut’tan Doğar Defilesi”

Kars Ani
Harabele-
ri’nde “22
Medeniye-
tin Kapısı
Kars Sözcü-
sü Ani” baş-
lıklı defile.Kars Merkezde “22 Medeniyetin Kapısı Kars Defilesi”

Gaziantep’te “1453 Kapalıçarşı Defilesi”

Şanlıurfa Harran’da, 
“Başlangıcın Sırrı Göbeklitepe Defilesi”
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Tekstil ve Hazır Giyimde İleşitim Toplantıları
Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğini artırmak amacıyla “Tekstil
ve Hazır Giyimde İletişim Toplantıları”nı başlatıldı. ÇSD’nin ev sahipliğinde gerçekle-
şen ilk toplantıda Kalkınma Bankası, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü ile Kredi Garantı Fonu’ndan (KGF) yetkililer, tekstil ve hazır giyime yöne-
lik verdikleri hizmetleri anlattı. İzmir’de düzenlenen ikinci toplantıya ise konuşmacı
olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız katıldı.



68

Candostu Organ Bağışına
Evet Platformu
MHGF’nin önemli sosyal sorumluluk pro-
jesi Candostu Organ Bağışına Evet Platfor-
mu, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Organ
Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derne-
ği’nin işbirliğiyle hayata geçti. Bu çerçeve-
de işyerlerinde ve okullarda organ bağışı
ve nakli anlatıldı.



Sektörümüze ilk 
niş fuarı kazandırdık...
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İF Expo Uluslararası Çorap, İç Giyim
Fuarı üç yılda büyük başarıya imza attı

70

İlkini 2012 yılında TÜYAP Beylikdüzü’nde düzenlediğimiz
ve sektörün ilk niş fuarı olma özelliğini taşıyan İF Expo
Uluslararası Çorap, İç Giyim Fuarı kısa sürede  hem alan

hem de ziyaretçi bazında kendini katlayarak sektör açısından

gurur verici bir noktaya ulaştı. 6-8 Şubat 2014 tarihlerin arasında
üçüncüsü de büyük bir başarıyla gerçekleştirilen İF Expo
Fuarı’nın bir sonraki randevusu 5-7 Şubat 2015 tarihleri olarak
belirlendi.
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Sektörün ilk ve tek niş fuarı İF Expo
çıtayı yükseltti

2014 yılında toplam 60 ülkeden 7 bin 680 ziyaretçiyi
ağırlayan İF Expo Uluslararası Çorap, İç Giyim Fuarı, son
üç yılda toplam ziyaretçi sayısındaki %43’lük ve özellikle

yurtdışı ziyaretçi sayısındaki %300’lük artış oranı ile dikkatleri
üzerine çekmeyi başararak, katılımcı ve ziyaretçisinden tam not
aldı. Bu nedenle 5-7 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
4. İF Expo için de beklentiler yüksek. Bu başarıda, Çorap Sanayicileri
Derneği’nin (ÇSD) İF Expo’nun hazırlık süreci içinde fuar şirketi
TÜYAP ve destek olan diğer  sektörel sivil toplum örgütleriyle
birlikte her aşamasında özveriyle çalışması ile sektör firmalarının
katılarak verdiği desteğin payı büyük. 
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Sektörümüzün ilk ve tek niş fuarı, 
İF Expo’ya bugüne katar katılan ve
katkı sağlayan tüm firmalara

teşekkür ediyoruz”
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Çorap Sanayicileri Derneği olarak sektörel
faaliyetlerimizin yanı sıra, içinde bulunduğumuz topluma karşı

sosyal sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ettik ve 
bu çerçevede birçok projede yer aldık 



Sosyal sorumluluk 
bilinciyle 
hareket ettik...
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Dünyanın dört bir yanında ihtiyaç
sahiplerine Türk Kızılayı ile ulaştık

Sektörel faaliyetlerin yanı sıra, sosyal sorumluluk bilinciyle
birçok yardım projesinde yer alan ÇSD, ülkemizde ve dün-
yada doğal afetlerin yaşandığı bölgelere çorap yardımında

bulundu. Mart 2012’de ise Türk Kızılayı ile bir hizmet protokolü
imzalayarak yardımlarını sürekli hale getirdi. ÇSD, gösterdiği bu
duyarlılık ile Kızılay tarafından Altın Madalya ile onurlandırıldı.
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD), Kavram Meslek Yük-
sekokulu, Büyükçekmece Belediyesi ve İŞKUR ile bir-
likte ev kadınlarını sektörde istihdam edecek ve giri-

şimciliğe destek vererek ev ekonomisine katkı sağlayacak
önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Büyükçek-
mece’de verilen kurslarla bir yandan ev kadınlarının çorap
sektöründe istihdamı sağlanırken, diğer yandan da girişim-
cilik desteklenerek verimliliği artıracak küçük atölyelerin ku-
rulması hedeflendi.

ÇSD’den ev kadınlarına yönelik
istihdam ve girişimcilik projesi



79

Sosyal Sorumluluk
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Diğer sektörlerden çözüm ortaklarıyla 
işbirliği geliştiren Çorap Sanayicileri Derneği, finans ve 

mesleki eğitim başta olmak üzere birçok alanda işbirliği
protokolleri imzayarak Türk çorap sanayini daha iyi bir

noktaya taşımayı amaçlamıştır



Çözüm ortaklarımızla 
işbirliğimizi geliştirdik...
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Geleneksel iftar yemeklerimiz sektör ve
sektör dostlarını buluşturdu

Çorap Sanayicileri Derneği 10. Dönem
Yönetim Kurulu, İlk İftar davetini 2012
yılında Polat Renaissance İstanbul
Otel’de gerçekleştirdi. 



83

Geleneksel iftar davetlerimiz sektör ve
söktör dostlarını Ramazan ayının kut-
sul atmosferinde buluşturdu.
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ÇSD Geleneksel 
İftar Daveti
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ÇSD Geleneksel 
İftar Daveti
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Tedarikçilerle bir araya gelerek ortak
çözüme ulaşıldı

10. Dönemde ilk kez kurulan ÇSD
Tedarikçilerle Koordinason Ko-
mitesi, doğal elyaf kökenli iplik-

lerde net-brüt satış da dahil olmak üzere,
ortak kartela oluşturulması, ipliklerdeki
nem oranları ve pamuk ipliğinde denye

gibi konularda çalışmalar yürüttü, üretici
ve tedarikçilerle düzenlenen toplantı-
larda ortak çözümler üretildi. 
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ÇSD-Tedarikçilerle Koordinasyon
Komitesi iplik üreticileriyle yaptığı
toplantılarda, satışta net-brüt, nem
oranı, denye ve ortak kartela konu-
larını ele aldı. Verimli geçen toplan-
tılar sonrasında büyük ölçüde
uzlaşma sağlandı. 
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Bir yanda sanayide nitelikli ve eğitimli eleman 
ihtiyacı diğer yanda genç nüfus arasında çok yüksek oranda

seyreden işsizlik oranları. 
Mesleksiz gençlerimizi sanayinin aradığı nitelikli mavi 

ya da beyaz yakalı bir işgücüne çevirmenin tek yolu 
eğitimden geçmektedir. 

Çorap Sanayicileri Derneği, bu anlayışla faaliyetlerinin 
ağırlık noktasına mesleki eğitimi yerleştirmiştir



Önceliğimiz mesleki
eğitim oldu...
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Sektörün mavi ve beyaz yakalı işgücü
ihtiyacına çözüm amacıyla mesleki eğitim
alanındaki faaliyetlere ağırlık verdik

Mavi ve beyaz yakalı işgücü ih-
tiyacını karşılamak ve gelece-
ğin girişimci adaylarını yetiş-

tirmek amacıyla mesleki eğitim ve
üniversite-sanayi işbirliğine önem veren

Çorap Sanayicileir Derneği (ÇSD), 1999
yılında kurduğu İHKİB Yenibosna Kız
Teknik ve Meslek Lisesi’ndeki Çorap Bö-
lümü’ne destek vermeyi sürdürdü. Ay-
rıca sanayici ve öğrencilerin buluştuğu

interaktif seminerler, bölüm seçme aşa-
masında olan öğrencilere yönelik sek-
törel geziler düzenlendi. Ayrıca, staj
yapmak isteyen öğrencilere uygun iş-
letmeler organize edildi. 
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ÇSD Yönetim Kurulu her fırsatta İHKİB Yenibosna Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde
öğrencilerle bir araya gelerek sektör hakkında sunumlar gerçekleştirdi,
motivasyonlarını artırmayı hedefledi.
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İHKİB Yenibosna Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi öğrencilerinin düzenlediği
etkinlik ve defilelede yanlarında olduk

Yenibosna İHKİB Kız Teknik
ve Meslek Lisesi öğrencileri
her eğitim ve öğretim yılı
sonunda kendi tasarlayıp
kendi ürettikleri çoraplarla
bir defile hazırlıyor,
mankenliğini de kendileri
yapıp, sunuyorlar.
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ÇSD Yönetim Kurulu 
İHKİB Yenibosna KTML
mezuniyet töreninde.
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Öğrenciler gezi programları ile sektörü
yakından tanıma olanağı buldu

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
Eğitim Komitesi, İHKİB Yeni-
bosna Kız Teknik ve Meslek Li-

sesi öğrencilerine fabrika gezi program-

ları düzenleyerek bölüm seçme aşama-
sında olanların bilgi dahilinde karar ver-
melerini sağladı. Öğrenciler bu gezi
programlarında üretimini her aşamasını

yerinde gözlemlediler ve merak ettik-
lerini sordular. Böylece  sanayici büyük-
leri ile daha öğretim sürecinin başın-
dayken yakın bir ilişki kurdular.

<<
Öztaş Çorap

<<
Ortaç Çorap

>>
Atlas Çorap
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<<
Örmeci Çorap

<<
Boğaziçi Çorap

>>
Erbos Çorap

Öğrencilere fabrikalarının
kapılarını açarak uygulamalı
eğitimlerine katkı sağlayan ve

motivasyonlarını artıran sanayicilarimize
teşekkür ederiz”
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Çorap ve Moda Tasarımı Bölümü
öğrencilerini sektörle buluşturan seminerler

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
ve Kavram Meslek Yüksekokulu
işbirliğiyle açılan, dünyada ve

Türkiye’de tek olma özelliğini taşıyan

Çorap ve Moda Tasarımı Meslek Yüksek-
okulu öğrencilerini sektörle buluşturan
seminerler düzenlendi. Bu kapsamda
ÇSD üyesi sanayicileri ağırlayan öğren-

ciler, sıcak bir atmosferde geçen bu se-
minerlerde sanayicilerin deneyimlerini
dinleme ve merak ettikleri konularla il-
gili soru sorma fırsatı buldular.

Hüseyin Öztürk
ÇSD Yön. Krl. Bşk.

Rapsodi Çorap

Davut Beresi
Penti Çorap
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İlker Öztaş
Öztaş Çorap

Yüksel Deniz
YÜMESE Çorap

Ender Doğan
Çimpa Çorap

Uzun yıllara
dayalı ve
kitaplarda

yazmayan tecrübelerini
öğrencilerle paylaşan
değerli ÇSD üyesi
sanayicilerimize
teşekkür ederiz”
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Fabrika gezileri, Çorap ve Moda Tasarımı
Bölümü öğrencilerini sektöre yakınlaştırdı

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
ile Kavram Meslek Yüksekokulu
her eğitim ve öğretim döneminin

başında müfredata paralel bir şekilde
sektör gezileri de planladı. Bu çerçevede

Kavram Çorap ve Moda Tasarımı   Önli-
sans Programı öğrencileri ÇSD üyesi fab-
rikaları ziyaret ederek uygulamalı olarak
üretimin bütün aşamalarını yerinde gör-
me, inceleme ve kafalarındaki soruları

sorarak yanıtlarını öğrenme olanağı
buldu.  Sektör gezileri öğrencilerin bö-
lümlerine konsantrasyonu ve motivas-
yonu açısında da önemli bir fayda
sağladı.

Maydın Çorap Erdal ÇorapErdal Çorap

Bross Çorap Gelal Çorap
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Öğrencilere fabrikalarının
kapılarını açarak uygulamalı
eğitimlerine katkı sağlayan ve

motivasyonlarını artıran sanayicilerimize
teşekkür ederiz”

Çelik Çorap

Ermina Çorap

Mutlu ÇorapMutlu Çorap Okan TekstilOkan Tekstil
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Fuar ve diğer organizasyonlarımızda
öğrencilerimiz sektörle iç içe oldu

İHKİB Yenibosna Kız Teknik ve Meslek
Lisesi ile Kavram Çorap ve Moda Ta-
sarımı Önlisans Programı’nda eğitim

gören öğrencilerimizi başta sektörümü-
zün niş fuarı İF Expo Uluslararası Çorap,

İç Giyim Fuarı olmak üzere organizas-
yonlarımıza dahil ederek sektörle iç içe
olmalarını sağladık. Fuarda  stant açan
okullarımızın öğrencileri bir yandan kendi
tasarlayıp, ürettikteri çorapların sunu-

munu ve mankenliğini de kendi yaptıkları
defilelerde görev alırken, diğer yandan
ÇSD üyesi firmaların stantlarında bulu-
narak mensubu olacakları sektör hakkında
daha fazla bilgi sahibi oldular.
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Çorap ve Moda Tasarımı Önlisans
Programı ilk mezunlarını verdi
Çorap Sanayicileri Derneği’nin

(ÇSD), 2011 yılında Kavram MYO
işbirliğiyle dünyada tek olarak

hayata geçirdiği Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı’nda YÖK’ün müfreda-

tının yanı sıra deneyimli sanayicilerin ko-
nuşmacı olduğu seminerler, fabrika zi-
yaretleri, fuar katılımları, öğrencilerin
kendi tasarlayıp sundukları çorap defi-
leleriyle sektör müfredatını da uyguladı.

İlk mezunlarını Yüzde 100 iş garantisi ile
Haziran 2013’te veren Kavram Çorap ve
Moda Tasarımı Önlisans Programı, kısa
sürede öğrenciler tarafından tercih edi-
len gözde bir bölüm haline geldi. 

ÇSD ve Kavram Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle 2011-2012
Eğitim ve Öğretim Yılında açılan ve dünyada alanında tek
olma özelliğini taşıyan Çorap ve Moda Tasarım Önlisans

Programı ilk mezunlarını verdi. Öğrenciler, 29 Haziran 2013
tarihinde Askeri Müze’de gerçekleştirilen coşkulu bir törenle
diplomalarını aldı.



103

Kavram Çorap ve Moda Tasarımı Bölümü’nün ilk mezuniyet
töreninde öğrenciler bir yandan başarının heyecanını ya-
şarken, diğer yandan sektörle iç içe geçen öğretimin sonunda
yüzde 100 iş garantisiyle meslek sahip olmanın mutluluğunu
da yaşadılar. İlk mezuniyet törenine ÇSD Başkanı Hüseyin
Öztürk’ün yanı sıra, Başkan Yardımcısı Bülent İyikülah ve
ÇSD Eğitim Komitesi Üyesi Ceyda Özdoğancı da katılarak
öğrencilerin sevincine ortak oldu. Törende dereceye giren
öğrencilere plaket verildi. 

Mezuniyet sevinci birlikte yaşandı
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Ödüllü Çorap Tasarım Yarışması ile
gençlerin ilgisini sektöre çektik

Çorap Sanayicileri Derneği’nin
(ÇSD) Kavram MYO ile işbirli-
ğiyle ilkini 2012 yılında düzen-

lediği ödüllü Çorap Tasarım Yarışması
ile lise düzeyindeki gençlerin ilgisi sek-
töre çekildi. 2013’te ikincisi, 2014’te
üçüncüsü başarıyla gerçekleştirilen ya-
rışmalarda dereceye giren öğrencilere,
Çorap ve Moda Tasarımı Önlisans Prog-
ramında  burslu okuma yanında para
ve ödülleri de verildi.
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ÇSD, yaptığı çalışmalar nedeniyle
birçok kurum tarafından ödüle layık
görüldü

Çorap Sanayicileri Der neği (ÇSD)
yürüt tüğü mesleki eğitim ve
sosyal sorumluluk ala nın daki

projeleriyle birçok ku rum tarafından
ödüle layık görüldü. Büyük çek mece’de

kadınlara yöne lik başlatılan istih dam ve
girişimcilik pro  jesiyle 8. Kent ve Yaşam
Ödülü’ne layık görülen ÇSD, Ulus lar arası
Türksoy'la İpekyolu Dergisi tarafından
“Yılın Altın Adam  ları” ve İstanbul İl Milli

Eğitim Müdürlüğü’nden de Sosyal Pay-
daş ödülü aldı. Ayrıca Türk Kızılayı ara-
cılığıyla afet bölgelerine ve ihtiyaç sa-
hiplerine yaptığı yardımlardan ötürü
altın madalyaya layık görüldü.

ÇSD, 8. Kent ve Yaşam Ödülü’nü 26 Mayıs 2012’de Sultanahmet Hotel Armada’da düzenlenen kokteylde
aldı. ÇSD, Büyükçekmece Belediyesi, Kavram MYO ve İŞKUR ile birlikte ev kadınlarını sektörde istihdam
edecek ve girişimciliğe destek vererek ev ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk pro-
jesine imza attığı için bu ödüle layık görüldü.
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Türk Kızılayı’ndan
altın madalya
Türk Kızılayı, Çorap Sanayicileri Derneği’ni (ÇSD) ba-
ğışlarından dolayı altın madalya ile onurlandırdı.
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törende,
ÇSD Başkanı Hüseyin Öztürk madalyayı dönemin
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Ya-
şanan doğal felaketlere kayıtsız kalmayan ÇSD, Kızılay
aracılığıyla yaptığı yardımlardan dolayı bu onura
layık görüldü. Özellikle Van’da yaşanan deprem
felaketi sonrası Derneğimiz, iki tırın üzerinde çorap
yardımı yapmıştı. ÇSD daha sonra Türk Kızılayı ile
bir hizmet protokolü imzalayarak yardımlarını düzenli
ve sürekli hale getirdi. Ödül törenine ÇSD Başkan
Yardımcısı Bülent İyikülah ve sektörün duayeni
Haydar Ali Öztaş da katıldı. ÇSD’yi  yardımlarıyla bu
onura taşıyan sektör üyelerine teşekkür ediyoruz.

ÇSD, Büyükçekmece’de ev kadınlarının istihdamına ve girişimciliğe destek amacıyla başlattığı projeyle Ulus-
lararası Türksoy'la İpekyolu Dergisi ve tele vizyon programı ile İpekyolu Medya Grubu'ndan da ödül aldı.
ÇSD, ayrıca İstanbul İl Milli Eğtim Müdürlüğü tarafından da Sosyal Paydaş Ödülü ile onurlandırıldı.
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Sektörel bir sivil toplum kuruluşu olarak 
derneğimiz ile ilgili farkındalığın oluşması, amaçlarımızın,
faaliyetlerimizin ve sorunlarımızın geniş kitleler tarafından

algılanması ve yeri geldiğinde temel konularımızla ilgili
kamuoyu desteğinin alınması noktasında PR faaliyetleri ve

yazılı ve görsel basında dernek olarak gündeme gelmek 
büyük önem taşımaktadır



Kitle iletişim araçlarıyla 
sektörü gündeme taşıdık...
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Sektörel gelişmelere tek bir tıkla ulaşmanıza olanak
sağlayan, üyelere özel e-paylaşım modüllü ÇSD’nin yeni
internet sitesi sektörün sesi, soluğu ve nabzı oldu

www.csd.org.tr

Derneğimiz üyelerinin ve sektörümüzün değişen gün-
cel gereksinimlerine uygun bir şekilde hazırlanan
Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) yeni internet

sitesi ilk kez uygulanan e-paylaşım modülüyle üyelerimize

özel hizmetler sunuyor. E-paylaşım modülü, ÇSD üyelerine
özel  İplik alım -  satımının yapıldığı, fason örme, fason kon-
feksiyon ve fason forma ihtiyaçlarının sağlandığı bir platform
olarak hizmet vermektedir.
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Çorapland Dergisi, 
geniş kitlelere ulaşarak ÇSD’nin ve sektörün

sesi ve soluğu olmaya devam ediyor

Çorap  Sanayicileri  Derneği’nin iki ayda  bir yayınlanan resmi yayın organı
Çorapland   Dergisi, üyelerin yanında sektör dışından da resmi ve özel birçok

kurum ve kuruluşa ulaşarak sektörün sesi ve soluğu olmaya devam ediyor.
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Üyeleri
ABER ÇORAP LTD. ŞTİ
AKIN ÇORAP A.Ş.
ALER ÇORAP
ALPİN ÇORAP LTD. ŞTİ
ALTIN İPLİK VE ÇORAP SAN.A.Ş
ASENA ÇORAP LTD. ŞTİ
ATA ÇORAP A.Ş
ATEL TEKSTİL
ATLAS ÇORAP LTD. ŞTİ.
AZİM ÇORAP LTD. ŞTİ.
BALEKS ÇORAP LTD. ŞTİ
BEKS ÇORAP A.Ş.
BEKS ÇORAP VE İÇ GİYİM A.Ş.
BERKAYLAR ÇORAP TEKS
BERSEM ÇORAP A.Ş.
BGK ÇORAP SAN. VE TİC. A.Ş
BOĞAZİÇİ ÇORAP A.Ş.
BOĞAZİÇİ ÇORAP A.Ş.
BONY ÇORAP A.Ş.
BROS TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş
CEMİL İPLİK VE TEKS. ÜRÜN
ÇAĞDAŞ ÇORAP LTD. ŞTİ.
ÇAĞDAŞ ÇORAP LTD. ŞTİ.
CAHİT ÇORAP SAN TİC. LTD. ŞTİ
ÇELİK ÇORAP A.Ş 
ÇELİK ÇORAP A.Ş 
ÇİMPA LTD. ŞTİ.
DALBUDAK ÇORAP LTD. ŞTİ
DENGE TEKSTİL ÇORAP LTD. ŞTİ.
DEREBEY TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
DESEN ÇORAP

ABDULLAH ERDAL

FATİH YARKIN

ŞENOL ERDAL

MURAT BEKMEZCİ

GABİ DOENYAS

ABDULLAH YILMAZ

BURAK BEKMEZCİ

AHMET BEKMEZCİ

HAYDAR ÖZÜREN

RAFET BEKMEZCİ

ABDURRAHMAN BİRCAN

İSMAİL BEKMEZCİ

ALİ BEKMEZCİ

ŞERİF AYDIN

YAKUP A. SARIOĞLU

NECATİ BÜYÜKGÖZ

DOĞAN ÖZDUGANCI

CEYDA ÖZDOĞANCI

HASAN GÜLKAYA

ASIM YAVUZARSLAN

CEMİL ERSÖZ

MUSTAFA GÜLER

MUHİDDİN GÜLER

VELİ ERDAL

MEHMET ÖZTAŞ

HAYDAR ALİ ÖZTAŞ

MURAT DOĞAN

SEFA DALBUDAK

KUDRET DOĞAN

MUSTAFA DEREBEY

MUSTAFA LİMBOZ
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DİBA TEKSTİL LTD. ŞTİ
DOĞANAY ÇORAP SAN TİC LTD. ŞTİ.
DÖNSA ÇORAP
DURMUŞ ÇORAP
ERBOS ÇORAP TEKS. SAN. DIŞ. TİC. A.Ş
ERDAL ÇORAP
EREN ÇORAP LTD. ŞTİ.
ERMİNA A.Ş.
FİBEKS ÇORAP LTD. ŞTİ.
GELAL ÇORAP A.Ş.
GİBOR ALFA ÇORAP
GÖNÜLTAŞ ÇORAP LTD. ŞTİ.
GÖZDE GİYİM A.Ş
GÜLEÇLER ÇORAP LTD. ŞTİ.
HARUN ÇORAP LTD. ŞTİ.
HOBİ ÇORAP A.Ş.
İLERİ KONFEKSİYON A.Ş.
İLKER ÇORAP
KİP ÇORAP
KONÇ ÇORAP LTD. ŞTİ.
KÖMET ÇORAP LTD. ŞTİ.
LATEKS ÇORAP LTD. ŞTİ.
MARMARA  TEKS. ÇORAP
MAYDIN ÇORAP A.Ş.
MAYDIN ÇORAP A.Ş.
MERDAL ÇORAP TURİZM. TEKS.
MERTEKS ÇORAPÇILIK
MURAT ÇORAP A.Ş.
MUTLU ÇORAP A.Ş.
NACİ ÇORAP LTD. ŞTİ.
NBG ÇORAP A.Ş.
NİHAT ERTÜRK
OKYANUS ÇORAP LTD. ŞTİ.

İLYAS BOZDOĞAN

MAHMUT GÜRCAN

DAVUT BABAYİĞİT

ALİ HAYDAR DOĞAN

OSMAN CENGİZ

BİLAL ERDAL

MURAT TAŞCI

SEDAT TÜRKAN

FİKRET BEKMEZCİ

SERDAR BEKMEZCİ

ÖZGE EFEOĞLU

MEHMET GÖNÜLTAŞ

İSMAİL KOÇ

İBRAHİM TANSIK

İSMAİL OCAK

BÜLENT İYİKÜLAH

İSAK BENVESİTE

İLKER ŞAHİN

FARUK HAMDİ KİPER

TUNCAY EROL

SERVET KÖMET

LATİF ŞİŞMAN

GÖKÇE ALPER BİBER

BEKİR AYDIN

BÜLENT AYDIN

MUSTAFA ERDAL

MERT DENİZ

ÜMİT ÖZÜREN

DİLAVER ÖZDOĞANCI

AHMET ORFA

NAZIM BEKMEZCİ

NİHAT ERTÜRK

HAKKI ÇİFTCİOĞLU
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OR-AL TEKSTİL A.Ş.
ORTAÇ ÇORAP LTD. ŞTİ.
ÖRMECİ ÇORAP LTD. ŞTİ.
ÖZAKTİF TEKSTİL LTD. ŞTİ.
ÖZTAŞ ÇORAP A.Ş.
ÖZTAŞ ÇORAP A.Ş.
ÖZTAŞ ÇORAP A.Ş.
PAKTAŞ ÇORAP LTD. ŞTİ.
PENTİ ÇORAP SAN. VE TİC. A.Ş.
POLAT ÇORAP LTD. ŞTİ.
PRİM TEKSTİL 
RAPSODİ ÇORAP LTD. ŞTİ.
RO-YAL ÇORAP TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SAROS TEKSTİL A.Ş.
SELOTEKS ÇORAP LTD. ŞTİ.
SEMPATİ ÇORAP
SİOR ÇORAPLARI SAN. TİC. A.Ş
ŞERİF ÇORAPLARI A.Ş.
ŞİMŞEK ÇORAP LTD. ŞTİ.
TANER ÇORAPLARI LTD. ŞTİ.
TEKSTÜRE ÇORAP A.Ş.
TEMPO DIŞ  SAN. LTD. ŞTİ.
TÜTER ÇORAP LTD. ŞTİ.
ULAŞ ÇORAP LTD. ŞTİ.
ULTRA ÇORAP LTD. ŞTİ.
ÜÇ-AR  ÇORAP A.Ş.
ÜÇ-AR ÇORAP A.Ş.
YILDIRIM ÇORAP A.Ş.
YİĞİT ÇORAP LTD. ŞTİ.
YORULMAZ ÇORAP LTD. ŞTİ.
YÜKSEL ÇORAP VE TEKS.
ZARİF  ÇORAP
ZÜMRÜT ÇORAP 

REŞİT ALİ SEVİNÇ

SÜLEYMAN ORFA

SÜLEYMAN ÖRMECİ

NECATİ ÖZKAYMAK

CEM ÖZTAŞ

İLKER ÖZTAŞ

NECİP ÖZTAŞ

AHMET REŞİTKAYA

SAMİ KARİYO

HIFZI KEKEÇ

EMİNE İŞMAN

HÜSEYİN ÖZTÜRK

M. LÜTFÜ SÖYLEMEZ

İ. ADNAN SARIHAN

SELAHADDİN ALKAN

SADETTİN GÜLTEPE

LEVENT ŞENDUR

MURAT ULUTÜRK

NECATİ DAĞBAĞ

HASAN TANEROĞLU

KENAN  KOÇ

OSMAN ŞAHBAZ

ZEKERİYA TÜTER

NİYAZİ ŞAHİN

ÖZKAN KARACA

AHMET KIYMAZ

ABDÜLKADİR KIYMAZ

BÜLENT YILDIRIM

AYHAN ÖZGÜ

HASAN YORULMAZ

YÜKSEL DOĞAN

TEKİN ÇELİK

BURHAN BÜLBÜL






