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• 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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Sektörümüzün Saygıdeğer 
Üyeleri ve Sayın Çorapland Okurları, 

2014 yılının son çeyre-
ğinden itibaren ticari
ilişkide olduğumuz dış
pazarlarda yaşanan eko-

nomik ve siyasi çalkantıların ve kur-
daki dalgalanmaların etkisiyle 2015
yılına kötü başladık. Yıl sonuna
doğru ne kadar toparlamaya çalıştıy-
sak da 2014’ü ihracatta düşüşle ka-
patıyoruz. Olumlu tarafından bakar-
sak, uzun yıllardır alışık olduğumuz
istikrarlı yükselişin ardından bu dü-
şüş, sorgulayıp, yeniden organize
olma, yeni çıkış yolları arama nokta-
sında bize önemli bir fırsat sundu 
diye düşünüyorum. Türkiye’yi dün-
yada ikinci konuma yükseltmiş 
çorap sektörümüzün asla pes etme,
mevcut durumu kabul etme şansı
yoktur. 

Türkiye’de üretim yapan sanayici-
ler olarak birçok zorluğun yanında
önemli fırsatlara da sahibiz. Özellikle
sektörümüz açısından bakarsak 
tecrübeli birinci ve ikinci kuşağın ya-
nında, dil bilen, üniversite mezunu
üçüncü kuşak temsilcilerimiz, yetiş-
miş nitelikli kadrolarımız, modern 
makine parkurumuz, ileriye dönük
vizyonumuz, yılmak, tükenmek 
bilmeyen azmimiz ve yıllardır gü-
venle, itinayla önemli bir noktaya 

getirdiğimiz Avrupa pazarımız ile
büyük bir avantaja sahibiz. Bu avan-
tajı rutin ve ezbere çalışmalarla bir
üst düzeye çıkarmamızın imkanı ol-
madığını hepimiz biliyoruz. Ancak,
yenilikçi fikirlerle ve sorgulayarak
rakiplerimiz karşısında öne çıkabili-
riz. Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) 11. Dönem Yönetim kurulu
olarak bu dönemde faaliyetlerimizi
de bu noktada fayda sağlayacak ko-
nulara yoğunlaştırdık. Sektörümüzü
istediğimiz konuma taşıyacak genç,
beyaz yakalı kadroların kaynağı
okullarımızla; İHKİB Yenibosna ve
İHKİB Avcılar Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri ile çalışmalarımızı
yoğunlaştırdık. Yine dünyada ala-
nında tek olarak hayata geçirdiğimiz
Kavram Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı’na desteğimizi
artırarak sürdürdük. 

İHKİB ile ortak başlattığımız 
“Çorap Firmaları UR-GE Projesi”ni de
çok önemsiyoruz. Sektörün uluslar-
arası pazarlarda rekabetini güçlendi-
recek bu projeye katılan firmalarımız
önemli bir yol aldı. Yapılan ihtiyaç
analizleri ile projeye katılan firmaları-
mızın eksikleri tespit edildi ve bu ek-
siklerin giderilmesi yönünde çalışma-
lar başlatıldı. 

Öte yandan 2012 yılında ilk kez
düzenlediğimiz, 4-6 Şubat 2016 ta-
rihleri arasında beşinci kez kapılarını
açacak olan, sektörümüzün ilk ve tek
niş fuarı İFExpo İç Giyim, Çorap Fua-
rı’nda bu yıl çorap firmalarının katılı-
mının artırılması yönünde yoğun
çaba sarfediyoruz. Dünyada ikinci ko-
numda olan sektörümüzün böylesi
önemli bir fuara ev sahipliği yapma-
sının çok büyük önem arzettiğini,
ÇSD olarak, sektör olarak sahip çık-
mamız, katkı sağlamamız gerektiğini
düşünüyoruz. Bu vesileyle fuara 
bugüne kadar katılan tüm sektör
mensubu arkadaşlarıma da teşekkür
ediyor, tekrar aramızda görmeyi
umut ediyorum.

2015 yılının yeniden yükseliş 
öncesi bir soluklanma arası olduğu
düşüncesiyle, 2016’nın yeni rekorlara
imza attığımız, sektörümüz ve ülke-
miz için hayırlı ve bol kazançlı bir yıl
olmasnı diliyor, şahsım ve ÇSD Yöne-
tim Kurulu adına yeni yılınızı en içten
dileklerimle kutluyorum.

Bülent İyikülah
Çorap Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Her şeye rağmen 
Türkiye’de üretimde, istihdamda
öncü bir sektör olarak yeni yıla

umutla giriyoruz”
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ÇSD, İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE MESLEKİ 
EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRIYOR
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Heyeti, İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürü Dr. Muammer Yıldız’ı ziyaret ederek mesleki eğitimle
ilgili işbirliği projelerini ve işbirliği olanaklarını masaya yatırdı. 

ÇSD VE İSTANBUL MEM, 
İHKİB YENİBOSNA VE İHKİB
AVCILAR MESLEK LİSELERİNİN
ÇORAP BÖLÜMLERİNDE 
İNCELEME YAPTI
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Ekonomi Bakanlığı’nın onayı ile Haziran 2015
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işbirliğiyle hayata geçirilen “Çorap İmalatçılarının /
Markalarının Dış Pazarlara Açılımı UR-GE Projesi” ile

ilgili üçüncü toplantı gerçekleşti. İHKİB Başkanı
Hikmet Tanrıverdi ve ÇSD Başkanı Bülent
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sonrası değerlendirme yapıldı.
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ÇİFT SARGILI İPLİKLER
KULLANIM ALANLARI:
I) ÇORAP KONÇ LASTİĞİ
II) DAR DOKUMA
III) TRİKO
IV) MEDİKAL

ÜRÜNLER



ÜRÜNLER

ÜRÜNLER

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

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

ELASTİK SARGILI İPLİKLER
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.



ÇSD, 2011 yı-
lında işbirliği
protokolü im-
zalayarak İs-

tanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile çözüm ortaklı-
ğı geliştirmişti. O günden
bu yana birçok projede
birlikte çalışan ve özellikle
çorap bölümlerini kurduğu

ve desteklediği İHKİB Ye-
nibosna Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi ile İHKİB
Avcılar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde verilen
eğitimle ilgili işbirliği bir-
likte çalışmalar yürüten
ÇSD,  mesleki eğitimle il-
gili istişarede bulunmak
üzere İl Milli Eğitim Mü-

dürü Dr. Muammer Yıldız’ı
makamında ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent İyikülah, Başkan
Yardımcısı Ahmet Bilal
Kıymaz, Eğitim Komitesi
Başkanı Ceyda Özdoğancı
ve Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Bekmezci’den olu-
şan ÇSD Heyeti, İl Milli

www.csd.org.tr
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Heyeti, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürü Dr. Muammer Yıldız’ı ziyaret ederek mesleki eğitimle ilgili
işbirliği projelerini ve işbirliği olanaklarını masaya yatırdı.

ÇSD, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile mesleki eğitimde 
işbirliğini artırıyor



Eğitim Müdürü Dr. Muam-
mer Yıldız ve Müdür Yar-
dımcısı Serkan Gür’e eğiti-
me yönelik yaptıkları ça-
lışmalar hakkında bilgi
verdi. 

ÇSD BAŞKANI BÜLENT
İYİKÜLAH’TAN MESLEK
LİSELERİNDE VE MESLEK
YÜKSEK OKULLARINDA
ÇORAP BÖLÜMÜ
AÇILMASI ÖNERİSİ

İHKİB Yenibosna ve
İHKİB Avcılar Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisele-
rinde usta öğretici konu-
sunun da ele alındığı
toplantıda konuşan ÇSD
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent İyikülah, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden
aldıkları bilgiye göre özel-
likle İHKİB Avcılar Mesleki
ve Teknik Anadolu Lise-
si’ne Esenyurt’tan çok öğ-
renci gittiğini belirtti.
Esenyurt’un lider firmala-
rının da aralarında bulun-
duğu sektörün yoğun
olarak kümelendiği ilçeler-
den biri olduğuna dikkat
çeken ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah, bu ilçede hem
Esenyurt Üniversitesi’nde
bir önlisans programı,
hem de mevcut meslek li-
seleri bünyesinde yeni
çorap bölümlerinin açıla-
bileceğini söyledi. Esen-
yurt Belediye Başkanı
Necmi Kadıoğlu ile Esen-
yurt Üniversitesi Rektörü
Cuma Bayat’la da önerisini

görüştüğünü belirten ÇSD
Başkanı İyikülah, öneriye
sıcak yaklaşıldığını vurgu-
ladı. ÇSD Başkanı konuş-
masında Kavram Meslek
Yüksekokulu bünyesinde
2012 yılında Türkiye’de ve
dünyada tek olarak açılan
Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı’na da
dikkat çekti ve söz konusu
bölümde ÇSD ile işbirli-
ğiyle teorik müfredatın
yanı sıra sektör müfredatı-
nın da uygulandığını söz-
lerine ekledi. 

DR. MUAMMER YILDIZ:
“TAMAMEN AMACA 
YÖNELİK BİR ŞEKİLDE
BİR OKULUN YAPILMASI
DAHA DOĞRU”

Milli Eğitim Müdürü
Dr. Muammer Yıldız ise
işadamları dernekleriyle
meslek liseleri açılması
yönünde birçok işbirliği
yaptıklarını belirterek, bu
konuda kendilerine düşen
görevi yapmaya hazır ol-
duklarını, destek verecek-
lerini dile getirdi. Mevcut

meslek liselerinde bir bö-
lüm açmak yerine, tama-
men bu amaca yönelik,
sektöre yakışır bir şekilde,
bölgeye ve başkanın viz-
yonuna uygun bir şekilde
bir okulun yapılması daha
doğru olduğunu kaydede-
rek, “Bu, bölgedeki diğer
meslek liselerinde bölüm
açılacak şekilde de sirayet
eder, tetikler” dedi.

USTA ÖĞRETİCİ 
İHTİYACANI KARŞILA-
MAYA YÖNELİK 
SERTİFİKA PROGRAMI
AÇILACAK

Meslek liselerindeki
usta öğretici sorunuyla il-
gili ulusal ve uluslararası
eğitim programı açabile-
ceklerini kaydeden İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı
Serkan Gür ise, ÇSD’nin
de desteğiyle programa
katılacak adaylara iyi bir
eğitim sonrası sertifikalan-
dırma ve ardından da bir
sonraki sene bu belgeye
referansla görevlendirme
yapabileceklerini belirtti.

Söz konusu programa Milli
Eğitim’den gönüllü öğret-
menlerin yanı sıra, sektör-
den profesyonellerin de
katılabileceğini ifade etti.

“OKUL - SANAYİ 
İŞBİRLİĞİ İSTANBUL 
MODELİ İLE TEORİ
OKULDA, UYGULAMA 
İŞYERİNDE YAPILACAK

Görüşmede, Milli Eği-
tim Bakanı Nabi Avcı’nın
katılımıyla İstanbul Sanayi
Odası (İSO) ile Ekim ayın-
da “Okul - Sanayi İş Birliği
İstanbul Modeli” projesi-
nin imzalandığını da hatır-
latan Dr. Muammer Yıldız,
bu kapsamda öğrencilerin
sadece teorik kısmı okul-
dan alacakları, uygulama
kısmını da sanayide yerin-
de işbaşı programında öğ-
renecekleri bir modelin
hayata geçeceğini kayde-
derek, “Sektörün ciddi bir
şekilde bunun içinde ol-
ması gerekiyor. Bu model
İstanbul’da başarılması
durumunda tüm Türki-
ye’ye örnek olacak” dedi.

www.csd.org.tr
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İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bölümü tarafından geliş-
tirilen “Okul - Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli“ projesi, geçtiğimiz Ekim
ayında Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ahmet Erdem ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan tara-
fından imzalananarak hayata geçirilmişti.

“Okul - Sanayi İşbirliği İstanbul
Modeli” Projesi

9Ekim’de İSO’da imza tö-
reninde konuşan Bakan
Nabi Avcı, özellikle sa-
nayi kuruluşlarının mes-

leki eğitime doğrudan katılmasının
Millî Eğitim Bakanlığı için çok önemli
olduğunu vurgulamıştı. Sanayi kuru-
luşlarının sahip olduğu engin birikim
ve tecrübelerin, Millî Eğitim Bakanlı-
ğı’nın mesleki eğitimdeki tecrübesi
ve insan kaynakları gücüyle buluş-
masından çok önemli neticeler elde
edileceğini vurgulayan Avcı, “Mesleki
eğitimde yetişen gençlerimiz için kul-
lanılan ‘ara eleman’ tabirini artık kul-
lanmıyoruz. Mesleki eğitimden geçen
öğrencilerimizin ülke kalkınmasında
ve sanayileşmesinde ara değil ‘ana
eleman’ olarak rol üstleneceklerine
inanıyoruz. Çalışmalarımızı buna

göre, hedeflerimizi buna göre belirli-
yoruz" diye konuşmuştu. 

PROJENİN İÇERİĞİ VE 
HEDEFLERİ:

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın
ifade ettiğine göre “Okul - Sanayi 
İş Birliği İstanbul Modeli“ kapsa-
mında; 

• Proje ile seçilen okullara, yeni
teknolojiye uygun makine, ekipman
ve donanım için işsizlik sigortası fo-
nundan kaynak aktarılması sağlana-
cak,

• İşbirliğine dahil edilen okullarda
okuyan öğrencilere iş ve meslek da-
nışmanları tarafından iş arama bece-
rileri, görüşme ve mülakat teknikleri,
danışmanlık ve rehberlik hizmeti de
verilecek. 

• Bu okullardan mezun olanlar iş-
başı eğitim programından öncelikle
yararlanacak. 

• İşbaşı eğitim programı süre-
since katılımcının ücretini, genel sağ-
lık sigortasını, iş kazası meslek hasta-
lığı sigorta primini Milli Eğitim
Bakanlığı ödeyecek. 

• Programdan yararlanan öğren-
cilere işletme kadrosunda işe alındı-
ğında işveren payı sigorta prim des-
teği de verilecek. 

• İşbirliği yapılan okullarda işve-
renlerin talepleri doğrultusunda iş-
sizlere yönelik meslek edindirme eği-
timleri yapıldığında eğitici ücretleri,
kursiyer cep harçlığı, genel sağlık si-
gortası ve iş kazası meslek hastalığı
sigorta primleri ödeyecek.

• Bu işbirliği sonunda sanayi ku-
ruluşlarının üretim gücü ile okulların
eğitim tecrübesi birleşecek ve karşı-
lıklı akış içinde yeni eğitim imkanları
ortaya çıkacak. 

İmzalanan protokolle, mesleki
eğitim kurumları ile sanayi ve sektör
birlikleri arasında işbirlikleri sağlana-
rak arz talep uyumsuzluğunun gide-
rilmesi, yönetimsel ve operasyonel
yeni bir mesleki ve teknik eğitim mo-
deli oluşturulması hedefleniyor.

Proje ile İstanbul’dan başlayarak,
ülkedeki mesleki ve teknik eğitim sis-
teminin yapısının, ekonomik ve insan
kaynaklarına dayalı gereksinimlerinin
giderilmesi ve sektörlerin nitelikli iş
gücü ihtiyacının verimli bir şekilde
karşılanması sağlanacak.
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Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM)
“Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” projesi kapsamınde çorap bölümlerinin
olduğu İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İHKİB Avcılar
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

ÇSD ve İstanbul MEM, İHKİB Yenibosna
ve İHKİB Avcılar Meslek Liselerinin
çorap bölümlerinde inceleme yaptı

ÇSD, Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın “Okul-Sanayi
İşbirliği İstanbul Mode-
li” projesi kapsamında

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nden bir heyetle birlikte İHKİB
Yenibosna Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi ile İHKİB Avcılar Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ne bir incele-
me gezisi düzenledi. İstanbul Milli
Eğitim Müdürlüğü’nden Müdür Yar-
dımcısı Serkan Gür, Mesleki ve Tek-
nik Eğitim Ar-Ge Koordinatörü Jüli-
de Öztürk ve  Mesleki ve Teknik Eği-
tim Strateji Geliştirme Bölümünden
Günay Akbak’ın katıldığı gezide
ÇSD’de heyetinde Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah ile Eğitim
Komitesi Başkanı Ceyda Özdoğancı
yer aldı. 

HEYETİN İLK DURAĞI, İHKİB 
AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ OLDU

İnceleme gezisi kapsamında ilk
olarak İHKİB Avcılar Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’ne gidildi. Okul
Müdürü Canan Ertekin’in karşıladığı
heyet, okulu gezdi, bölüm öğret-
menleri ve öğrencilerinden bilgi
aldı. Kendilerini kırmayıp, okulu zi-
yarete geldikleri için İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Serkan Gür’e te-
şekkür eden ÇSD Başkanı Bülent İyi-
külah, ÇSD olarak her zaman okulun
yanında yer aldıklarını belirtti. İl
Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer
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Yıldız’ı ziyaretleri sırasında okullara
inceleme gezisi yapma kararı aldık-
larını belirten Bülent İyikülah, “Bü-
tün mesele, ‘Meslek lisesi, memleket
meselesi’ sloganında olduğu gibi siz-
lerle gelişecek” diye konuştu. 

HEDEF; İLGİLİ OKULLARI 
SEKTÖRLE İÇ İÇE YAPMAK

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Serkan Gür ise yeni başlatılan
“Okul-sanayi İşbirliği İstanbul Mo-
deli” projesinden bahsederek, “Proje
kapsamında ilgili okulları sektörlerle
iç içe yapmayı hedefliyoruz” diye
ifade etti.

Okul Müdürü Canan Ertekin ise
ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek ziyaretlerin daha sık
olması isteğinde bulundu ve “Çorap
bölümünde arkadaşlarımız kendini
çok iyi yetiştirdi. Hammadde yönün-
de sadece ihtiyaçlarımız oluyor” diye
konuştu. 

Daha sonra heyet, sınıfları ve
atölyeleri gezdi. Burada çocuklara
hitap eden ÇSD Başkanı Bülent İyi-
külah sektör hakkında kısaca bilgi
verdi, çorap sanayinin, gerek iş ga-
rantisi ve çalışma ortamı, gerekse
ekonomik yönüyle ideal olduğunu
belirtti. ÇSD Başkanı İyikülah sözle-
rini şöyle sürdürdü:

ÇSD BAŞKANI İYİKÜLAH 
ÖĞRENCİLERE HİTAP ETTİ: 
“KAZANDIĞINIZDA, SEKTÖR DE,
ÜLKE DE KAZANACAK. YETER Kİ;
GÖNÜLDEN İSTEYİN VE BAŞARIYA 
ODAKLANIN” 

“Siz kazandığınızda, sektör de,
ülke de kazanacak. Yeter ki; gönül-
den isteyin ve başarıya odaklanın.
Sayın Müdür ve değerli hocalarınız
eğitime çok önem veriyorlar. Biz de
ÇSD olarak destekliyoruz.”

İyikülah konuşmasında öğrenci-
lere bir ya da birden fazla yabancı
dil öğrenmeleri önerisinde de 
bulundu.

İSTANBUL MEM MÜD. YRD. 
SERKAN GÜR: “TÜRKİYE’YE 
YÖN VERECEK KALKINMANIN 
VE EKONOMİNİN İHTİYAÇ 
DUYDUĞU KONU; MESLEKİ VE 
TEKNİK EĞİTİM”

İl MEM Müdür Yardımcısı Serkan
Gür de öğrencilere kendisinin de bir
meslek lisesi mezunu olduğunu söy-
lerek bununla her zaman gurur duy-
duğunu ve şu anda ise İstanbul’da
mesleki eğitimin başındaki kişi oldu-
ğuna dikkat çekti. Türkiye’ye yön
veren kalkınmanın ve ekonominin
ihtiyaç duyduğu konunun mesleki ve
teknik eğitim olduğunu söyleyen
Gür, “Sizler Türkiye’nin kalkınması-
na güçlenmesine damga vuracak, bu
noktada katkı sunacak en önemli ki-
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şilersiniz. Öncelikle kendi okulunuza
ve aldığınız eğitim programına 
inanacaksınız ve her yerde mesleki
eğitimi sonuna kadar savunacaksı-
nız. Çok iyi bir yerdesiniz” diye ko-
nuştu. 

İKİNCİ DURAK ÇSD TARAFINDAN
1999 YILINDA İLK KEZ AÇILAN
İHKİB YENİBOSNA ANADOLU VE
TEKNİK LİSESİ’NDEKİ ÇORAP 
BÖLÜMÜ 

İnceleme gezisinin ikinci durağı
İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi oldu. 1999 yılında
ÇSD, İstanbul Hazırgiyim İhracatçı-
ları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu

okulda açılan çorap bölümü ilk ol-
ması nedeniyle farklı bir önem taşı-
yor. O günden bu yana eğitimini sür-
düren okulda ÇSD tarafından kuru-
lan tam donanımlı bir çorap atölyesi
bulunuyor. 

Okul Müdürü Nebahat Ataç, okul
hakkında heyet bilgi verdi ve usta
öğretici başta olmak, makinelerde
yaşanan arızaların giderilmesi ve
bazı makinelerin yenilenmesi konu-
larını gündeme getirdi. 

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah, İl
Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer
Yıldız’ın da ziyaretten haberi oldu-
ğunu belirterek okuldaki eğitime
desteklerini geçmişte olduğu gibi
devam ettireceklerini, sorunların çö-
zümü noktasında da yanlarında ola-
caklarını söyledi. Mesleki eğitimin
çok önemli olduğunu belirten Baş-
kan İyikülah, Okul Müdürü Nebahat
Ataç tarafından gündeme getirilen
usta öğreretici sorununun çözüldü-
ğünü makine parkurunun tamiri ve
yenilenmesi konusunun da ÇSD’nin
ilk yönetim kurulu toplandısında ele
alınacağnı dile getirdi. 

Görüşmenin ardından sınıflar ve
atölyeler gezildi, öğrencilerle sohbet
edildi. 

İnceleme gezisinin ikinci durağı

İHKİB Yenibosna Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi oldu.

1999 yılında ÇSD, İstanbul 

Hazırgiyim İhracatçıları Birliği

(İHKİB) ve İstanbul Milli Eğitim

Müdürlüğü işbirliğiyle bu okulda

açılan çorap bölümü ilk olması

nedeniyle farklı bir önem 

taşıyor”



www.csd.org.tr

HABERLER...

17Çorapland Kasım-Aralık 2015 / Ocak-Şubat 2016



www.csd.org.tr

ÇSD’DEN...

18 Çorapland Kasım-Aralık 2015 / Ocak-Şubat 2016

İhracatçı çorap fir-
malarının uluslar-
arası rekabette
gücünü artırmak

amacıyla Ekonomi Bakanlı-
ğı’nın onayı ile Haziran
2015 tarihinde hayata ge-
çirilen “Çorap İmalatçıları-
nın/ Markalarının Dış Pa-
zarlara Açılımı URGE Pro-
jesi” ile ilgili üçüncü bu-
luşma İHKİB’de gerçekleş-
tirildi. Kümelenme yaklaşı-
mı ile planlanan projenin

faaliyet takvimi, katılımcı
firmaların ortak ihtiyaçları
ve ortak hedefleri esas alı-
narak oluşturuluyor. 

TOPLANTIYA İHKİB 
BAŞKANI HİKMET 
TANRIVERDİ DE KATILDI

20 ÇSD üyesi firmanın
iştirak ettiği projenin ihti-
yaç analizi sonrası ilk top-
lantısına İHKİB Yönetim
Kurulu Başkanı Hikmet
Tanrıverdi ile ÇSD Yöne-

tim Kurulu Başkanı Bülent
İyikülah ve Başkan Yar-
dımcısı İlker Öztaş, İHKİB
Yönetim Kurulu Üyeleri
Fatih Yarkın ve Özkan Ka-
raca katıldı. 

“BU PROJE ÇORAP 
SEKTÖRÜ FİRMALARI
İÇİN BÜYÜK BİR 
AVANTAJ”

İHKİB Yönetim Kurulu
Başkanı Hikmet Tanrıver-
di’nin açılış konuşmasını

yaptığı, İhtiyaç Analizi
Sonuç Toplantısı’na, İHKİB
Yönetim Kurulu üyeleri
Özkan Karaca ve Fatih Yar-
kın başkanlık etti. Hikmet
Tanrıverdi, çorap sektörü
firmalarına sunulan bu
projeyi büyük bir fırsat
olarak değerlendirdiğini,
katılımcı firmaların faali-
yetlere aktif katılımları ol-
duğu sürece rekabet
güçlerine büyük ölçüde
yarar sağlayabileceklerini

Ekonomi Bakanlığı’nın onayı ile Haziran 2015 tarihinde İHKİB ve Çorap 
Sanayicileri Derneği (ÇSD) işbirliğiyle hayata geçirilen “Çorap İmalatçıları-
nın/Markalarının Dış Pazarlara Açılımı UR-GE Projesi” ile ilgili üçüncü toplantı
gerçekleşti. İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi ve ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lah’ın da katıldığı toplantıda ihtiyaç analizi sonrası değerlendirme yapıldı.

UR-GE projesinde önemli bir
aşama daha gerçekleştirildi
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dile getirdi. Türkiye’nin
2014 yılı çorap ihracat de-
ğerlerinin 2013 yılına göre
%5,5’lik büyüme ile 1,2
milyar dolar ihracata yük-
seldiğini ve dünya çorap
ihracatında ülkemizin 2.
sıraya yükseldiğinin altını
çizdi. 

ÇORAP FİRMALARINI
KÜRESEL REKABBETTE 
GÜÇLENDİRECEK BİR
PROJE

Toplantıya başkanlık
yapan İHKİB Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve aynı za-
manda ÇSD Yönetim
Kurulu Üyesi Özkan Karaca
genel itibariyle projeden
ve program çerçevesinde
gelinen noktadan bahsetti.
Karaca konuşmasında,
çorap sektöründe tırmanan
ihracat rakamlarının yük-
sek ivmesini korumaya,
proje ile sunulan faaliyet
takviminin destek olaca-

ğını belirtti. Özkan Karaca,
faaliyet takviminde belirti-
len, sektöre yönelik trend-
lerin takibi, yeni
pazarlarda ve mevcut pa-
zarlarda pazarlama gelişti-
rilebilecek stratejiler ve
firmaların mevcut üretim
kapasitesini, verimliliğini

artıracak faaliyetlere dik-
kat çekti.  

PROJENİN İLK AŞAMASI
OLAN İHTİYAÇ ANALİZİ
SÜRECİNİ TAMAMLANDI

Ekonomi Bakanlığının
2010/8 tebliği kapsamında
yürütülen kümelenme ça-
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lışmalarının temeli, firma-
ların birbirleri ile rekabet
ederken aynı zamanda iş-
birliği de yaparak, ihracat-
ta daha büyük hedeflere
ulaşmasını sağlamaktadır.
Bu anlayış ile İHKİB tara-
fından koordine edilen ço-
rap sektörüne yönelik kü-
melenme çalışması, proje-

nin ilk faaliyeti olan ihtiyaç
analizi sürecini tamamladı.
Eylül 2015 tarihinde başla-
yan ihtiyaç analizi faaliyeti
ile iki yıl sürecek olan pro-
jenin faaliyet takvimi plan-
landı. 

PROJEYE KATKI 
SAĞLAYAN VE KATILAN-
LARA TEŞEKKÜR

ÇSD Başkanı Bülent İyi-
külah ise UR-GE Projesine
katkısı olan başta İHKİB
olmak üzere tüm ekibe ve
katılan firmalara teşekkür
etti. Projenin önemine dik-
kat çeken Başkan İyikülah,
ÇSD’nin yaptığı çalışmalar-
la 20 firmanın bir araya
getirildiğini vurguladı. Pro-
jenin en önemli aşamala-
rından bir olan ihtiyaç ana-
lizi kısmının gerçekleştiril-
diğini söyleyen ÇSD Başka-
nı İyükülah, bu aşamada
katılımcıların firmalarını
ve üretimlerinin her aşa-
masını ekibe açtıklarını,

büyük bir şeffaflıkla sergi-
lediklerini vurguladı.

ÇSD BAŞKANI BÜLENT
İYİKÜLAH FİRMALARI
İFEXPO İÇ GİYİM ÇORAP
FUARINA DAVET ETTİ

ÇSD Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah
konuşmasında 4-6 Şubat
2016 tarihleri arasında dü-
zenlenecek İFExpo İç Gi-
yim Çorap Fuarına da de-
ğindi ve firmaları, sektö-
rün bu tek ve önemli fuarı-
na katılmaya davet etti.
Aynı zamanda ÇSD Yöne-
tim Kurulu Üyesi olan 
Özkan Karaca’nın da katılı-
mıyla dernek merkezinde
yaptıkları toplantıda 
İFExpo İç Giyim Çorap
Fuarı’nın çamaşır haricinde
önemli bir çorap “sour-
cing” fuarı yönü olduğu
yönünde bir değerlendirme
yaptıklarını belirten Baş-
kan Bülent İyikülah, hedef-
lerinde en az 50 çorap fir-
masının katılımı olduğunu
ifade etti.    

Proje kapsamında, ÇSD
üyesi çorap firmalarına, or-
tak ihtiyaç duydukları eği-
tim/danışmanlık konuları-
nın yanı sıra, mevcut pa-
zarlarını genişletme ve
yeni pazarları keşfetmeye
yönelik çalışmalar da 
düzenlenecek. 

Ur-Ge projesine 

katılan ÇSD üyesi

firmaların ihracat

odaklı fark yarat-

ması bekleniyor”
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2004 başında, Çin tekstil
ürünlerine kotaların kal-
masıyla birlikte, bende
oluşan genel kanaat, Çin

çorapçılarının piyasayı ucuz çorap-
larla istila edeceği, Çin fiyat baskısına
dayanamayacak ülkelerin pazardan
çekilecekleri, bir gün gelecek Çin’in
de pahalanmaya başlayacağı ve Çin
karşısında pazarda ayakta kalmayı
başaran ülkelerin, bu yeni süreçte
pazarda üstünlük sağlamaya başlaya-
bilecekleri şeklindeydi. Yazılarımda
sizlere aktarmaya çalıştığım pazar-
daki trend değişimlerini yakalayabil-
mek için, arka planda binlerce rakamı
analiz etmekteyim. Analizlerim sıra-
sında rakamlar, net trend değişimle-
rini gösterirdiğinde o konuyu ele alıp,
sizlere rakamlara, grafiklere dayalı
olarak anlatmaya çalışmaktayım. Bu-
güne kadar Çin’in net olarak fiyat art-
tırıyor olması ve bu nedenle de pazar
payı kaybediyor olması fikrini rakam-
larla kanıtlama şansım olmamıştı. 

Ancak birgün olacak dediğimiz o
gün sanırım geliyor, belki de geldi
bile. Avro’nun dolar karışısında 1.30-
1.40 bandından 1.05-1.10 bandına
çok hızlı düşmesi sonucu, dolar ba-
zında maliyet yapan Çin çorap üreti-
cilerinin, artan maliyetlerine birde
kur baskısı eklenince, 2015 yılı ba-

şından beri artan oranda, Avro ba-
zında fiyat artırmaya başladıkları, ra-
kamlarda çok açık bir biçimde görü-
lüyor. Artan fiyatlar da doğal olarak,
2010 yılında başlayan Çin’in Pazar
payı kayıbı sürecini, 2015 yılı başın-
dan beri hızlandırmaya başladı. 

TREND BÖYLE DEVAM EDERSE,
AVRUPA PAZARINDA ÇİN’İN PA-
ZAR PAYINI BİRKAÇ YILDA GEÇME
İHTİMALİ VAR

Yıllardır görmeyi hayal ettiğim
gelişmeler, Avro’nun Dolar karşısın-
daki zayıflığı nedeniyle hızla gerçek-
leşmeye başladı. Grafik 1 bize, bu
trend değişimini oldukça güzel bir
şekilde yansıtıyor. 2004 yılında kota-
lar kalkmadan önce pazarda olmayan

Çin, hızlı bir yükselişle 2010 yılında
pazarın %60’ına hakim oluyor. Tabi
bu hakimiyet kısmen, pazara ilk kez
gelen ucuz Çin çoraplarının yarattığı
Pazar genişlemesi ve bu ilave geniş-
lemenin yalnızca Çin tarafından ele
geçirilmesi sayesinde gerçekleşiyor.
Türk çorapçıları, 2004 yılıyla başla-
yan ilk dönemde, Çin fiyatları ile kor-
kutulup fiyat kırmaya zorlanıyor (son
yıllarda hala Çin fiyatı lafını duyanı-
nız kaldı mı?). Sonrasında bizler de
daha düşük kar marjlarıyla iş yap-
maya alışmaya alışarak fiyatlarımızda
rekabetçi olmaya başlıyoruz. Daha
sonra ise, Çin fiyatlarında yavaş da
olsa artış yapmaya başlıyor. Ancak
Çin çorapçıları için ölümcül darbe,
sanırım Avro’nun Dolar karşısında
hızlı değer kaybından geliyor. Çin,
özellikle 2014 yılının ortasında başla-
yan hızlı fiyat arttırım sürecinin ya-
rattığı pazar kaybıyla başbaşa kalmış
görünüyor. Grafik 1’de 2010 yılı son-
rasında Türkiye’nin pazarda tutun-
maya çalıştığını, 2011 Avrupa kri-
zinde yavaş yavaş geri dönme
sinyalleri verdiğini, ancak 2014 yılı-
nın ortasından itibaren hızlı bir şe-
kilde Çin’in Pazar payını ele geçir-
meye başladığını görmekteyiz. Bu
pazar payı artışı, yazımın ilerleyen
bölümlerinde rakamlarla analiz ede-

Avro’nun dolar karışısında 1.30-1.40 bandından 1.05-1.10 bandına çok hızlı düş-
mesi sonucu, dolar bazında maliyet yapan Çin çorap üreticilerinin,  artan maliyetle-
rine birde kur baskısı eklenince, 2015 yılı başından beri artan oranda, Avro bazında
fiyat arttırmaya başladıkları, rakamlarda çok açık bir biçimde görülüyor.     

Mithat Aracı / Da Kong Enterprise Co. Ltd. Türkiye Temsilcisi 

ÖNÜMÜZDEKİ BİR İKİ YILDA ÇİN’İN PAZAR PAYINI YAKALAMA ŞANSI

Dolar karşısında değer kaybeden
Avro, Çin’e karşı rekabet gücümüzü
hızla artırıyor
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ceğim gibi büyüyen pazarda değil,
daralan bir pazarda yaşanmaktadır.
Yani daralan pazarda büyüyen Tür-
kiye, pazar payını artırmaktadır diye-
biliriz. Pazar payı konsepti çok önemli
çünkü, bir kez pazar büyümeye baş-
ladığında, daralma esnasında ele ge-
çirilmiş pazarlar bizlere büyümemiz
için gerekli gücü beklediğimizin de
üzerinde verebilecektir. Tabii ki; Çin
üreticileri fiyat ar tırınca pazar kay-
bediyorsa, biz ne yapıyoruz, fiyatları-
mızı artırmıyor muyuz?

FİYAT ARTTIRIYORUZ ANCAK 
ARTIŞ HIZIMIZ ÇOK YAVAŞ

Avro’nun Dolar karşısında değer
kaybına rağmen, Avro’nun Türk Li-
rası karşısında değer kazanması, biz-
leri Avro bazında, Çin ile karşılaştırıl-
dığında, daha rekabetçi bir konumda
tutuyor. 2010 yılı başlarında 1 TL
4.65 Yuan ediyorken, bugün 1 TL 2.2
Yuan etmektedir. Yani Türk lirası son
beş yılda Çin Yuanı karşısında %50
değer kaybederek, yarı yarıya erimiş-
tir. Aynı şekilde Çin Yuan’ı Avro kar-
şısında 2010 yılındaki 10.2 değerin-
den bugünkü 6.96, yaklaşık 7.0
değerine çıkarak yaklaşık %30 değer
kazanmıştır. Aynı dönemde Türk li-
rası da Avro karşısında 2.0 değerin-
den bugünkü 3.14 değerine %57 ora-
nında değer kaybetmiştir. Tüm bu
gelişmeler, Grafik 2’de de görebilece-
ğimiz gibi, bizlerin Avro bazında fiya-

tımızı fazla arttımadan siparişleri kar-
şılayabilmemize yardımcı olmuş gö-
rünüyor. Çin ise, 2010-13 arasında,
sanırım kar majlarından fedakarlık
ederek, fiyatları fazla arttırmamış gö-
rüntüsü verirken, 2014 sonrası dö-
nemde Avronun dolar karşısında
%15’in üzerinde hızla değer kaybet-
mesiyle, hızlı bir fiyat artış sürecine
girmiş görüntüsü veriyor. Çin’in, ya-
zımın ilerleyen bölümünde rakam-
larla açıklayacağım, fiyat artışının
Avro’nun Dolar karşısındaki %15 dü-
şüşünün üzerinde gerçekleşmesi, sa-
nırım, bir zamanlar Avrupa pazarında
büyümesinin kilit taşı olan ucuz ço-
rapların üretimini azaltmasından kay-
naklanıyor olsa gerek. Fiyatları içinde

azalan oranda ucuz çorap yer aldığı
için, ortalama fiyatları da matematik-
sel olarak daha hızlı artıyor diye dü-
şünmeye başladım. Çünkü Çin’den
gelen çorap miktarının azalması ne-
deniyle son bir yıldır Avrupa pazarı-
nın toplam ithalatında da gerileme
yaşanmaktadır. Belkide bir zamanlar
ucuz çoraplarla büyüyen, tekli paket-
lerden 2 li, sonra 3 lü vs. paketlere
büyüyen pazar, önümüzdeki yıllarda
fiyatı artan çoraplar nedeniyle yavaş
yavaş orijinal tekli paketlere doğru
geri gidecek gibi. Belli de olmaz,
önümüzdeki dönemde ucuz çorap
üretebilecek, başka bir ucuz ülke
devreye girebilir mi? Şimdilik Pakis-
tan ve Endonezya dışında başka po-
tansiyel bir ülke görünmüyor. Onların
da pazar payı toplamları %15. Şimdi-
lik küçük.

ÇİN İLE FİYAT MAKASIMIZ 
OLDUKÇA DARALDI

Avrupa pazarının genelinde, Çin
fiyat arttırırken, bizimde fiyatımızı sı-
nırlı arttırıyor olmamız, doğal olarak
Çin ile olan fiyat makasımızı, 2010
yılı sonrasında, Grafik 3’de görebile-
ceğiniz gibi, ciddi oranda daraltmış-
tır. 2010 yılı civarında %55 lere ka-
dar çıkan fiyat farkı, 2014 yılında
Avro’nun dolar karşısında çöküşü
sonrasında %25-30 bandına kadar
gerilemiştir. Avro’nun Türk lirası kar-
şısında güçlü gitmesi rekabet gücü-
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GRAFİK 1- TÜRKİYE VE ÇİN PAZAR PAYLARI

GRAFİK 2- AVRUPA İTHALATINDA FİYATLAR
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müze ciddi katkı vermektedir diye
düşünüyorum. Özelikle pazarımızda
yer alan tek rakibimizin parasını, de-
ğeri dünya piyasalarında artmaya de-
vam eden dolara bağlaması (peg et-
mesi) işimize çok yarıyorsa da, Çin’in
Ağustos ayı içinde, Yuan’ın dolar kar-
şısında tek günde 6.2 den 6.4’e %3
değer kaybına izin verdiğini de unut-
mamamız gerekir. Önümüzdeki dö-
nemde, Doların dünya piyasalarında
değerlenmesi devam ederse, Çin’in
buna karşı parasını devalue edebile-
ceği gerçeğini aklımızın bir köşesinde
tutmakta yarar var. Ancak, bir önceki
yazımda anlattığım gibi, Çin, İngili-
tere ve birazda Fransa pazarı dışında
haricinde, başta Almanya olmak
üzere, tüm pazarlarda ciddi oranda fi-
yat arttırmış durumda. Dergimizin bir
sonraki sayısında analiz etmeyi plan-

ladığım, örneğin, Almanya pazarında
fiyat farkımız %10’lar seviyesine ka-
dar düştü.. İtalya’da bizim üzerimiz-
deler.. Hollanda’da da bizim fiyatları-
mız seviyesine yakınlar.. İngiltere
pazarında bizim yarı fiyatımıza indiler
ortalama olarak.. 

PAMUKLU SOKETTE UCUZ 
ÇORABIN SONU MU GELİYOR?

%60’ını oluşturduğumuz pamuklu
soket pazarında (bu arada Avrupa ça-
rap ithalatının yaklaşık %65’ini pa-
muklu soket segmenti oluşturuyor)
Çin’in pazara girmeye başladığı 2004
yılından önce aylık 80-90 milyon çift
çorap satan Türkiye, Çin’in pazara
girmesinden sonra, aylık satışlarını
Grafik4’de görebileceğiniz gibi aylık
40-50 milyon çift bandına düşürmüş-
tür. 2004 öncesi toplam pamuklu so-

ket ithalat pazarı 130 milyon çift iken,
2010 yılında ucuz Çin çorapları saye-
sinde yaklaşık 90 milyon çift artışla
%70 oranında büyüyerek aylık 220
milyon çift ithalat rakamına çıkmıştır.
Türkiye, hem pazar büyümesini yaka-
layamadığı hemde kısmen de daral-
dığı için, pazar payını 2004 yılındaki
%60 lardan, 2010 yılında %25 lere
kadar düşürdü. Türkiye 2010 yılından
sonra (biliyorum birçoğunuz bana, sa-
tış yapıyoruz ama para kazanamıyo-
ruz diyorsunuz..doğrudur..) aylık baz-
daki çift çorap satışlarını neredeyse
2004 yılı Çin öncesi seviyelerine geri
getirmek üzere. Bu çok sevindirici bir
durum. Özellikle pazarın büyümesi-
nin durduğu son dönemde bu duru-
mun başarılması bence çok önemli.
Son günlerde yaşadığımız, Avro’nun
zayıflığından kaynaklanan rekabet ko-
şulları devam ettiği taktirde, sanırım
bir iki yıl içinde pamuklu soket paza-
rında Çin’in pazar payını yakalamış
belkide geçmiş olabiliriz 

AVRUPA PAZARI 2014’DEN BERİ
BÜYÜMESİNİ KESTİ

Avrupa çorap ithalat pazarı en
son, 2011 yılı ortasında yaşanan Av-
rupa finansal krizinde daralmıştı. O
dönemde hem Çin hem de Türkiye
ciddi oranda daralmış, sonrasındaki yıl
gerçekleşen parasal genişleme nede-
niyle hem Çin hem de biz %20 lere
yakın ciddi oranda büyüyebilmiştik.
Son daralmanın gerçekleştiği, 2014
kasım ayı ile 2015 yılı Nisan ayı orta-
sına kadar olan dönem Türkiye çorap-
çılarını ciddi oranda zorladı. Ancak Ni-
san ortasından sonra Türkiye’ye gelen
talep son günlere kadar kesilmeden
hala devam ediyor. Aynı dönemde
Çin’de ise Türkiye’nin aksine Grafik
5’de göreceğiniz gibi daralma görül-
mektedir. Çin’in itharacındaki da-
ralma, toplam pazarın da daralmasına
neden olmuştur diyebiliriz. 2010 yılı
sonrasında büyüme anlamında bera-
ber hareket ettiğimiz Çin, neden şimdi
biz büyümeye dönerken hala daral-
maya devam ediyor. Sanırım fiyatla-
rını artırmaları nedeniyle.. Çin’in üret-
tiği en düşük fiyat segmentindeki

GRAFİK 3- ÇİN İLE TÜRKİYE FİYAT ORANI

GRAFİK 4- TÜRKİYE VE ÇİN SATIŞ MİKTARLARI
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çorapların talebinin bize gelmesi im-
kansız gibi bir şey. Bizim maliyet ya-
pımızla, bu en ucuz segmentte Çin fi-
yat tuturamıyorsa, bizim tutturmamız
mucize olur. Görünen o ki, bu ucuz fi-
yatlı çorap segmenti, kısa süre içeri-
sinde üretimini gerçekleştirebilecek
başka bir ülke bulunama-
dığı için daralmaya baş-
ladı. Bu nedenle ithalat
pazarının toplamında da
bir daralma başladı.  Bu
bizim için iyi bir haber,
çünkü orta vadede Av-
rupa tüketicileri çorap ih-
tiyacını, 2004 sonrası dö-
nemde, Çin sayesinde,
ucuz çoraplarla giderebil-
mişler idi. Şimdi bu olası-
lık azalıyor. Ucuz çorap-
ları yapabilecek başka bir
ülke kısa zamanda yaratı-
lamazsa, bu da sanırım bizim üretimi-
mizi hala yapabilir olduğumuz ve Is-
tanbul dışında kurabileceğimiz
fabrikalarla fiyat tutturabileceğimiz
orta fiyatlı çorap segmentinin büyüye-
bileceği anlamına geliyor. Bu tür bü-
yük hareketler tarihte nadiren gerçek-
leşir. Sanırım önümüzdeki birkaç yılda
devam edecek, böyle bir trendin baş-
langıcını görmeye başlamış olabiliriz
bu günlerde. Şu an için makina parku-
runa yatırım yapmak pahalı görünü-
yorsa da, bu alanda da kısa sürede ge-
lişmeler olacağının sinyallerini, geçen
ay Milano’da yapılan ITMA tekstil ma-
kinaları fuarında geçirdiğim 8 gün içe-
risinde hissetme şansım oldu. Makina
yatırımı ucuzlarsa, kısa sürede Türki-
ye’nin de oluşan bu boşluğu Istanbul
dışında yapılabilecek yatırımlarla dol-
durma şansı olabilir. Diğer yandan
ucuzlayabilecek makina parkuru (ta-
biki bilgi ve deneyim de çok önemli)
finansal olarak güçlü olmayan başka
ülkelerin de lokal üretimlere geri dö-
nebilmesinin yolunu da açacağını tah-
min etmekteyim. 

2015 YILINDA NELER OLDU? 
Tablo 1 ve 2’de 2015 yılının Ocak-

Ağustos dönemi toplam çorap pazarı
(pamuklu soket ve diğerleri) rakamları

ile yaptığım 2014 yılı karşılaştırmalı
analizi göreceksiniz. 2014 -2015
Ocak/Ağustos döneminde, Tablo 1’e
göre, EU28 çorap ithalat pazarı %3.8
daralmıştır. Daralan ülkeler arasında
başı %7.2 ile Çin çekmekte, diğer ül-
keler toplamı %6.3 daralmış, Endo-

nezya %2.8 ve Türkiye ise yalnızca
%0.6 daralmıştır. Büyüyen ülkeler
arasında %17.2 ile yalnızca Pakistan
vardır.  Ancak Pakistan’ın Avrupa itha-
latındaki pazar payı %7-8 mertebe-
sinde olduğundan henüz Türkiye için
bir tehlike arzetmediğini düşünmekte-
yim.

Çeyrek bazında büyümelere baktı-
ğımızda Türkiye’nin birinci çeyrekteki
%6.9 daralması, 2. Çeyrekte de %2.2
ye düşerek devam etmiş, ancak sağ-
lıklı %11.2 büyümenin Temmuz-
Ağustos aylarında geldiğini görmekte-
yiz. Çin ise 1. Çeyrekte %7.8
büyümüşken, 2.çeyrekte %20.8 gibi
ciddi bir daralma yaşamış, bu daralma
kısmen azalsa da Temmuz/Ağustos
döneminde %11.6 olarak devam et-
miştir. Endonezya birinci ve ikinci çey-
reklerde sırasıyla %5.7 ve %6.6 ora-
nında daralmış, sonrasında %6.5
artıya geçmiştir. Pakistan ise 1. ve 2.
Çeyreklerde sırasıyla %3.5 ve %39.5
büyümüş, son dönemde ise büyümesi
%6.5’e azalmış olmasına rağmen sağ-
lıklı bir şeklilde büyümesini sürdür-
mektedir, 2015 yılında. 

Özetlersek, toplam pazardaki bü-
yümenin en önemli nedeni Çin’in
ciddi oranda daralmasıdır. Yazımın bir
sonraki kısmında analiz edeceğim

gibi, Çin’de görülen daralmanın ana
nedeni de yapmış olduğu fiyat artışı-
dır. belki de daha önce belirttiğim gibi
son dönemde fiyat tuturamadığı için
çıkmak zorunda kalıyor olduğu ucuz
çorapların, matematiksel olarak Çin’in
ortalama fiyatını yükseltmiş olduğunu

da düşünebiliriz.
Tablo 2’ye baktığı-

mızda ise fiyat bu dönem-
deki fiyat değişimlerini
görmekteyiz. Rakamlara
kabaca baktığımızda Tür-
kiye dışında tüm ülkelerin
ciddi oranda fiyat arttır-
dıklarını görülmektedir.  

Nedeni her ne ise, ra-
kiplerimiz bizlere göre fi-
yatlarını daha hızla artıra-
bilmektedir. Avro’nun
Dolar karşısında %15’den
fazla düştüğü, 2014 yılı

ikinci yarısı ve 2015 yılının ilk 8
ayında, Çin Avro bazında fiyatlarını
%20.6, Pakistan %14.3, Endonezya
%14.6 ve diğer ülkeler ortalama
%11.2 fiyat arttırabilmişken, Türkiye
fiyatlarını yalnızca neden dolayı % 5.1
arttırmış olabilir. 

TÜRKİYE’NİN SATIŞLARINDA
ARTIŞ YAŞANIRKEN FİYATINI
DİĞER ÜLKELER KADAR ARTTIRA-
MAMASININ NEDENİ NE OLABİLİR?

Birinci neden, 1. Çeyrekte yaşanan
ani talep azalışının bizleri daha düşük
fiyatı kabul etmeye razı etmesi olabi-
lir. Aynı dönemde yaşanan Rusya krizi
nedeniyle, bu bölgeye satış yapan bir-
çok firmanın makinalarını durdurmak
zorunda kalması da sıkıntı yaratmış
olabilir. Ayrıca aynı dönemde Av-
ro’nun Türk lirası karşısında değer ka-
zanması (hernekadar inişli çıkışlı da
olsa) TL bazında yeterince kar bırak-
tığı için düşük fiyatı kabul etmemizi
sağlamış olabilir. Belki de gerçekten
bizde diğerleri gibi geleneksel üreti-
mimiz olan üst ve orta üst segment
çorap fiyat kategorisinde fiyat arttır-
dık. Fakat Çin’in fiyat tutturmakta sı-
kıntı yaşadığı, bu nedenle bir miktar
bize yönelmiş olabilien orta fiyat seg-
mentindeki çorapların bizim ihracat

GRAFİK 5- AYLIK BÜYÜME ORANLARI
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porföyümüze eklenmesi, bizim orta-
lama fiyatlarımızı baskı altında tutmuş
olabilir. Daha önce olmadığımız, orta
fiyat çorap segmentine giriş yapmış
olma olasılığımız son çeyrekte gerçek-
leşen büyümemizi kısmen açıklamaya
yardım edebilir. 

AVRO’NUN DEĞER KAYBI 
DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİRDİ

Nedeni ne olursa olsun, Avro’nun
Dolar karşısında bir yıl gibi bir sürede
%15’in üzerinde bir oranda düşüşü,
Avrupa çorap ithalat pazarındaki dina-
mikleri tarihte çok nadir görülebilecek
boyutta değiştirmeye başlamıştır. 

Çin 2004 yılı sonrasında gelip bi-
zim dışımızdaki rakiplerimizi yok ede-
cek, kendisi de bir gün pahalandığında
geri kalan üreticiler rahat edecek şek-
lindeki hayalim sanki gerçekleşmek
üzere. Rakamlar bize Çin’in, değeri
dolar karşısında aşırı düşen Avro ne-
deniyle, Avro bazında fiyatlarını aşırı
artırmak zorunda kaldığını, Avrupa’lı
alıcıların Çin’in yerine koyabileceği
başka bir üretim merkezi şimdilik ol-
madığı için yavaş yavaş ucuz fiyatlı
çorap alımından kısmen çıkmak zo-
runda kaldıkları, bunun da Avrupa it-
halat pazarını daraltmaya başladığını
göstermektedir. 

Acaba Çin’in yapmakta zorlanmaya
başladığı en ucuz segment hangi ül-
keye gidecek. Pakistan’a mı? Endonez-
ya’ya mı? Hindistan’a mı? Siri Lan-
ka’ya mı? Vietnam’a mı? Bence
şimdilik, bu en ucuz segment daralı-
yor. Ancak insanlarında çorap giymesi
lazım. Eskisi kadar en ucuz çorap üre-
timi yapılamayacaksa, bu yeni durum
tüketimi o kadar fazla olmasa da, bir
üst segmentteki çoraba olan talebi
arttıracaktır. Çin, bu segmentte sanı-
rım fiyat tutturabilir. Zaten amacı da
fiyat tuturabileceği bu segmenti bü-
yütmek olacaktır. Ancak Çin’in karşı-
sında Türkiye’nin rakip olma şansı var
bence. İstanbul dışında (başka ülke-
lerde de demek isterdim) açacakları
fabrikalarla, kapasite arttırımına git-
meyi göze alabilen Türk çorap üretici-
leri, sanırım Çin ile kolaylıkla rekabet
edebilecektir. Çorap Endüstrimizin

Dünya’daki payını ciddi oranda arttı-
racağını düşündüğüm bu dönüşüm
için, yetkililerin bir araya gelip, hep
birlikte bir strateji geliştirmesi gereki-
yor. 

ÇİN’DE DEVALÜASYON VE 
ARTAN İŞGÜCÜ

Önümüzdeki tehlikeler Avro’nun
tekrar güçlenmeye başlaması ve
Çin’in bu yılın ağustos ayında yaptığı
gibi ani devalüasyona gitmesi olabilir.
Benim tahminim Avro dolar karşı-
sında güçlenirse TL karşısında da güç-
leneceği için bu durum bizi fazla ra-
hatsız etmeyecek, aynı zamanda
hammaddelerimizide dolar bazında al-
dığımız için pozitif katkısı da olabile-
cektir. Çin’deki işgücü maliyetinin 800
USD seviyelerine gelmiş olması ve de
artışın önümüzdeki dönemde de de-
vam edeceğinin beklenmesi bizleri sa-
nırım rahatlatacak etkenler arasında-
dır. Çin’in ani devalüasyon olasılığını
ise şahsen yüksek görmüyorum. Para-
sını önümüzdeki dönemde rezerv para
statüsüne yükseltmek isteyecek Çin,
böyle bir hareketi kolay kolay yapamaz
gibi geliyor bana. Geri kalıyor son teh-
like acaba hangi ülke bize rakip olarak

çıkabilir kısa zamanda. İlk yatırım ma-
liyetinin diğer tekstil alanlarına göre
oldukça yüksek olduğu ve yalnızca
makina almanın yetmediği ayrıca ço-
rap üretim kültürünün ve bilgi biriki-
minin varlığının çok önemli olduğu
çorap endüstrisinde, başka bir ülkenin
Çin’in yerini dolduracak oranda bu işe
girmesinin kısa vadede mümkün ol-
madığını düşünüyorum. 

ORTAK STRATEJİ ZORUNLULUĞU
Çorap makina teknolojilerindeki

gelişmeler, artan otomasyon kulla-
nımı, her geçen gün işgücü maliyetin-
deki artışı dengeleyecek boyutta ol-
maktadır. Fiyatları şimdilik yüksek de
olsa, rekabetin yakında başlayacak ol-
ması nedeniyle birkaç yıl içerisinde
çok daha uygun fiyatlarla makina
alımı yapabilecek endüstrimizin,
bence geleceğini daha rahat planlaya-
bileceği günler yaklaşıyor. Tarihi deği-
şim sürecinden geçtiğimiz bu gün-
lerde gelecek için stratejilerini,
endüstrimizin hep birlikte oturup göz-
den geçirmesi gerekiyor. Bu tür
önemli trend değişimleri tarihte çok
nadir gerçekleşir. İnanıyorum.. bu
şansı yakalayabiliriz..

27
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ÇSD’nin yılın son Geleneksel Yemekli 
Toplantısı’nda 2015 değerlendirildi, 
2016 beklentileri paylaşıldı
Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) yılın son Geleneksel Yemekli Toplantı-
sı’nda üyeler hem 2015 yılının değerlendirdi, hem de 2016 beklentilerini pay-
laştı. Toplantıda ayrıca ekonomi gündemi ile 4-6 Şubat 2016 tarihleri arasında
düzenlenecek İFExpo İç Giyim, Çorap Fuarı da ele alındı.

ÇSD’nin yılın
son Gelenek-
sel Yemekli
Toplantısı,

Kaşıbeyaz Florya’da ger-
çekleştirildi. ÇSD Yönetim
Kurulu Başkanı Bülent İyi-
külah’ın başkanlık yaptığı
toplantıya, Başkan Yar-
dımcısı A. Bilal Kıymaz ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile
sektörün Moda ve Hazır
Giyim Federasyonu

(MHGF) Başkanı Hüseyin
Öztürk, İHKİB Yönetim
Kurulu Üyesi Özkan Ka-
raca, İstanbul Sanayi
Odası Meclis Üyesi Mus-
tafa Güler de katıldı. ÇSD
üyelerinin yoğun ilgi gös-
terdiği toplantı, sektörün
yanı sıra ekonominin gün-
demindeki konuların da
ele alınması, fikir alışveri-
şinde bulunulması açısın-
dan büyük önem taşıyor. 

2015 yılının son Gele-
neksel Yemekli Toplantı-
sı’nda da son günleri yaşa-
nan 2015 yılı
değerlendirildi ve 2016 yılı
öngörüleri dile getirildi.
Toplantıda ayrıca ülke eko-
nomisi ve sektörün gün-
demi de masaya yatırıldı.
Bu konular arasında Rusya
krizi sonrası bu ülkeye ih-
racat yapan üyelerin mağ-
duriyeti, asgari ücret,
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kıdem tazminatı, vasıflı-
vasıfsız eleman eksikliği
sorunu yer aldı. 

ÇSD YÖN. KRL. BAŞKANI 
BÜLENT İYİKÜLAH 
DERNEK ÇALIŞMALARI
HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan ÇSD Baş-
kanı Bülent İyikülah, uzun
bir aradan sonra tekrar bir
araya gelmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek
sözlerine başladı. Yönetim
Kurulu olarak bayrağı dev-
raldıkları Eylül 2014’ten
itibaren yaptıkları çalışma-
lara başlıklar halinde kı-
saca değinmek istediğini
belirten İyikülah, ÇSD’nin
İstanbul dışındaki üyelerini
ziyaret etmek amacıyla An-
kara, Çankırı, Çerkezköy-
Tekirdağ ve Edirne’ye
heyet gezileri düzenledik-
lerini, fabrika ziyaretlerinin
yanı sıra bu bölgelerdeki
vali, belediye başkanı, sa-
nayi ve ticaret odası baş-
kanları ile OSB yönetimleri
ile de görüşmeler gerçek-

leştirdiklerini, mesleki eği-
tim veren kurumlarda in-
celemelerde
bulunduklarını kaydetti.

MESLEKİ EĞİTİMDE
ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ

ÇSD’nin eğitim alanın-
daki çalışmalarına da deği-
nen ÇSD Başkanı, bu
çerçevede İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü Dr. Muam-
mer Yıldız’ı makamında zi-
yaret ederek mesleki
eğitim çalışmalarında daha
fazla destek istediklerini ve
işbirliğini daha da artırmak
üzere fikir birliğine vardık-
larını kaydetti. Görüşmenin
ardından Dr. Muammer

Yıldız’ın görevlendirme-
siyle İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Serkan Gür’ün
de katılımıyla çorap bölüm-

leri olan İHKİB Yenibosna
Mesleki ve Teknik  Ana-
dolu Lisesi ile İHKİB Avcı-
lar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’ne eksikle-
rin saptanması ve sorunla-
rın giderilmesi için bir
inceleme gezisi düzenle-
diklerini belirtti.

ÇATI KURULUŞLARIN-
DAKİ ÇALIŞMALAR

Göreve geldikten sonra
İstanbul Sanayi Odası
(İSO), İstanbul Ticaret

Odası (İTO) ve İstanbul
Hazır Giyim İhracatçıları
Birliği (İHKİB) ve İstanbul
Tekstil ve Hammadde İh-
racatçıları Birliği (İTHİB)
ile diyaloğu artırmak yö-
nünde görüşmeler gerçek-
leştirdiklerini ve Genel
Kurul sonrası ilk Gelenek-
sel Yemekli Toplantı’da
İHKİB Başkanı Hikmet
Tanrıverdi’yi ağırladıkla-
rını kaydetti. İSO’da Çorap
Meslek Komitesi Başkanılı-
ğını da yürüttüğünü belir-
ten ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah, önceki Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi’nin
İSO’yu ziyaretlerinde altı
meslek gurubu adına so-
runları, talepleri ve öneri-
leri dile getiren bir
konuşma yaptığını ve ar-
dından Ankara’ya Ekonomi
Bakanlığı’na giderek gö-
rüşmeler gerçekleştirildi-
ğini ifade etti. İTO’da da
ÇSD Başkan Yardımcısı A.
Bilal Kıymaz’ın önümüz-
deki dönem için yetkiyi ele
aldığını söyleyen İyikülah,
oda, birlik ve çatı kuruluş-
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larındaki sektör temsilcile-
rine katkılarından ötürü
teşekkür etti.

İTO’daki temsilcilik ile
ilgili söz alan ÇSD Başkan
Yardımcısı Ahmet Bilal
Kıymaz ise beş kişiden olu-
şan komitenin başkanlığı
yapılan anlaşma gereği
geçtiğimiz günlerde kendi-
sinin aldığını belirtti ve
üyelerin desteğini istedi.  

İHKİB’LE İŞBİRLİĞİYLE
BAŞLATILAN UR-GE
PROJESİNE 20 FİRMA
KATILDI

İHKİB ile işbirliği
içinde ÇSD üyelerinin kü-
resel rekabette öne çıkma-
larını sağlayacak  Çorap
Ur-Ge Projesi başlattıkla-
rını söyleyen Başkan İyi-
külah, 20 firmanın projeye
kabul edildiğini ve ilk
aşama olan ihtiyaç analizi
safhasının gerçekleştirildi-
ğin ifade etti. 

İFEXPO İÇ GİYİM, 
ÇORAP FUARINA EN AZ
50 ÇORAP FİRMASININ 
KATILMASI HEDEFİ

4-6 Şubat 2016 tarih-
leri arasında TÜYAP Bü-
yükçekmece’de
düzenlenecek İFExpo İç
Giyim, Çorap Fuarı’na da
değinen ÇSD Başkanı, be-
şincisi düzenlenecek fuara
bugüne değin destek
veren herkesi kutladı ve
teşekkür etti. Fuara bu yıl
en az 50 çorap firmasının
katılmasını hedefledikle-
rini ve bu yönde çalışma-
lara ağırlık verdikleri
vurguladı ve üyeleri küçük
ya da büyük alan gözet-
meksizin İFExpo’da yer al-
maya davet etti.

Bülent İyikülah konuş-
masında ayrıca kurucu
üyesi oldukları MHGF’nin

çalışmalarına katıldıkla-
rına ve destek olduklarına
da yer verdi. Bu çerçevede
son olarak Türk-Alman
KOBİ’lerini eşleştiren
programa katıldıklarını
Bavyera ve Saksonya Eya-
letine düzenlenen heyet
gezisine katıldıklarını ve
sektör hakkında bilgi ver-
diğini belirtti.

SEKTÖR 2016’YA DA 
İHTİYATLI GİRİYOR

ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah’ın konuşmasının
ardından katılımcılar ken-
dini tanıttı, 2015 ile ilgili
değerlendirmelerde bu-
lundu ve 2016 yılı ile ilgili
öngörülerini dile getirdi.
Farklı yorumların ortaya
konduğu bu bölümde ağır-
lıkta 2015 yılının ilk yarı-
sının durgun geçmesine
karşın ikinci yarısında bir
toparlanma yaşandığı be-
lirtildi. 2016 ile ilgili özel-
likle ilk çeyreği için genel
bir karamsarlığın gözlem-
lendiği görüşlere, Rusya
krizi sonrası yaşananlar,
çevre ülkere damgasını
vuran ekonomik ve siyasi
olumsuzluklar yansıdı. 

Toplantıda MHGF Baş-
kanı Hüseyin Öztürk de
söz aldı ve sektörün tem-
silcisi olarak Federasyonda
bulunduğunu belirterek
yönetim kurulu olarak
yaptığı çalışmalar hak-
kında bilgi verdi. 

ÇSD’NİN GELENEKSEL 
YEMEKLİ TOPLANTISI 
İYİ NİYET VE TEMENNİ-
LERLE BİTTİ

ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah, Geleneksel Ye-
mekli Toplantı’yı 2016 ile
ilgili iyi niyet ve temenni-
lerini dile getirerek ka-
pattı.
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İşletmeler, ürettik-
leri ürün ve hiz-
metler hakkındaki
müşteri düşünce-

lerine göre yenilik ve deği-
şiklikler yapmaktadır.
Ülkemizin ve toplumun
istek ve ihtiyaçlarını

dünya şartlarına göre ye-
niden değerlendirerek kim
nasıl yerine getirecek. Ta-
bikî seçerek işbaşına getir-
diğimiz yasama organı
meclisimiz ve o alınan ka-
rarları icra edecek hükü-
metimiz. Toplum olarak
bize düşen toplumsal fay-
damız için yapılmaya çalı-
şılan reform ve icraatlara
destek vermektir. Eğitim
başlığı altında yapılması
gereken reform ve icraat-
ları aşağıdaki gibi sıralaya-
biliriz.

ALAN BİLGİSİ SINAVI 
YENİDEN UYGULAMAYA
KONMALI
• Öğretmen adaylarının

sadece genel kültür ve
eğitim bilimleri (formas-
yon) alanındaki bilgile-
rini ölçen sistemden,
kendi alanlarındaki bil-
gilerini de ölçen Alan
Bilgisi Sınavı uygula-
ması 2013 yılında onbeş
alanla başlamıştır. Daha
nitelikli öğretmen aday-
larının mesleğe girme-
sini sağlayan bu sistem,
uygun görülen diğer
alanlar için de uygula-
maya konulmalıdır.

• Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı tüm kurumlarda
çalışan aday öğretmen,
öğretmen ve yöneticile-
rin hayat boyu öğrenme
yaklaşımı çerçevesinde,
mesleğe başlamadan ve
başladıktan sonraki tüm
süreçlerde, eğitimdeki
yeni gelişmeler ışığında
yetişmeleri için, aka-
demi statüsünde bir
kurum ihdası için gerekli
yasal düzenlemeler ya-
pılmalıdır.

MÜFREDAT TEMEL 
BECERİLERİ GELİŞTİRME
ESASLI GÜNCELLENMELİ
• Eğitimin tüm kademele-

rinde okutulan derslerin
müfredatı, belirli aralık-
larla “temel becerileri”
geliştirme esaslı olarak
güncellenmelidir. Orta-
okul ve liselerde seçmeli
ders sayısı artırılacak,
bireysel yeteneklere
göre öğrencileri yönlen-
direbilecek bir rehberlik
sistemi oluşturulmalıdır.

• Milli Eğitim Kalite Çer-
çevesinin öngördüğü
düzenlemeler yapılmalı;
okul, ilçe ve il bazında

Eğitimde yapacaklarımız...
İşletmeler, ürettikleri ürün ve hizmetler hakkındaki müşteri düşüncelerine
göre yenilik ve değişiklikler yapmaktadır. Ülkemizin ve toplumun istek ve
ihtiyaçlarını dünya şartlarına göre yeniden değerlendirerek kim nasıl yerine
getirecek. Tabikî seçerek işbaşına getirdiğimiz yasama organı meclisimiz ve
o alınan kararları icra edecek hükümetimiz. 

Erol Demir  - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Şube Müdürü 
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kalite raporlarının çıka-
rılması sağlanmalıdır. Bu
kapsamda, okulların
akademik, sosyal, kültü-
rel, sanatsal ve sportif
performansları değer-
lendirilerek sonuçlar 
kamuoyu ile paylaşılma-
lıdır.

YABANCI DİL ÖĞRENİ-
MİNE AĞIRLIK VERİLMELİ
• Yazılı ve sözlü iletişim

kurabilecek düzeyde ya-
bancı dil öğretimine yö-
nelik olarak öğretme
sistematiği ve müfredat
gözden geçirilerek, aktif
yöntemler ile yabancı dil
öğrenimine ağırlık veril-
melidir.

OKUL BAZLI 
BÜTÇELEME YÖNTEMİ
• Tüm okul türlerinde,

okul bazlı bütçeleme 
yönetimine geçilmelidir.
Bu kapsamda kaynakla-
rın öğrenciye, okula ve
yerele özgü farklılıkları
dikkate alacak şekilde
daha kapsayıcı ve 
eşitlikçi bir biçimde 
kullanımı sağlanmalı -
dır.

YÜKSEK ÖĞRENİME
GEÇİŞ SINAVLARI ÖĞ-
RENCİLER ÜZERİNDEKİ
BASKIYI AZALTMAK 
İÇİN YILDA BİRDEN 
ÇOK YAPILMALI
• Öğrencilerimiz üzerin-

deki sınav baskısını
azaltmak amacıyla, yük-
seköğretime geçişteki
sınavların yılda birden
çok yapılmasını temin
edecek düzenlemeler
yapılmalıdır. Ayrıca orta
ve uzun vadede öğrenci-
lerin okul başarıları ile
sosyal, sanatsal ve spor-
tif etkinliklerinin göz

önünde bulundurulduğu
bir geçiş sisteminin
hayata geçirilebilmesi
için gerekli altyapı çalış-
maları yapılmalıdır. 

HAYAT BOYU ÖĞRENME
KOORDİNASYON 
KANUNU 
• Hayat Boyu Öğrenme

Merkezlerinin görev ve
sorumluluklarını belirle-
yen mevzuat düzenle-
meleri yapılmalıdır.
Bu kapsamda, yerel
yönetimler ve ilgili
kamu kuruluşları tara-
fından verilen hayat
boyu öğrenme faaliyet-
lerinin belirli bir kalite
ve standartta, izleme
ve değerlendirme siste-
mine tabi tutularak eş-
güdümlü bir şekilde
yürütülmesi amacıyla,
Hayat Boyu Öğrenme
Koordinasyon Kanunu
çıkarılarak ve ikincil

mevzuat düzenlemeleri
yapılmalıdır.

SEKTÖR AKTÖRLERİ
MESLEKİ EĞİTİMDE
DAHA ETKİN OLMALI
• Mesleki ve teknik eğitim

kurumlarının yönetim
yapısına, iş piyasası ak-
törleri ve sektör temsil-
cileri dahil edilerek
sektörün mesleki ve 
teknik öğretimi yönlen-
dirmedeki etkisi artırıl-
malıdır.

• Kamu-özel kesim işbir-
liği ile meslek yüksek-
okulları, bulundukları
bölgenin istihdam şart-
ları ve yerel ihtiyaçlarına
göre esnek bir yapıya
kavuşturularak ve uygu-
lama ağırlıklı eğitim ve-
rilmesi sağlanmalıdır.

• Çıraklık eğitimi yeniden
gözden geçirilerek zo-

Kamu-özel kesim

işbirliği ile meslek

yüksekokulları, bu-

lundukları bölgenin

istihdam şartları ve

yerel ihtiyaçlarına

göre esnek bir ya-

pıya kavuşturularak

ve uygulama ağırlıklı

eğitim verilmesi

sağlanmalıdır”



www.csd.org.tr

MESLEKİ EĞİTİM...

36 Çorapland Kasım-Aralık 2015 / Ocak-Şubat 2016

runlu eğitime dahil edil-
mesi sağlanmalıdır. Ay-
rıca çıraklık eğitiminin
altyapısının güçlendiril-
mesi için meslek stan-
dartlarına dayalı, önceki
öğrenmelerin tanınması
ile uzaktan öğrenmeye
de fırsat vermeyi hedef-
lemek üzere başlatılan
uygulamalar yaygınlaştı-
rılmalıdır.

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ
DUYDUĞU KALİTELİ 
ELEMANLARIN 
YETİŞTİRİLMESİ İÇİN
EĞİTİMİN DE KALİTESİ
ARTIRILMALI 
• Eğitim istihdam bağlan-

tısının kurulabilmesine
yönelik iş dünyasının ih-
tiyaç duyduğu meslek ve
alanlarda kaliteli eleman
yetiştirilmesini sağlaya-
cak şekilde meslekî eği-
timin kalitesini artıracak
tedbirler alınmalıdır.
Meslekî yükseköğretim
kontenjanları, işgücü pi-

yasası talepleri dikkate
alınarak belirlenmelidir.

Sıraladıklarımdan bazı-
ları mesleki ve teknik eği-
tim dışı konular olduğu
için doğrudan sektörü/sa-
nayicileri/sizleri ilgilendir-
miyor mu? Hepimiz
toplumun bir ferdiyiz. He-
pimizin çocukları var. He-
pimiz öğretmen, okullar
ve eğitim hakkında fikir
sahibiyiz. Sayılanlar hak-
kında her birimizin bir dü-
şüncesi mutlaka vardır.
Lafın sırası geldiğinde
haklı birçok eleştirileri de
sıralayarak beklentileri-
mizi açıklarız.

Yukarıda sıraladığım
oniki madde benim teklif
ve temennilerim değildir.
Ben sadece cümlelerde
yüklemi değiştirdim.
Hepsi, Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın sorumluluğunda
ve Yüksek Öğretim Ku-
rumu, Kalkınma Bakanlığı,
Sivil Toplum Kuruluşları,
Maliye Bakanlığı, Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı, KOSGEB, TOBB,
İŞKUR, Mesleki Yeterlilik
Kurumu, Türkiye Beledi-
yeler Birliği, İşçi ve İşve-
ren Sendikaları
Konfederasyonları ve ilgili
meslek örgütleri deste-
ğiyle bir yılda yerine geti-
rilecek eylemlerdir. Bu
metin 64. Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümetinin 2016
yılı Eylem Planında önü-
müzdeki ilk bir yıl içinde
yerine getirilecek icraat ve
reformlar olarak 10 Aralık
2015 te kamuoyuyla pay-
laşılmıştır. Ancak ne yazık
ki! Medya altmış yedi say-
falık metinden sadece pa-
rasal karşılığı olanları baş
sayfada manşetlerde
verdi. Geri kalanları hele
de eğitimle ilgili olanları
hiç yayınlamadı bile. Sıra-
ladığımız maddelerin bir-
çoğu yakın geçmişte
üzerinde proje olarak çalı-
şılmış ve tartışılmış ancak
uygulamaya konulama-
mıştı. Toplumun geniş bir
kesiminin ve en önemlisi
sektörün tam desteği ol-
madan sadece hükümetin
irade koymasıyla başarıla-
mayacağını bilerek herkes
bu çabaya destek vermeli-
dir. Yazılanları gerçekleş-
tirmek kolay mı? Tabikî
değil ancak imkânsız hiç
değil. Desteklerimiz saye-
sinde hep birlikte 2023
Türkiye’sini dünyadaki ha-
kettiği yerde, toplumuyla
mutlu ve müreffeh bir
ülke olarak göreceğiz.
Hadi bakalım şimdi sefer-
berlik zamanı…

Erol DEMİR 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - 

Şube Müdürü

Elektronik Uzman Öğretmeni - 

İşletme Sosyal Bilim Uzmanı 

Hep birlikte 2023 

Türkiye’sini dünya-

daki hakettiği

yerde, toplumuyla

mutlu ve müreffeh

bir ülke olarak 

göreceğiz. Hadi 

bakalım şimdi 

seferberlik zamanı”
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ÇSD, Kavram Çorap ve Moda Tasarımı
Bölümü öğrencileriyle buluştu
Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) heyeti, Kavram Çorap ve Moda Tasarımı
Önlisans Programı öğrencileriyle buluştu. Okul yönetimi ile de bir toplantı
gerçekleştiren ÇSD Başkanı Bülent İyikülah’ın başkanlığındaki heyet, daha
sonra öğrencilerle de bir araya geldi

Çorap Sanayi-
cileri Der-
neği (ÇSD)
Yönetim Ku-

rulu Başkanı Bülent İyikü-
lah  ile ÇSD Eğitim Komi-
tesi Başkanı Ceyda
Özdoğancı, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Serdar Bek-
mezci ve Ender Doğan’dan
oluşan heyet, Kavram Mes-
lek Yüksekokulu’nun Çen-
gelköy’teki yeni yerleşke-
sine bir ziyaret
gerçekleştirdi . İlk olarak
Okul Müdürü Sakin Öner'in

makamında yapılan toplan-
tıda bölüm öğretmenleri ve
idarecilerle bir araya ge-
lindi. 

MÜFREDAT SEKTÖRLE
BİRLİKTE HAZIRLANIYOR

Sektör ile iç içe uygula-
malı bir eğitim verilmesi,
öğrencilerin motivasyonla-
rının artırılması için sek-
törde kendilerini konum-
landırmaları ve uygun bir
departmanı seçmeleri için
işletmeleri yakından ince-
leyebilecekleri teknik gezi

ve işbaşı eğitimi program-
larına ağırlık verilmesi,
duayen sanayicilerin konuk
olduğu seminerler düzen-
lenmesi ile yabancı dil eği-
timinin önemi gibi konular
gündeme alındı. Sorunların
giderilmesi ve daha verimli
eğitim konusunda işbirliği-
nin artırılması ve ortak ha-
reket edilmesine karar ve-
rildi.    

ÇSD BAŞKANI İYİKÜLAH
SEKTÖRÜN GÜCÜNÜ 
RAKAMLARLA ANLATTI 

Toplantının ardından
ÇSD Başkanı Bülent İyikü-
lan ve ÇSD Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Kavram Çorap
ve Moda Tasarımı Bölümü
öğrencileri ile bir araya
geldi. Sektörün dünyadaki
konumunu rakamlarla öğ-
rencilere aktaran ÇSD Baş-
kanı Bülent İyikülah, Tür-
kiye’de irili ufaklı 2 bine
yakın firmanın sektörde
faaliyet gösterdiğini be-
lirtti. “Maddiyatsız, man-
eviyat, maneviyatsız mad-
diyat olmaz” diyen ÇSD
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Başkanı sektörde severek,
aşkla çalışmanın, mücadele
etmenin başarı için çok
önemli olduğunu vurgu-
ladı. Bülent İyikülah sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“DENEYİMLİ SANAYİCİ-
LERİNİ BİRİKİMİ İLE Sİ-
ZİN GİBİ GENÇ, 
NİTELİKLİ ARKADAŞLA-
RIMIZIN BİLGİSİNİ
HARMANLAMALIYIZ”

“Türkiye, Çin’in ardın-
dan dünyada ikinci büyük
ihracatçı ve en büyük alı-
cımız Avrupa pazarı. He-
defimiz nicelik bazında ge-
ride bırakarak dünyanın
en büyük ikinci ihracatçısı
olduğumuz İtalya’yı katma
değeri yüksek ürünlerde
de geçmek ve çorabın bi-
rim maliyetini yükseltmek.
Bunu da ancak deneyimli
sanayicilerin birikimi ile
sizin gibi genç, nitelikli ar-
kadaşlarımızın bilgisini

harmanlayarak yapabili-
riz.”

Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin (TOBB) ve-
rilerine göre Türkiye’de
doğrudan 85 bin kişinin
sektörde çalıştığını kayde-
den ÇSD Başkanı, dolaylı
çalışanların sayısının ise
125 bini bulduğuna dikkat
çekti ve “Çorap sektörüne
olumlu bakıyorsanız ne
mutlu, endişeleriniz varsa
bu endişeleri ve soru işa-
retlerini giderebilmek için
buradayım. Modern ma-
kine donanımı, üçüncü ku-
şak dil bilen temsilcileri ile
bu sektörde görev alacak
arkaşlarımız gerçekten çok
şanslı. Sizlerin eğitim süre-
cinden, sektörde çalışaca-
ğınız zamana kadar dona-
nımlı hale gelmeniz için
yakından takip edeceğiz ve
çalışacağız. İnanmanız ba-
şarı için çok önemli. Bizim
size inandığımız kadar, siz

de kendinize inanın. Biz de
her zaman için yanınızda
olacağız” diye konuştu. 

SERDAR BEKMEZCİ:
“TASARIMIN HARİCİNDE
DİĞER PROSESLERE DE
GİRMENİZ GEREK” 

ÇSD Başkanı Bülent İyi-
külah’ın konuşmasının ar-
dından tanışma ve sorulu-
cevaplı bölümü geçildi.
Öğrenciler sektörde hangi
bölümde çalışmayı istedik-
lerini de belirtti. Birçoğu-
nun tasarım departma-
nında çalışmak yönünde
görüş bildirmesinin ardın-
dan ÇSD Yönetim Kurulu
Üyesi Serdar Bekmezci,
“Bir fabrikada tasarımını

yanı sıra, planlama, müş-
teri ilişkileri, pazarlama
gibi birçok bölüm var. Sa-
dece tasarıma odaklanma-
yın, diğer bölümleri ye-
rinde görüp, inceledikten
sonra karar verin” dedi.

KAVRAM ÇORAP 
VE MODA TASARIIM 
BÖLÜMÜ ALANINDA
DÜNYADA TEK

Geleceğin çorap sanayi-
cilerine ve sektörümüzün
beyaz yakalılarını yetiştir-
mek üzere kurulan Kavram
Çorap ve Moda Tasarım
Önlisans Programı, 2012
yılında ÇSD ve Kavram İş-
birliğiyle dünyada tek ola-
rak hayat geçmişti.
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Türk-Alman KOBİ’leri arasında
stratejik ortaklık fırsatı
Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) kurucu üyelerinden olduğu ve yönetimin-
de yer aldığı Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) 2 Ekim 2015 tari-
hinde İstanbul’da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nda (AHK) Türk-Alman
Girişimci İşbirliği İçin Network Platformu ile imzaladığı işbirliği protokolünün
ardından Kasım ayında Almanya’nın  Bavyera, Aralık ayında da Saksonya eyale-
tine ÇSD Başkanı Bülent İyikülah’ın da katıldığı heyet gezisi düzenlendi.

ÇSD’nin ku-
rucu üyele-
rinden ol-
duğu

MHGF’nin 2 Ekim 2015 ta-
rihinde İstanbul’da iki ülke
KOBİ’leri arasında stratejik
ortaklıklara zemin hazırla-
mak amacıyla Türk-Alman
Girişimci İşbirliği İçin Net-
work Platformu ile bir
protkol imzaladı.  

İKİNCİ BULUŞMA 
MÜNİH’TE GERÇEKLEŞTİ

İlk toplantının ardın-
dan T.C. Ekonomi Bakan-

lığı himayesinde 11 Kasım
2015 tarihinde Münih’te
Beiten Burkhardt Hukuk
Bürosu’nun merkezinde
ikinci gerçekleşti. Toplan-
tıya her iki ülkeden de ku-
rum ve kuruluşların tem-
silcilikleri katılırken,
MHGF’den Başkan Hüse-
yin Öztürk ve ÇSD Başkanı
Bülent İyikülah’ın yanı
sıra MHGF Başkan Yar-
dımcısı ve Konfeksiyon
Yan Sanayicileri Derneği
Başkanı Osman Ege,
MHGF Yönetim Kurulu
Üyesi de katıldı. İlk bölü-

münde otomotiv ve yan
sanayinin ele alındığı top-
lantının ikinci bölümünde
tekstil ve hazır giyim sek-
törü alanında işbirliği po-
tansiyeli ele alındı. Münih
Başkonsolosu Mesut Koç
konuşmasında Türkiye-Al-
manya siyasi, kültürel ve
ekonomik ilişkilerine ve
halen var olan yüksek iş-
birliği potansiyeline deği-
nirken Bavyera Ekonomi,
Basın Enerji ve Teknoloji
Devlet Bakanlığı Uluslar-
arasılık Bölümü Başkan
Yardımcısı Ulrich Konstan-

tin Rieger yatırım ortamı
olarak Bavyera’ya ve her
iki KOBİ’leri arasında işbi-
riği olanaklarına dikkat
çekti. 

Network Platformu ku-
rucularında ve Köksal
Avukatlık Ortaklığı Kuru-
cusu Doç. Dr. Mehmet
Köksal ise konuşmasında
her iki ülkenin birbirine ih-
tiyacı olduğunu vurguladı. 

Konuşmacılardan T.C.
Ekonomi Bakanlığı Müste-
şarı Dr. M. Yurdal Şahin
Türkiye’nin yatırımcıya
sunduğu teşvikleri anlatır-
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ken, T.C. Ekonomi Bakanlı-
ğı’ndan bir diğer konuş-
macı İhracat Genel Müdür-
lüğü Tekstil ve Konfeksiyon
Ürünleri Dairesi Başkanı
Esin Açıkgöz ise Türk teks-
til ve hazır giyim sektörü-
nün küresel ölçekte gü-
cünü rakamlarla ortaya
koydu. 

Bavyera Tekstil ve Hazır
Giyim Derneği’nden (VTB)
Xaver Aschenbrenner ise
yaptığı sunumda sektörün
Bavyera’daki gücünü sayı-
larlar yansıttı.

MHGF Başkanı Hüseyin
Öztürk de bir sunum ger-
çekleştirerek Türkiye ve
Almanya’nın tekstil ve  ha-
zır giyim ticaretine ve iki
ülke arasında bu alanda var
olan, kullanılmayan potan-
siyelin büyüklüğüne dikkat
çekti. 

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 
SAKSONYA EYALETİ’NDE
YAPILDI

Program çerçevesinde
üçüncü toplantı Saksonya
Eyaleti’nin sanayi kenti
Chemnitz’de dünyaca ünlü
Saksonya Tekstil Araştırma

Enstitüsü’nde yapıldı. Top-
lantıya MHGF Yönetimi ve
üye derneklerin başkanları
katıldı. Alman tarafından
Saksonya Eyaleti Bakanlık
Müsteşarı Herbert Wolff,
Kuzey-Doğu Almanya Teks-
til ve Giyim Sanayi Derneği
(VTI) Başkanı Bertram Hö-
fer, STFI Genel Müdürü
Andreas Berthel, Saksonya
Ekonomi Teşvik Ajansı İh-
racat Teşvik ve İşbirliği Bö-
lümü Müdürü Dr. Thomas
Richter eyaletin ekonomisi
ile tekstil ve hazır giyim
sektörü hakkında bilgi
verdi. 

Türk tarafından MHGF
Başkanı Hüseyin Öztürk
Türk tekstil ve hazır giyim
sektörü hakkında bir su-
num yaparken, ÇSD Baş-
kanı Bülent İyikülah da ra-
kamlarla Türk çorap
sektörü ve ÇSD’nin mis-
yonu ve vizyonu hakkında
bilgi veren bir konuşma
yaptı. 

Heyet, program kapsa-
mında STFI laboratuvarla-
rını ve yine Chemnitz’te
yerleşik Color-Textile fabri-
kasını gezdi.

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah STFI Merkezi’nde sektör ve ÇSD hakkında bilgi verdi.



www.csd.org.tr

FUAR...

Çorapland Kasım-Aralık 2015 / Ocak-Şubat 2016

ÇSD’nin desteğiyle düzenlenen İFEXPO 2016 Uluslararası İstanbul İç 
Giyim Çorap Fuarı için geri sayım başladı. Türk çorap sektörünün ilk ve
tek niş fuarı olma özelliğini taşıyan ve her yıl rekordan rekora koşan
İFEXPO’nun beşinci randevusu 4-6 Şubat 2016 tarihleri arasında yine 
TÜYAP Büyükçekmece’de.

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

giysileri, yan sanayi ve ak-
sesuarları üreticilerinin
katıldığı yurtiçi ve yurtdı-
şından gelen üretici ve alı-
cıların buluşma noktası
İFEXPO Fuarı’nın yeni
randevusu 4-6 Şubat
2016’da TÜYAP Büyük-
çekmece’de kapılarını aça-
cak

Sektörün hedef pazar-
larında gerçekleştirilen
yoğun tanıtım çalışmaları
sonucu 2015 yılında Al-
manya, Azerbaycan, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Bur-
kina Faso, Cezayir, Dubai,
Fas, Fransa, Gana, Gürcis-
tan, Hollanda, İran, Katar,
Kazakistan, Kenya, Kırgı-
zistan, Kosova, Kuveyt, Mı-
sır, Romanya, Rusya, Sır-
bistan, Suudi Arabistan,
Tacikistan, Tunus, Ukray-

na, Ürdün ve Yunanis-
tan’dan gelen alıcılar ağır-
lıkta olmak üzere toplam
65 ülkeden 1.575 uluslar-
arası  sektör profesyoneli
fuarı ziyaret etmişti.

İFExpo 2016, Tüyap ta-
rafından Moda ve Hazır Gi-
yim Federasyonu (MHGF)
şemsiyesi altında; başta
Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) başta, Denizli Tekstil
ve Giyim Sanayicileri Der-
neği (DETGİS), Ege Giyim

Sanayicileri Derneği
(EGSD), Konfeksiyon Yan
Sanayicileri Derneği
(KYSD), İstanbul Nakış Sa-
nayicileri Derneği (İNSAD)
ve İzmir Nakış Sanayicileri
Derneği (İNDER) işbirliği
ile 4-6 Şubat 2016 tarihleri
arasında Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi, İstan-
bul’da gerçekleştirilecek.

2016’DA DÜNYANIN EN
BÜYÜK İPLİK FUARI İLE
BİRLİKTE EŞ ZAMANLI
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

İFExpo 2016, bu kez
TÜYAP’ta dünyanın en bü-
yük iplik fuarı ile eş za-
manlı düzenlecek. 2016 ve
2017 yılının trendlerini
yansıtacak yeni tasarımlar,
cıvıl cıvıl renkler ve göz
alıcı desenler katılımcı fir-
maların sergileyeceği son
koleksiyonlar da ziyaretçi-
lerin beğenisine sunulacak.
Sektör tarafından ilgiyle
beklenen İfexpo 2016  İç
Giyim ve Çorap Fuarı fuarı
her sene olduğu gibi bu
sene de yurt içinden ve
yurtdışından tüm alıcı ve
satıcıları bir araya getire-
rek yeni iş bağlantılarının
kurulacağı başarılı bir ti-
caret ortamı sağlamayı he-
defliyor.

İFEXPO İç Giyim, Çorap Fuarı için
geri sayım başladı: 4-6 ŞUBAT 2016

42
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ITMA Milano 2015 Tekstil 
Makineleri Fuarı görkemli geçti
İtalya’nın Milano şehrinde 12-19 Kasım günleri arasında gerçekleştirilen
ITMA 2015 tekstil ve konfeksiyon teknolojileri fuarı çorap endüstrimiz 
açısından bir çok yeniliği de beraberinde getirdi. Fuara ÇSD Başkanı Bülent
İyikülah ve Başkan Yardımcısı İlker Öztaş birlikte ziyaret etti.

Mithat Aracı

Dünyanın dört bir ya-
nından 100.000’den
fazla ziyaretçi ağırla-
yan, sürdürülebilir in-

novasyon sloganıyla açılan ITMA Mi-
lano 2015, 46 ülkeden 1691
katılımcı ve 108.000 metrekarelik
sergi alanıyla bugüne kadar yapılan

en başarılı ITMA Fuarı olarak tarih-
teki yerini şimdiden aldı. 

LONATI, DAKONG, BUSI VE RUMI
YENİ ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ

Fuarda Çorap Makinası alanında
Lonati, DaKong, Busi ve Rumi şir-
ketleri yeni ürünlerini sergilediler.

Fuarda ayrıca Hüseyin İpekçi, Türki-
ye’de geliştirdiği, tüp örgü yapan iş
eldiveni lastiği, saç örgü lastiği vs.
yapan makinesiyle ilgi çekerek biz-
leri gururlandırdı. Çorap endüstri-
sine destek veren farklı sektörlerden
Conti Complett burun kapama maki-
neleriyle, Deimo bilgisayar sistem-
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leri ve yeni gelştirdiği 2900 modeli
bilgisayar sistemine adapte ettiği,
tek sıra olmayan, burun kapama çö-
zümüyle, BTSR iplik sensörleri ve
iplik besleyicileriyle, LGL iplik besle-
yicileriyle, Autotex çorap otomasyon
çözümleriyle, Martex çardak ürünle-
riyle, Heliot buharlı çorap forma ma-
kineleriyle, Groz Beckert iğne vs.
ürünlerini sergilediği uzay teknoloji-
lerini andıran standıyla, Türkiye’den
TiHi teks yedek parça standıyla, dik-
kati çeken firmalardan birkaçıydı. 

FUARDA ÇİN’DEN HİÇBİR 
ÇORAP MAKİNE ÜRETİCİSİNİN 
KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Fuarda, Çin’den hiçbir çorap ma-
kine üreticisinin olmayışı ilk bakışta
dikkate çarpmaktaydı. Ayrıca Nagata
ve Colosio makinelerinin fuara katıl-
mamış olması da oldukça şaşırtıcıydı
ve kafalarda soru işaretleri yarattı. 

Burun dikiş teknolojilerinin, Lo-
nati ve Busi firmalarının standartı
olduğu, DaKong için de standartı
olma yolunda büyük yol alındığını
görmek sevindiriciydi.

Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
Başkanı Bülent İyikülah ve Başkan
Yardımcısı İlker Öztaş, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri İsmail Bekmezci, Mus-
tafa Erdal, Asım Yavuzaslan, Özkan
Karaca ve önceki dönem başkanların-
dan Kenan Koç ile ÇSD üyesi ve ön-
ceki dönem yönetim kurullarında gö-
rev alan Gabi Doenyas ve ismini
sayamadığım, diğer az sayıda ziya-
retçi fuarı şereflendirdiler. Diğer fir-
malarla da yaptığım konuşmalar so-
nucu görebildiğim kadarıyla,
Türkiye’den çorap alanında ziyaretçi
katılımının beklenildiği kadar yoğun

kadar olmadığı fuarda, en büyük ilgi-
nin Hindistan, Pakistan bölgesinden
geldiğini, Latin Amerika’nın da ciddi
ilgi gösterdiğini, gelecekte potansi-
yeli olacağı düşünülen İran’lı üretici-
lerin sanırım vize engeline takıldığı,
Rusya/Türk Cumhuriyetleri bölgesin-
den de katılımın canlı olduğu, klasik
Güney Doğu Asya varlığının olduğu
ancak Çin’li üreticilerin zayıf katı-
lımda olduğunu söyleyebilirim. 

Burun dikiş teknolojilerinin, istis-
nasız zengin, fakir tüm ülke ziyaret-
çisi ülkeler tarafından sorulmasını,
burun dikiş teknolojilerinin, her ne-
kadar daha yüksek teknik bilgi biri-
kimi gerektirse de, dünya çapında
beklenenden daha hızlı yaygınlaşa-
cağının işaretleri olarak algıladım.

Gelecekte bekleyebiliceğimiz, fu-
arda ipuçlarını yakalayabildiğimiz
diğer trendler arasında, print çorap
teknolojilerinin hızla ilerleme kayde-
debileceği, makinelerin daha hızlı,
enerji tasarruflu olarak çalışmaya
başlayacağı, makine fiyatlarında
ucuzlamalar olabileceği vs. sayılabi-
lir.

DAKONG, ITMA 2015 FUARINDA
BURUN DİKİŞLİ MODELLERİNİ 
SERGİLEDİ

Ülkemizde satılan çorap makine-
leri arasında iyi bir konuma sahip
olan, Tayvanlı çorap makine üreticisi
Dakong firması, ITMA 2015 fuarında
210 metrekarelik standında 14 ma-
kine sergiledi. Sergilenen modeller
arasında popüler 318 serisi 6+1 ve
7+1 renk havlu ve düz, 318J serisi
parçalı havlu makineleri, 317 serisi
0.85 ve 1.0 iğne kalınlıklı 9 numara

makinelerini, 501 serisi pelerinli,
B521 serisi tenis çorabı için 4 düşüş
ve SCOVIA serisi 400 iğneli düz ve
desenli ince kadın makineleri stan-
dında yer aldı. 

DaKong, bu fuarda ayrıca, ilk kez
fabrika montajlı 144,156 ve 200
iğne sayılı 318 model burun dikişi
yapan ITOE isimli makinelerini ser-
giledi. DaKong,son üç yıldır, Türki-
ye’de yapılan çorap makine fuarla-
rında, prototip olan, burun dikişli
makinelarını sergilemişti. Fuarda ol-
dukça ilgi gören bu makinelerin Tür-
kiye’de 1-4 Haziran 2016 tarihinde
yapılacak ITM Fuarı’nda Türk çorap
üreticileriyle de ilk kez fabrika mon-
tajlı olarak buluşturmayı ve bu ma-
kinelerin Türkiye’deki satışınını da
dünyada ilk kez bu fuarda başlat-
mayı hedeflemektedir.

DaKong’un burun dikişli makine
segmentine girişi, endüstrimiz için
makine alanında rekabeti getirip, fi-
yatların düşmesi yönünde bir trend
başlangıcı sağlayacağı ITMA Fua-
rı’nda ilk işaretlerini vermiştir. Bun-
dan sonraki trendin daha hızlı ve
teknolojik, daha az enerji sarfeden,
daha ekonomik makineler olacağını
söyleyen DaKong Genel Müdürü
Charles Chao, endüstrimizi 1-2 yıllık
kısa sürede DaKong’dan gelecek
sürprizlerle rahatlatacağını tahmin
ettiğini ITMA Fuarı’nda ifade etmiş-
tir.

Gelecek yıl 60. Kuruluş yılını kut-
layacak olan DaKong, ayrıca, ulus-
lararası görünürlüğü arttırmak, dinç,
enerjik, canlı imajı yaratmak adına
yeni bir logo dizayn etmiş, ITMA
Fuarı’na yeni değiştirdiği kurumsal
logosu ile katılmıştır. 

LONATI, ŞIK DİZAYNA SAHİP 
YENİ MAKİNELERİYLE İLGİ ÇEKTİ

Tüm Lonati çorap makine model-
lerinde standart olarak yeni dizayn
edilmiş plastik kasa kullanımı ilk
dikkati çeken konuydu. Klavyenin
kaldırıldığı, dokunmatik olduğunu
sandığım ekrandan kontrolun sağ-
landığı bu yeni dizaynın amacının,
konuştuğum Lonati yetkilileri tara-
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fından, maliyetleri kısmak değil, gö-
rünümün yapılan dizayn sayesinde
güzelleştirilmesi ve temizleme ko-
laylığı olduğu söylendi.

LONATI ÇİFT SİLİNDİR 
MAKİNELERİ ÖN PLANA ÇIKARDI

Lonati bu fuarda hepimizin bil-
diği modelleri yanında ilk kez mono-
magnet seçicilerin kullanıldığı çift
silindir makineleri ön plana çıkar-
maya çalışmaktaydı. Ayrıca iki düşüş
tek sırada üç renk yapabilen maki-

nesi da fuarda sergilediği yeni maki-
neler arasındaydı. 

Bu makinelerin yanında henüz
satışa çıkmadığı, prototip olarak fu-
arda sergilendiği söylenen mono-
magnet seçicilierin kullanıldığı, 400
hızla çalıştığı belirtilen yeni geliştiri-
len makine bana gelecekte olacak
yeniliklerden, trendlerden birinin,
daha hızlı makinelar olacağı yö-
nünde olan düşüncemi güçlendiren
faktörlerden biriydi. 

Lonati ayrıca bazı makinelerinde

enerji tüketiminin azaltılması yö-
nünde çalışmalar yaptığını, bu çalış-
malarını da fuarda şeçilmiş modeller
üzerine yerleştirdiği yeşil sertifika
etiketleriyle ön plana çıkardığı göz-
lerden kaçmadı. Makinelerin enerji
tüketiminin azaltılması çalışmaları-
nın endüstrinin genelinde yaygınlaş-
maya başladığını görmek bizleri se-
vindirdi. 

BUSI, HERZAMANKİ BUTİK 
YAKLAŞIMIYLA ÜST SEGMENT
MAKİNELERİNİ SERGİLEDİ 

Busi burun dikiş teknolojisinde
sınırları inanılmaz derecede zorlayan
4.5 pus 380 iğnelik medikal çorap
makine çorabında burun dikişini tek
sıra olarak gerçekleştirerek bir ilk’e
imza attı. 

Yeni aldığı, topukta kesmeli de-
sen yapan patenti ile ürettiği maki-
nesi da fuarda sergiledikleri makine-
lar arasındaydı. 

Son olarak termo-twin teknoloji-
siyle ürettiği iki tabakalı çorap kat-
manları arasında kalan mikro hava
keseciklerinin termal izolasyonu
sağladığı, ayağı sıcak tutan çorapları
yapan makine da BUSI makinanın
yenilikleri arasındaydı.

ITMA’da İFExpo
İç Giyim, 
Çorap Fuarı 
tanıtımı

Çorap Sanayicileri Derneği
(ÇSD) Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent İyikülah

ITMA Milano’da 4-6 Şubat 2016 ta-
rihleri arasında TÜYAP Büyükçek-
mece’de gerçekleştirilecek olan
sektörün ilk ve tek niş fuarı
İFExpo’nun tanıtımını gerçekleş-
tirdi. ÇSD Başkanı İyikülah,
İFExpo’nun İngilizce tanıtım mater-
yallerinin ITMA’da ziyaretçilere
ulaşmasını sağladı.

ÇSD Başkanı Bülent İyikülah (sağdan 4.) ile birlikte Lonati Ticaret Müdürü

Sergio Delre (sağdan 3.) ve ÇSD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bekmezci

(Sağdan 2.) ITMA’da Santoni standı önünde İFExpo broşürleriyle birlikte.
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Fotoğraflarla ITMA Milano 2015
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Türk çorap firmaları 
dünyanın en büyük hazır giyim fuarı
WWD Magic & Magic Show’da
Dünyanın en büyük karma fuarı olma özelliğini taşıyan WWD Magic &
Magic Show, 16-18 Şubat 2016 tarihleri arasında Las Vegas’da düzenlene-
cek. Her yıl iki kez düzenlenen ve 10 ayrı bölümden oluşan fuara bu yıl
10’un üzerinde çorap firması katılıyor.

ABD pazarı
dünyanın en
büyük itha-
latçısı ol-

ması nedeniyle Türkiye
için büyük önem taşıyor.
320 milyon nüfusa sahip,
kişi başı milli gelirinin 56
bin dolar olduğu bu dev
pazarda Türkiye tedarikçi
olarak istenen yerde değil.
Dolar’ın Euro karşısında
yeniden güçlü konuma

gelmesi Türkiye’nin ABD
pazarından daha fazla pay
alması açısından bir fırsat
oluşturdu. Bu çerçevede
İstanbul Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği (İHKİB) Las Ve-
gas’ta düzenlenen ve dün-
yanın en büyük hazır gi-
yim fuarı olma özelliğini
taşıyan WWD Magic &
Magic Show’a iki yıldır
milli katılımı organize edi-

yor. 16-18 Şubat 2016 ta-
rihleri arasında düzenle-
necek ve hazır giyimden
tekstile, ayakkabıdan ak-
sesuarlara kadar birçok
ürün grubunda üreticileri
toplayan fuara İHKİB’in
patronajında 10’un üze-
rinde çorap firması da 
katılıyor. 

İHKİB AB, ABD ve
Uzak Doğu Fuarlar ve Dış
İlişkiler Komitesi Başkanı

Özkan Karaca, ABD’nin
hazır giyim tedarikçileri
arasında başta Çin olmak
üzere Bangladeş, Vietnam,
Hindistan, Endonezya,
Meksika’nın yanı sıra Ür-
dün ve Mısır’ında oldu-
ğunu belirterek, “ABD’nin
en fazla ithalat yaptığı ül-
keler arasında 39’uncu sı-
radayız. Türkiye’ye yaptığı
ihracat ise 12,7 milyar do-
lar. Türkiye 2014 yılında
ABD’ye 462 milyon dolar
hazır giyim ihracatı yaptı”
dedi. Karaca, kimi ihracat-
çıların ABD pazarına
girme konusunda tereddüt
yaşadığını ve çekindiğini,
bu pazara yönelik aslında
bilinmedik bir şey olmadı-
ğını ve çekinmemeleri ge-
rektiğine dikkat çekti.
ABD’nin Türkiye’nin hazır
giyim ihracatında yüzde
2,5 ile 10’uncu sırada yer
aldığını söyleyen Karaca,
“ABD, Ekonomi Bakan-
lığı’nın seçtiği hedef pa-
zarlar listesinde yer alıyor.
Aynı zamanda Magic
Show, prestijli fuarlar 
listesinde. Fuara 120 ülke-
den 10 bin firma katılıyor
ve 85 bin alıcı fuarı ziyaret
ediyor” diye kaydetti. 
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İSO ve BTSO, Marmara 
Bölgesi’ni yüksek teknoloji
ve inovasyon Havzasına
dönüştürecek

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ: 
“Sanayicilerimizin, 
ihracatçılarımızın görüş,
öneri ve eleştirilerini
dinleyerek ilerleyeceğiz”

İstanbul ve Bursa, üretimden gelen güçlerini stra-
tejik bir ortaklığa dönüştürdü. İstanbul Sanayi
Odası (İSO) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

(BTSO), imzaladıkları protokol ile Marmara Havzası’nı
yüksek teknoloji ve inovasyon merkezi haline getirecek.

SİNERJİ YARATMA POTANSİYELİNE SAHİP
Protokol imza töreninde konuşan İSO Yönetim Kurulu

Başkanı Erdal Bahçıvan: “Bölgede en önde gelen bu iki
şehrin işbirliği, Kocaeli başta olmak üzere bölgedeki diğer
şehirleri de olumlu etkileyerek bir sinerji yaratma potan-
siyeline sahiptir” diyerek bu protokol ve işbirliğinin öne-
mine dikkat çekti.

Türkiye’nin yüksek katma değerli nitelikli üretime
geçmesinde Marmara Bölgesi’nin liderlik üstleneceğine
yürekten inanıyorum. Bu inancım, diğer bölgelerin potan-
siyelini hafife aldığım anlamına asla gelmiyor. Rakamlar,
Marmara Bölgesi’nin bu konuda ne kadar ayrıcalıklı bir
konumda olduğunu yeteri kadar gösteriyor. Hepimizin or-
tak çabasıyla Marmara Bölgesi’nin nitelikli üretim konu-
sunda ortaya koyacağı başarıların diğer bölgelerimiz için
de örnek olacağına inanıyorum.”    

GÜÇ BİRLİĞİ ALANLARI:
• Yüksek teknoloji alanında çalışmalar yürütmek,
• Uluslararası pazarlara birlikte erişim,
• Teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetleri,
• Nitelikli işgücü için genel eğitim ve mesleki eğitim,
• Lojistik altyapısının entegrasyonu,
• Yeni nesil teknoloji sanayi bölgelerinde ortaklıklar,
• Ortak test merkezleri ve akreditasyon merkezleri kurul-

ması,
• Marmara Havzasının (1.bölge) San Francisco modelinde

kurgulanması. 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, TOBB Baş-
kanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki
TOBB Heyetini Ekonomi Bakanlığında 

kabul etti.  
Son dönemde ülkemiz ekonomisi ve yurtdışı pazar-

larda yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 2023 ihracat hedefle-
rine ulaşmak için ekonominin tüm çarklarının birlikte
hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Elitaş ay-
rıca, Ekonomi Bakanlığı ile TOBB’un bu zamana kadar
hep birlikte çalıştığını ve bu işbirliğinin diğer tüm ku-
rum ve kuruluşlara örnek olması gerektiğini ifade etti.

RUSYA İLE YAŞANAN KRİZ DE ELE ALINDI
Rusya Federasyonu’yla ülkemiz arasındaki ticari ve

ekonomik ilişkilerde yaşanan gelişmelerin de ele alın-
dığı görüşmede, Ekonomi Bakanlığı ve TOBB’un kur-

duğu iletişim ve
koordinasyon mer-
kezlerinin çok
önemli bir işlevi
yerine getirdiğini
belirten Bakan Eli-
taş, söz konusu
merkezlerde topla-
nan verilerin ve
işadamlarımızın
iletecekleri husus-
ların hükümetler

nezdinde yapılacak girişimlerin de en önemli girdile-
rini oluşturacağını belirtti. 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, “2023’e doğru gi-
den yolda sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın görüş,
öneri ve eleştirilerini dinleyerek ilerleyeceğiz. Bu ne-
denle de başta TOBB olmak üzere tüm kuruluşları-
mıza kapımız her zaman açıktır” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Ekonomi Ba-
kanlığı ile ilişkilerin kendileri için çok önemli oldu-
ğunu, Türkiye’de üretimin, sanayinin ve ticaretin en
önemli temsilcilerinden olan TOBB’un gerçekleştirdiği
başta Ticaret ve Sanayi Şurası toplantıları olmak
üzere tüm faaliyetlerde Ekonomi Bakanlığıyla beraber
hareket etmekten dolayı duydukları memnuniyeti
ifade etti. 
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Türkiye İhra-
catçı Meclis-
leri (TİM)
Başkanı Meh-

met Büyükekşi, açıklanan
2016 Eylem Planı'nda Ar-
Ge ve tasarım alanında
erken aşamaya yönelik bir
fon kurulması, Ar-Ge ve
yenilik desteklerinin etkin-
liği artırılması ve koordi-
nasyonu güçlendirilmesi,
yenilikçi girişimcilerin pro-
jelerinin ticarileştirilmesi
için kredi garanti mekaniz-
ması oluşturulması ve yeni
iş kuran gençlere üç yıl bo-
yunca gelir vergisi muafi-
yeti sağlanması gibi
Türkiye'de inovasyon ikli-
minin ve girişimcilik kültü-
rünün desteklenmesi

açısından son derece
önemli reform maddeleri-
nin olduğunu söyledi.

KATMA DEĞERLİ 
İHRACATIN YOLU, 
İNOVASYON, AR-GE, 
TASARIM VE MARKA-
LAŞMANIN YANI SIRA
GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEK -
LEMEKTEN GEÇER

Bu ve bunun gibi birçok
maddenin ihracatçıların
beklentileriyle tamamen
örtüştüğünü açıklayan Bü-
yükekşi, Türkiye'nin katma
değerli ihracat artışını,
inovasyon, Ar-Ge, tasarım
ve markalaşmanın yanı
sıra girişimciliğin de des-
teklenmesiyle yakalayabi-
leceğini belirtti.

HEDEF TÜRKİYE’NİN
DÜNYA TİCARETİNDE 
ALDIĞI YÜZDE 0,9’LUK
PAYI 2023’TE 
YÜZDE 1,5’E ÇIKARMAK

Türkiye'nin dünya tica-
retinden aldığı payın son
yıllarda arttığının altını
çizen TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, "Türkiye dünya
ticaretinden yüzde 0,9 ora-
nında pay alıyor. Hedefi-
miz 2023 yılında bu payı
yüzde 1,5'a çıkarmak.
Bunu gerçekleştirebilmek
için de katma değerli ihra-
cat artışına önem verme-
miz gerektiğine
inanıyoruz. Bunun için de
kilogram başı ihracat de-
ğerimizi arttırmaya ihtiya-
cımız var. Bunun yolu da
inovasyon, Ar-Ge, tasarım
ve markalaşmaya daha
fazla önem vermekten ge-
çiyor. Ayrıca yenilikçi sek-

törlere daha fazla yatırım
yapılması ve bu sektör-
lerde ihracatımızın gelişti-
rilmesi de önemli bir
öncelik. Öte yandan bir
diğer önem taşıyan husus
olarak, girişimcilik eko-
sisteminin geliştirilmesi
için de gençlerimizi giri-
şimciliğe yönlendirmeye
ve onları bu konuda cesa-
retlendirmeye ihtiyacımız
var. Hükümetin reform sü-
reçlerinde gençlerimizi gi-
rişimcilik konusunda aktif
olarak destekleyecek me-
kanizmalara yer vermesini
bu açıdan kritik buluyo-
ruz” dedi.

Reform süreçlerinin,
Türkiye ekonomisinin ihra-
cat odaklı büyüme mode-
line büyük destek
vereceğini ifade eden Bü-
yükekşi, "Türkiye'nin yeni
bir atılım yapabilmesi için
hızlı bir reform sürecine
ihtiyacı var. Katma değerli
ihracat artışı yakalamak ve
daha yüksek büyüme oran-
larına ulaşmak için re-
formların en büyük
destekçisi ve takipçisi ola-
cağız” ifadesini kullandı.
Mehmet Büyükekşi, 71 bin
ihracatçıyı temsilen, "Şim-
diye kadar olduğu gibi
bundan sonra da ihracatı-
mızı artırmak için tüm ka-
musal düzenlemeleri
Kamu Kuruluşlarımız ve
Bakanlıklarımız ile eşgü-
düm içerisinde takipçisi ol-
maya ve ihracatçılarımızın
bu düzenlemeler husu-
sunda temsilcisi ve iletişim
kanalı görevini sürdür-
meye etkin bir şekilde
devam edeceğiz” dedi. 

TİM’den 2016 için eylem planı
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Çin 6,1 milyar dolarlık ih-
racat rakamı ile dünya
pazarının %43’ünü elin-
de tutmaktadır. Türkiye

1,2 milyar dolar ile pazarın %9’unu
elinde tutarken, İtalya’nın 1 milyar
dolar ile pazar payı %8’dir. Dördüncü
çorap ihracatçısı Almanya 645 milyon
dolar ile dünya çorap ihracatında
%5’lik paya sahiptir. Hollanda ise 350
milyon dolar ile %2’lik dünya ihraca-
tıyla dünya çorap ihracatında beşinci
olarak görülmektedir. (Trademap, 2015)

2014 yılında Dünya çorap ihracatı 14 milyar dolar, ithalatı ise 13 milyar dolar ola-
rak gerçekleşmiştir. Sektörün büyümesini sürdürerek 2020 yılında 27,4 Milyar
dolar ihracat yapması beklenmektedir. (Global Industry Analyst, Inc. www.strategyr.com).

İstatistiklerle Türk çorap
sektörünün dünyadaki gücü

İTKİB

İTKİBİTKİB
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ABD %18,04 İLE DÜNYANIN 
EN BÜYÜK ÇORAP İTHALATÇISI

En fazla çorap ithalatı yapan ülke
olarak ABD yeri korumaktadır. ABD
dünya ithalatının %18,04’ünü gerçek-
leştirmektedir ve 2014 yılında ülkenin
çorap ithalatı %4,8 oranında artışla
2,36 milyar dolara yükselmiştir. Al-
manya, Japonya, İngiltere, Fransa,
Rusya Fed. ve İtalya önemli çorap it-
halatçısı ülkeleridir. Bu noktada 2013
yılında üçüncü sırada bulunan Alman-
ya, çorap ithalatında Japonya’yı geçe-
rek ikinci büyük çorap ithalatçısı ol-
muştur. (Trademap, 2015)

TÜRKİYE ÇORAP İHRACATI 
YILLAR İÇİNDE İSTİKRARLI BİR
ŞEKİLDE ARTIŞ KAYDEDİYOR

Son beş yıl Türkiye ihracat verile-
rine bakıldığında 2012 yılı hariç diğer
yıllarda sürekli artış gözlemlenmekte-
dir. 

2014 yıl Türkiye ihracat değerleri
2013 yılına göre %5,5’lik büyüme ile
1,2 milyar dolar ihracatla dünya ihra-
catında İtalya’yı geçerek ikinciliğe
yükselmiştir.

YILLIK ÇORAP İHRACATIMIZ 
1,2 MİLYAR DOLAR

2010-2014 yılları arasında %5,5
ile %13,7 arasında değişen oranların-
da artan çorap ihracatı 1,2 milyar do-
lara ulaşmıştır.

İTKİB

İTKİB

İTKİB
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TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA 
AVRUPA ÜLKELERİ AĞIRLIKLI

Türkiye’nin ihracat yaptığı belli
başlı ülkelere bakıldığında İngiltere,
Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda
gibi gelişmiş Avrupa ülkeleriolduğu
görülmektedir. 

İngiltere’nin Türkiye Çorap İhraca-
tında %26’lık bölümünü kapsamakta-
dır.  Türkiye’nin önde gelen diğer ço-
rap ithalatçıları 38 milyon dolar ile İs-
veç, 37 milyon dolar ile İtalya ve 34
milyon dolar ile Belçika’dır.

Ek olarak Romanya, Slovakya ve
Polonya’nın çorap ithalatında artış ya-
şanmıştır.

İHRACATIMIZDA SIRASIYLA 
İLK 5 ÜLKE
İngiltere: 318,91 milyon dolar
Almanya: 252,57 milyon dolar
Fransa: 127,63 milyon dolar
İspanya: 58,56 milyon dolar
Hollanda: 50,34 milyon dolar 

İngiltere’nin en büyük çorap teda-
rikçisi Türkiyedir. Almanya, Fransa,
İspanya ve Hollanda’da ise ilk üç ara-
sında yer almaktadır.

TÜRKİYE’DE YILLAR İÇİNDE
ÇORAP SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ

1980’li yılların başından itibaren
Türkiye’de hazır giyim ve konfeksiyon
sektörün gelişimine paralel şekilde

çorap sanayi de gelişmiş yıllar içersin-
de modern teknoloji ile donatılmış
önemli bir üretim kapasitesi yaratıl-
mış ürün yelpazesi geliştirilmiş ve çe-
şitlendirilmiş, Ar-Ge ve ürün geliştir-
me çalışmaları yapılarak başarılı bir
İhracat performansı yakalanmıştır.
Türkiye’de çorap üretim kapasitesine
ilişkin bulunmamakla birlikte mevcut
kapasite paralelinde gösterilen ihracat
performansı sektörel değerlendirme
için gösterdiği niteliğindedir. Ancak
KOBİ ağırlıklı, yatay bir yapılanmanın
olduğu sektörde yaklaşık 2 bin dola-
yında atölye ve fabrika faaliyet gös-
termektedir. 

DOĞRUDAN 85 BİN DOLAYLI 
OLARAK 125 BİN İSTİHDAM

Birçok sektörle kıyaslandığında
hazır giyim sektörünün istihdam
gücü açık bir şekilde görülmektedir.
Çorap sektörü de bu anlamda ön pla-
na çıkan bıranşlardı. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine
göre sektörde doğrudan 85 bine ya-
kın insan çalışmaktadır. Yan sanayi
ile birlikte dolaylı olarak hesaplandı-
ğında bu rakam 125 bin seviyelerine
kadar çıkmaktadır. Alanında nitelikli
bu iş gücü sektörün rekabetinde de
en büyük avantajlarından biridir.

SON 14 YILDA 281 MİLYON 
DOLARDAN 1,2 MİLYAR DOLARA
SEYREDEN İHRACAT ARTIŞI

2000 yılından 2014 yılının son
çeyreğine kadar son 14 yılı aşkın bir
süreçte Türkiye’nin çorap ihracatı
mercek altına alındığında 2012 
yılına kadar devamlı artan bir eğilim
içersinde olduğunu, sadece 2012 
yılında yüzde 6,2 oranında azaldığı
görülmektedir. Süreç içerisinde 2000
yılında 281,1 dolar değerinde olan
çorap ihracatı 2003 yılında 500 mil-
yon dolar üzerine çıkmış 2011 yılında
ise 1 milyar dolar sınırı da geçilmiş-
tir.

2000 yılında 85 ülkeye 281 mil-
yon dolar değerinde çorap ihraç eden
Türkiye, 2013 yılı itibariyle 136 ülke
ve serbest  bölgeye 1,2 milyar dolar
değerinde çorap ihraç etmiştir.

2000 yılında 281,1 dolar
değerinde olan Türkiye’nin
çorap ihracatı 2003 yılında

500 milyon dolar üzerine
çıkmış 2011 yılında ise 1

milyar dolar sınırı da
geçilmiştir. 2014 sonu
itibariyle ise 1,2 milyar

dolara ulaşmıştır”

İTKİB





Sırbistan, büyük ölçüde
pazar güçlerinin hakim
olduğu bir geçiş ekono-
misine sahip olmakla bir-

likte, ekonomide devlet sektörü geniş
bir alanda görülmekte ve birçok yapı-
sal reforma hala ihtiyaç duyulmakta-
dır.

Sırp ekonomisi temel olarak ya-
bancı sermaye destekli imalat sektö-
rüne ve ihracata dayanmaktadır. Dün-
yadaki finansal kriz, uzun vadede ül-
kenin kalkınması için ihtiyaç duyulan
yapısal ekonomik reformları sekteye
uğratmışsa da Sırbistan bu olumsuz-
lukları yavaş da olsa gidermeye çalış-
maktadır. 

Sırbistan büyüme potansiyeline
sahip bir ülke olarak tanımlanabilir.
Bununla birlikte ülkedeki kurumların
yeterince güçlü olmaması ve demo-
grafik yapıda gözlenen bozulma eko-

nomik büyümenin ilerlemesini de ya-
vaşlatmaktadır.

2014 yılında GSYİH’nın sektörlere
göre dağılımının; tarım ve hayvancılık
% 8,2, sanayi % 36,9, hizmetler %
54,9 olarak gerçekleştiği tahmin edil-
mektedir.

Ülkede 2,8 milyon işgücü bulun-
makta, ancak işsizlik oranı % 20 gibi
yüksek bir oranda seyretmektedir. Bu
işgücünün % 21,9 gibi büyük bir ora-
nı tarımda, % 15,6'sı sanayi imalatın-
da, % 62,5'i hizmetler sektöründe is-
tihdam edilmektedir. Yoksulluk sınırı
altında yaşayan nüfusun genel nüfusa
oranı ise % 9,2'dir.

EKONOMİ POLİTİKALARI
Sırbistan büyüme potansiyeline

sahip bir ülke olarak tanımlanabilir.
Bununla birlikte ülkedeki kurumların
yeterince güçlü olmaması ve demo-

grafik yapıda gözlenen bozulma eko-
nomik büyümenin ilerlemesini de ya-
vaşlatmaktadır.

2013 yılında % 2,6 oranında artan
GSYİH’nın 2014 yılında % 1,8 küçü-
lerek 44 milyon dolar olarak gerçek-
leştiği tahmin edilmektedir.

Sırbistan sahip olduğu 7,2 milyon-
luk nüfus ile orta ölçekli bir pazar ola-
rak tanımlanabilir. Ülke pazar büyük-
lüğü açısından Güneydoğu Avrupa’da
Romanya ve Bulgaristan’ın arkasın-
dan 3. sırada yer almaktadır. 2014 yı-
lında satınalma paritesine göre kişi
başına düşen milli gelir 13.000 Dolar
civarında gerçekleşmiştir.

Yaşanan savaşlar, uygulanan ulus-
lararası yaptırımlar, uluslararası aske-
ri müdahaleler ekonomik ve sosyal
açıdan gerilemeye ve altyapının tah-
rip olmasına yol açmış, yaşam stan-
dartlarını olumsuz yönde etkilemiştir.

www.csd.org.tr

SIRBİSTAN PAZARI...

60 Çorapland Kasım-Aralık 2015 / Ocak-Şubat 2016

AVRUPA’NIN

GÖBEĞİNDE 

AZ BİLİNEN 

BİR PAZAR:

Sırbistan
Sırbistan, Avrupa”nın merkezinde ama çok fazla bilinmeyen bir pazar. 7,2 mil-
yon nüfusu olan ülke yıllık yüzde 4’lük bir büyüme ile dinamik bir ekonomiye
sahip. Yatırımcıya önemli avantajlar sunan Sırbistan’ın, yakın gelecekte Avrupa
Birliği (AB) üyesi olması bekleniyor. Bunun ötesinde Sırbistan hem Avrupa’ya
hem Rusya’ya gümrüksüz ihracat yapan tek ülke.
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Söz konusu dönemde GSYİH % 50
oranında gerilemiş ve yoksulluk bü-
yük oranda artmıştır.

YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI
Yüksek işsizlik oranı ve durakla-

mış hane gelirleri hala devam etmek-
te olan politik ve ekonomik problem-
lerin başında gelmektedir. Büyüyen
bütçe açığı ekonominin yeniden can-
landırılması çabalarını kısıtlamakta,
enflasyon ve döviz kuru istikrarının
korunması endişesi daha geniş bir
mali politika uygulanmasını da engel-
lemektedir. Bütün bu sorunlar netice-
sinde Sırbistan Hükümeti, 2011’de
IMF ile imzalanan ve 2012 yılında
dondurulan stand-by anlaşması
2014 yılı başında tekrar yürürlüğe
koymuştur.

Sırbistan ihracatı artırmak ve te-
mel altyapı yatırımlarını güçlendire-
bilmek için 2010 yılında yeni bir
uzun dönem ekonomik büyüme pla-
nını yürürlüğe koymuştur. Bu prog-
ram uygulandığından beri Sırbis-
tan’ın ihracatında gözle görülür bir
artış kaydedilmiştir.

EKONOMİNİN TEMEL SORUNLARI
Sırbistan ekonomisinin en önemli

konuları; yüksek işsizlik oranı ve
yeni iş alanları yaratılması, enflas-
yon, yüksek kamu harcamaları, git-
tikçe büyüyen kamu borçlanmaları,
artan kamu ve özel dış borçlar, yeni
yabancı yatırımların çekilmesi ve ye-
niden IMF programının yürütmeye
konulmasıdır.

STRATEJİK KONUMU, UCUZ 
İŞGÜCÜ VE AB, TÜRKİYE, CEFTA
ÜLKELERİ İLE STA’LARI VE TEŞ-
VİKLERİ İLE YATIRIMCI İÇİN
CAZİP BİR ÜLKE

Sırbistan ekonomisini çekici kılan
unsurlar arasında, ülkenin stratejik
konumu, göreceli ucuz ve kalifiye
olan bir işgücüne sahip olması, AB,
Rusya, Türkiye ve CEFTA Ülkeleri ile
yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları
ve yabancı yatırımlara uygulanan ol-
dukça cömert teşvik paketleri sırala-
nabilir.

Sırbistan’ın ekonomik yapısı, geliş-
miş ekonomilerde olduğu gibi, tarım
ve sanayiden hizmetler sektörüne
doğru kaymaya devam etmektedir.

Çoğunluğu ülkenin kuzey kısmın-
daki Voyvadina bölgesinde yerleşik
olan geniş tarım sektörünün ülke eko-
nomisindeki yerini hala önemle koru-
maktadır. Ülkenin GSYİH’nda tarım %
8’lik bir paya sahiptir.

Sırbistan, kimya, tekstil, otomobil
üretimi, mobilya ve gıda işleme gibi
sektörler başta olmak üzere güçlü bir
sanayi potansiyeline sahiptir.
GSYİH’nda sanayinin payı % 40 civa-
rındadır. Ancak, küresel kriz sonucun-
da 2014 yılında sanayi üretiminin % 8
oranında gerilediği tahmin edilmekte-
dir.

Ülkede başta turizm olmak üzere
hizmet sektörü GSYİH’da % 55’lik bir
orana sahiptir.

EKONOMİDE GELECEĞE YÖNELİK
BEKLENTİLER

Sırbistan’ın temel ticaret ortakları
olan Euro ve Balkan Bölge Ülkelerin-
deki ekonomik gelişmenin yavaş ve
kırılgan olması ülkeyi olumsuz yönde
etkilemektedir. Doğrudan yabancı ya-
tırım ve diğer dış kaynak temini üze-
rine olan beklentiler önümüzdeki dö-
nem için daha da düşük düzeyde kal-
maktadır. Ayrıca, sıkı mali politikalar
ve yüksek işsizlik oranının özel tüke-
timler üzerinde de kısıtlamalar yara-
tacağı beklenmektedir.

Sırbistan’ın 2014’te GSYİH % 1,8
oranında gerilemiş, enflasyon oranı
2,1 gibi oldukça düşük bir rakama çe-
kilmiş, işsizlik oranı % 19,7 düşmüş,
kişi başına düşen milli gelir ise
13.000 Dolar civarında gerçekleşmiş-
tir.

ENFLASYON VE 
PARA POLİTİKALARI

2013 yılında % 7,6 olan enfasyon
oranı, 2014 yılında gerileyerek % 2,1
olarak gerçekleşmiştir. Son beş yılda
en yüksek enflasyon oranı 2011’de
11,6 olarak görülmüştür.

Sırbistan Merkez Bankası enflas-
yon hedefleme rejimi ile TUFE’yi esas

almaktadır. Daha önceki programda
ise temel enflasyon oranı hedef alın-
maktaydı. Merkez Bankası tarafından
kullanılan temel para politikası aracı
olarak iki haftalık repo oranlarının
kullanımına devam edilmektedir.
Mevduat munzam karşılıkları ve döviz
piyasasına müdahale edilmesi gibi
araçlar ise destekleyici rol üstlenmek-
tedir.

2012 yılsonu enflasyon hedefi
olan % 2,5-5,5 oranının çok uzağında
kalınmış, enflasyon %12,2 seviyesine
tırmanmıştır. Yeni tarım sezonu ve
idari kamu fiyatlarındaki artışların do-
ğal bir sonucu olarak enflasyonun
ikinci yarıyılda artması beklenmek-
teydi. Ancak, kuraklık sebebiyle mali-
yetlerde yaşanan artışın yiyecek fiyat-
larında yarattığı zamlar, KDV oranla-
rındaki yükselme ve 1 Ekim’den itiba-
ren artırılan özel tüketim vergileri ön-
görülememiştir.

Sırbistan Merkez Bankası, bu en-
flasyon etkilerini bir defaya mahsus
ve geçici olarak görmekte ve gelecek
aylarda toplam talepte beklenen dü-
şüş güçlü bir dezenflasyon etkisi ya-
ratacağını hesaplamaktadır. Banka ay-
rıca, Hükümetin yayınladığı son mali
strateji çalışması ile mali konsolidas-
yon vaadi vermesinin olumlu bir işa-
ret olduğuna da inanmaktadır.

Ülkede faiz oranlarının yüksek ka-
lacağı, hatta kısa vadede daha da ar-
tacağı düşünülmektedir. Para piyasa-
larındaki rahatlamanın, uluslar arası
mali piyasalardaki ve iç bütçe uygula-
malarına bağlı olduğu düşünülmekte-
dir. Orta vadede faiz oranlarının ya-
vaşlayan enflasyonla birlikte kademeli
olarak düşeceği hesaplanmaktadır.

MALİYE POLİTİKALARI
Hükümet vergi gelirlerini artır-

mak için 2012’de şu önlemleri almış-
tır;

- 1 Ekim’den itibaren KDV oranı
(gıda ürünlerine uygulanan %8’lik
oran hariç) %18’den %20’ye,

- Sigaraya uygulanan özel tüketim
vergisi %33’e,

- %10’luk gelir vergisi %12’ye,
- Kazanılmamış gelirlere uygula-
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nan KDV %10-15’e (planlanan tarih 1
Ocak 2013’ten önceye alınmış) yük-
seltilmiş ve benzine uygulanan özel
tüketim vergisi de artırılmıştır.

DÖVİZ POLİTİKALARI
Sırbistan esnek döviz kuru politi-

kası uygulamaktadır. Bu durum ülke-
nin rekabet gücüne olumlu yönde
yansımaktadır.

SEKTÖRLER
Sırbistan’da tarım, halen ekonomi-

nin temeli ve kırsal alanların gelişi-
mindeki en önemli sektördür. Ülkede
nüfusun %44’ü kırsal alanlarda yaşa-
makta ve %24’ü de geçimini tarımla
sağlamaktadır. 

SANAYİ
Sırbistan’daki fabrikalar ortalama

%50’yi biraz aşkın çalışma kapasitesi-
ne sahiptir. İşletmeler ekonomik an-
lamda üretime devam ediyor olsalar
da teçhizatların onarılması ve moder-
nizasyonu ihtiyacı vardır. Ülkede sa-
nayi donanımları, uygun gümrük
oranları ile ithal edilebilmektedir.

Maden ve mobilya başta olmak
üzere, gıda, makine, kimyasallar, şe-
ker, lastikler, hazır giyim ve ecza sek-
törleri ülke ekonomisinde ve dış tica-
retinde önem taşımaktadır.

Sırbistan’da bakır, kurşun ve diğer
demirdışı metaller ihracat için üretil-
mektedir. Daha etkin üretimin yapıl-
ması için ek sermaye yatırımına ihti-
yaç duyulmaktadır. Bu sektörün geliş-
meleri desteklemek adına Sırbistan
hükümeti Bor (RTB) bakır madeninin
canlandırılması için bir plan ilan et-
miş, bu kapsamda Kanada İhracatı
Geliştirme Kuruluşu’ndan (Export De-
velopment Canada) yeni bir döküm ve
sülfürük asit fabrikası inşaatı için180
milyon $’lık kredi sağlanmıştır.

Çok uluslu madencilik devi Rio
Tinto, Jadar bölgesinde bir
lityium/bor madeni açacaktır. Bu ma-
denle, Avrupa’nın en büyük kapasite-
de çalışan ve dünya lityium ihtiyacı-
nın %20’sini karşılayan bir işletmeye
sahip olunacaktır. Sözkonusu made-
nin üretime başlamasıyla da Bölge

birçok lityium işleyen fabrikanın bu-
lunduğu bir bölge haline gelecektir.

Sırbistan’daki üretim sektörü hali-
hazırda madene dayalı faaliyetlere
bağımlı konumdadır. Yerel ve yabancı
yatırım eksikliği, yeniden yapılanma
ve özelleştirmedeki sorunlar, kuvvetli
Dinar, genel rekabet gücündeki eksik-
lik, insan kaynakları alanındaki bozul-
ma ve girişim sektöründeki yetersiz
likidite ülke sanayinde karşılaşılan so-
runların temel nedenlerini oluştur-
maktadır.

İHRACAT POTANSİYELİ 
OLARAK HAZIR GİYİM VE TEKSTİL
SEKTÖRÜ

Hazır Giyim ve Tekstil Yan Sanayi
Sırbistan’da tekstil/hazır giyim sa-

nayi geleneksel imalat alanlarından-
dır ve önemini halen korumaktadır.
Tekstil/hazır giyim firmalarının büyük
çoğunluğu özel sektör firmalarıdır.
Sırbistan’ın ihracatının önemli kısmı
AB’ne gerçekleştirilmektedir.

Tekstil/hazır giyim sanayi yabancı
yatırımcıların da ilgisini çeken alan-
lardan bir tanesidir. Ülkede özellikle
hazır giyim sektöründe Fransız, İtal-
yan, Alman firmaları tarafından üre-
tim yaptırılmaktadır.

Sırbistan’ın hazır giyim sektörü-
nün ülke ekonomisinde önemli bir
yere sahip olması ve daha da gelişti-
rilmek istenmesi, ülkede yabancı yatı-
rımı artırmaya yönelik yapılan düzen-
lemeler gibi nedenlerle önümüzdeki
dönemde kumaş, iplik, düğme vb.
tekstil yan sanayi ürünlerinde ülke-
miz ihracatçıları için önemli fırsatlar
olduğu ve pazarın yakından takip
edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Serbest ticaret anlaşmasının yü-
rürlüğe girmesi ile ülkemiz tekstil
ürünlerinin ülke pazarında daha kolay
yeralması sağlanmıştır.

DIŞ TİCARET POLİTİKASI
Sırbistan, 2007 yılında Merkezi

Avrupa Ülkeleri Serbest Ticaret An-
laşması-CEFTA’yı onaylamıştır. Ayrı-
ca, Türkiye (2010), Rusya Federasyo-
nu ve Beyaz Rusya ile Serbest Tica-
ret Anlaşmaları bulunmaktadır.

Katılım müzakerelerinin yürütül-
düğü AB, Sırbistan menşeli ürünlere
gümrük vergisi uygulamamaktadır.
Ayrıca, ABD ile de tercihli ticaret
anlaşması bulunmaktadır.

Sırbistan’da dış ticaret ile ilgili
konuları düzenleyen başlıca yasalar
Dış Ticaret İşlemleri Yasası, Gümrük
Yasası, Gümrük Tarifeleri Yasası ve
İthalat ve İhracat Rejimlerinde
Ürünlerin Sınıflandırılması Yasasıdır.
Yasa temel olarak, dış ticaretin libe-
ral olduğunu ve herhangi bir kısıtla-
manın bulunmadığını belirtmekte-
dir. Sırbistan Dış Ticaret Yasası,
özellikle bir öncekine kıyasla, daha
liberal bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 

1 Ocak 2004’ten beri yürürlükte
olan Gümrük Yasası ise Avrupa Birli-
ği standartlarına göre ve AB’nin
gümrük yasaları esas alınarak hazır-
lanmıştır. Sırbistan dış ticaret ile ilgili
yasalarını düzenlerken Dünya Ticaret
Örgütü, Dünya Gümrük Örgütünün
tavsiyelerini dikkate almakta ve
GATT tarafından belirlenen düzenle-
melere ve AB’nin düzenlemelerine
uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Sırbistan gümrükleri, halen itha-
lat sürecine ürünler üzerindeki kont-
rolünü devam ettirmektedir. Bu du-
rum ürünlerin ithalatında çeşitli sı-
kıntılara ve gecikmelere neden ola-
bilmektedir fakat bu durumun orta-
dan kaldırılması için düzenlemeler
yapılmaya devam edilmektedir. Di-
ğer taraftan her ne kadar ithalat ya-
salarla basitleştirilmiş olsa da uygu-
lamada henüz tam anlamıyla uyum
sağlanamamıştır. Sırbistan Gümrük
Kurumu uygulamanın yasalara uy-
gun yapılabilmesi için çalışmalarına
devam etmektedir.

DIŞ TİCARETTE KISITLAMALAR
Sırbistan yasalarında dış ticaret

ile ilgili herhangi bir kısıtlama bu-
lunmamakla birlikte bazı ürünlerin
ithalatında çeşitli sınırlandırmalar
mevcuttur. Örnek olarak bazı eczacı-
lık ürünleri, değerli metaller, silah
vb. çeşitli ürünlerin ithalatı için li-
sans gerekliliği bulunmaktadır.
(T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI)



www.csd.org.tr

ÜRDÜN PAZARI...

65Çorapland Kasım-Aralık 2015 / Ocak-Şubat 2016



www.csd.org.tr

VERİLER...

66 Çorapland Kasım-Aralık 2015 / Ocak-Şubat 2016

İTKİB Ocak-Aralık 2014
ve 2015 Karşılaştırmalı
Çorap İhracat Rakamları
(2015 Yılında 1.000.000 Çift üzeri ihracat yapılan ülkeler)

Necip Öztaş 
Çorapland Dergisi Sorumlu Yazı İşleri

Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni

ÜLKELER

İNGİLTERE

ALMANYA

FRANSA

HOLLANDA

İTALYA

BELÇİKA

İSPANYA

İSVEÇ

SLOVAKYA

POLONYA

YUNANİSTAN

DANİMARKA

İSVİÇRE

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ABD

NORVEÇ

RUSYA FEDERASYONU

ROMANYA

BOSNA-HERSEK

TÜRKMENİSTAN

AVUSTURYA

İRLANDA

2014 (ÇİFT)

427.834.244

321.342.301

149.282.157

65.392.309

51.475.206

46.539.596

41.609.537

47.447.419

31.371.508

24.041.410

17.662.787

23.133.300

19.846.886

12.430.280

13.209.064

16.214.379

32.884.120

12.503.787

7.695.855

7.781.894

10.823.117

12.836.983

2015 (ÇİFT)

420.844.920

341.721.980

145.449.954

74.495.002

55.699.199

42.746.981

40.954.921

39.395.214

26.362.048

20.901.991

20.145.692

19.707.003

17.728.176

15.314.586

15.095.995

14.679.837

13.307.354

11.382.284

10.701.813

10.252.440

9.335.391

8.849.886

DEĞİŞİM (%)

-1,63

6,34

-2,57

13,92

8,21

-8,15

-1,57

-16,97

-15,97

-13,06

14,06

-14,81

-10,68

23,20

14,29

-9,46

-59,53

-8,97

39,06

31,75

-13,75

-31,06

2014 (USD)

320.741.056,73

253.847.345,26

129.184.659,25

50.821.550,45

38.337.295,30

35.143.693,29

58.915.420,97

38.458.999,69

19.221.477,93

20.531.960,31

8.729.740,38

24.092.436,11

15.516.619,36

11.764.085,07

14.926.861,67

13.312.787,45

22.246.110,88

26.601.030,19

3.568.038,44

2.651.103,56

8.670.927,73

9.247.922,41

2015 (USD)

287.959.188,61

209.650.411,10

100.988.514,65

46.793.304,52

31.720.770,04

30.849.933,67

44.884.477,96

25.106.738,17

15.173.316,22

18.684.585,02

8.275.185,17

16.172.393,30

12.376.491,90

11.488.422,61

14.680.223,86

10.052.356,35

10.767.679,68

24.365.183,93

3.902.249,75

2.098.888,69

6.586.204,21

5.149.620,11

DEĞİŞİM (%)

-10,22

-17,41

-21,83

-7,93

-17,26

-12,22

-23,82

-34,72

-21,06

-9,00

-5,21

-32,87

-20,24

-2,34

-1,65

-24,49

-51,60

-8,41

9,37

-20,83

-24,04

-44,32

1
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ÜLKELER 2014 (ÇİFT) 2015 (ÇİFT) DEĞİŞİM (%) 2014 (USD) 2015 (USD) DEĞİŞİM (%)
MAKEDONYA

SUUDİ ARABİSTAN

LİBYA

FİNLANDİYA

IRAK

UKRAYNA

İSRAİL

SIRBİSTAN

CEZAYİR

MACARİSTAN

GÜRCİSTAN

İRAN (İSLAM CUM.)

KOSOVA

BULGARİSTAN

KARADAĞ

ÇEK CUMHURİYETİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

HIRVATİSTAN

SLOVENYA

ARNAVUTLUK

KANADA

AVUSTRALYA

JAPONYA

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN

ESTONYA

LİTVANYA

TACİKİSTAN

KAZAKİSTAN

MEKSİKA

HONG KONG

KIRGIZİSTAN

SUDAN

ÜRDÜN

DİĞERLERİ

GENEL TOPLAM

5.753.751

6.324.651

5.479.240

5.260.739

6.076.102

10.743.171

4.837.130

2.562.639

4.088.663

5.499.995

3.093.300

4.252.306

4.112.830

5.484.445

868.981

1.875.190

2.318.616

3.742.627

3.308.030

2.499.703

2.451.954

3.346.314

1.556.505

255.492

2.260.786

1.721.515

905.674

1.849.845

1.182.352

849.212

780.158

181.491

327.710

17.657.640

1.516.866.896

8.760.275

8.638.142

7.436.304

7.297.006

7.256.190

6.379.183

5.367.864

5.353.156

4.910.747

4.465.216

4.044.426

3.792.172

3.772.730

3.701.430

3.624.480

3.523.743

3.259.411

2.799.601

2.598.620

2.495.782

2.488.188

2.392.807

2.243.417

2.171.057

1.975.274

1.784.175

1.597.953

1.519.445

1.418.362

1.402.637

1.213.972

1.188.958

1.141.323

15.825.200

1.512.911.913

52,25

36,58

35,72

38,71

19,42

-40,62

10,97

108,89

20,11

-18,81

30,75

-10,82

-8,27

-32,51

317,10

87,91

40,58

-25,20

-21,45

-0,16

1,48

-28,49

44,13

749,76

-12,63

3,64

76,44

-17,86

19,96

65,17

55,61

555,11

248,27

-10,38

-0,26

2.441.677,90

8.864.819,27

3.314.363,08

4.662.887,36

3.902.523,46

7.039.442,75

3.987.760,31

2.793.748,77

2.573.797,29

2.491.663,26

1.892.533,56

5.345.389,96

3.135.976,06

1.846.823,38

415.276,61

1.756.015,69

2.637.996,76

2.963.315,43

2.443.464,55

825.656,30

2.759.780,99

4.526.096,29

1.672.465,26

535.025,07

1.380.316,51

1.113.260,43

232.463,13

2.055.183,84

1.086.311,33

979.193,94

2.159.133,66

226.503,61

456.808,95

16.361.572,88

1.227.410.370,07

2.550.094,77

7.396.149,89

3.666.687,99

3.588.622,29

4.558.335,99

4.824.180,80

3.885.690,55

2.691.370,08

2.600.886,99

1.902.699,55

2.588.802,77

4.122.294,51

2.513.384,03

1.421.682,62

819.450,13

2.361.646,60

3.124.114,65

1.601.558,49

1.733.553,16

925.633,79

2.576.575,16

2.767.923,56

1.732.603,62

2.587.119,86

1.122.590,13

1.331.079,57

348.786,69

2.550.214,43

1.218.377,74

1.389.197,80

2.278.815,86

760.968,30

839.902,26

14.908.985,10

1.033.016.119,25

4,44

-16,57

10,63

-23,04

16,80

-31,47

-2,56

-3,66

1,05

-23,64

36,79

-22,88

-19,85

-23,02

97,33

34,49

18,43

-45,95

-29,05

12,11

-6,64

-38,85

3,60

383,55

-18,67

19,57

50,04

24,09

12,16

41,87

5,54

235,96

83,86

-8,88

-15,84

23

24
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Dönsa, 1987’de yılında
çorap üretimine başla-
mış. “Vasi” markasıyla
1997 yılında ihracata

başlayan firmanın satışlarında günü-
müz itibariyle ihracatın payı yüzde
100’e yükselmiş. Bu başarının arka-

sında bir kadın yöneticiyi görmek ise
ayrıca gurur verici. Dönsa Genel Mü-
dürü Sabiha Güzelocak ile sektör ve
sanayicinin gündemi ile ilgili kısa bir
söyleşi gerçekleştirdik. Birçok ödüle
sahip, başarılı bir kadın yönetici olan
Güzelocak’ın, sektöre girmekte tered-
düt eden genç kuşak bayan yöneticiler
için yüreklendirici bir örnek olduğunu
düşünüyoruz. 

Tamamen ihracat odaklı çalışıyor-
sunuz. Firma olarak bu süreçte nasıl
organize oluyorsunuz?  

İhracatımız genel olarak Avrupa
ağırlıkta. Müşterilemiz genelde mağa-
za zincirleri ve birçok ülkeye yükleme
yapan, mağazaları olan alıcılar. Top-
tancı ya da aracı yok alıcılarımız ara-
sında. Bu nedenle belli bir alımı ga-
rantilemiş oluyoruz. Uzun süredir ça-
lıştığımız mağaza zincirleri bize peri-
yodlarda siparişler veriyor. Bu nedenle
çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Sorun
olan nokta ise şu; hızlı yükleme isteni-
yor. Bu, hava şartlarına, satışlara vs.
bağlı. Böyle olduğu zaman da hepsine
birden cevap veremiyoruz. Makine
ayarlasanız bile, iplik ayarlayamıyor-
sunuz. Mutlaka bir yerden sorun 
çıkıyor. Türkiye’de maalesef iplik 
sorunu var. Özellikle melanj, biocot-
ton, modal ve viscon dahil olmak üze-
re ciddi anlamda bizim terminlerimizi
etkiliyor. Biz bu durumu müşterileri-
mizle görüşerek düze çevirmeye çalı-

şıyoruz ama bu her müşteride etkili
olmuyor. 

Öte yandan firmalardan istenen
belli “audit”ler büyük sorun. Bu dene-
tim süreçleri bütün piyasa için sıkıntı-
lı. Fasona izin verilmiyor, sadece kendi
bünyenizde yapacaksınız. Ayrıca, yeni
çıkan yasal düzenlemelerle maliyetler
de çok yükseldi. Dolayısıyla, “Daha
fazla makine alayım, tek sırayı ya da
konfeksiyonu içeri alayım” deme şan-
sınız çok fazla yok. Dışarıda “audit”li
herhangi bir fasoncu ya da tek sıracı
yok. Bu bizim genel sorunumuz. Bu
da herkes kendi bünyesinde yapacak
anlamına geliyor. Böyle olunca da ter-
minlerde ve fiyatlarda sıkışıyoruz.
Testler de buna dahil. Testler ve dene-
timler maliyetleri yükseltiyor fakat biz
fiyatları yükseltemiyoruz. 

Ürün gamınız hakkında bilgi ve-
rir misiniz?

Üretimimizde bayan, erkek,
çocuk, bebek, soket, diz üstü, diz altı, 
“fashion” ürünlerin imalatını yapıyo-
ruz. Ayrıca çocuk ve bebe külotlu ço-
rap imalatımız var. 28 ülkede lisanslı
Vasi, Inspirit ve  Exit Time markaları-
mızla üretim yapıyoruz. 

“KADINLARIN YARATICILIĞI 
DAHA FAZLA”

İş dünyasında ve özellikle çorap
sektöründe artıları ve eksileriyle ka-
dın yönetici olmak nasıl?

Çorap, hazır giyimin dış pazarlarda en güçlü branşlarından biri. Zira yıllar içinde
Türkiye’yi dünyada üretimde ve ihracatta ikinci sırada temsil etme başarısını gös-
termiş. Bu kollektif başarının ardında ise tek tek firmaların katkıları, emekleri ya-
tıyor. Sabiha Güzelocak, bu başarı öykülerinden birine imza atan Dönsa Tekstil
firmasının genel müdürü. Küçük bir söyleşi gerçekleştirdiğimiz Güzelocak, iş haya-
tında kadının bakış açısına çok ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor.

“İş hayatında kadının bakış
açısına çok ihtiyaç var”

Çorapland Kasım-Aralık 2015 / Ocak-Şubat 2016

Sabiha Güzelocak

Dönsa Tekstil / Vasi Çorap
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Mutluyum açıkçası. Özellikle ödül
törenlerinde birçok erkeğin yanında
benim bir bayan olarak ödül almam
hem hüzünlendiriyor, hem de mutlu
ediyor. Orada olmaktan, başarıyor ol-
maktan dolayı çok mutluyum. Ama
daha fazla kadın olmadığı için de üz-
günüm. Kadınların yaratıcılığı daha
fazla olduğu için sektörde de daha faz-
la olmalarını isterdim. İlk 500’ün için-
de ilk 10’a girdim ve bu benim için
çok güzel ve gurur verici. İşimi çok se-
viyorum ve aşığım. Almanya’da, yaptı-
ğım işin okulunu da okudum. Eğitimi-
ni aldığım işi yapmak ve severek yap-
mak sanıyorum başarıyı getiren en
önemli unsurların başında geliyor.

Peki sektörde çalışmayı düşünen
kadınlara neler önerirsiniz?

Kendi içinde doğal olarak var olan
yaratıcılıklarını lütfen tekstil dünyası-
na katsınlar. Eminim ki; çok güzel şey-
ler ortaya çıkacaktır. Türkiye’de iş ha-
yatında kadının bakış açışına çok ihti-

yaç olduğunu düşünüyorum. Türkiye
gerçekten Avrupa için tekstil ve hazır
giyimde büyük bir üretim üssü. Ba-
yanların gücünü kullanmak gerekiyor.
Önemli olan buna inanmaktır. İnandı-
ğınız sürece zaten bunu yapmış, ba-
şarmış oluyorsunuz. “Sabiha Hanım,
burada bir bayanın olduğu ne kadar
belli” sözünü çok kez duydum. Her
yerin titiz olmasını, çalışanların da
huzur içinde çalışmasını isterim. Bu
bir bakış açısıdır. Sadece kendi odam-
da değil, fabrikada her yerin böyle ol-
masını, tüm çalışanların bunu yaşa-
masını istiyorum. Çünkü biz ekip ha-
linde çalışıyoruz. A’dan Z’ye, yukarı-
dan aşağıya hepimiz bir ekip olarak
çalıştığımızdan ötürü temizlikten tu-
tun, müşterilere yenilikleri sunmaya
kadar hepsi birer etkendir. 

Öte yandan bir şey daha belirtmek
istiyorum. Teknolojiyi takip etmezse-
niz gerçekten ilerleyemezsiniz. Müş-
teri memnuniyetini artırmak için çok
ciddi bir yatırım yaptık, bir sistem

geliştirdik. Bu sistemle müşteri, bizi
arayıp sormak zorunda kalmadan on-
line olarak kendi “order”larını (sipar-
işlerini) takip edebiliyor.  

Zaten verimlilik, planlamadan,
yeni bir fikirden geçiyor.

Evet. Bu da maliyetleri etkiliyor.
Bir yerde çok insanın çalışıyor olması,
yüklemeler yapılması verimli olduğu-
nu göstermez. Bunu bilinçli yapmak
için gerçekten bir sisteme ihtiyaç var.
Özellikle kurların ve müşteri talepleri-
nin istikrarsız olduğu bugünlerde biz
üreticilerin çok dikkatli olması ve işe
vâkıf olması gerektiğine inanıyorum. 

Yenilikçi yapıya sahip “Sincro Sprint” makinesi

Fadis, hassas sarım maki-
neleri üretiminde, sek-
törde 55 yıldır aynı aile

tarafından yönetilen ve sektörde
lider konumda firma olarak bu
sene 55. yıldönümünü kutluyor.

Fadis, sektörde var olan tüm
iplik çeşitlerini; pamuk, yün, ipek,
yapay elyaflar, sentetik elyaflar,
karışım elyaflar, puntolu iplikler,
fantezi iplikler gibi tüm elyaf tip-
lerini işlemek için gerekli olan aktarma, yumuşak sarım,
katlama, çileden bobine aktarma, metal flanşa aktarma
ve hava puntolama makinelerini üretmek maksadı ile
1960 yılında kurulmuş.

Yenilikçi yapıya sahip “Sincro Sprint” makinesi, tama-
miyle kompakt ve efektif çift taraflı metal flanşa aktarma
sistemi, elektronik mekik tertibatlı, her göz için ayrı mo-
tor ve bağımsız sarım açısı özelliğine sahip yepyeni bir
konseptir. Bu model çok yüksek hızlara dakikada 1.750
mt gibi (mekanik olarak hız 2.250 mt/dk’ya çıkabilmekte-
dir), “on-line” tansiyon kontrol ünitesi ile çıkabilmektedir.
Bu sistem üreticilere, ürün çeşitliliği, sarım açısı seçimi,

farklı metal flanş tiplerine akta-
rım sağlamak gibi farklı birçok
esnekliği sağlamaktadır.

Sincro Sprint makinesinde
standart olarak sunulan, hassas
sarım açılarını ayarlayan elek-
tronik mekik sistemi, single 
cover ya da double cover prose-
si için metal flanşlara aktarıla-
cak olan ipliklerin en uygun
(hassas) sarımını garanti eder

(micrometrik toleranslar ile).
Ayrıca bu model makinamızda, “on-line tansiyon”

kontrol ünitesi, büküm ve geleneksel sarım (covering)
prosesleri için bobinin en optimal şekilde aktarılması, sa-
rım yoğunluğunun eşit olması ve en önemlisi bobinin her
seviyesinde (iç yüzey – dış yüzey) aynı yoğunluğa sahip
olabilmesi için makinemize entegre edilmiştir.

Devamlı olarak çalışan on-line tansiyon sistemi, her-
hangi bir olası tansiyon değişimini tekrar ilk ayarlanan
parametrelere döndürmeyi sağlar.

Söz konusu yenilikçi yapı, maximum seviyede operas-
yonel performansı elde etmeyi sağlamaktadır. 
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Müşteri memnuniyetini artırmak 

için yaptığımız sistemle müşteri, 

online olarak kendi “order”larını

takip edebiliyor” 
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1Ocak 2002 ta-
rihinde yürür-
lüğe giren yeni
Türk Medeni

Kanunu değişikliklerinden
sonra kişisel bir dava olan
boşanma davalarında en
çok merak edilen ve tartışı-
lan husus boşanma halinde
malların ve şirket hisseleri-
nin tasfiyesi hususudur. Bu
hususu genel hatları ile
açıklamaya çalışırsak;

Türk Medeni Kanunu;
A. Yasal mal rejimi

MADDE 202.- Eşler
arasında edinilmiş mallara
katılma rejiminin uygulan-
ması asıldır.

Eşler, mal rejimi sözleş-
mesiyle kanunda belirle-
nen diğer rejimlerden bi-
rini kabul edebilirler.

EDİNİLMİŞ MALLARA
KATILMA 
A. MÜLKİYET 

I. Kapsamı MADDE
218.- Edinilmiş mallara ka-

tılma rejimi, edinilmiş mal-
lar ile eşlerden her birinin
kişisel mallarını kapsar.

II. Edinilmiş mallar
MADDE 219.- Edinilmiş
mal, her eşin bu mal reji-
minin devamı süresince
karşılığını vererek elde et-
tiği malvarlığı değerleridir.

BİR EŞİN EDİNİLMİŞ
MALLARI ÖZELLİKLE
ŞUNLARDIR:

1. Çalışmasının karşılığı
olan edinimler,

2. Sosyal güvenlik veya
sosyal yardım kurum ve
kuruluşlarının veya perso-
nele yardım amacı ile ku-
rulan sandık ve benzerleri-
nin yaptığı ödemeler,

3. Çalışma gücünün
kaybı nedeniyle ödenen
tazminatlar,

4. Kişisel mallarının ge-
lirleri,

5. Edinilmiş malların
yerine geçen değerler.

III. Kişisel mallar
1. Kanuna göre
MADDE 220.- Aşağıda

sayılanlar, kanun gereğince
kişisel maldır:

1. Eşlerden birinin yal-
nız kişisel kullanımına ya-
rayan eşya,

2. Mal rejiminin başlan-
gıcında eşlerden birine ait
bulunan veya bir eşin son-
radan miras yoluyla ya da
herhangi bir şekilde karşı-
lıksız kazanma yoluyla elde
ettiği malvarlığı değerleri,

3. Manevi tazminat ala-
cakları,

4. Kişisel mallar yerine
geçen değerler.

Mal rejiminin tasfiyesi
ve katılma alacağı için açı-
lacak dava boşanma dava-
sının fer’isi olan bir dava
değildir. Boşanma davasın-
dan ayrıca ikame edilmek
zorundadır. Boşanma da-
vası ile aynı tarihte ikame
edilse dahi bu davada bir
karar verilebilmesi için bo-

şanma davasının kabul ile
sonuçlanması ve kararın
kesinleşmesi gerekmekte-
dir. Katılma alacağı davası,
boşanma kararının kesin-
leşmesinden itibaren 1 yıl
içerisinde ikame edilebilir.

Tarafların evlilik tarihi
01.01.2002 tarihinden
sonra ise ve sözleşme ile
taraflarca mal ayrılığı re-
jimi seçilmedi ise; evlilik
tarihinden boşanma dava
tarihine kadar (mal rejimi-
nin bitiş tarihi boşanma
davasının kabul ile sonuç-
lanıp kesinleşmesi şartına
bağlı olarak boşanma dava
tarihidir) yasal mal rejimi
olan EDİNİLMİŞ MALLARA
KATILMA REJİMİ uygula-
nacaktır. 

YASAL MAL AYRILIĞI
REJİMİ

Evlilik tarihi
01.01.2002 tarihinden
önce ise; Yürürlük Kanunu
m. 10. hükmüne göre evli-

Evlenmek ve boşanmak bir tacir için sadece duy-
gusal sonuçlar ortaya koymaz.  Özellikle boşanma-
nın mali bakımdan bir çok etkisi bulunur. Bu yazı-
mızda Sayın Avukat Mine Alagaç’ın desteği ile
boşanma halinde mal tasfiyesi durumu özellikle
şirket ve gayrımenkuller açısından incelenmiştir. 

Av. Volkan Erel

Boşanma halinde mal tasfiyesi /
şirketlerin ve gayrimenkullerin
durumu
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lik tarihinden 01.01.2002
tarihine kadar 743 sayılı
eski Medeni Kanun’un ya-
sal mal rejimi olan YASAL
MAL AYRILIĞI REJİMİ,
01.01.2002 tarihinden bo-
şanma dava tarihine kadar
ise yasal mal rejimi olan
EDİNİLMİŞ MALLARA 
KATILMA REJİMİ uygula-
nacaktır. 

MAL VARLIKLARININ 
NİTELENDİRİLMESİ;

1.ŞİRKETLER 
Şirket hissesinin eşler-

den birinin mal varlığı ola-
rak yasal mal rejiminin tas-
fiyesinde dikkate alınması
konusunda henüz yerleşik
içtihat diyebileceğimiz bir
uygulama bulunmamakta-
dır. Özellikle hesaplama
yöntemleri açısından bir
içtihat henüz çıkmamıştır.
Ancak mevcut uygulama
şu şekildedir;

Şirket hissesinin yasal
mal rejimi içinde edinilmiş
yani Edinilmiş Mal olması
halinde, eşe ait şirket hisse
değerinin tasfiye tarihin-
deki değeri tasfiyeye gire-
cektir. Ancak bu konuda
şirket hisse değerinin he-
saplama yöntemi ile ilgili
henüz bir içtihat çıkmamış
olup, uygulamada mali bi-
lirkişiler defterler üzerin-
den bilanço değerlerine
göre hesaplama yapmakta-
dır. 

Şirket hissesinin yasal
mal rejiminden önde edi-
nilmiş yani Kişisel Mal ol-
ması halinde ise, TMK md.
219/4 gereği kişisel malla-
rın gelirleri Edinilmiş Mal
olduğundan, şirket hisse
değeri değil, şirketin geliri
edinilmiş mal olduğundan
sadece dağıtılmamış kar
payları tasfiyeye girecektir.
Kar payı dağıtılmış ve eş

tarafından tüketilmişse,
tasfiyeye tabi bir malvarlığı
yoktur. Kar payı dağıtılma-
mış ya da dağıtılıp bu kar
payı ile ikame değer yara-
tılmış (örneğin dağıtılan
kar payı ile bir mal varlığı
alınması) ya da dağıtılma-
yan kar payı ana serma-
yeye eklenmiş ise bu de-
ğerler tasfiyeye girecektir. 

Şirket hissesinin kişisel
mal olması halinde bir de
yasal mal rejimi içinde,
eşin nakit sermaye koymak
sureti ile sermaye artışı ya-
pıp yapmadığına bakılacak-
tır. Ancak bu durumda eş
tarafından kişisel malına
eklenen nakdi sermayenin
hangi hesaplama yöntemi
ile tasfiyede dikkate alına-
cağı konusunda bir içtihat
henüz bulunmamaktadır.  

Dolayısıyla; taraflar
arasında mal ayrılığı reji-
minin geçerli olduğu dö-
nemde edinilmiş şirket his-
seleri TMK md. 220/2
gereği tarafların “KİŞİSEL
MAL”ıdır. TMK. md. 219/4

gereği kişisel malların ge-
lirleri edinilmiş mal oldu-
ğundan 01.01.2002 tari-
hinden boşanma dava
tarihine kadar şirketin dö-
nemsel kar payı dağıtıp da-
ğıtılmadığına, dağıtılma-
mış ise şirket sermayesine
ayın olarak eklenip eklen-
mediğine bakılacaktır. Yar-
gıtay uygulamasında da
dağıtılmamış kar payı edi-
nilmiş mal olarak tasfiyede
dikkate alınmaktadır.

Yargıtay 8. Hukuk 
Dairesi 2012/7144 E,
2012/11257 K sayılı,
27.11.2012 tarihli Yargıtay
İlamı; “01.01.2002 tarihin-
den önce davacının, koca-
sının ortağı olduğu şirket
adına alınan otomobile ve
kocanın nakti sermaye ko-
yarak ortak olduğu şirket
hissesine ve koca adına
aynı dönemde alınan taşın-
maza, önceki evliliğinden
kendisine bırakılan taşın-
maz ile otomobili satarak
ve Karşıyaka’daki kendi-
sine ait dükkanı elden çı-
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kartarak bunlardan gelen
parayla katkıda bulundu-
ğunu ileri sürdüğü, kadın
adına evlilik öncesi bu mal-
lara ait kayıtların getirtil-
mesi, bunların elden çıkar-
tılma tarihlerinin tespiti,
bu suretle 01.01.2002’den
önce edinilen taşınmaz,
şirket hissesi ve kocanın
ortağı olduğu şirket adına
araca katkıda bulunup bu-
lunmadığının tespiti, varsa
bunun oranının belirlen-
mesi, belirlenen bu oranın
sözü edilen malların ve şir-
ket hissesinin dava günün-
deki değerleriyle çarpımı
sonucu kadının katkı alaca-
ğının ortaya çıkartılması,
01.01.2002 tarihinden
sonraki dönemde kocanın
edinilmiş mallarıyla kişisel
mallarının ayrı ayrı tespiti,
bu yapılırken Türk Medeni
Kanununun 220/3. madde-
sindeki karineden yararla-
nılması, kocanın edinilmiş
mallara katılma rejiminin
başlangıcında var olan şir-
ket hissesinin onun kişisel
malı olduğunun (TMK.
220/2. m.) bu rejimin baş-
ladığı andan rejimin sona
erdiği tarihe kadar şirket
hissesine karşılık almış ol-
duğu ya da hak kazandığı

temettülerin edinilmiş mal
kabul edilmesi”

2. MENKUL VE 
GAYRİMENKULLER;
- 01.01.2002 tarihinden

önce edinilmiş olan men-
kul ve gayrimenkuller ta-
rafların kişisel malıdır ve
tasfiyeye tabi olmaz. Di-
ğer eşin değer artış payı
ve katkı payı alacak hak-
ları saklıdır. 

- Miras yolu ile intikal
eden menkul ve gayri-
menkuller tarafların kişi-
sel malıdır ve tasfiyeye
tabi olmaz. Aynı şekilde
diğer eşin değer artış
payı ve katkı payı alacak
hakları saklıdır. 

- 01.01.2002 tarihinden
sonra ve evlilik birliği
içerisinde edinilmiş olan
menkul ve gayrimenkul-
ler edinilmiş maldır ve
tasfiyeye tabi olur.

- TMK. 223 maddesi gere-
ğince her eş, yasal sınır-
lar içerisinde kişisel mal-
ları ile edinilmiş
mallarını yönetme, bun-
lardan yararlanma ve
bunlar üzerinde tasar-

rufta bulunma hakkına
sahiptir. Her eş diğerinin
katılımı ve rızası olma-
dan, (kişisel ve edinilmiş)
mallarını dilediği gibi yö-
netebilir ve bunlardan
dilediği gibi yararlanabi-
lir. Bunun için diğer eşin
onayını almak zorunda
değildir. Kanun koyucu,
kanunda mevcut olan ta-
sarruf özgürlüğünün eş-
ler tarafından kötüye
kullanılmaması için TMK
229’daki düzenlemeyi
getirmiştir. TMK 229/2
maddesi gereğince bir
eşin mal rejiminin de-
vamı süresince diğer
eşin katılma alacağını
azaltmak kastıyla yaptığı
devirler,  eklenecek de-
ğerdir. Edinilmiş mallara
hesapta eklenecek olan-
ların değeri, malın dev-
redildiği tarih esas alına-
rak hesaplanır. (TMK
md.235/II) Davalının
gerçekleştirdiği devrin
tasarruf özgürlüğü kap-
samında gerçekleştirip
gerçekleştirmediğinin
takdiri Mahkemededir.
Dolayısıyla örnek olarak
boşanma davasının
ikame edilmesinden 5 ay
önce devredilerek elden

çıkarılmış ve elden çıka-
rılmadan önce edinilmiş
mal kabul edilecek olan
bir gayrimenkul, diğer
tarafın itirazı ve beyanı
ile eklenecek değer ola-
rak envantere işlenebilir.

- Kredi Borcu olan varlık-
lara ilişkin de şu şekilde
bir yöntem uygulana-
caktır; Mal rejiminin
sona erdiği boşanma
dava tarihi itibarıyla
dava konusu malın kalan
kredi borç miktarının
belirlenmesi, malın tas-
fiye tarihindeki değerin-
den bu borcun çıkarıl-
ması, kalan değer
üzerinden istek doğrul-
tusunda karar verilmesi
gerekmektedir.

Tüm bunlardan da gö-
rüleceği üzere özellikle ta-
cirin evlilik, boşanma gibi
kişisel durumlarının dahi
geniş bir bakış açısı ile de-
ğerlendirilmesi , ticari iş
ve işletmesine etkilerinin
durum gerçekleşmeden
tespiti ve bu anlamda ön-
leyici /planlayıcı hukuki
destek alınması ve hatta
bu durumun sermaye pi-
yasaları yasasına hakim il-
keler ışığında örneğin gü-
venilirlik, şeffaflık,
etkinlik, istikrar , adillik,
rekabetçilik , yatırımcıla-
rın korunması açılarından
dahi değerlendirilmesi ba-
siretli bir tacir olmanın
gereklerinden olarak yo-
rumlanabilecektir. 

Tekrar sizlerle bir araya
gelmemizi sağlayan ÇSD
ailesine teşekkür eder, ha-
yırlı işler hayırlı kazançlar
dilerim.

Avukat Volkan EREL 
Avukat Mine Alagaç
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Gümülcine’de doğan
Sabiha Hanım,
1941’de savaş nede-
niyle ailesi ile Türki-

ye’ye göç etti. Çocukluğu Tire, Mani-
sa, Akhisar, Bergama'da geçti. Ardın-
dan Göztepe Kız Akşam Sanat Oku-
lu'nda okudu. 1953'te İstabul'a gele-
rek, Nuri İyem'den resim dersleri
aldı.

1963 yılında bir Avrupa gezisine
çıkarak burada müzelerde gördüğü
giyisilerden etkilendi. 1964’te dön-
düğünde turizmciliğe başlamaya ka-
rar verdi. Avrupa gezisinde bir şey
daha ilgisini çekmişti; kahvehaneler.
Buraların aynı zamanda kitap, gazete
okunan, mektup yazılan, sohbet edi-
len sosyal alanlar olduğunu görüp,
sorduğunda, bu kültürü Türklerden
aldıklarını söylemişlerdi. Aklında
böyle bir fikirle ülkesine dönmüştü

Sabiha Tansuğ. İstanbul'da Piyer Loti
tepesindeki kahveyi çok turistin ziya-
ret ettiğini farkedip, buranın harap
durumdan kurtarılarak işletime açıla-
bileceğini düşündü. Bu ilki gerçekleş-
tirdiğinde, burasını eski Türk kahve-
hanesi durumuna getirdiğinde inanıl-
maz bir ilgi ile karşılaştı. İnsanlar
günlerce önceden rezervasyon yaptı-
rıyorlardı. Sadec turistler değil, yerli
halkın da ilgisi büyüktü.

ANADOLU GİYİM 
KÜLTÜRÜ ALANINDA ÇOK ZENGİN
BİR  KOLEKSİYON OLUŞTURDU

Aynı yıllarda bir gazetede turizm
yazıları yazmak amacıyla, Ege’de
araştırma gezilerine çıktı. Bu geziler
onun hayatına yepyeni bir kapı açtı.
Bu geziler sırasında çocukluğundan
beri merak ettiği kadın başlıklarını,
satın alıp biriktirmeye başladı. Böyle-
ce bugün dünyada eşi olmayan, Ana-
dolu giyim kültürü alanında çok zen-
gin seçkiyi de oluşturmaya başlamış
oldu. 

1965 yılında gazeteci Haluk Tan-
suğ ile evlendi. 1968'de İstanbul'da
“Anadolu Kadın Başlıkları” isminde
bir sergi açtı. Sergi sırasında döne-
min darphane müdürünün isteği üze-
rine, Ankara hotozu denilen gelin
başlığı ile bir fotoğraf çektirdi. Ara-
dan bir süre geçtikten sonra, kendisi-
nin yurt dışında olduğu bir sırada,
haberi bile yokken bu fotoğrafı made-
ni 50 kuruşluklara basıldı. Böylece

Sabiha Tansuğ, devlet adamları dışın-
da, halk içerisinden madeni paraya
resmi basılan ilk kişi oldu.

BİRÇOK ÜLKEDE SERGİ DÜZENLEDİ
Zengin seçkisi ile Japonya'daki

Expo'ya ve 1971'de Paris'teki sergiye
katıldı. 1975'te birçok Belçika kentin-
de sergiler açtı ve Binche'de açılan
Maskeler Müzesi'nde “Anadolu Mas-
keleri” köşesini kurdu. 1975'te Rot-
terdam'da, 1976'da Strassburg'da,
1980'de Roma Üniversitesi'nde ve
1985'te Köln'de sergiler açtı. 1988'de
Düsseldorf'ta, Dresdner Bank'ta da
koleksiyonun bazı parçalarını sergile-
yerek kültürümüzü tanıttı.

1974’ten itibaren koleksiyonu için
bir müze oluşturulması talebiyle
Türk Kültür Bakanlığı'na başvurdu
ancak müze kuruluşu gerçekleşmedi. 

Türkmen Giyimi(1985) ve Türk-
lerde Çiçek Sevgisi ve Sümbülname
(1988) adlı iki kitap yayımladı.

ÖDÜLLERİ
• 1991 Halkoyunları Araştırma Ser-

gileme Anadolu Derneği (HASAD)
Türk Halkbilimi Araştırma Ödülü

• 2007 Truva Folklor Araştırmaları
Derneği Pertev Naili Boratav Halk
Bilimleri Ödülü

KİTAPLARI
• Türklerde Çiçek Sevgisi ve Süm-

bülname (1988)
• Türkmen Giyimi (1985)

Tura tarafı üzerinde, başında Anadolu’ya ait bir gelin başlığı bulunan bir kız olan
50 kuruşu hatırlayanlar vardır aramızda. Hiç merak ettik mi bu kız kimdir? Bu
kız şimdilerde eşi benzeri olmayan yaklaşık 2700 parçalı bir şeçkinin sahibesi Sa-
biha Tansuğ’dur. Yıllarını Anadolu halkının kültürü hakkında araştırmalar yap-
maya adayan, Türk etnolog, koleksiyoner ve araştırmacı.

50 KURUŞLARIN ÜZERİNDEKİ GÜZEL KIZ:

Sabiha Tansuğ
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Anadolu insanının
yüzyıllardır emek
verdiği bir sanat olan
yazmacılığın geçmişi
Hititlere kadar
uzanıyor. 600 yılı
geçkin bir süredir
etkin olarak yapılıyor.
Günümüzde varlığı
sürdürülen, hatta
teknolojiden 
yardım alarak gelişip, 
yoluna devam eden
ender geleneksel
sanatlarımızdan.

Tarih yazan yazmacılık

“Başındaki 
yazmayı da

Sarıya mı boyadın?
Neden sarardın soldun da
Sevdaya mı uğradın?” derken 
bir başkası;
“Oyalı da yazma başında
Oyaları kaşında, 
Yeter beklettiklerin
Çeşmelerin başında” deyivermiş.

Tarihi süresince kimi zaman şiir-
lere, manilere konu olmuş, kimi za-
man türkülere… Günümüze gelindi-
ğinde ise filmlerde adı geçer olmuş;
“Al Yazmalım” diye… 

Evliya Çelebi Anadolu’daki seya-
hati sırasında Tokat’taki yazmacılık-
tan övgüyle bahsederek:

“Beyaz pembe bezi Diyar-ı La-
hor’da yapılmaz. Güya altın gibi mü-
celladır. Kalemkar basma yüzü, mü-

nakkaş perdeleri gayet memduh
olur” demiştir.

YAZMACILIĞIN GEÇMİŞİ 
HİTİTLERE KADAR UZANIYOR

Anadolu insanının yüzyıllardır
emek verdiği bir sanat olan yazmacı-
lığın geçmişi Hititlere kadar uzanı-
yor. 600 yılı geçkin bir süredir etkin
olarak yapılıyor. Günümüzde varlığı
sürdürülen, hatta teknolojiden yar-
dım alarak gelişip, yoluna devam
eden ender sanatlarımızdan.

TÜRK EL SANATLARI ARASINDA
YERİNİ ALDI

Türk El Sanatlarından biri sayılan
yazmacılık, yapılmaya başlandığı
Beylikler döneminden bu yana Ana-
dolu insanının hayatında önemli bir
yer edinmiş kendine.

Yazmacılık aslında kalıplar kulla-
nılarak yapılan bir boyama tekniği-

nin adı. Daha çok başa bağlanan 
örtüler olarak bilinse de tekniği açı-
sından başka yerlerde de kullanıla-
rak “Yazmacılık” sanatı olarak tanı-
nıyor. 

YAZMACILIK TEKNİĞİYLE 
YAPILMIŞ OSMANLI SANCAĞI

Topkapı Sarayı’nda bulunan iki
padişah tılsımlı gömleği ve Askeri
Müze’deki bir Osmanlı Sancağı, yaz-
macılık baskı tekniği kullanılarak de-
senlenmiştir. Bunlar yazmacılığın
Osmanlı döneminde sahip olduğu
önemin bir göstergesi sayılabilir.
Bunlar dışında yastıklar, örtüler, sec-
cadeler, yorgan yüzü, giyim eşyaları
gibi çeşitli dokumaların bezemesin-
de yine yazmacılık tekniği kullanıl-
mıştır.  

19. yüzyılda yazmalarda kullanı-
lan tahta baskılar gelişerek “tahta
baskıcılık” adında bir sanat dalı kim-
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liği kazanmış. Boyaların daha iyi tut-
tuğu, renklerin daha etkili göründü-
ğü humayın, tülbent, mermerşahi
gibi kaliteli kumaşlar üretilmiş. Bu-
nun yanında yanilin boyalar yaygın-
laşmıştır. Bu gelişmeler yazmalarda
kullanılan renklerin daha da zengin-
leşmesine neden olmuş. Kullanılan
boyaların çeşitlenmesi sanatçıların
önünü açarak, kültürümüzün zengin
öğelerinin yazmalara özgünlük ola-
rak yansımasına neden olmuş. De-
senlerde renk kullanımı bir hayli ra-
hatlamıştır.

YÜZYILLARDIR TÜRK KADINININ
BİR ANLAMDA SÜSÜ OLMUŞ

Yazmacılığın en çok kullanıldığı
yer; herkesin bildiği üzere başa bağ-
lanan çeşitli örtülerdir. Genel isim
olarak yazma, yemeni, çevre olarak
adlandırılan bu örtüler yüzyıllardır
Türk kadınının bir anlamda süsü ol-
muş. Renk renk, desen desen el işçi-
liği ile hazırlanan yazmalar, kenarla-
rına oyalar yapılarak daha bir değerli
hale getirilmiş. Her çeyizde mutlaka
olması gereken bir eşya olarak yerini

her zaman korumuş, çeyizlerin ol-
mazsa olmazı haline gelmiştir. Gü-
nümüzde önemini halen koruyan, bir
gelenek olarak sürdürülen durumda
yazma kullanımı. Hatta giysileri yaz-
ma ile tamamlama bir moda akımı
halinde. Kırsal kesimde olduğu ka-
dar kent yaşamında da yazma ve ye-
meni kullanımı çok revaçta denilebi-
lir. El sanatlarına ilgi duyanların ve
bunu kullanmayı sevenlerin başla-
rında değişik şekillerde bağlanarak
kendini gösterirken, boyunlarında

Renk renk, desen desen 

el işçiliği ile hazırlanan 

yazmalar, kenarlarına oyalar 

yapılarak daha bir değerli hale

getirilmiş” 
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fular ve belde kemer olarak da kulla-
nılıyor. 

Yazmacılık teknik açıdan büyük
beceri ve ustalık gerektiriyor. Ustala-
rın boya, araç-gerece dayalı geliştir-
dikleri pek çok teknik bulunuyor.
Elle, fırça ile, baskı kalıpları ile bir
çok yöntem uygulanıyor.

TOKAT: YAZMACILIĞIN 
MERKEZİ

Yazmacılığın en gelişmiş olduğu
yerlerden Tokat’ta “Karakalem” ve
“Elvan” olmak üzere iki tip yazma
basılmakta. Anadolu’da yazmacılığın
merkezi sayılan Tokat’ta üretilen
yazmalarda sağlam bir renk uyumu

sözkonusudur. Genellikle kırmızı
tonları, bordo, patlıcan moru, yeşil
gibi renkler hakimdir. 

Tokat’a özgü yazma desenleri; To-
kat içi dolusu, Tokat beşlisi, Tokat
üzümlüsü, Tokat elmalısı, Tokat ya-
rım elmalısı, Tokat kirazlısı

Tokat içi boş (Kayseri kenar), Ka-
şık sapı, Kaynana yumruğu, Asma
yaprağı, Ev işi yazma, Trabzon kenar
gibi isimlerle bilinir.

Kırk yıl öncesine kadar Horozlu
Hanı, Hacı Musaoğlu Hanı, Askerler
Hanı, Beypazarı Hanı, Gazioğlu Ha-
nı’nda yürütülen yazmacılık bugün
sadece Gazioğlu Hanı’nda yapılıyor.
Bunun dışında Yazmacılar Hanı’nda
da yazmacılığa devam eden yazmacı-
lar bulunmakta. 

ANADOLU’DA BELİRLİ YERLER 
ÖN PLANA ÇIKIYOR

19. Yüzyıl’da yazmacılık, Anado-
lu’nun belli merkezlerinde yapılır-
ken, zaman içerisinde yaygınlaşarak,
üretim merkezi olan Tokat dışında,
Kastamonu, Edirne, Bartın, Zongul-
dak, Diyarbakır’da ve İstanbul’da
Çengelköy, Yeniköy, Kuzguncuk, Ar-
navutköy, Samatya, Kandilli semtle-
rindeki atölyelerde de yapılmaya
başlanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde yazmacı-
lıkta belirgin bir ilerleme kaydedil-
miştir.

Bir dönem yeteri kadar ilgi göre-
meyen, gerileyen yazmacılık sanatı
sayesinde, günümüzde artık nostaljik
moda akımlarının da etkisi ile elbise,
etek, bluz, fular, sabahlık, gecelik,
çok çeşitli ev tekstilinin süslemesi
yapımakta. Bu sayede iç ve dış piya-
sada çok ilgi gören birçok tekstil
ürünü tüketicinin beğenisine sunulu-
yor. Bir hayli fazla müşterisi olan
yazma sanatı ile yapılan ürünler,
hem desen, hem de teknik açısından
farklılığını belli ediyor. Hatta dünya-
ca ünlü modacıların da bu alana çok
ilgi gösterdiği ve koleksiyonlarında
böyle ürünlere yer verdikleri de bili-
niyor.  Geleneksel sanatımız, tekniği,
motifleri ve bunlarla yapılan çeşit
çeşit ürünler ile sağlam adımlarla
yoluna devam ediyor. Ancak daha
çok desteklenmesi ve gelişmesi için
tanıtımının yapılmasına da ihtiyacı
bulunuyor.

YAZMA ÜZERİNE ŞİİRLER,
TÜRKÜLER YAZILMIŞ
Bu yazma anamdan kalmış kızım
Babam almış Tokat’tan
İlk aylarda evliliğin.
Seferberlik kopunca giyim kuşam
kimin aklında
Basılı kalmış sandıkta kurtuluşa
kadar
Sonra oyalar işlemiş kenarına
Yurdumun güzelliklerini iğnenin
ucuna dökmüş
Alın terini koymuş babamın
Anılarını koymuş acı tatlı
Yedi çocuk
Yedi umut olmuş ipliklerin ucunda
Tarih olmuş allı yazma
Bu yazma seferberlikten kalma
kızım
Bir ucu kara günlerinde gömülü
kalmış yurdumun
Öte ucu aydınlık
Emin ol
Senin elinde daha güzel
Daha anlamlı
Bu güzel gününde Cumhuriyet’in.
(Dr. Mehmet Yardımcı)
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Eceabat, Ça-
nakkale bo-
ğazı gibi Asya
ve Avrupa’

dan gelen karayollarını de-
nizyolu ile bağlayan, stra-
tejik önemi büyük bir su
yolunun başında kurul-
muştur. İlçenin doğusunda
Çanakkale boğazı, diğer
kısmını Saroz körfezi çev-
reler. 

12 KÖYÜ VAR
Eceabat’ ın Alçıtepe

(Kitre), Behramlı (Büyük
Behramlı), Beşyol (Dur-
sun), Bigalı (Çamyayla /
Boğalı ), Büyükanafarta,
Kilitbahir, Kocadere, Kü-

çükanafarta, Kumköy, Sed-
dülbahir, Yalova, Yolağzı
olarak oniki köyü bulunur.

Eceabat ve çevresi eski
çağlardan beri yerleşim-
lere sahne olmuştur. M.Ö.
2000′ lerde Finikeliler ta-
rafından kurulduğu sanıl-
maktadır. Troia ve Midilli’
li denizcilerin Eceabat kı-
yılarına kadar gelip zayıf
kıyı kentleri ve limanlar
oluşturdukları tarihi bul-
gulardan anlaşılmaktadır.

Bugünkü Eceabat’ ın
antik dönemlerdeki ismi
ise Maydos’ tur. Tam kuru-
luş tarihi bilinmese de,
Heredot ve Helennikas ta-
rihinde adı geçtiğine göre

M.Ö. 5 yy’ dan önceki ta-
rihlerde kurulmuş olduğu
sanılır. Yörenin kültür ya-
pısını etkileyen kavimler
ise; Luviler, Troialılar,
Dardaniler, Leleğler, Tör-
kiler, Frikler, Hititler,
Trakyalılar, Lidyalılar,
Akalar, İranlılar, Helenler,
Roma ve Bizans ile Oğuz
Türkmenleri olmuştur. 

ADINI FETİHTE YARARLI-
LIK GÖSTEREN ECE
YAKUP BEY’DEN ALIYOR

İlçenin adı yörenin fet-
hinde büyük yararlılık gös-
teren ve yarımadanın bu
kısmına gazileriyle çıkan
Ece Yakup Bey’den gel-

mektedir. Ece Yakup
Bey’in ismine, “imar
eden” anlamındaki “abat”
kelimesi eklenerek Ecea-
bat’ a dönüşmüştür. Ay-
rıca Ece Yakup’ un
gazileriyle fetih öncesinde
kendine mesken edindiği
Saroz yönüne bakan bir
koya onun ismi verilmiştir.
Ece Koyu…

Fatih Sultan Mehmet
döneminde ise boğazların
önemi dolayısıyla Kilitba-
hir kalesi yaptırıldı. Sonra
başka kaleler de dönem
dönem yaptırıldı. Özellikle
Sultan 2. Abdülhamit dö-
neminde stratejik önemi
sebebiyle Boğaz’ ın Rumeli

Çanakkale ilinin Trakya topraklarında yer alan şirin iki ilçesinden biridir Ecea-
bat. İlçe, Trakya’ nın güneybatısında, Çanakkale Savaşları ile adını tarihe yaz-
dırdığı mekanı olan Gelibolu yarımadasının ise güneyinde yer alır.

“Çanakkale geçilmez” 
Eceabat’ta tarihe yazıldı 
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yakası da tabyalarla dona-
tılmıştır. Bu tabyaların bir-
çoğundan Çanakkale
Savaşları sırasında yarar-
lanılmıştır.

1.Dünya Savaşı yılları
ise tarihin Çanakkale’ de
değiştiği zamandır. 1915
yılında Çanakkale Savaşla-
rı’nın yaşandığı mekan her
ne kadar yarımadaya adını
veren Gelibolu ile anılsa
da, aslında en çetin savaş-
ların yaşandığı topraklar,
yarımadanın Eceabat ilçesi
sınırlarındadır. Çanakkale
Deniz ve Kara Savaşları
neticesinde savaşın 500
binden fazla insan kaybe-
dilmiştir. Cumhuriyet dö-
neminde Çanakkale iline
idari olarak bağlanan
Eceabat, 1926 yılında be-
lediye olmuştur.

1973 YILINDA 
ÇIKARILAN BİR 
KANUNLA GELİBOLU 
YARIMADASI “TARİHİ
MİLLİ PARK” İLAN
EDİLDİ

Ece Koyu ve Akbaş Li-
manı hattının batısında
yer alan 33 bin hektarlık
alan 1973 yılında çıkartı-
lan bir kanunla Gelibolu
Yarımadası “Tarihi Milli
Park” ilan edilir. Burası
Çanakkale Savaşları’ nın
en yoğun yaşandığı Ecea-
bat topraklarını kapsar.
1994 yılında yarımada da
yaşanan orman yangınları
halkın vicdanında derin
yaralar açınca, yeniden ele
alınan Milli Park, ilaveten
çıkartılan yasalarla tarihi
yarımadanın içinde gezile-
bilen, yaşananlara tarafsız
bir duyguyla bakılabilecek,
köylerinde yaşayanların
gündelik hayatlarını
sosyo-ekonomik olarak
sürdürmeye imkan veren,

aynı zamanda yerli ve ya-
bancı turizm faaliyetleri-
nin gelişmesine olanak
verecek bir “Barış
Parkı”na çevrilmiştir.

Eceabat tarihi ve kültü-
rel varlıkların en yoğun ol-
duğu ilçelerin başında yer
alır. Öte yandan zengin su
altı varlığı ve doğal batık-
ları ile son yıllarda dalış
turizminin en gözde mer-
kezlerinden biri durumun-
dadır. 

BATIKLAR, SU ALTI 
TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ
BİR POTANSİYEL

Çanakakle civarında
yapılan savaşaların büyük-
lüğü sonucunda buradaki
sularda birçok batık bulu-
nuyor. Bu durum sualt
meraklıları için bir hayli
ilgi çekici.

Anzak Koyu, Küçük Ke-
mikli, Büyük Kemikli
Burnu, Bebek Kayalıkları,
Ece Limanı başta olmak
üzere sığ veya derin koy-
larda savaşlardan kalma
tespit edilmiş 216 kadar
batık enkazı bulunuyor. 

ECEABAT’IN ÖNEMLİ 
TURİSTİK POTANSİYEL-
LERİ ARASINDA SAYILA-
BİLECEK SU ALTI DALIŞ
TURİZMİ

Sığ olan yerlerdeki ka-
lıntılar, hurdacılar tarafın-
dan kesilmiş ancak
derinliği fazla olan yer-
lerde irili ufaklı birçok
savaş kalıntıları halen bu-
lunuyor. Buradaki man-
zara gerçekten hayret
verici. Ayrıca buradaki su-
altı bitki örtüsü, canlı tür-
leri, sualtı uçurumlarının,
suyun temizliği ve berrak-
lığı ile birleşerek verdik-
leri net görüntü yerli
yabancı dalış severler için

ilgi odağı oluyor. Ecea-
bat’ın önemli turistik po-
tansiyelleri arasında
sayılabilecek su altı dalış
turizmi için, Sahil Güven-
lik Komutanlığı’nın izni
gerekiyor.

Yöreye ait özellikle
deniz ürünleri gidenlerin
tatması gereken lezzetler-
den. Yöreye ait üzümler-
den yapılan şaraplar da ün
salmış. Hepimizin bildiği
“Çanakkale domatesi” yö-
reye ait en önemli ürün-
lerden. Hatta her yıl
yapılan festivalle en iyi ve
en büyük domates için ya-
rışmalar bile düzenleniyor. 

ECEABAT’TA GEZİLECEK
BAŞLICA YERLER 

İsimsiz Topçu Yüzbaşı
şehitliği, Havuzlar Şehit-

liği ve Anıtı, Kilye Kalesi,
Dur Yolcu Anıtı, Seddülba-
hir Eski Camii, 1915 Sed-
dülbahir Savaş
Malzemeleri Müzesi, Bigalı
Atatürk Evi, Conkbayır
Yeni Zelanda Anıtı.

Eceabat eşsiz doğal gü-
zellikleri bünyesinde bu-
lunduran bir potansiyele
de sahiptir. Ziyaretçiler
için muhteşem boğaz
manzarası eşliğinde içile-
cek çay insana büyük keyif
verir. Eşsiz kahramanlıklar
dolu tarihinin verdiği etki-
den olsa gerek, buralarda
dolaşırken içinize çektiği-
niz temiz havası sizi
huzur, çoşku, mutluluk
gibi duygular ile değiştirir.
Bu, buraların keyfini çıkar-
mak isteyenler için yeter
de artar.
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Damla Yöndemli

2015’e damgasını vuran trendler!

Geri sayıma başladığımız şu günlerde 2015’e dam-
gasını vuran, hatta 2016’da da karşımıza çıkacak
anahtar trendleri özetlemek istedik.    

SÜET
Yazın bile süet giydiksek

düşünün artık. Ayakkabı ve çan-
talarda görmeye alıştığımız süet,
gömlek, etek ve elbiselerde de
sıklıkla kullanıldı. Yumuşak
dokusu ve nötr renkleri ile
uyumlu bir parça olan süet özel-
likle kış aylarında vitrinleri işgal
etti.
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70’LER
Hippi şıklığını çok sevdik!

70’lerin bohem havasına dair hemen
her şeyin geri dönüşüne tanıklık

ettik 2015’te. Boho stilinde elbiseler,
platform sandaletler, İspanyol paça-

lar, yamalı Jean’ler ve gökkuşağı
renkleri gardıropları işgal etti. Gele-

cek baharda da sokaklarda çiçek
çocuklar görmeye hazırlanın.

PÜSKÜL
Etek, çanta, tayt, sandalet, aklınıza gelen her detayda püs-

külle haşır neşir olduk. Bahara kadar devam etmesi beklenen
bu detay yerini neye bırakacak merakla bekliyoruz.

HÂKÎ
Moda dünyası askeriyeden ilham almaya devam ediyor. Kamuflaj deseni etkisini kaybe-

derken yerini haki renge bıraktı. Bordonun tahtını sallayan haki, özellikle trençkot ve
parkalarla sezonun must have kategorisinde yerini aldı.
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BEYAZ
Beyaz rengin giyilmesi artık yaz-kış fark etmiyor. Birkaç senedir devam

eden bu durum, bu yıl da yükselen bir moda trendi olarak karşımızda. Beyaz
çorap modasına hazır olun.

DESEN
Retro akımlarla geri dönen 

en önemli detaylardan biri de
desendi… Kaz ayağı, çizgi, ekose,

çiçek, puantiye ya da kareli desenler
en sade dolaplarda bile yerini aldı.

Yani pötikare desen artık sadece pik-
nik örtülerinde kullanılmayacak☺
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DANTEL
Romantizm akımının olmazsa olmazı dantel, maskülen modaya karşı inatla hayatımızda olmaya devam

ediyor. Olduğu yere kattığı zarifliği çok sevdiğimiz bu detay yılın belki de en feminen trendi.

ANDROJEN
Kadınlar erkeklerin gardırobun-

dan giyinmeye devam edecek.
Maskülenliğin dibe vurduğu takım

elbiseler, mafya babalarından ödünç
alınan pinstripes desenler, oversized
ceketler ve geniş kesimler gardırop-

ları bir süre daha meşgul edecek.
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VE YILBAŞI ÇORAPLARI
Gelişini heyecanla beklediğimiz

bu sıralarda, yılbaşına özel çoraplar-
dan bir köşe hazırladık. Keyif, sağlık

ve başarı dolu yıllar herkese..

MODA-TREND...

2016
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“We’re entering the New Year 
with hope as a leading sector in Turkey in

production and employment”

We had started 2015
badly due to eco-
nomic and political
turbulences expe-

rienced since the last quarter of
2014 in the foreign markets we are
in relations with and with the im-
pact of exchange rates. No matter
how hard we tried to retrieve to-
wards the end of the year, we are
closing the year with a decrease in
exports. If we look at the bright
side, this fall after a stable increase
we have been used to for many ye-
ars, I believe offered us important
opportunities to question, to re-or-
ganize, to look for other solutions.
Our hosiery sector which brought
Turkey to second place in the world
has no chance to ever give up or ex-
cept the current situation. 

As industrialists manufacturing
in Turkey, we have important oppor-
tunities besides many difficulties.
Especially if we look from the per-
spective of our sector, we have big
advantage with our university gra-
duate generation who speak a se-
cond language next to experienced
first generation, trained, qualified
teams, modern machinery, forward
looking vision, non-stop ambition
and our close by European market
we brought to a certain point over
many years. We all know it’s not
possible to bring this advantage one
level higher with routine and me-
morized works. However, we can
come forth among our competitors

with innovative ideas and by ques-
tioning. As Socks Manufacturers’
Association (CSD)’s 11th Period Bo-
ard of Directors, we focused our
activities this period to matters that
will bring advantage on subject. We
intensified our studies with our
schools that are the sources for
young, white collar teams that will
carry our sector to the position we
all want; we intensified our works
with IHKIB Yenibosna and IHKIB
Avcilar Vocational and Technical
Anatolian High Schools. We continu-
ed our support by increasing it to
Kavram Hosiery and Fashion Design
Faculty Program which we actuali-
zed at the first in its field in the
World again. 

On the other hand, we also pay a
lot of importance to “Hosiery Com-
panies URGE Project” which we
started jointly with IHKIB. Our com-
panies who participated in this pro-
ject which will strengthen the com-
petitive edge of the sector in inter-
national markets moved ahead sig-
nificantly. Deficiencies of our com-
panies who joined the project were
identified with requirement analyses
done and works to complete these
are continuing. 

On the other hand, we are put-
ting intense efforts for participation
of hosiery companies to increase
this year in our sectors first and only
niche fair, the IFExpo Lingerie Ho-
siery Fair with first opened its doors
in 2012 and will be held for the fifth

time between 4-6 February 2016.
We believe it’s very important for
our sector which is at the second
place in the world to host such an
important fair and we, as CSD, must
take ownership of it and support it.
With this, I thank all my friends who
have participated in the fair until
now and hope to see them again
with us. 

With the thought that 2015 was
a year for us to catch our breath be-
fore a rapid increase, I wish 2016
will be a year for us to sign under
new records, which will be good for
our sector and our country and will
be very profitable, and I wish
everyone sincerely the best in the
new year on my behalf and on be-
half of CSD 

Bülent İyikülah
The Chairman of the Board of Directors of 
Socks Manufacturers’ Association
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CSD is increasing its collaboration
with Istanbul National Education 
Directorate on vocational education 

CSD, by signing a collab-
oration protocol in
2011, had developed
solutions partnership

with Istanbul National Education Di-
rectorate.  Working on many projects
together since then and conducting
studies together in collaboration es-
pecially with IHKIB Yenibosna Voca-
tional and Technical Anatolian High
School it had established the hosiery
departments in and IHKIB Avcilar
Vocational and Technical Anatolian
High School, CSD visited the City Na-
tional Education Manger Dr. Muam-
mer Yildiz at his post to talk about
vocational education.  CSD Board,
consisting of the Chairman Bülent
İyikülah, Vice Chairman Ahmet Bilal
Kıymaz, Education Committee Presi-
dent Ceyda Özdoğancı and Board
Member Serdar Bekmezci, gave in-
formation on works they have done
towards education to City National
Education Manager Dr. Muammer
Yıldız and Assistant Manager Serkan
Gür.   

CSD Chairman Bülent İyikülah
proposed to have a hosiery depart-
ment to be opened both in the exist-
ing vocational high school and in Es-
enyurt University at a vocational
college level at Istanbul’s Esenyurt
district where the sector is densely
grouped in.  Advising that they have
shared the matter with Esenyurt
Mayor and Esenyurt University and
have received positive feedback,
Iyikulah also asked City National Ed-

ucation Manager Dr. Muammer Yildiz
for his support.  Dr. Yıldız advised
that they are ready to give all kinds
of support on vocational education.  

CSD AND ISTANBUL MEM VISITED
THE HOSIERY DEPARTMENTS IN
IHKIB YENİBOSNA AND IHKIB 
AVCILAR VOCATIONAL HIGH
SCHOOLS 

Hosiery Manufacturers Associa-
tion (CSD) and Istanbul City National
Education Directorate (MEM) visited
IHKIB Yenibosna Vocational and
Technical Anatolian High School and
IHKIB Avcilar Vocational and Techni-
cal Anatolian High School where
there are hosiery departments within
the scope of “School-Industry Collab-
oration Istanbul Model” project and
made examinations.  Besides the
school management, they also spoke
with the teachers and students dur-

ing the visit and identified the needs.
Decision was reached for education
to be in more interaction with the
sector.    

CSD BOARD IS AT KAVRAM 
VOCATIONAL COLLEGE 

A board, consisting of CSD Chair-
man Bülent İyikülah  and CSD Edu-
cation Committee President Ceyda
Özdoğancı, Board Members Serdar
Bekmezci and Ender Doğan, made a
visit to Kavram Vocational College.
After the meeting held at the post of
school President Sakin Öner’s post,
CSD Chairman Bülent İyikülah ad-
dressed to hosiery industrialists and
white collar employees of the future.
Kavram Hosiery and Fashion Design
Faculty Program were actualized as
an only program in the world in 2012
with the collaboration of CSD and
Kavram.  

Socks Manufacturers’ Association (CSD) Board visited Istanbul National Educa-
tion Manager, Dr. Muammer Yıldız and laid its projects regarding vocational
educations and collaboration possibilities on the table.  
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As the result
of Euro’s
very fast
depreciation

of Euro against USD from
1.30-1.40 to 1.05-1.10, it
is clearly seen from the
numbers that the Chinese
hosiery manufacturers
who made their costings
based on USD began to
increase their prices
excessively since the
beginning of 2015 when
the exchange rate pres-
sure got added on to their
increased costs. Increased
prices, naturally acceler-
ated China’s market share
loss process which had
started in 2010 even more
since the beginning of
2015.  

IF TREND CONTINUES
LİKE THIS, IT’S POS-
SIBLE FOR TURKEY TO
EXCEED CHINA’S 
MARKET SHARE IN THE 
EUROPEAN MARKET IN A
FEW YEARS 

Developments I have
been dreaming about for
years began to become
reality rapidly due to
Euro’s weakness against
USD. China which wasn’t
in the market before 2004

due to quotas dominated
60% of the market in
2010 with a rapid
increase. Of course, this
dominance occurred with
market extension cheap
Chinese hosiery that came
into the market for the
first time created and with
only China keeping this
additional extension in its
hands. Turkish hosiery
manufacturers are forced
to lower their prices in the
first period that started in
2004 by being threatened
with China prices. Is there
anyone left in the last
years who still hear of
China prices? Afterwards,
by trying to get used to
working with less profit
margins, we start to
become competitive in our
prices also. After that,
Chines prices, although
slowly, start to get higher.
However, the fatal blow
for Chinese hosiery manu-
facturers come, I believe,
from Euro’s rapid devalua-
tion against USD. China
seems to be left facing the
market loss the rapid price
increase process created,
especially starting in the
middle of 2014. In num-
bers, we see that, after

2010 Turkey is trying to
hold on to the market, is
slowly giving returning
signals during 2011 Euro-
pean crises, and after mid
2014 begins to rapidly
take China’s market share.
This market share
increase, as I will analyze
in the upcoming sections
of my writing in numbers,
is being experienced not
in a growing market but in
a shrinking market. In
other words, we can say
that growing Turkey in a
shrinking market is
increasing its market
share. Market share con-
cept is very important
because markets obtained
while they shrink will be
able to give us the power
needed for us to grow
more than our
expectations. Of course, if
Chinese manufacturers
are losing market share
when they increase their
prices, what are we doing,
are we not increasing our
prices? 

OUR PRICE GAP WITH
CHINA BECAME QUITE
SMALL 

While China is increas-
ing its prices in the

European market in gen-
eral, for us to also
increase our prices limit-
edly naturally shrank our
price gap with China sig-
nificantly after 2010. Price
difference which had
reached to around 55% in
2010, went down to 25-
30% in 2014 after Euro’s
devaluation against USD.
Euro being strong against
Turkish Lira, I believe,
contributes seriously to
our competitive strength.
Although it works to our
advantage greatly for our
only competition in our
market to bind (to peg) its
currency to dollar which’s
value is continuing to
increase in world markets,
we shouldn’t forget that
China allowed Yuan to
devaluate against USD by
3% in one day from 6.2 to
6.3 in August. In the
upcoming period, it would
be good to keep in our
minds that if dollar will
continue to appreciate in
world markets, China can
devaluate its currency
against this. However, as I
mentioned in my last writ-
ing, China has increased
its prices significantly in
all markets, primarily in

WE HAVE A CHANCE TO CATCH CHINA’S MARKET SHARE IN THE NEXT ONE OR TWO YEARS

Devaluating against USD, Euro is 
Rapidly Increasing Our Competitive
Power against China
Mithat Aracı / Da Kong Enterprise Co. Ltd. Turkey



www.csd.org.tr

ENGLISH TRANSLATION...

91Çorapland November-December / January-February 2016

Germany except in Eng-
land and some France
markets. What I plan to
analyze in our magazine’s
next issue, for example;
Our price difference in
Germany’s market went
down to 10% levels.. They
are higher than us in
Italy.. They are close to
our price levels in
Holland. They went down
to our half price approxi-
mately in England’s
market. 

CAN IT BE THAT THE
END FOR CHEAP SOCKS
IN COTTON SOCKS 
MARKET NEAR? 

In the cotton socks
market where we have
60% share (by the way,
65% of Europe’s hosiery
import is cotton socks),
while Turkey was selling
80-90 million pairs before
2004, the monthly sales
went down to 40-50 mil-
lion pairs after China
entered the market. While
total cotton socks import
market was 130 million
pairs before 2004, due to
cheap Chinese socks, it
grew by 70% with 90 mil-
lion pairs increase in 2010
and reached 220 million
pairs per month. Turkey,
both because it couldn’t
catch the market growth
and also because it partly
shrank, lowered its market
share of 60% in 2004 to
25% in 2010. Turkey, after
2010, (I know, most of you
are telling me we are sell-
ing but can’t earn money..
it’s probably true..) is
about to bring its monthly
socks sales to almost to
the levels before China in
2004. This is very good
news. Especially during

the last period where mar-
ket growth stopped, I
believe succeeding this is
very important. If the
competition conditions
born from Euro’s weak-
ness continues, I believe,
we will be able to catch,
maybe exceed China’s
market share in cotton
socks market in one or
two years.  

EUROPEAN MARKET
STOPPED ITS GROWTH
SINCE 2014 

European socks import
market had shrunk last
during the European
financial crises faced in
the middle of 2011. At
that time, both China and
Turkey had shrunk signifi-
cantly, then, both China
and we were able to grow
significantly near 20% due
to monetary expansion
actualized in the next
year. Period from Novem-
ber 2014 to April 2015,
where the last shrinking
happened was seriously
difficult for Turkish
Hosiery manufacturers.
However, demand that
came after mid-April to
Turkey is still continuing
non-stop. During the
same period, China, on
the contrary is observed
to be shrinking. We can
say that shrinking in
China’s export has caused
the total market to shrink
as well. Why China we
moved together in growth
after 2010 is is continuing
to shrink while we began
to grow. I believe because
they increased their
prices.. It’s impossible for
the hosiery China
produces at the lowest
segment to come to us. If

China is not able to meet
the prices at this lowest
segment, it would be mir-
acle for us to meet the
prices with our costing
structure. It seems that,
this low priced hosiery
segment, since another
country that can produce
it could not be found in a
short time, began to
shrink. Therefore, shrink-
ing is also seen in total of
the import market. This is
good news for us because
European consumers had
used cheap hosiery to
meet their needs after
2004 thanks to China.
Now the possibilities are
getting scarce. If another
country that can produce
the cheap hosiery cannot
be created, I believe this
would mean the middle
priced hosiery segment
we can still produce and
can meet the prices with
facilities we can built out-
side of Istanbul will be
able to grow. These types

of big moves rarely hap-
pen in history. I believe we
may have begun to see the
start of this type of trend
which will continue for
few years ahead. Although
it may seem expensive to
invest in machinery, I had
the chance to feel that
there will be
developments in this field
also in a short time during
the 8 days I spend at the
ITMA textile machinery
fair held in Milan. If
machinery investments
become cheaper, there
may be a chance to fill this
space formed in Turkey
with investments that can
be done outside of Istan-
bul. On the other hand,
machinery that may get
cheaper (of course, knowl-
edge and experience is
also very important), I
believe may open the door
for other countries that
are not financially strong
to go back to local produc-
tion. 

Mithat Aracı
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Third meeting of the
“UR-GE Project of
Socks Manufacturers’/
Brands’ expansion to

Foreign Markets” that was realized
on June 2015 with the approval of
Ministry of Economy and with col-
laboration of IHKIB and Socks Manu-
facturers’ Association (CSD) was
held.  Assessment after requirement
analyses was done at the meeting
where IHKIB Chairman Hikmet Tan-
riverdi and CSD Chairman Bulent
Iyikulah also participated.  

Third meeting of the “UR-GE
Project of Hosiery Manufacturers’/
Brands’ expansion to Foreign Mar-
kets” that was realized on June 2015
with the approval of Ministry of
Economy to increase strength of ex-
porting hosiery companies in inter-
national competition was held at
IHKIB.  Activity calendar of the proj-
ect that was planned with clustering
concept is being formed by taking
mutual needs and mutual objectives
of participating companies as the ba-
sis.  

IHKIB  Chairman Hikmet Tan-
rıverdi and CSD Chairman Bülent
İyikülah and Vice Chairman Ilker Öz-
taş, IHKIB Board Members Fatih
Yarkın and Özkan Karaca participated
to the first meeting after the require-
ment analyses of the project where
20 CSD member companies joined.   

IHKIB Board Members Özkan
Karaca and Fatih Yarkın headed the
Requirement Analyses Result Meet-
ing where IHKIB Chairman Hikmet
Tanriverdi made the opening speech.
Hikmet Tanrıverdi expressed that he
evaluates this project offered to
hosiery sector companies as a big op-
portunity, and they will be able to

provide big benefits to competitive
powers of participating companies as
long as they actively participate in
activities.  

IHKIB Board Member and at the
same time one of the previous period
chairmen of CSD, Ozkan Karaca who
headed the meeting talked about the
project in general and the point
reached within the frame of the pro-
gram.  

Bases of the clustering works car-
ried on within the scope of 2010/8
annunciation of Ministry of Economy
is ensuring companies to reach much
bigger targets in export by collabo-
rating while, at the same time, they
compete with each other.  Clustering
work for the hosiery sector, coordi-
nated with this understanding by
IHKIB completed the requirement
analyses process with is the first ac-
tivity of the project.  With the re-

quirement analyses activity which
had started on September 2015, the
activity calendar of the project,
which will last for two years, is
planned.    

CSD Chairman Bülent İyikülah,
on the other hand, thanked the
whole team and participating compa-
nies and primarily to IHKIB who
have contributed to the UR-GE Proj-
ect.  Drawing attention to the impor-
tance of the project, Chairman Iyiku-
lah emphasized that 20 companies
were brought together with the
works done by CSD.  Advising that
the requirement analyses part, which
is one of the most important stages
of the project, is finished, CSD Chair-
man Iyikulah emphasized that the
participants opened up their compa-
nies and exposed each stage of their
production to the team with full
transparency.  

Project that will increase competitive
power of Turkish hosiery sector in global
markets  
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The IFEXPO
Fair where
the major
manufactur-

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

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

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

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

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

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

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

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

IFEXPO Fair breaks new rekords
every year • 4-6 February 2016
IFEXPO 2015, the 12th International Istanbul HOSIERY AND UNDERWEAR
Fair, broke a new record at the Tuyap Fair and Congress Center on 25.000
sqm of covered area with the participation of 234 companies and company
representatives, and 8.760 professional visitors from 76 countries.
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China holds
%43 of world
market with
its 6.1 billion

dollar exportation figure.
As Turkey holds %9 of the
market with its 1.2 billion
dollar, Italy has %8 of it
with 1 billion dollars. Ger-
many, which is the fourth
biggest socks exporter, has
a %5 share with its 645
million dollar exportation.
Holland is accepted as the
fifth biggest country in
world socks exportation
with %2 world exportation
and 350 million dollars.
(Trademap, 2015)

USA IS THE BIGGEST
SOCKS IMPORTER WITH
%18.04 

USA protects its posi-
tion as the biggest socks
importer in the world. USA
realizes the %18.04 of
world socks importation
and the socks importation
of this country has in-
creased to 2.36 billion dol-
lars with a %4.8 increase
in 2014. Germany, Japan,
England, France, Russia
Federation and Italy is the
most important socks im-
porter countries. In this
point, Germany, which was
on the third position in
2013, has become the sec-

ond biggest socks im-
porters, by surpassing
Japan. (Trademap, 2015)

TURKEY SOCKS EXPOR-
TATİON PROVİDED A
STABLE INCREASE İN
YEARS   

A stable increase was
seen in every year except
2012 in Turkish socks ex-
portation data in last five
years. Turkish socks expor-
tation figures of 2014 be-
came the second in world
exportation with 1.2 billion
dollar exportation and a
%5.5 increase comparing
to 2013 by surpassing Italy. 

TURKISH SOCKS 
EXPORTATION IS 
1.2 BILLION DOLLARS  

Turkish socks exporta-
tion, which fluctuates be-
tween %5.5 and %13.7 be-
tween the years 2010-
2014, reached to 1.2 billion
dollars. 

TURKEY MOSTLY 
EXPORTS TO EUROPEAN
COUNTRİES  

The developed Euro-
pean countries like Eng-
land, Germany, France,
Spain and Holland are the
ones which Turkey exports
socks most. England has a
%26 market share in Turk-

ish socks exportation.
Sweden with 38 million
dollars, Italy with 37 mil-
lion dollars and Belgium
with 34 million dollars are
the other leading socks im-
porters of Turkey. Increases
have been increased in the
importation of Romania,
Slovakia and Poland. 

FIRST 5 COUNTRIES:
Turkey is the biggest

socks supplier of England.
Germany, France, Spain
and Holland are among the
first third. 

• England: 318.91 million
dollars

• Germany: 252.57 million
dollars

• France: 127.63 million
dollars

• Spain: 58.56 million dol-
lars

• Holland: 50.34 million
dollars

THE DEVELOPMENT 
OF TURKISH SOCKS 
SECTOR IN YEARS

Turkish socks sector has
also reached a successful
exportation performance
by R&D and P&D studies,
diversifying and developing
its range of products, in-
creasing its manufacturing
capacity, being equipped
with latest technology in
parallel to the development
of Turkish clothing and ap-
parel sectors from the be-

The Power of Turkish Socks
Sector in the World
The socks exportation in the world realized as 14 billion dollars, and its 
importation was 13 billion dollars in 2014. It is expected that the exporta-
tion of the sector will be 27.4 billion dollars in 2020, by continuing its 
development. (Global Industry Analyst, Inc.)

First 10 Countries in Socks Exportation-2014 
(Billion Dollar)    

China

Turkey

Italy

Germany

Holland

Pakistan

USA

Belgium

Serbia

El Salvador
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WWD Magic & Magic
Show, which is the
biggest mixed fair of

the world, will be held between the
dates 16-18 February 2016 in Las
Vegas. More than Turkish socks com-
panies will exhibit at the fair, which
is organized biennially and has 10
different sections. 

USA market is very important for
Turkey so that it is the biggest socks
importers of the world. Turkey is not
in the expected position in this huge
market in which income per capite is
56 thousand dollars and has a 320
million population. Dollar’s becoming
powerful Euro again provided an op-
portunity for Turkey’s getting much
share from USA market. From this
aspect, Istanbul Ready-to-Wear and
Apparel Exporters’ Association (İHK-
İB) organizes a national participation
for last two years to WWD Magic &
Magic Show, which is the biggest
clothing fair of the world and organ-

ized in Las Vegas. More than 10
Turkish socks companies under the
patronage of İHKİB will also exhibit
at this fair which collects the manu-
facturers in many product groups
ranging from clothing to textile and
from shoes to accessories and will  be
organized between the dates 16-18
February 2016. 

Özkan Karaca, the Chairman of
İHKİB EU, USA, and Middle East Ex-
hibitions and Foreign Affairs Com-
mittee, told: “We are in the 39th po-
sition among the countries which
USA imports most. But its exporta-
tion to Turkey is 12.7 billion dollars.
Turkey realized a 462 million dollar
exportation to USA in 2014”, by stat-
ing China first, Bangladesh, Vietnam,
India, Indonesia and Mexico as well
as Jordan and Egypt are among the
clothing suppliers of USA. Karaca
drew attention that some exporters
have hesitations in entering USA
market and there is nothing un-

known about this market and to be
hesitated. Karaca, who said USA is
the 10th position in Turkish clothing
exportation with 2.5 percent, told:
“USA is among the target markets
chosen Turkish Ministry of Economy.
Magic Show also takes place in pres-
tigious fairs list. 10 thousand compa-
nies from 120 countries exhibits at
the fair and 85 thousand purchasing
managers visit the fair.” 

ginning of 1980’s. Nearly 
2 thousand workshops and
factories displays activity in
this sector and most of
them is SME. 

DIRECTLY 85.000, 
INDIRECTLY 
125.000 EMPLOYMENT 

The employment pow-
er of clothing sector is
clearly understood when it
is compared to many sec-
tors. The socks sector is
one of the leading branch-
es. According to Turkish
Union of Chambers and
Exchange Commodities
(TOBB), nearly 85 thou-
sand people work in this
sector. When it is consid-

ered indirectly within its
side industry, this figure
increases to 125 thou-
sand. Skilled labor is the
most important advantage
of this sector in its compe-
tition. 

EXPORTATION TO 136
COUNTRIES  

When the increase in
the exportation of Turkish
sector, which rose from
281 million dollars to 1.2
billion dollars from the year
2000 to 2014, it was in a
continuous rising trend un-
til 2012 and it only de-
creased 6.2 percent in
2012. Turkish socks expor-
tation, which was 281.1

billion dollars in 2000, ex-
ceeded 500 million dollars
in 2003 and 1 billion dollar
limit was surpassed in
2011. Turkey, which ex-
ported socks in the amount

of 281 million dollars to 85
different countries, export-
ed socks in the amount of
1.2 billion dollars to 136
different countries and free
trades. 

Turkish Socks Companies at World’s Biggest
Clothing Fair WWD Magic & Magic Show

Turkish Socks Exportation on 
Annual Basis 
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Demir cevheri eğitilerek altına
dönüştürülemez.   

Mark Twain

İnsanlar sahip olamadıklarını
önemser.

Malcolm Forbes

Çağırılan yere erinme,
çağırılmadığın yere görünme.

Türk Atasözü

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

Bir yalancının iyi bir hafızası
olmalıdır.
Quintilian

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

Johann Kaspar LavaterJohann Kaspar Lavater

Eğitim olmadan, bu dünyada
hiçbir şey başaramayacaksınız.

Malcolm X

Sevgin yoksa, 
dost arama.
Sadi Şirazi

Akıllılar dövüşmeden önce
kazanırlar.

Zhuge Liang

Dişi daima sakinliğiyle erkeği
yener. 

Lao Tzu

Dostluk iki vücutla birleşik bir
ruha benzer.

Aristo

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

ondan yahşidir.ondan yahşidir.
Azeri AtasözüAzeri Atasözü

Fanatizmden barbarlığa tek
adımda geçilir. 
Denis Diderot

Kendini beğenmekten daha
büyük bir yalnızlık yoktur.

Hz. Ali

Beni kötülerin zulmü değil,
iyilerin sessizliği korkutuyor.

Martin Luther King

Sırtında her keman taşıyan
müzisyen değildir.

A. S. Clara

Arkadaşlık insanın kendisine
verdiği armağandır.

Stevenson

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

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

Başsağlığı
Yön. Krl. Üyemiz 

Tuncay Erol’un muhterem babası

Nuri Erol
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve 

sektörümüze başsağlığı dileriz.

Yön. Krl. Üyemiz Mustafa Erdal’ın 
muhterem Kayın pederi

Ahmet Öztürk
vefat etmiştir. 

Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve 

sektörümüze başsağlığı dileriz.






